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ΘΕΜΑ: «Ανάθεση καθηκόντων Εντεταλμένου Συμβούλου του Δήμου Αιγιαλείας».
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 937/2019
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ//87/Α’/7-6-2010).
2. Το άρθρο 88 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ/114/Α’/8-6-2006). Εξουσιοδότηση υπογραφών
Ο δήμαρχος μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην
χρηματικών ενταλμάτων, σε δημοτικό σύμβουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος ή στον
πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου ή στον πάρεδρο ή στον γενικό γραμματέα του Δήμου ή σε προϊστάμενο δημοτικής
υπηρεσίας ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου.

3. Το άρθρο 44 (παρ. 3) του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές

διατάξεις» (ΦΕΚ/138/Α’/16-6-2011).
σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος « ... ι) μπορεί να αναθέτει χωρίς αμοιβή την εποπτεία και το συντονισμό
συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου».
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 59847/εγκ.89/21-8-2019 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και

5.
6.
7.
8.
9.

Λειτουργίας Τ.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Ορκωμοσία αιρετών Δήμων & Κοινοτήτων».
Την με αριθμό 11/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αιγίου.
Το από 31/8/2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Αιγιαλείας
Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ.2714/B’/17-11-2011) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένης Συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου και την
εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
Προϋπολογισμού του Δήμου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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Αναθέτει χωρίς αμοιβή καθήκοντα Εντεταλμένης Συμβούλου του Δήμου Αιγιάλειας με
δικαίωμα υπογραφής στην δημοτική σύμβουλο Γιδά Μαρία του Σπυρίδωνος με τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
 Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών περιβάλλοντος της
Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και του Αυτοτελούς Τμήματος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας.
 Την μέριμνα για τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς,
και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται
εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από
τα όριά τους, καθώς και για την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον
δήμο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.
 Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών Συντήρησης
Πρασίνου του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας
 Τον σχεδιασμό,
εκτέλεση - επίβλεψη έργων πρασίνου και συντήρησης
καλλωπιστικών δημοσίων χώρων πρασίνου και κηποτεχνίας.
Εξουσιοδοτούμε την ως άνω Σύμβουλο να υπογράφει «με εντολή Δημάρχου» έγγραφα
αλληλογραφίας του Δήμου με κάθε φύσεως δημόσιους η ιδιωτικούς φορείς που είναι
αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας που του ανατέθηκε. Επίσης, την
εξουσιοδοτούμε να υπογράφει με «εντολή Δημάρχου» απαντήσεις επί των διαμαρτυριών
πολιτών για τα ζητήματα αρμοδιότητας της.
Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Καλογερόπουλος
Εσωτερική Διανομή
 Στους Αντιδημάρχους του Δήμου
 Στην Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο κα Γιδά
 Σε όλες τις Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα του Δήμου

