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ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Έρνληαο ππόςε:
1) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463 Κ.Γ.Κ. (ΦΔΚ 114/8-6-2006/η.Α΄)
2) Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη εηδηθόηεξα ηηο
δηαηάμεηο α) ηνπ άξζξνπ 66 παξ. 7, ην νπνίν πξνβιέπεη όηη «γηα ηελ
απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ ε δεκνηηθή αξρή νθείιεη
λα παξαρσξεί ζε απηέο θαηάιιεια εμνπιηζκέλν ρώξν, θαζώο θαη γξακκαηεηαθή
ππνζηήξημε» θαη β) ηνπ άξζξνπ 77, ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ επηινγή
Σπκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, ε νπνία δηελεξγήζεθε από ην
Γεκνηηθό Σπκβνύιην Καιακάηαο κε ηελ 159/2015 απόθαζή ηνπ
3) Τελ θαζπζηέξεζε πεξαίσζεο ησλ εξγαζηώλ αλαθαηαζθεπήο ηνπ λένπ
Γεκαξρηαθνύ Μεγάξνπ,
4) Τελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηνπ
Γήκνπ, κέρξη ηε κεηεγθαηάζηαζε ζην λέν Γεκαξρείν

ΑΠΟΦΑΘΖΟΥΜΕ
1) Οξίδνπκε σο γξαθείν ππνζηήξημεο ησλ Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ ηεο κεηνςεθίαο,
ην ρώξν ζηνλ 1νλ όξνθν ηνπ Γεκαξρείνπ (Αξηζηνκέλνπο 28), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
κέρξη ηώξα σο Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε θαη σο γξαθείν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ. Τηο βξαδηλέο ώξεο είλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη
από ηνπο Αληηδεκάξρνπο ή ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ
πξνώζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.
Η κεηνςεθία κπνξεί, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηεί ηελ αίζνπζα ζπζθέςεσλ θαη ηελ
αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζην Γεκαξρείν, ύζηεξα από ζπλελλόεζε.
2) Οξίδνπκε σο γξαθείν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ην ρώξν πνπ
ρξεζηκνπνηνύζε ν Αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθώλ Θεκάησλ (θηήξην Παληαδνπνύινπ Τζίγθνπ), νδόο Αξηζηνδήκνπ 22, 3νο όξνθνο.
3) Αλαζέηνπκε ζην Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεπζύληξηα
Γηνηθεηηθώλ Θεκάησλ: α) ηελ εμεύξεζε θαηάιιεινπ γξαθείνπ, ζην θηήξην

Παληαδνπνύινπ – Τζίγθνπ, νδόο Αξηζηνδήκνπ 22, γηα ην Σπκπαξαζηάηε ηνπ
Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, ώζηε απηόο λα αζθεί αθσιύησο ηα θαζήθνληά ηνπ
θαη β) ηνλ νξηζκό ππαιιήισλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ Παξαηάμεσλ ηεο
κεηνςεθίαο θαη ηνπ Σπκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο.
Η απόθαζή καο απηή θνηλνπνηείηαη ζηελ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ,
ζηνπο επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Παξαηάμεσλ, ζην Γξαθείν Γεκάξρνπ, ζηνπο
Αληηδεκάξρνπο, ζην Γεληθό Γξακκαηέα, ζηηο Γηεπζύλζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ηζρύεη
από ηε Γεπηέξα 11.05.2015 θαη κέρξη ηεο κεηεγθαηαζηάζεσο ησλ Υπεξεζηώλ ηνπ
Γήκνπ ζην λέν Γεκαξρείν.
Ο Δήμαρχος Ιαλαμάτας
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