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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση απόφασης ορισμού εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων.
ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2022
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (A΄
87) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
94 του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (Α΄114).
4. Tην υπ’ αριθ. 289/10780/04-11-2021 απόφαση της Δημάρχου Στυλίδας περί
ορισμού εντεταλμένων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
5. Την από 16-05-2022 με αριθ. πρωτ. 4604/17-05-2022 αίτηση παραίτησης του
Δημητρίου Αντωνίου, από μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας.
6. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 289/10780/04-11-2021 απόφαση της Δημάρχου Στυλίδας
περί ορισμού εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων ως προς την παράγραφο 4 αυτής
που ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Αντωνίου ως
εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, απαλλάσσοντας αυτόν από τις ανατιθέμενες
αρμοδιότητές του και ορίζει ως Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου
Στυλίδας μέχρι 30-11-2022, τον Δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Απόστολο
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Μαλισσόβα και του μεταβιβάζει κατά τόπον της Δ.Ε. Πελασγίας την αρμοδιότητα
χειρισμού των κάτωθι:
Ι. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τομέα Αθλητισμού με αντικείμενο:
• Τη διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων και τη διοργάνωση αθλητικών
εκδηλώσεων.
• Τη συνεννόηση με τα σωματεία και τις υπηρεσίες για την έκδοση
προγραμμάτων προπονήσεων των αθλητικών συλλόγων και των σωματείων.
• Τον καθορισμό των προπονήσεων στα γήπεδα με χλοοτάπητα σε συνεννόηση
με τον εκάστοτε συντηρητή και τα σωματεία.
• Τις εισηγήσεις για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή
αθλητικών εκδηλώσεων.
• Την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των χώρων άθλησης και σε θέματα
συντήρησης-καθαριότητας.
• Την ευθύνη για τη φύλαξη, συντήρηση και μέσων εξοπλισμού των χώρων
άθλησης.
ΙΙ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου με
αντικείμενο:
• Τη μελέτη και κατασκευή έργων μικρής κλίμακας με αυτεπιστασία σε
συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
• Τη συντήρηση και εκτέλεση έργων και εργασιών πρασίνου σε άλση και πάρκα
και παιδικές χαρές και σχολικά συγκροτήματα.
• Τις εργασίες παρεμβάσεων – αναπλάσεων στους χώρους πρασίνου της
αρμοδιότητάς του.
• Την εκπόνηση προγράμματος ποτίσματος των δένδρων (ιδιαίτερα στις νέες
φυτεύσεις) σε δενδροστοιχίες και κοινόχρηστους χώρους πρασίνου σε
συνεργασία με το Γραφείο Κίνησης.
• Την κοπή δέντρων που θεωρούνται επικίνδυνα για την δημόσια ασφάλεια ενώ
για τα υπόλοιπα ακολουθείται το τακτικό και έκτακτο πρόγραμμα κλαδεύσεων.
• Τη διακίνηση των μηχανημάτων, της μεταφοράς υλικών, φυτών, εργαλείων
κλπ. στους χώρους πρασίνου της πόλης καθώς και της αποκομιδής των φυτικών
υπολειμμάτων και λοιπών υλικών που προέρχονται από τις εργασίες της
υπηρεσίας.
ΙΙΙ. Τη θεώρηση α) του γνησίου υπογραφής κάθε πολίτη που τυχόν προσέλθει
αυτοπροσώπως για το σκοπό αυτό στις υπηρεσίες του Δήμου και β) για του ακριβούς
φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο.
IV. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθ. 289/10780/04-11-2021 απόφαση της
Δημάρχου Στυλίδας.
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας και στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οριζόμενο εντεταλμένο
Δημοτικό σύμβουλο
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Υπηρεσίες Δήμου Στυλίδας
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