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Θέμα: «Ορισμός εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων (άρθρο 88 Ν.3463/2006 - Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων)»
ΑΠΟΦΑΣΗ : 1258 / 2014
Ο Δήμαρχος Παγγαίου
Αφού έλαβε υπόψη:


το άρθρο 88 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»



το άρθρο 58 παρ. 1 του 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. Καράνταγλη Γεώργιο του Αντωνίου, Κορωνιό Κοσμά
του Δημητρίου, Στυλιανού Γεώργιο του Ιωάννη και Μήτρου Αναστάσιο του Θεοδώρου ως
εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Παγγαίου με θητεία από 08.09.2014 έως
7.3.2017, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως παρακάτω:
Α. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Καράνταγλη Γεώργιο του Αντωνίου ως εντεταλμένο
δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Παγγαίου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Τεχνικών έργων (εκτός ύδρευσης – αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των
Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα
της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό
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Αρχείο, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας,
Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων.
2. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και
χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και
ελέγχου, Αυθαίρετων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
Β. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κορωνιό Κοσμά του Δημητρίου ως εντεταλμένο δημοτικό
σύμβουλο του Δήμου Παγγαίου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
2. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής των επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών και
κάθε άλλου είδους αυτοκινούμενου μηχανήματος.
Γ. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Στυλιανού Γεώργιο του Ιωάννη ως εντεταλμένο δημοτικό
σύμβουλο του Δήμου Παγγαίου με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την ευθύνη της Συντήρησης & Επισκευής δικτύου ΦΟΠ.
2. Την εποπτεία και ευθύνη της εκτέλεσης έργων ηλεκτροφωτισμού και επεκτάσεων δικτύου.
Δ. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο κ. Μήτρου Αναστάσιο του Θεοδώρου ως εντεταλμένο
δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Παγγαίου με τις παρακάτω αρμοδιότητες
1. Την εποπτεία και ευθύνη συντήρησης και διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως
δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών
χώρων άθλησης.
2. Την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
Στους ανωτέρω Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους παρέχεται 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
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Κοινοποίηση:
1. Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου
2. Οριζόμενα Μέλη
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