
 
 

                                                                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 
 

 
ΘΕΜΑ: «Ορισμός εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων» 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. 211 
 

Ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»  
(ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), που αφορά στις αρμοδιότητες του Δημάρχου. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & 
Κοινοτήτων» περί εξουσιοδότησης υπογραφών. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 44 §3 Ν. 3979/2011. 
4. Την Α.Π. 4273/01-03-2017 απόφαση του Δημάρχου Ωραιοκάστρου, με την οποία 

ορίστηκαν πέντε (5) αντιδήμαρχοι με θητεία από 01-03-2017. 
5. Την Α.Π. 11636/31-5-2017 απόφαση του Δημάρχου Ωραιοκάστρου, με την οποία ο 

Δήμαρχος Ωραιοκάστρου αναθέτει αρμοδιότητες στους πέντε (5) Αντιδημάρχους από 
31/05/2017. 

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου (ΦΕΚ 1202/Β/20-5-
2013). 

7. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και την εξυπηρέτηση των 
Δημοτών. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
              Α.  Ορίζουμε με ρητή εντολή μας τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους της 
πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Ωραιοκάστρου, από 
05/7/2017 έως 31/08/2019 και αναθέτουμε σε αυτούς χωρίς αμοιβή την εποπτεία των 
υπηρεσιών και το συντονισμό των δράσεων όπως κάτωθι περιγράφονται: 
 

 
1. Τον Νικόλαο Λοκοβίτη, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα Αθλητισμού 

όπως αυτές διεξοδικά αναφέρονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Ωραιοκάστρου (ΦΕΚ 1202/Β/20-5-2013) για το σχεδιασμό και την εφαρμογή 
προγραμμάτων Αθλητισμού. 

- τη διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με πολιτιστικούς, κοινωνικούς και 
αθλητικούς συλλόγους. 

- τη συνδρομή σε αθλητικούς συλλόγους του Δήμου αναφορικά με την υποστήριξη του 
έργου τους παρέχοντας οικονομική ενίσχυση ή τη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων. 
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- την εποπτεία λειτουργίας όλων των προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού, που υλοποιούνται από το Δήμο ή σε συνεργασία με το Δήμο. 

- την εποπτεία λειτουργίας των αθλητικών γυμναστηρίων. 
- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών. 
-  τη συνεργασία με τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για την 

επίλυση των προβλημάτων τους. 
- Τον προγραμματισμό και εκτέλεση αθλητικών διοργανώσεων. 
- Την έρευνα, μελέτη και δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων. 
- Την κατάθεση προτάσεων επισκευών των υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 
2. Τον Αθανάσιο Καρύδη, Εντεταλμένο Σύμβουλο Διοικητικού, με τις εξής 

αρμοδιότητες: 
 
- Το Συντονισμό όλων των υπηρεσιών του Δήμου. 
- Την εποπτεία και επίβλεψη όλων των υπηρεσιών του Δήμου, σε συνεργασία με τον 

αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 
- Την Παρακολούθηση των διαδικασιών εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
- Τη Μέριμνα για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του 

Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας των στις ανάγκες της Τοπικής κοινωνίας και 
τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του 
Δήμου. 

- Την Παροχή οδηγιών και  κατευθύνσεων  σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. 
 

             Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων   
                 τις αρμοδιότητες ασκεί ο ∆ήμαρχος. 

 
             Γ. Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε     
                 μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  

  του ∆ήμου. 
 

 
 
Κοινοποίηση: 
1. Ενδιαφερόμενους 
Εσωτερική διανομή: 

1. Δ/νση Περιβάλλοντος, Πολιτικής 
Προστασίας και Ποιότητας Ζωής 

2.  Δ/νση  Διοικητικών και  
Οικονομικών Υπηρεσιών 

3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Πολεοδομίας 

4. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής 

5. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης 

6. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού 

7. Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας 
8. Δημοτική Ενότητα Μυγδονίας 
9. Νομική Υπηρεσία 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

                ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΑΒΟΤΣΗΣ 

 
 


