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ΘΕΜΑ: «Ορισμός εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κορινθίων
΄Εχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποήθηκε με το άρθρο 44 , παρ. 3 του ν.3979/2011 (ΦΕΚ
138/Α΄/16.06.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
3.-Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων (ΦΕΚ 499/Β΄/28.02.2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
5.-Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου , χωρίς αμοιβή, ώστε να διευκολύνεται η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.
Αποφασίζει
Ορίζει ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, τον Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ.Παπαδημητρίου
Σωτήριο , αναθέτοντας σε αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Σολυγείας και ιδίως:
-Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα
-Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα
-Την υπογραφή , με εξουσιοδότηση Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας (πλην πιστοποιητικών
Δημοτολογίου και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, τα οποία εκδίδονται από την έδρα του Δήμου)
-Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία των δημοτικών κτιρίων και του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική
Ενότητα
-Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Η παρούσα ισχύει μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου, εκτός εάν τροποποιηθεί ή ανακληθεί..
Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:
-κ,Παπαδημητρίου Σωτήριος
Δημοτικός Σύμβουλος – Πρόεδρος ΚΚΠ
-κ.κ.Πρόεδροι Κοινοτήτων Δ.Ε.Σολυγείας
-υπαλλήλους Δ.Ε.Σολυγείας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφ.κ.Δημάρχου
-κ.Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
-κ.κ.Αντιδήμαρχοι
-κ.Γενικός Γραμματέας
-κ.Πρ/νη Γενικής Δ/νσης
-κ.κ. Προϊστάμενοι Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων
-κ.κ.υπαλλήλους ΑΓΠ- ΤΠΔΒΜ – ΤΠΑ
-ΝΠΔΔ
-ΝΠΙΔ

