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Θέμα :΄΄ Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Άμισθου Εντεταλμένου Δημοτικού
Συμβούλου στο Δήμο Ορχομενού, με δικαίωμα υπογραφής΄΄

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2017
Ο Δήμαρχος Ορχομενού
Αφού έλαβε υπόψη :
1.Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 ΄΄Κώδικας Δήμων και κοινοτήτων ΄΄,
σχετικά με την εξουσιοδότηση υπογραφών.
3.Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.3 του Ν. 3979/2011.
4.Τις υπ΄ αριθμ.22/2014 και 25/2014 αποφάσεις του πολυμελούς Πρωτοδικείου
Λιβαδειάς περί ανακήρυξης τακτικών Δημοτικών Συμβούλων.
5.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
6.Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζει τo Δημοτικό Σύμβουλο Μπαμπλέκο Χρήστο ως εντεταλμένο δημοτικό
σύμβουλο του Δήμου Ορχομενού με θητεία από 01/03/2017 έως 31/08/2018
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εκχωρώντας του την εκτέλεση αρμοδιοτήτων με δικαίωμα υπογραφής αντί του
Δημάρχου ως ακολούθως:
Α)Καταστημάτων και επιχειρήσεων
- τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων
υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε
επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
- τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του
καταναλωτή.
- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων,
την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και

την ευθύνη

λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου.
Β)Θέματα εποπτείας και φύλαξης των περιουσιακών στοιχείων της δημοτικής
Ενότητας Ορχομενού
Γ)Θέματα εποπτείας και παρακολούθησης του ηλεκτροφωτισμού της Δημοτικής
Κοινότητας Ορχομενού
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 01-03-2017

Ο Δήμαρχος Ορχομενού

Υπερήφανος Λουκάς
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