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                                           Απόφαση Δημάρχου
                                               Αριθμ. 286/2014

                           Ο Δήμαρχος Φιλιατών 
         Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άθρου 58 του Ν. 3852/2010<< Νέα αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης 

( ΑρμοδιότητεςΔημάρχου).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 << Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 

Κοινοτήτων περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 & 3 του Ν. 3979/2011.

4. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου ( Φ.Ε.Κ 2304/τ.Β’/6.8.2012)

5. Την υπ΄αριθμ. 276/2014   περί:  ορισμού Αντιδημάρχων.

6. Τις ανάγκες ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των διαφόρων δομών και υπηρεσιών 

του Δήμου.

                                               Αποφασίζουμε

Α.      Ορίζουμε με ρητή εντολή μας τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους της 

πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Φιλιατών και 

αναθέτουμε σε αυτούς χωρίς αμοιβή την εποπτεία των υπηρεσιών και το συντονισμό των 

δράσεων όπως κάτωθι περιγράφονται:

1. Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Μποροδήμος Κωνσταντίνος ορίζεται Εντεταλμένος 

Δημοτικός Σύμβουλος  με αρμοδιότητα τη συντήρηση και την εύρυθμη λειτουργία του 

μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου καθώς επίσης την ευθύνη για την επισήμανση και 

επίλυση προβλημάτων στα Δημοτικά κτίρια.
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2. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζιάκας Γρηγόριος  ορίζεται Εντεταλμένος 

Δημοτικός Σύμβουλος  με αρμοδιότητα τις δημόσιες σχέσεις ,επικοινωνία με 

απόδημους , αδελφότητες  και πολιτιστικούς Συλλόγους καθώς και την ευθύνη 

για την οργάνωση και λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου σε συνεργασία με 

επιχειρήσεις και εθελοντές.

3. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπέλλος Παύλος ορίζεται Εντεταλμένος 

Δημοτικός Σύμβουλος  με αρμοδιότητα την εποπτεία των διαδικασιών εθιμοτυπίας 

και συναφών υποχρεώσεων( εθνικές εορτές, επετείους, σημαιοστολισμός , φιλοξενίες 

κ.λ.π.) καθώς και την ευθύνη της επισήμανσης καθημερινών προβλημάτων των 

πολιτών.

Β. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων Συμβούλων γίνεται πάντοτε σε 

συνεννόηση με το Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

    Σε περίπτωση απουσίας , κωλύματος ή άλλης αδυναμίας , τον εκάστοτε απόντα ή 

κωλυόμενο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος , ενώ η 

άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες προϋποθέτει την 

κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο του Δημάρχου.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη εις βάρος του δημοτικού 

Προϋπολογισμού.

  Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας, να δημοσιευτεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα , 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλιατών . στο πρόγραμμα<< ΔΙΑΥΓΕΙΑ>> και στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.

                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Κοινοποίηση 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-

Δυτικής Μακεδονίας                                              ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ

Εσωτερική Διανομή 

     1. κ. Μποροδήμος Κων/νος

     2. κ. Ζιάκας Γρηγόριος                                                   

     3. Μπέλος Παύλος

     4. Γραφείο Δημάρχου 

     5. Αρχείο


