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ΘΕΜΑ: «Ορισµός Εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου» 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ∆ήµαρχος ∆ιρφύων - Μεσσαπίων 

Έχοντας υπ’ όψιν:  
1). Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα  Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87/Α´/7-6-2010),   
2).Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & 
Κοινοτήτων» περί εξουσιοδότησης υπογραφών,   
3). Την περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε 
µε την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α´/16.06.2011), 
4). Το άρθρο 75 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 94 του Ν. 
3852/2010, 
5). Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου (ΦΕΚ 525/Β´/2-3-2016) όπως ισχύει,  
6). Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισµού συγκεκριµένων 
δράσεων του ∆ήµου σε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
7). Τις ανάγκες οµαλής και εύρυθµης λειτουργίας των διαφόρων δοµών και 
υπηρεσιών του ∆ήµου,  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 

Ορίζουµε Εντεταλµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο, χωρίς αµοιβή, το ∆ηµοτικό Σύµβουλο 
της πλειοψηφούσας παράταξης, κ. Ράζο Ιωάννη του Νικολάου, και µεταβιβάζουµε 
σε αυτόν τις παρακάτω αρµοδιότητες:  
• Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο της καλής 
λειτουργίας όλων των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Περιβάλλοντος, οι αρµοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισµό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου ∆ιρφύων-Μεσσαπίων (ΦΕΚ 525/Β´/2-3-2016).  
• Συντήρηση και καλή λειτουργία του δηµοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου.   
 
Η άσκηση των αρµοδιοτήτων του Εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου θα γίνεται 
πάντοτε σε συνεννόηση µε το αντίστοιχα αρµόδιο Τµήµα και το ∆ήµαρχο.  
 
Σε περίπτωση απουσίας, κωλύµατος ή άλλης αδυναµίας, τα καθήκοντα του 
απουσιάζοντα ή κωλυόµενου Εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου, για τις 
µεταβιβασθείσες ως ανωτέρω αρµοδιότητες, θα ασκεί ο ∆ήµαρχος.  
 
Από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται καµία δαπάνη εις βάρος του 
δηµοτικού προϋπολογισµού.  
 
Η παρούσα Απόφαση να δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, στο πρόγραµµα 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 
Ψαχνών.  

 
Ο ∆ήµαρχος  

 
 

Γεώργιος Ψαθάς  
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1). κ. Ράζο Ιωάννη 
2). Αντιδηµάρχους 
3). Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων (µε την παράκληση να ενηµερωθούν οι 
υπάλληλοι αρµοδιότητάς τους). 
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