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ΘΕΜΑ: «Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων 

Έχοντας υπ’ όψιν:  
1). Τις διατάξεις Ν. 3852/2010 «Νέα  Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α´/7-6-2010), όπως 
ισχύει  
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). Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου (ΦΕΚ 525/Β´/2-3-2016) όπως ισχύει,  
5). Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του 
Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τις ανάγκες ομαλής και εύρυθμης 
λειτουργίας των διαφόρων δομών και υπηρεσιών του Δήμου. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
   Α). Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας,  άμισθους 
εντεταλμένους συμβούλους, με θητεία από την ημερομηνία λήψης της παρούσας και 
μέχρι 31/12/2022 και μεταβιβάζουμε σε αυτούς την εποπτεία των κάτωθι θεμάτων και 
δράσεων:  

1).Στον κ. Ράζο Ιωάννη, εποπτεία επί θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας 
(καταγραφή και επίλυση προβλημάτων) των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας 
Μεσσαπίων.  

• Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της καλής λειτουργίας όλων 
των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, οι αρμοδιότητες 
των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Διρφύων-Μεσσαπίων (ΦΕΚ 525/Β´/2-3-2016).  

 
2).Στην κα Καρατζά Αναστασία, αρμοδιότητες  επί θεμάτων που άπτονται της 

λειτουργίας (καταγραφή και επίλυση προβλημάτων) των Κοινοτήτων της Δημοτικής 
Ενότητας Διρφύων. 

 
3).Στον κ. Θεοδοσίου Αλέξανδρο, αρμοδιότητες  επί θεμάτων Πολιτικής Προστασίας 

και θεμάτων Αθλητισμού και διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων.  
 
4).Στον κ. Κιαπέκο Δήμο,  αρμοδιότητες  επί θεμάτων πολιτισμού καθώς και σε θέματα 

δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. 
 
5).Στον κ. Αγγελάτο Ξενοφών, αρμοδιότητες επί θεμάτων βελτίωσης της 

καθημερινότητας των πολιτών. 
 
  Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου θα γίνεται 

πάντοτε σε συνεννόηση με την αντίστοιχη οργανική μονάδα, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 
και το Δήμαρχο. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας, τα καθήκοντα 
του απουσιάζοντα ή κωλυόμενου Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου, για τις 
μεταβιβασθείσες ως ανωτέρω αρμοδιότητες, θα ασκεί ο Δήμαρχος.  

  Από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη εις βάρος του δημοτικού 
προϋπολογισμού.  

  
 Β). Από την ημερομηνία λήψης της παρούσας καταργείτε κάθε προηγούμενη απόφαση που 
αναφέρετε σε θέματα ορισμού εντεταλμένων συμβούλων και αρμοδιοτήτων αυτών. 
 
  Γ). Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.  

Ο Δήμαρχος  
 

Γεώργιος Ψαθάς  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1). Ορισθέντες Εντεταλμένους Συμβούλους 
2). Αντιδημάρχους, δημοτικούς Συμβούλους  και Προέδρους Κοινοτήτων  
3). Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων (με την παράκληση να ενημερωθούν οι υπάλληλοι 
αρμοδιότητάς τους). 

ΑΔΑ: 6ΠΑΡΩ92-ΧΧΛ
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