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Ορχομενός 17- 9-2019 

 ΑΡΙ0. ΠΡΩΤ: 7476  

 

 

 

        

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Αριθμ. Αποφ.:  117 / 2019 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  ΔΗΜΟΣ 

 ΘΕΜΑ :  Ορισμός άμισθων εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων  και μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων 

 

Η Δήμαρχος Ορχομενού  

Έχοντας υπόψη: 

 
1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης »και ειδικότερα τη διάταξη της 
περ.ιτης παρ. 1 αυτού όπως προστέθηκε με τη παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 
138/τ.Α/16.6.2011 ) κατά την οποία ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει χωρίς αμοιβή την 
εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου 

 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»  

3. Την 28/2019 απόφαση του Πολυμελούς πρωτοδικείου Λιβαδειάς με την οποία 

επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 26
ης

 Μαϊου  και της 2ας  Ιουνίου 2019  

4. Την αριθμ. 114/2019 με αρ.πρωτ.7150/12.9.2019 Απόφαση Δημάρχου Oρχομενού ( ΑΔΑ: 
Ω8ΡΘΩΞ6-Ψ1Τ )περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

5.    Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ορχομενού που 

δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 2487 Β τεύχος 4-11- 2011) ΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος. 

6. Την ανάγκη  ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του 
Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 
άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Α. Ορίζει τους  κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους  ως Εντεταλμένους δημοτικούς 
συμβούλους  ,  και αναθέτει σε αυτούς χωρίς αμοιβή  την επίβλεψη, την εποπτεία των 
υπηρεσιών και το συντονισμό των δράσεων σε συνεργασία και με την επικουρία των καθ ́ύλην 
αρμόδιων Αντιδημάρχων:  
 

1. Ο δημοτικός σύμβουλος Τριανταφύλλου Λουκάς,  στον οποίο εκχωρεί δικαίωμα υπογραφής για 

την άσκηση  των δράσεων οι οποίες  του ανατίθενται με την παρούσα απόφαση , ορίζεται ως 
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εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος με ευθύνη την επίβλεψη,  εποπτεία και συντονισμό των 

δράσεων του Δήμου σε θέματα : 

A. α.  ΄Υδρευσης  

 β. Άσκησης και λήψης Διοικητικών και αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των 

εσόδων. 

 γ.  Εποπτείας και διαχείρισης κοιμητηρίου.  

 δ.  Τρίτης ηλικίας  

B. Επίσης του παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής να υπογράφει με εντολή δημάρχου α) Τη 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών και β ) Τη θεώρηση των αντιγράφων και 

φωτοαντιγράφων  

 

2.  Ο δημοτικός σύμβουλος Τσιάμης Ιωάννης  ορίζεται ως εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος με 

ευθύνη την επίβλεψη , εποπτεία και συντονισμό των δράσεων του Δήμου σε θέματα: 

α. Διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  και 

βιομηχανίας. 

3. Ο δημοτικός σύμβουλος Ξηρογιάννης Γρηγόρης  ορίζεται ως εντεταλμένος δημοτικός 

σύμβουλος με ευθύνη την επίβλεψη , εποπτεία και συντονισμό των δράσεων του Δήμου σε θέματα  

 α.  Οικονομικά  Πολιτισμού  και ιδίως: 

 Των  οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα 

των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, 

Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, 

Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης 

υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων και χωροταξικού σχεδιασμού λειτουργίας 

των οργανικών μονάδων. 

 β. Παιδικών Σταθμών  

 

4.Ο δημοτικός σύμβουλος Ξηρογιάννης Στέφανος   ορίζεται ως εντεταλμένος δημοτικός 

σύμβουλος  με ευθύνη την επίβλεψη , εποπτεία και συντονισμό των δράσεων του Δήμου σε 

θέματα: 

α. Καταστημάτων και Επιχειρήσεων 

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

 την έκδοση πόσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

- την έκδοση πόσης 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. 

- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας 

διαφήμισης. 

- την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες 

(ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α72001). 

β. Αθλητισμού 
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5. Ο δημοτικός σύμβουλος Ραμαντάνης Δημήτριος   ορίζεται ως εντεταλμένος δημοτικός 

σύμβουλος με ευθύνη την επίβλεψη , εποπτεία και συντονισμό των δράσεων του Δήμου σε 

θέματα: 

  α. Ποιότητα Ζωής και ιδίως : 

Ανάπτυξη εμπορίου. 

Θέματα προβολής τουρισμού. 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θέσεων εγκατάστασης στεγάστρων, αφετηριών και στάσεων 

λεωφορείων. 

6. Ο δημοτικός σύμβουλος  Μπαμπλέκος Χρήστος    ορίζεται ως εντεταλμένος δημοτικός 

σύμβουλος με ευθύνη την επίβλεψη , εποπτεία και συντονισμό των δράσεων του Δήμου σε 

θέματα 

α.  Δημοτικής περιουσίας 

4. Ο δημοτικός σύμβουλος  Τσιγαρίδας Επαμεινώνδας    ορίζεται ως εντεταλμένος 

δημοτικός σύμβουλος με ευθύνη την επίβλεψη , εποπτεία και συντονισμό των δράσεων του 

Δήμου σε θέματα : 

 α.  Κτηνοτροφίας και ιδίως :  

Συνεργάζεται με τους προέδρους και εκπροσώπους των Κοινοτήτων  για την 

καταγραφή, προώθηση  και επίλυση προβλημάτων σε κτηνοτροφικά θέματα. 

 

8. Η δημοτική σύμβουλος   Καράλη Κωνσταντίνα ορίζεται ως εντεταλμένη  δημοτική 

σύμβουλος με ευθύνη την επίβλεψη , εποπτεία και συντονισμό των δράσεων του Δήμου σε 

θέματα : 

  α. Την Υγεία  ( τοπικά ιατρεία – δράσεις υγείας) 

  β.  Θέματα Παιδείας 

Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση . 

 Η παρούσα να αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια 

 

   Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

 

 

       ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΛΗ 
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