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Ο Δήμαρχος Παγγαίου
Αφού έλαβε υπόψη:


το άρθρο88 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»



το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»



τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ για τον Δήμο Παγγαίου, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν
νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ. Β΄3465/28.12.2012) σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του
ανέρχεται στους 32.085 κατοίκους



το γεγονός ότι ο Δήμος έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες



τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ. Γρηγόρη Τιμοσίδη του Ιωάννη και Μαρία
Τσίλογλου – Παπαδοπούλου του Εμμανουήλ ως εντεταλμένους δημοτικούς
συμβούλους του Δήμου Παγγαίου με θητεία έως το τέλος της τρέχουσας δημοτικής
περιόδου, ήτοι από 16.01.2013 έως 31.08.2014, μεταβιβάζοντας σε αυτούς
συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως παρακάτω:

Α Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Γρηγόρη Τιμοσίδη του Ιωάννη ως εντεταλμένο
δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Παγγαίου με αρμοδιότητα τον έλεγχο και την
εποπτεία της εκτέλεσης των πάσης φύσης τεχνικών έργων του Δήμου και των
νομικών του προσώπων (συμπεριλαμβανομένης και της Δ.Ε.Υ.Α.Π.) και εξουσιοδοτεί
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αυτόν για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα
βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Β Ορίζει την δημοτική σύμβουλο κ. Μαρία Τσίλογλου – Παπαδοπούλου του
Εμμανουήλ ως εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο του Δήμου Παγγαίου με αρμοδιότητα
α)την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Δημοτικών Προσόδων (ΤΑΠ, τέλη
καθαριότητας
–
φωτισμού,
έλεγχος
Δημοτικής
περιουσίας,
κοινοποίηση
φορολογητέας ύλης, υπογραφή δημοτικής ενημερότητας) και β)τον έλεγχο των
καταστημάτων, επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορίου, τη
διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας
διαφήμισης και εξουσιοδοτεί αυτήν για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, των
σχετικών με τα ανωτέρω θέματα βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών
ενταλμάτων.
Οι ανωτέρω εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, θα χρησιμοποιούν μέχρι νεωτέρας
γραφεία και γραμματειακή υποστήριξη από τις υφιστάμενες δομές των κατά τόπους
Αντιδημάρχων.
Παρέχεται, δε, σε αυτούς η δυνατότητα χρήσης υπηρεσιακού οχήματος και οδηγού για τις
υπηρεσιακές ανάγκες, το οποίο θα διατίθεται κατόπιν προγραμματισμού.
Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.
Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο
αναπληρώνει ο Δήμαρχος, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες
αρμοδιότητες προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο
του Δημάρχου.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω δημοτικούς συμβούλους, να
δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Κοινοποίηση:
1. Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου
2. Οριζόμενα Μέλη

2

