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ΘΔΚΑ: "Οξηζκόο εληεηαικέλσλ ζπκβνύισλ". 

 

Απιθμόρ  Απόυασηρ  1115/2014 

    Ο Γήκαξρνο νθάδσλ θ. Αζαλάζηνο θάξινο έρνληαο ππόςε: 

1. Σελ πεξίπη. η’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Λ.3852/2010  όπσο 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Λ.3979/2011 (ΦΔΘ 

138/16.06.2011 ηεύρνο Α’). 

2. Σν άξζξν 75 ηνπ Λ. 3463/06 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 94 ηνπ 

           Λ.3852/2010. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Λ.3463/06 «πεξί εμνπζηνδόηεζεο 

ππνγξαθώλ». 

4. Σελ αλάγθε αλάζεζεο ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ζπληνληζκνύ ζπγθεθξηκέλσλ 

δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ ζε κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

5. Σελ αλάγθε εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

Οξίδεη ηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο : 

1.  ΘΟΤΣΟΚΖΙΗΑ ΗΩΑΛΛΖ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΙΟΤ 

2. ΕΖΖ ΔΤΑΓΓΔΙΟ ΣΟΤ ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟΤ  

3. ΥΑΡΗΣΟ ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ ΣΟΤ ΠΤΡΗΓΩΛΑ 

4. ΓΟΤΕΗΟ ΒΑΗΙΔΗΟ ΣΟΤ  ΚΗΙΣΗΑΓΖ 

5.  ΘΡΔΣΑ ΑΗΘΑΣΔΡΗΛΖ ΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 

6. ΘΟΤΙΠΑ ΔΤΘΤΚΗΟ ΣΟΤ ΥΡΖΣΟΤ 

σο εληεηαικέλνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ηνπ Γήκνπ νθάδσλ κε ζεηεία δπόκηζη 

εηώλ, εληόο ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ θαη αλαζέηεη ζε απηνύο, σωπίρ 

αμοιβή, ηελ επνπηεία θαη ζπληνληζκό δξάζεσλ όπσο αλαιύνληαη παξαθάησ : 

 

Α. ηνλ ΘΟΤΣΟΚΖΙΗΑ ΗΩΑΛΛΖ ΣΟΤ ΑΠΟΣΟΙΟΤ ηα εμήο θαηά ηόπν, θαη γηα 

ηα όξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Σακαζίνπ, ζέκαηα: 

 

 Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία όισλ ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ ελ ιόγσ Γεκνηηθή Δλόηεηα. 

 Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηε 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Σακαζίνπ. 

 Κεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ βξίζθεηαη 

ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Σακαζίνπ. 

 πλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο Σακαζίνπ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 
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 ε ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο Σακαζίνπ δηνξγαλώλεη ιατθέο ζπλειεύζεηο ζε θάζε ηνπηθή θνηλόηεηα 

ηελ άλνημε θάζε ρξόλνπ, ζηηο νπνίεο παξίζηαηαη θαη δηεπζύλεη. 

 Σνλ εμνπζηνδνηεί λα ππνγξάθεη κε εληνιή Γεκάξρνπ βεβαηώζεηο, 

πηζηνπνηεηηθά, βεβαηώζεηο κόληκεο θαηνηθίαο θαη ινηπά δηνηθεηηθά έγγξαθα πνπ 

εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Σακαζίνπ. 
 

Β. ηνλ ΕΖΖ ΔΤΑΓΓΔΙΟ ΣΟΤ ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟY: 

α. ηα εμήο θαηά ηόπν, θαη γηα ηα όξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Κελειαΐδαο, ζέκαηα: 

 

1. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία όισλ ησλ δεκνηηθώλ 

ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ ελ ιόγσ Γεκνηηθή Δλόηεηα. 

2. Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη 

ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Κελειαΐδαο. 

3. Κεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ 

βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Κελειαΐδαο. 

4. πλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο Κελειαΐδαο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο 

5. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο Κελειαΐδαο δηνξγαλώλεη ιατθέο ζπλειεύζεηο ζε θάζε Σνπηθή 

Θνηλόηεηα ηελ άλνημε θάζε ρξόλνπ, ζηηο νπνίεο παξίζηαηαη θαη δηεπζύλεη. 

6. Σνλ εμνπζηνδνηεί λα ππνγξάθεη κε εληνιή Γεκάξρνπ βεβαηώζεηο, 

πηζηνπνηεηηθά, βεβαηώζεηο κόληκεο θαηνηθίαο θαη ινηπά δηνηθεηηθά έγγξαθα 

πνπ εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Κελειαΐδαο. 

 

β. ηα εμήο θαζ' ύιελ, ζέκαηα: 

 

1. Έρεη ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαθείνπ θίλεζεο ησλ απηνθηλήησλ ηνπ 

Γήκνπ 

2. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ 

3. Σνλ εμνπζηνδνηεί λα ππνγξάθεη κε εληνιή Γεκάξρνπ δηαηαγέο πνξείαο 

απηνθηλήησλ θαη εληνιέο ηερληθήο επηζεώξεζεο νρεκάησλ θαη πξνκήζεηαο 

πιηθώλ 

 

Γ. ηνλ ΥΑΡΗΣΟ ΠΑΛΑΓΗΩΣΖ ΣΟΤ ΠΤΡΗΓΩΛΑ  ηα εμήο  θαζ' ύιελ, ζέκαηα: 

1. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ζέκαηα ROMA. 

 

Γ. ηνλ ΓΟΤΕΗΟ ΒΑΗΙΔΗΟ ΣΟΤ  ΚΗΙΣΗΑΓΖ  

α.  ηα εμήο θαηά ηόπν θαη γηα ηα όξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Ρεληίλαο ζέκαηα: 

 

1. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία όισλ ησλ δεκνηηθώλ 

ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ ελ ιόγσ Γεκνηηθή Δλόηεηα. 

2. Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη 

ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Ρεληίλαο 

3. Κεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ 

βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Ρεληίλαο 

4. πλεξγάδεηαη κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Σνπηθήο Θνηλόηεηαο ηεο Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο Ρεληίλαο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

5. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Σνπηθήο Θνηλόηεηαο ηεο Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο Ρεληίλαο δηνξγαλώλεη ιατθέο ζπλειεύζεηο ηελ άλνημε θάζε 

ρξόλνπ, ζηηο νπνίεο παξίζηαηαη θαη δηεπζύλεη 

6. Σνλ εμνπζηνδνηεί λα ππνγξάθεη κε εληνιή Γεκάξρνπ βεβαηώζεηο, 

πηζηνπνηεηηθά, βεβαηώζεηο κόληκεο θαηνηθίαο θαη ινηπά δηνηθεηηθά έγγξαθα 
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πνπ εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Ρεληίλαο. 

 

β. ηα εμήο θαζ' ύιελ, ζέκαηα: 

 

1. Σελ εθπόλεζε, πινπνίεζε θαη  ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ πεξηνρώλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ πξνώζεζε 

ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ, θαζώο θαη ηε δεκηνπξγία ζεξέηξσλ θαη 

άιισλ εγθαηαζηάζεσλ αλαςπρήο θαη δηαθνπώλ 
 

Δ. ηελ ΘΡΔΣΑ ΑΗΘΑΣΔΡΗΛΖ ΣΟΤ ΣΑΤΡΟΤ  ηα εμήο θαζ' ύιελ, ζέκαηα: 

1. Δηζεγείηαη επί ηεο εθαξκνγήο κέηξσλ θνηλσληθνύ ραξαθηήξα 

2. Δίλαη ππεύζπλε γηα ηελ παξαθνινύζεζε, δηαηήξεζε θαη ηελ απξόζθνπηε 

εθηέιεζε ησλ κέηξσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ πινπνηεί ν Γήκνο 

3. Αλαπηύζζεη δξαζηεξηόηεηα θαη εηζεγείηαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθώλ ή 

δξάζεσλ πνπ απνζθνπνύλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο εππαζώλ 

θνηλσληθώλ νκάδσλ 

4. Σελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πξόιεςεο ηεο παξαβαηηθόηεηαο. 

5. Σελ αλάπηπμε δξάζεσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα πνπ ζηεξίδνπλ 

 ηε βξεθηθή, παηδηθή θαη ηξίηε ειηθία κε ηελ ίδξπζε, ιεηηνπξγία 

θαη επνπηεία λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη ηδξπκάησλ (π.ρ. παηδηθνί 

ζηαζκνί, ΘΑΠΖ θιπ) 

 εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο κε ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο 

 νηθνλνκηθά αδύλακνπο δεκόηεο κε δηάθνξεο παξνρέο (π.ρ. 

δεκνηηθά νηθόπεδα, ρξεκαηηθά βνεζήκαηα, είδε δηαβίσζεο θιπ) 

 ηζηγγάλνπο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

 

Σ. ηνλ ΘΟΤΙΠΑ ΔΤΘΤΚΗΟ ΣΟΤ ΥΡΖΣΟΤ ηα εμήο θαηά ηόπν, θαη γηα ηα όξηα 

ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Άξλεο, ζέκαηα: 

 

1. Δίλαη ππεύζπλνο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία όισλ ησλ δεκνηηθώλ 

ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ ελ ιόγσ Γεκνηηθή Δλόηεηα. 

2. Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη 

ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Άξλεο. 

3. Κεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ 

βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Άξλεο 

4. πλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο Άξλεο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο 

5. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο Άξλεο δηνξγαλώλεη ιατθέο ζπλειεύζεηο ζε θάζε Σνπηθή Θνηλόηεηα 

ηελ άλνημε θάζε ρξόλνπ, ζηηο νπνίεο παξίζηαηαη θαη δηεπζύλεη. 

6. Σνλ εμνπζηνδνηεί λα ππνγξάθεη κε εληνιή Γεκάξρνπ βεβαηώζεηο, 

πηζηνπνηεηηθά, βεβαηώζεηο κόληκεο θαηνηθίαο θαη ινηπά δηνηθεηηθά έγγξαθα 

πνπ εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο 

Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Άξλεο. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε λα δεκνζηεπηεί ζε κία ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ 

λνκνύ θαη λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

Γήκνπ.  
                                                    

                                                             Ο ΓΖΚΑΡΥΟ 

 

                                                        ΘΑΡΙΟ ΑΘΑΛΑΗΟ 
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