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ΑΠΟΦΑΗ  Αριθμ. 2653  
Ο Δήμαρτος Αιγάλεφ 

 

 

    Έτονηας σπόυη: 
 

1) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», 

ΦΕΚ 87Α/7-6-2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 

4555/2018. 

2) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3463/06 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 94 

ηνπ Ν. 3852/2010. 

3) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 44 παξ.3 πεξ.η ηνπ Ν.3979/2011 ¨Γηα ηελ ειεθηξνληθή 

δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο¨ ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο πξνζηίζεηαη ε πεξ.η ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 σο εμήο: ¨ Μπνξεί λα αλαζέηεη ρσξίο 

ακνηβή ηελ επνπηεία θαη ηνλ ζπληνληζκό ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ηνπ Δήκνπ ζε 

κέιε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ¨. 

4) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3463/2006 ηνπ Δ.Κ.Κ.¨ εμνπζηνδόηεζε 

ππνγξαθώλ¨, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ν Δήκαξρνο κπνξεί κε απόθαζή ηνπ λα 

αλαζέηεη ηελ ππνγξαθή κε εληνιή ηνπ, εγγξάθσλ θαη πηζηνπνηεηηθώλ, πιελ 

ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ ζε δεκνηηθό ζύκβνπιν. 

5) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.  3731/23-12-2008(ΦΕΚ 263 Α/23-12-2008) πεξί 

αλαδηνξγάλσζεο Δεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ξπζκίζεσλ ινηπώλ ζεκάησλ 

αξκνδηόηεηαο Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ. 

6) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α/11-5-2015) πεξί 

επαλαζύζηαζεο ηεο Δεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. 

7) Τελ αλάγθε εύξπζκεο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο ηεο Δεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο ζην Δήκν Αηγάιεσ. 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 
 

  Αναθέηοσμε, ρσξίο ακνηβή, από 10/9/2019 και μέτρι 9/9/2020 εληόο ηεο 

ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ ζηο Δημοηικό ύμβοσλο κ. Υρσζούλα (Υρσζούλη) 

Φώηιο ηην εποπηεία και ηο ζσνηονιζμό δράζεφν ηης σπηρεζίας ηης Δημοηικής 

Αζησνομίας θαη ζπγθεθξηκέλα: 

1. Τελ ππνγξαθή βεβαηώζεσλ, πξνζηίκσλ θαη παξαβάζεσλ πνπ άπηνληαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο Δεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ σο θαη 

θάζε άιινπ εγγξάθνπ ηεο ππεξεζίαο ηεο Δεκνηηθήο Αζηπλνκίαο κε ηελ έλδεημε «Με 

εληνιή Δεκάξρνπ». 

2. Τελ επηκέιεηα θαη παξαθνινύζεζε ζύληαμεο κειεηώλ θαη εθηέιεζεο 

πξνγξακκάησλ, εξγαζηώλ θαη πξνκεζεηώλ ηεο ππεξεζίαο πνπ επνπηεύεη. 
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3. Τελ ππνγξαθή ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο ησλ πάζεο θύζεσο κειεηώλ θαη 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο ππεξεζίαο πνπ επνπηεύεη. 

4. Τελ ππνγξαθή ηεο απόθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ 

δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό πηζηώζεσλ θαη  ηεο 

πξόηαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζε βάξνο ησλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Δήκνπ, γηα δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηελ ππεξεζία πνπ επνπηεύεη. 

5. Τε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ησλ ππνγξαθώλ ησλ Επηηξνπώλ Παξαιαβήο θαη 

Εηζήγεζεο γηα αλάζεζε πξνκεζεηώλ, εξγαζηώλ θαη έξγσλ, ζύκθσλα κε ηηο Δηαηάμεηο 

ηνπ Πξνεδξηθνύ Δηαηάγκαηνο 171/1987 θαη ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α' /8-8-2016) 

ησλ ππεξεζηώλ απηώλ.  

6.Τελ κειέηε θαη εηζήγεζε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ππεξσξηαθήο θαη θαηά ηηο 

Κπξηαθέο θαη αξγίεο απαζρόιεζεο ηνπ Πξνζσπηθνύ, ησλ ππεξεζηώλ πνπ επνπηεύεη. 
 

 Η άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ εληεηαικέλνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνύινπ γίλεηαη πάληνηε 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θ. Δήκαξρν θαη ηελ αξκόδηα ππεξεζία. 

 

 Από ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Δήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019. 

  

Η παξνύζα λα αλαξηεζεί ζην πξόγξακκα “Δηαύγεηα” θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ. 
 

Εζφηερική Διανομή:                                      

1. Δ/λζεηο Δήκνπ 

2. Υπεξεζία Δεκνηηθή Αζηπλνκία 

                 Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

3. Οξηδόκελν Δεκνηηθό Σύκβνπιν   

4. Γεληθό Γξακκαηέα  ΓΚΘΚΑ ΘΩΑΝΝΗ 
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