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Θέμα: Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ.20  

Ο Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (Αρμοδιότητες του δημάρχου) του Ν. 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

     2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. ι΄ του Ν. 3852/2010, όπως αυτή  

     προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3979/2011 σύμφωνα με την  

     οποία «… Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό  

     συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου» 

     3. Το άρθρο 88 του Ν.3463/2006 περί εξουσιοδότησης υπογραφών. 

4. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων 

δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εύρυθμη 

λειτουργία του Δήμου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 
 Α) Ορίζει τον κ. Χρήστο Λιάκο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ως 
Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Δημοτικής Ενότητας Λιχάδος  και του αναθέτει 
χωρίς αμοιβή τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

 

Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη 
δημοτική ενότητα.  
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βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.  

εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της 
δημοτικής ενότητας.  

τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των 
προβλημάτων τους.  

διο Αντιδήμαρχο, της 
συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, 
άρδευσης και αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Λιχάδος .  

καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων, της αποκομιδής και διαχείρισης 
απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Λιχάδος καθώς και της λήψης όλων 

των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή πυρκαγιών σε χώρους εναπόθεσης 
απορριμμάτων της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας.  

Ο ανωτέρω Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, θα χρησιμοποιεί γραφεία και 
γραμματειακή υποστήριξη από τις υφιστάμενες δομές υποστήριξης των 

πολιτικών οργάνων του Δήμου. 
 
Α) Ορίζει τον κ. Χρήστο Θεοχάρη δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ως 

Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο   και του αναθέτει χωρίς αμοιβή τις κάτωθι 
αρμοδιότητες: 

 Την ευθύνη και την εποπτεία του προγράμματος Ανασυγκρότησης της 
Βόρειας Εύβοιας 

 Την ευθύνη και την εποπτεία του προγράμματος Αναγέννησης του Δάσους. 
 
Ο ανωτέρω Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, θα χρησιμοποιεί γραφεία και 

γραμματειακή υποστήριξη από τις υφιστάμενες δομές υποστήριξης των 
πολιτικών οργάνων του Δήμου. 

 
Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση. 
Να δημοσιευτεί δε μία φορά, σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία 

εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του Δήμου και στην Διαύγεια. 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
             ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ 

 

ΑΔΑ: 66ΡΝΩΕ7-Κ38


		2022-01-14T15:08:27+0200


		2022-01-14T15:13:24+0200
	Athens




