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ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ
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Γραφείο Δημάρχου

ΘΔΜΑ: “Μεηαβίβαζε Αρκοδηοηήηωλ ζε Αληηδεκάρτοσς”

ΑΠΟΦΑΖ
O
ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΗΟΝΤΟΤ
αθνύ έιαβε ππόςε
1. Σν άξζξν 1 παξ.5.3 πεξίπησζε 4 ηνπ Ν.3852/2010
2. Σα άξζξα 58 , 59 θαη 282 παξ 16 ηνπ Ν.3852/2010
3. Σελ αξηζκ: ΤΠ.Ε.Α.ΗΔ εγθ.41/71351/14,12,2010
4. Σελ αξηζκ:1156/14.12.2010 ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ
5. Σα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο έηνπο 2001 ηεο Ε..Τ.Ε. γηα
ηνλ Δήκν Δηνλύζνπ, ζύκθσλα κε ηα νπνία ν πιεζπζκόο ηνπ αλέξρεηαη ζηνπο 32.986
θαηνίθνπο.
6. Σν γεγνλόο όηη ν Δήκνο Δηνλύζνπ έρεη επηά (7) Δεκνηηθέο Κνηλόηεηεο.
7. Σηο ππ’ αξηζκ. 1/3-1-2011 , 231/4-2-2011 &257/9-2-2011 απνθάζεηο Δεκάξρνπ
8. Σν ππ’ αξηζκ. πξση.24640 /28-7-2011 έγγξαθν παξαίηεζεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Ρνίδε Αζ.
9. Σηο αλάγθεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ Δήκνπ Δηνλύζνπ θαη ηεο όζν ην
δπλαηόλ

θαιύηεξεο

εμππεξέηεζεο

ησλ

θαηνίθσλ,

ζπλαιιαζζνκέλσλ ηνπ.
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ησλ

δεκνηώλ

θαη

άιισλ
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Α. Κάλεη δεθηό ην ππ’ αξηζκ. πξση. 24640 /28-7-2011 έγγξαθν παξαίηεζεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ
θ. Αζαλαζίνπ Ρνίδε, θαη ηνπνζεηεί ζηε ζέζε ηνπ ηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. Νηθόιαν Παππά.

Β. Γηακορθώλεη ηελ παξάγξαθό 3 ησλ σο άλσ αλαθεξόκελσλ ππ’αξηζκ.1/2011 & 231/2011
απνθάζεσλ ηνπ σο εμήο:
«Οξίδεη Αληηδήκαξρν ην Δεκνηηθό ύκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο θ. Υξήζην Παπαβαζηιείνπ
(ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ-ΑΝΑΠΣΤΞΖ)

β) Αθαηρεί ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 3.β.4. «Σετληθά Έργα & Δθαρκογές»,
ηηο νπνίεο αλαζέηεη ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Νηθόιαν Παππά.
Γ. Μεηά ηα πξναλαθεξζέληα, ε παξάγξαθνο 3.β.5, ηεο σο άλσ αλαθεξόκελεο
ππ’αξηζκ.231/2011 απόθαζεο, αρηζκείηαη ζε 3β.4. θαη απνηειεί ην ηειεπηαίν κέξνο

απηήο

ηεο παξαγξάθνπ.
Γ. Γηακορθώλεη, ηελ παξάγξαθν 6 ηεο σο άλσ αλαθεξόκελεο ππ’αξηζκ.1/2011 απόθαζεο
σο εμήο:
«Ορίδεη Αληηδήκαξρν ην Δεκνηηθό ύκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο θ. Νηθόιαο Παππά
(ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ- ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ) θαη ηνπ κεηαβηβάδεη:
α)

Σηο

αξκνδηόηεηεο

ηεο

παξαγξάθνπ

β

όπσο

απηέο

ηξνπνπνηήζεθαλ

κε

ηελ

ππ’αξηζκ.231/2001 απόθαζε ηνπ.
β) Μεηά ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ β …(ζσζηήκαηα θαη προγράκκαηα αλαθύθιωζες)
προζζέηεη παξάγξαθν κε ηηο (αθαηξνύκελεο από ηελ παξάγξαθό 3.β.4. ) αξκνδηόηεηεο
ζρεηηθά κε «Σετληθά Έργα & Δθαρκογές » όπσο αλαθέξνληαη 231/2001 απόθαζή ηνπ .
γ) Γεκηοσργεί παξάγξαθν δ, σο εμήο:
«Επηπιένλ, αζθεί θάζε κεκνλσκέλε αξκνδηόηεηα πνπ ηπρόλ κεηαθεξζεί ζηαδηαθά έσο
31/12/2012 από ηηο θαηαξγνύκελεο Ννκαξρηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ ηνκέα επζύλεο ηνπ».
Δ. α) Αλαηρεί ηελ παξάγξαθν δ, ηεο ππ’αξηζκ.257/9-2-2011 απόθαζήο ηνπ, πνπ αθνξά ηνλ
νξηζκό ηνπ θ. Ν. Παππά σο

Εληεηαικέλνπ

ζπκβνύινπ Μειεηώλ-Εθαξκνγώλ, δηόηη νη
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αξκνδηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηήλ, επηθαιύπηνληαη από

ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ σο

Αληηδήκαξρνο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ & Πνηόηεηαο Ζσήο.
β) Μεηά ηα πξναλαθεξζέληα, ε παξάγξαθνο ε ηεο σο άλσ αλαθεξόκελεο ππ’αξηζκ.257/2011
απόθαζεο, αρηζκείηαη ζε δ

θαη απνηειεί ηελ

ηειεπηαία παξάγξαθν ηεο παξαπάλσ

απόθαζεο.

Σ. Γηαηερεί ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 6 α ησλ πξναλαθεξόκελσλ απνθάζεσλ
1 & 231/2001 πνπ αθνξνύλ ηηο θαηά ηόπο αξκνδηόηεηεο , πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 59,
παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν.3852/2010, ηες Γεκοηηθής Κοηλόηεηας Γροζηάς.
Η παξνύζα απόθαζε λα δεκνζηεπζεί ζε κηα ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα εθεκεξίδα θαη, αλ δελ
ππάξρεη εκεξήζηα, ζε κηα εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ λνκνύ θαη αλαξηάηαη
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ.

Κοηλοποίεζε:

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

1. Ελδηαθεξόκελνη Αληηδήκαξρνη
2. Όιεο νη Δ/λζεηο
3. Γξαθείν Δεκάξρνπ

ΗΩΑΝΝΖ ΚΑΛΑΦΑΣΔΛΖ

