
 

                                                                    
   
  

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ                    

ΔΗΜΟ ΑΘΓΑΛΕΩ            Αιγάλεφ   12-9-2019 

Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ                                 Αριθμ. Πρφη. : 24364  

ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΜΕΡΘΜΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ  Αριθμ.  2669 
Ο Δήμαρτος Αιγάλεφ 

 

 

    Έτονηας σπόυη: 
 

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

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», 

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

4555/2018. 

2) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3463/06 όπωο 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¨ ζύκθωλα κε ηηο νπνίεο πξνζηίζεηαη ε πεξ.η 

ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 ωο εμήο: ¨ Μπνξεί λα 

αλαζέηεη ρωξίο ακνηβή ηελ επνπηεία θαη ηνλ ζπληνληζκό ζπγθεθξηκέλωλ δξάζεωλ 

ηνπ Γήκνπ ζε κέιε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ¨. 

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

ππνγξαθώλ¨, ζύκθωλα κε ηηο νπνίεο ν Γήκαξρνο κπνξεί κε απόθαζή ηνπ λα 

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

ρξεκαηηθώλ εληαικάηωλ ζε δεκνηηθό ζύκβνπιν. 

5) Τελ κε αξηζκ. 2605/23491/3-9-2019 απόθαζε Γεκάξρνπ πεξί νξηζκνύ θαη 

κεηαβίβαζε αξκνδηνηήηωλ ζε Αληηδεκάξρνπο. 

6)  Τνλ Οξγαληζκό Δζωηεξηθήο Υπεξεζίαο (ΟΔΥ) ηνπ Γήκνπ καο (ΦΔΚ 2446/Β'/15-  

9- 2014). 

7) Τελ αλάγθε εύξπζκεο θαη νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ 
 

  Αναθέηοσμε, ρωξίο ακνηβή, από 12/9/2019 κέρξη 11/9/2020 εληόο ηεο 

ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ ζηα κάηφθι μέλη ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ, ηην 

εποπηεία και ηο ζσνηονιζμό ζσγκεκριμένφν δράζεφν ηοσ Δήμοσ, όπωο παξαθάηω: 

- ηον κ. Γονιδάκη Δημήηριο, ην ζπληνληζκό θαη ηε δηνηθεηηθή νξγάλωζε 

ηνπ Τκήκαηνο Τερληθώλ Σπλεξγείωλ ηεο Γ/λζεο ηωλ Τερληθώλ Υπεξεζηώλ. 

- ηον κ. Ζαμπέηα Γεώργιο, ην ζπληνληζκό, ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε 

δξάζεωλ πξνγξακκάηωλ θαη εθδειώζεωλ θαζώο θαη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία θαη 

παξαρώξεζε ζε ηξίηνπο ηωλ ππνδνκώλ ηνπ Τκήκαηνο Πνιηηηζκώλ ηεο Γ/λζεο 

Παηδείαο Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ. 

- ηον κ. άμιο Θφάννη,  ην ζπληνληζκό, ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε δξάζεωλ 

πξνγξακκάηωλ θαη εθδειώζεωλ θαζώο θαη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία θαη παξαρώξεζε 

ζε ηξίηνπο ηωλ ππνδνκώλ ηνπ Τκήκαηνο Αζιεηηζκνύ ηεο Γ/λζεο Παηδείαο 

Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ.                                                                                                                              

  

 

ΑΔΑ: ΩΝΦΥΩ6Ν-ΒΥΖ



 Σηνπο πξναλαθεξόκελνπο Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο εθρωξνύκε ην δηθαίωκα 

ππνγξαθήο κε ηελ έλδεημε «Με εληνιή Γεκάξρνπ» εγγξάθωλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 

πινπνίεζε ηωλ πξναλαθεξόκελωλ δξάζεωλ πνπ επνπηεύνπλ πιελ απηώλ πνπ ε 

αξκνδηόηεηα ηνπο έρεη εθρωξεζεί ζε ππεξεζηαθό παξάγνληα.  

 

  Η άζθεζε ηωλ αξκνδηνηήηωλ ηωλ Δληεηαικέλωλ Γεκνηηθώλ Σπκβνύιωλ 

γίλεηαη πάληνηε ζε ζπλεξγαζία κε ην Γήκαξρν, ηνπο θαζ' ύιελ αξκόδηνπο 

Αληηδεκάξρνπο θαη ηηο ππεξεζίεο, αληίζηνηρα. 
 

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

Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019. 
 

Η παξνύζα λα αλαξηεζεί ζην πξόγξακκα “Γηαύγεηα” θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 
 

Εζφηερική Διανομή:                                      

1. Γ/λζεηο Γήκνπ 

2. Οξηδόκελνπο Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο 

                 Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

3. Γεληθό Γξακκαηέα   

  ΓΚΘΚΑ ΘΩΑΝΝΗ 
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