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ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ      227700//22001133  

ΘΘΕΕΜΜΑΑ::  ““ΑΑννάάθθεεσσηη  ααρρµµοοδδιιοοττήήττωωνν  σσεε  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύςς  ΣΣυυµµββοούύλλοουυςς  ττηηςς  ππλλεειιοοψψηηφφίίααςς””  

  

--  ΟΟ  --    
∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΑΑΤΤΑΑΣΣ  

Έχοντες υπόψη:  

1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α΄/2010). 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων». 

3) Τη µε αριθ.1996/14.1.2013 Απόφαση ∆ηµάρχου, ορισµού Αντιδηµάρχων. 

4) Τη µε αριθ.5/2373/15.1.2013 Απόφαση ∆ηµάρχου, προσδιορισµού αρµοδιοτήτων 
Αντιδηµάρχων, εκχώρησης δικαιώµατος υπογραφής. 

5) Τη µε αριθ.7/2592/16.1.2013 Απόφαση ∆ηµάρχου ανάθεσης αρµοδιοτήτων σε ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους της πλειοψηφίας. 

6) Τη µε αριθµ.23954/7.5.2013 Απόφαση ∆ήµαρχου, παροχής  εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων « Με εντολή ∆ηµάρχου».   

7) Την κατάργηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και την παράλληλη άσκηση αρµοδιοτήτων µε την 
ΕΛ.ΑΣ, σύµφωνα µε το Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/23.7.2013/τ.Α’) και τη µε αριθ. 427/2013 
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας (ορθή επανάληψη). 

8) Την ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας του ∆ήµου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

Τροποποιούµε και συµπληρώνουµε την ανωτέρω µε αριθ. 7/2592/16.1.2013 Απόφαση 

∆ηµάρχου ανάθεσης αρµοδιοτήτων σε ∆ηµοτικούς Συµβούλους της πλειοψηφίας, ως προς τα 

Κεφάλαια «Α’ ΓΕΝΙΚΑ- παρ.6» και «Β’ΕΙ∆ΙΚΑ – παρ.2,3,5 και 7» ως εξής:   

Α’ ΓΕΝΙΚΑ 
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Οι εντεταλµένοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

6. Έχουν το δικαίωµα υπογραφής σε έγγραφα των ∆ιευθύνσεων που εποπτεύουν, 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.πρωτ. 23954/7.5.2013 Απόφαση ∆ήµαρχου. 

Β’ ΕΙ∆ΙΚΑ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Στο ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. ΜΠΟΥΧΑΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ του Σταύρου,   επιπλέον των 

καθηκόντων του ως Προέδρου της Φορολογικής Επιτροπής, την εποπτεία σε θέµατα 

Κληροδοτηµάτων, Αξιοποίησης της ∆ηµοτικής Περιουσίας και Λειτουργίας 

των Κοιµητηρίων. 

� Την υποβολή εισηγήσεων, σχετικά µε τις παραπάνω αρµοδιότητες. 

� Την εκπροσώπηση του ∆ήµου στην Επιτροπή οργάνωσης των 
Καρναβαλικών Εκδηλώσεων 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Παύει να ισχύει 

5. Στο ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. ΚΑΡΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Παντελή, την εποπτεία σε 

θέµατα παιδείας καθώς και την εποπτεία της λειτουργίας του Κέντρου 

Προστασίας Ζώων, ……………………………………………………………………………………………………… 

7. Παύει να ισχύει 

Μετά την ανωτέρω τροποποίηση η υπ’αριθ. 7/2592/16.1.2013 Απόφασή µας 

επαναδιατυπώνεται ως εξής: 

 Α’ ΓΕΝΙΚΑ 

Οι εντεταλµένοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

1. Συνεργάζονται  µε τους Αντιδηµάρχους για την επίτευξη των κοινών στόχων.   

2. Ασκούν εποπτεία στο έργο συγκεκριµένων ∆ιευθύνσεων, φροντίζουν για την υλοποίηση 

της ∆ηµοτική Πολιτικής και των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων (Επιτροπές, 

∆ηµοτικό Συµβούλιο). 

3. Φροντίζουν για την έγκαιρη ένταξη θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των Επιτροπών, τα οποία και εισηγούνται. 
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4. Οργανώνουν συσκέψεις για τον καλύτερο συντονισµό της Υπηρεσίας που εποπτεύουν, 

φροντίζουν για τη διάχυση των πληροφοριών και ενθαρρύνουν τη χρησιµοποίηση των 

ηλεκτρονικών µέσων. 

5. Ενηµερώνουν τους πολίτες σε αιτήµατά τους και προωθούν την επίλυση των 

προβληµάτων τους. ∆ίνουν στοιχεία στην αρµόδια υπηρεσία για το επίπεδο 

εξυπηρέτησης των πολιτών που απευθύνονται σ’ αυτούς ή τις υπηρεσίες που 

εποπτεύουν.  

6. Έχουν το δικαίωµα υπογραφής σε έγγραφα των ∆ιευθύνσεων που εποπτεύουν, 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.πρωτ. 23954/7.5.2013 Απόφαση ∆ήµαρχου. 

Β’ ΕΙ∆ΙΚΑ 

1. Στη ∆ηµοτική Σύµβουλο κα ΝΤΙΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Βασιλείου,  την εποπτεία  σε 

θέµατα Πολεοδοµίας (∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας) και Ανάπτυξης (∆ιεύθυνση 

Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεµάτων). 

Η ως άνω ∆ηµοτική Σύµβουλος θα στεγάζεται στο Γραφείο 122, στον 1ο όροφο του 

∆ιοικητηρίου. 

2. Στο ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. ΜΠΟΥΧΑΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ του Σταύρου,  επιπλέον των 

καθηκόντων του ως Προέδρου της Φορολογικής Επιτροπής, την εποπτεία σε θέµατα 

Κληροδοτηµάτων, Αξιοποίησης της ∆ηµοτικής Περιουσίας και Λειτουργίας των 

Κοιµητηρίων. 

� Την υποβολή εισηγήσεων, σχετικά µε τις παραπάνω αρµοδιότητες. 

� Την εκπροσώπηση του ∆ήµου στην Επιτροπή οργάνωσης των 
Καρναβαλικών Εκδηλώσεων, 

 

Ο ως άνω ∆ηµοτικός Σύµβουλος θα στεγάζεται στο Γραφείο του ισογείου του 

∆ηµαρχιακού Καταστήµατος, Αριστοµένους 28, µαζί µε τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών. 

3. Στο ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ ΣΩΤΗΡΙΟ του Βασιλείου, την εποπτεία 

στο φυτώριο του ∆ήµου µε την καταβολή κάθε προσπάθειας για την κάλυψη των 

αναγκών του ∆ήµου σε νέα φυτά κάθε είδους, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, από το 

φυτώριο, επιπλέον των καθηκόντων του ως Προέδρου της ΒΙ.ΣΦΑ.Κ.Α. Α.Ε. 

Ο ως άνω ∆ηµοτικός Σύµβουλος θα στεγάζεται στα Γραφεία της Κεντρικής Αγοράς. 

4. Στο ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. ΚΑΡΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Παντελή, την εποπτεία σε θέµατα 

παιδείας καθώς και την εποπτεία της λειτουργίας του Κέντρου Προστασίας 

Ζώων, επιπλέον των καθηκόντων του ως Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής 

Παιδείας και της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής. 
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Ο ως άνω ∆ηµοτικός Σύµβουλος θα στεγάζεται στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Παιδείας, 

κτήριο Στοάς Λόντου. 

5. Στο ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του ∆ηµητρίου, την εποπτεία  σε 

θέµατα αγροτικά και γενικά την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, επιπλέον των 

καθηκόντων του ως Προέδρου του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισµού 

του ∆ήµου Καλαµάτας. 

Ο ως άνω ∆ηµοτικός Σύµβουλος θα στεγάζεται στα Γραφεία του Φορέα Κοινωνικής 

Προστασίας και Αθλητισµού. 

 

Η απόφασή µας αυτή ισχύει από 1.10.2013. 

Η απόφασή µας αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και κοινοποιείται στο Γραφείο 

∆ηµάρχου, στους επικεφαλείς των δηµοτικών παρατάξεων της Μειοψηφίας του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, στους Αντιδηµάρχους, στο Γενικό Γραµµατέα, στις ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου, στις 

∆ηµοτικές Ενότητες, στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου του ∆ήµου και στους 

οριζόµενους Εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους και στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, κ.κ. 

Αθανασόπουλο Κωνσταντίνο και Μανδηλάρη Ιωάννη. 

 

 

 Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας 
Παναγιώτης Ε. Νίκας 

 


