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ΑΠΟΦΑΣΗ 95/2012

Θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους & Δ. Σύμβουλο

Ο Δήμαρχος Αγιάς
αφού έλαβε υπόψη
•

•

•
•

•

των άρθρων 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρ. Καλλικράτης» (ΦΕΚ
τ.Α΄87)
τα άρθρα 59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ τ.Α΄87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση
του Δημάρχου.
Τις διατάξεις των άρθρων 76, 86, 87 και 88 του Ν.3463/2006 «Κώδικας
Δήμων & Κοινοτήτων»
Τις 1 και 201/2011 Αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
Τις ανάγκες και τους στόχους του Δήμου Αγιάς
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Μεταβιβάζουμε στους κατά τόπο Αντιδημάρχους,
κα. ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ Δημοτική Ενότητα ΑΓΙΑΣ
κ. ΞΑΦΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δημοτική Ενότητα ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
κ. ΣΥΡΑΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημοτική Ενότητα ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ
κ. ΜΠΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δημοτική Ενότητα ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

πλέον των ήδη ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων και για την περιοχή ευθύνης των,
την Καθαριότητα και Ευπρεπισμό οδών, πλατειών, υπαίθριων και
κοινόχρηστων χώρων. Τη συντήρηση και καθαριότητα των παιδικων χαρών.
Έχουν την ευθύνη στη διαχείριση, εποπτεία και μέριμνα του Ανθρώπινου
Δυναμικού, χρήσης και λειτουργίας των μηχανημάτων έργου και των οχημάτων
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που, κατά περίπτωση, παραχωρούνται από το γραφείο διαχείρισης και
συντήρησης Οχημάτων του Δήμου.
Β. Ορίζει Πολιτικό Εντεταλμένο τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΜΥΡΛΗ
του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ στους τομείς της Καθαριότητας του Δήμου :

Αποκομιδή Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών
Λειτουργία και συντήρηση των Κοιμητηρίων
Διαχείριση και συντήρηση Οχημάτων
Έχει την ευθύνη στη διαχείριση, εποπτεία και μέριμνα του Ανθρώπινου
Δυναμικού, χρήσης και λειτουργίας των μηχανημάτων έργου και των οχημάτων
καθώς και την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, που υποστηρίζουν την
υλοποίηση των αρμοδιοτήτων.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία λήψης έως και την ημερομηνία άσκησης των
καθηκόντων των .
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται, δημοσιεύεται στο Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του
Δήμου και σε μια ημερήσια εφημερίδα του νομού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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