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Ελευθερούπολη, 13/01/2016
Αριθ. Πρωτ.: 744

Θέμα: «Μερική ανάκληση της αριθμ. 1258/33680/08.09.2014 Απόφασης Δημάρχου,
Ορισμός νέων εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων»
ΑΠΟΦΑΣΗ : 17
Ο Δήμαρχος Παγγαίου
Αφού έλαβε υπόψη:

1. την περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ.3
του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’),
2. το άρθρο 75 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,

3. τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ για τον Δήμο Παγγαίου, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν
ανέρχεται στους 32.085 κατοίκους,

4. το γεγονός ότι ο Δήμος έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες,
5. τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου,

6. την αριθμ. 742/13.01.2016 αίτηση του κ. Κορωνιού Κοσμά με την οποία
υπέβαλε την παραίτησή του από το αξίωμα του Εντεταλμένου Δημοτικού
Συμβούλου του Δήμου Παγγαίου,
7. την αριθμ. 741/13.01.2016 αίτηση του κ. Καρανταγλή Γεωργίου με την οποία
υπέβαλε την παραίτησή του από το αξίωμα του Εντεταλμένου Δημοτικού
Συμβούλου του Δήμου Παγγαίου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ανακαλούμε την αριθμ. 1258/33680/08.09.2014 απόφαση Δημάρχου,
αποδεχόμενοι τις παραιτήσεις των κ. Καράνταγλη Γεωργίου και Κορωνιού Κοσμά, ως
προς τα εξής:
1
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Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο κ. Τσάκαλο Κωνσταντίνο του Γεωργίου ως
εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Παγγαίου με θητεία από 14.01.2016 έως
28.2.2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου από 01.09.2014 έως 31.08.2019,
μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως παρακάτω:
 Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
 Την ευθύνη του συντονισμού των δράσεων για αγροτικά θέματα στον Δήμο
Παγγαίου.
 Την ευθύνη συντονισμού των επιμέρους δράσεων επί αγροτικών θεμάτων στην
Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης.
 Την ευθύνη λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Παγγαίου.

Στον ανωτέρω Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο παρέχεται η δυνατότητα χρήσης
υπηρεσιακού οχήματος και οδηγού για τις υπηρεσιακές ανάγκες, το οποίο θα
διατίθεται κατόπιν προγραμματισμού.
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1258/33680/08.09.2014 απόφαση Δημάρχου
Παγγαίου.
Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.

Δ. 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.

Ε. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στον ανωτέρω Δημοτικό Σύμβουλο, 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. Οριζόμενο
3. Φ.3α
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