
 
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ       

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ       Εεσγοιαηηό 24.09.2021 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ       Αρηζκ. Αποθ.: 377 

ΣΚΖΚΑ ΑΗΡΔΣΩΛ ΟΡΓΑΛΩΛ 

Σαρ. Γηεύζ.: Εεπγνιαηηό 

Σ. Κ.: 20001 

Πιεξνθνξίεο: Π.Μπαθώιε 

Fax: 2741052303 

Σει. 2741360526 

              ΑΠΟΦΑΖ   377 /2021 

Απόθαζε Γεκάρτοσ γηα ηελ αλάζεζε ηες Δποπηείας θαη ηοσ σληοληζκού ζσγθεθρηκέλφλ 

δράζεφλ ηοσ Γήκοσ ζε κέιε ηοσ Γεκοηηθού σκβοσιίοσ 

 

          Ο Γήκαρτος Βέιοσ- Βότας 

Έτοληας σπόυε: 

1.  ηελ πεξίπη. η’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010  όπωο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ 

άξζξνπ 44 ηνπ Ν.3979/2011 (ΦΔΚ 138/16.06.2011 ηεύρνο Α’) 

2. ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3463/06 όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 94 ηνπ Ν.3852/2010 

3. Σελ αλάγθε αλάζεζεο ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ζπληνληζκνύ ζπγθεθξηκέλωλ δξάζεωλ ηνπ Γήκνπ 

ζε κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

4.Σνλ Οξγαληζκό Δζωηεξηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. (ΦΔΚ  622/26-2-2019) 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

Αλαζέηεη, ρωξίο ακνηβή, ζηα θάηωζη κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ επνπηεία θαη ην 

ζπληνληζκό ζπγθεθξηκέλωλ δξάζεωλ ηνπ Γήκνπ, όπωο αλαιύνληαη παξαθάηω: 

 ηνλ θ. Σρηαληαθύιιοσ Θφλζηαληίλο  αλαζέηεη ηηο θάηωζη αξκνδηόηεηεο θαη δξάζεηο 

ΖΙΔΘΣΡΟΦΩΣΗΚΟΤ ΘΑΗ ΑΘΙΖΣΗΚΟΤ ΓΖΚΟΤ  

- ΑΡΘΡΟ 10 ηνπ ΟΔΤ παξάγξαθνο 31 

- ΑΡΘΡΟ 13  ηνπ ΟΔΤ παξάγξαθνο Β2 ππνπαξάγξαθνο 1. 

 Ο Δληεηαικέλνο ύκβνπινο  ζα ππνγξάθεη έγγξαθα θαη πξάμεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πην 

πάλω αλαηηζέκελεο αξκνδηόηεηεο . 

 

 

 ηνλ θ. Καζηοράθο Άγγειο  αλαζέηεη ηηο θάηωζη αξκνδηόηεηεο θαη δξάζεηο ΤΠΟΓΟΚΩΛ 

ΓΖΚΟΤ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΕΩΩΛ 

 

- ΑΡΘΡΟ 9  ηνπ  ΟΔΤ παξάγξαθνο Β1 ππνπαξάγξαθνο 7  

- ΑΡΘΡΟ 13  ηνπ ΟΔΤ παξάγξαθνο  Β3 ππνπαξάγξαθνο 1&2. 

ΑΔΑ: ΩΞΛΔΩ9Π-ΨΔΗ



Ο Δληεηαικέλνο ύκβνπινο ζα ζπλεξγάδεηαη  κε ηνλ αξκόδην Αληηδήκαξρν γηα ηε θαιή 

ιεηηνπξγία ηωλ αλωηέξω αξκνδηνηήηωλ. 

 Ο Δληεηαικέλνο ύκβνπινο  ζα ππνγξάθεη έγγξαθα θαη πξάμεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

αξκνδηόηεηεο πξνζηαζίαο δώωλ. 

 

 

 

 ηνλ θ. Γθαηδογηάλλε Γεκήηρηο αλαζέηεη ηηο θάηωζη αξκνδηόηεηεο θαη δξάζεηο 

ΠΑΡΑΘΟΙΟΤΘΖΖ ΛΟΚΗΘΩΛ ΘΔΚΑΣΩΛ & ΠΟΙΗΣΗΘΖ ΑΦΑΙΔΗΑ 

 

- ΑΡΘΡΟ 5 ηνπ ΟΔΤ ωο πξνο ηε παξαθνινύζεζε ζεκάηωλ ηωλ παξαγξάθωλ 5,6,7 

ηνπ παξαπάλω άξζξνπ. 

- ΑΡΘΡΟ 7 ηνπ ΟΔΤ ωο πξνο ηε επνπηεία θαη παξαθνινύζεζε ζεκάηωλ. 

 

 

 ηελ θα Θαιιίρε Καρία αλαζέηεη ηηο θάηωζη αξκνδηόηεηεο θαη δξάζεηο ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ  

               -  ΑΡΘΡΟ 10 ηνπ ΟΔΤ παξάγξαθνο Α 

 Ζ Δληεηαικέλε ύκβνπινο  ζα ππνγξάθεη έγγξαθα θαη πξάμεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πην 

πάλω αλαηηζέκελεο αξκνδηόηεηεο . 

 

Ο  Γήκαρτος    Βέιοσ- Βότας 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

ΑΔΑ: ΩΞΛΔΩ9Π-ΨΔΗ
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