
                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Στυλίδα  13-09-2016 

ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ                                                  
∆ΗΜΟΣ  ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ                                               Αριθµ. Πρωτ.: 9546  
 
                                                                                     Αρ. Απόφ: 120 
 
      
               ΘΕΜΑ: «Ορισµός και ανάθεση αρµοδιοτήτων σε Εντεταλµένη   
                             ∆ηµοτική Σύµβουλο»                                   
 

                                               Ο ∆ήµαρχος Στυλίδας  
 
     Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις  της περίπτωσης ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87    
    Α΄)  όπως προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄). 
2. Τις  διατάξεις του  άρθρου 75  του  Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) καθώς  και αυτές  του  
    άρθρου 94 του Ν.3852/2010. 
3. Τις διατάξεις του  άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄).  
4. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Στυλίδας  (ΦΕΚ 2732/2011 B΄). 
5.Την  υπ’αριθµ. 116/09.09.2016  απόφαση  ∆ηµάρχου  περί  ορισµού Αντιδηµάρχου και  
    µεταβίβαση αρµοδιοτήτων 
6. Την ανάγκη εποπτείας και συντονισµού συγκεκριµένων δράσεων του ∆ήµου σε µέλος 
    του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Ορίζει τη ∆ηµοτική Σύµβουλο της πλειοψηφίας  κ. Κοντού Γεωργία του  Τηλέµαχου     
    Εντεταλµένη   ∆ηµοτική   Σύµβουλο   και    της  αναθέτει,  χωρίς  αµοιβή, αρµοδιότητες    
    υπηρεσίας άρδευσης και ιδίως τη συντήρηση και διαχείριση των συστηµάτων άρδευσης,  
    των πηγών και αντλιοστασίων άρδευσης, των αντιπληµµυρικών  και  εγγειοβελτιωτικών     
    έργων άρδευσης καθώς  και  την  προστασία και  διαχείριση των υδάτινων πόρων. 
 
2. Την εξουσιοδότηση της  υπογραφής  κατ’εντολή,  εγγράφων  που είναι  απαραίτητα για  
    την ορθή, σύννοµη και αποτελεσµατική λειτουργία των ανωτέρω αρµοδιοτήτων. 
 
3. Σε περίπτωση  απουσίας, κωλύµατος ή άλλης αδυναµίας  της  Εντεταλµένης  ∆ηµοτικής  
    Συµβούλου, τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.  
 
4. Η παρούσα ισχύει από κοινοποιήσεως έως και 28-02-2017 και δύναται να  τροποποιηθεί  
    µε   νεότερη απόφαση ∆ηµάρχου. Με   την   ισχύ της  παρούσας ανακαλείται µερικώς η   
    υπ’άριθµ.116/2016 απόφαση ∆ηµάρχου και συγκεκριµένα ως προς τις παραχωρούµενες  
    µε την παρούσα απόφαση αρµοδιότητες. 
 
5. Η  παρούσα απόφαση να   δηµοσιευτεί σε  µία  ηµερήσια  εφηµερίδα του νοµού  και  να   
    αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου.   
     
         Κοινοποίηση                                                                                                            
   - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση                                             
      Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας   
   - Οριζόµενη ∆ηµ. Σύµβουλο     
                                                                                        Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ            
        Εσωτερική ∆ιανοµή        
   -  κ.κ. Αντιδήµαρχοι ∆ήµου                                                               
    -  Τµήµατα και Γραφεία του ∆ήµου                            
 
                                                                                                                ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΓΚΛΕΤΣΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΠΠ8Ω1Ζ-ΛΤΕ
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