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Θέμα: «Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 501/2019

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»

(Α΄87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8.6.2006) σχετικά με

την εξουσιοδότηση υπογραφής.

3. Τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  που  δημοσιεύθηκε  στο

αριθμ.:739/τ.Β'/14.3.2012  φύλλο  ΦΕΚ  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  το

αριθμ.:2938/τ.Β΄/29.8.2017 φύλλο ΦΕΚ.

4. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.  Ορίζουμε  τον  κ. Αργυρό  Λεωνίδα του  Νικολάου  Εντεταλμένο  Δημοτικό

Σύμβουλο χωρίς αμοιβή, για το χρονικό διάστημα  από 1/9/2019 έως 31/8/2020,

υπεύθυνο σε θέματα εποπτείας  και  συντονισμού της εύρυθμης λειτουργίας των

Υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα των Παιδικών Σταθμών, Τουρισμού και του

Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας. 

Β.  Εξουσιοδοτούμε  αυτόν για  την  υπογραφή  με εντολή Δημάρχου σχετικών

εγγράφων με τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και των αποφάσεων

που  αφορούν  την  προσωρινή  αφαίρεση  της  άδειας  λειτουργίας  καταστημάτων,

όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και την παροχή της εντολής προς

σφράγιση αυτών καθώς και  την αρμοδιότητα της εντολής για  τη σφράγιση των

καταστημάτων που λειτουργούν χωρίς άδεια. Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα

υψηλής  σπουδαιότητας  και  τα  οποία  απευθύνονται  σε  δημόσιες  αρχές

υπογράφονται από το Δήμαρχο.

Η παρούσα απόφαση,  που ισχύει  μέχρι  ανακλήσεως από μεταγενέστερη  όμοια
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της,  να  αναρτηθεί  στο  διαδίκτυο  (ΔΙΑΥΓΕΙΑ),  να  αναρτηθεί  στο  Δημοτικό

Κατάστημα  κατά  το  πλήρες  κείμενο,  καθώς  και  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου

Πρέβεζας

                                                               Ο   Δήμαρχος Πρέβεζας

                                                               Νικόλαος Γεωργάκος

ΚΟΙΝ.
1.Γραφείο Δημάρχου
2. Αντιδήμαρχοι
3.Εντεταλμένο Σύμβουλο
4.Δ/νσεις Δήμου & τμήματα 
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