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ΘΕΜΑ:«Ορισμός  εντεταλμένου  δημοτικού  συμβούλου  και
μεταβιβάση αρμοδιοτήτων του Δήμου Ζαγορίου».

Ο Δήμαρχος Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων

Αφού έλαβε υπόψη:

1.  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
138/16.06.2011 τεύχος Α’)

2.  το  άρθρο  75  του  Ν.3463/06  όπως  τροποποιήθηκε  με  το
άρθρο 94 του Ν.3852/2010

3.  Την  ανάγκη  ανάθεσης  της  εποπτείας  και  του  συντονισμού
συγκεκριμένων  δράσεων  του  Δήμου  σε  μέλη  του  Δημοτικού
Συμβουλίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζει  εντεταλμένο  δημοτικό  σύμβουλο,  από  06/09/2019  έως
05/09/2020  τον  σύμβουλο  της  πλειοψηφίας  κ.  Γκρουΐδη  Ανδρέα  του
Σωκράτη   και του μεταβιβάζει  τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την  ευθύνη  για  την  Δημοτική  Ενότητα  Τύμφης  με  τις  επιμέρους
αρμοδιότητες: 

1. Την  ευθύνη  της  λειτουργίας  των  δημοτικών  υπηρεσιών  που
είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
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2. Την  παρακολούθηση  της  εξέλιξης  των  έργων  και  των  εργασιών
που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.

3. Την  μέριμνα  για  την  καλή  κατάσταση  και  λειτουργία  του
εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.

4. Την παρακολούθηση της λειτουργίας των αγροτικών ιατρείων. 
5. Την  υπογραφή  βεβαιώσεων,  πιστοποιητικών  και  λοιπών

διοικητικών  εγγράφων  τα  οποία  εκδίδονται  από  τις  δημοτικές
υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

6. Την  υπογραφή  όλων  των  εγγράφων  που  αφορούν  τη  βεβαίωση
και είσπραξη των εσόδων της δημοτικής ενότητας.  

7. Την  συνεργασία  με  τους  Προέδρους  των  συμβουλίων  των
Τοπικών  κοινοτήτων  και  των  εκπροσώπων  των  τοπικών
κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

8. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΟΥΚΟΥΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


	
	ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
	1. 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 138/16.06.2011 τεύχος Α’)
	2. το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010
	3. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

