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ΑΡ.ΠΡΩΤ. 402

ΘΕΜΑ : Ορισμός και Ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων, χωρίς αμοιβή ,
για την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων του Δήμου Λεβαδέων .
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 2
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης »και ειδικότερα τη διάταξη της περ.ι της
παρ. 1 αυτού όπως προστέθηκε με τη παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ
138/τ.Α/16.6.2011 ) κατά την οποία ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει χωρίς αμοιβή την εποπτεία και
το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου .
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ )
3. Την αριθμ. 27/ Α.Π.3441/ 3.3.2021 Απόφαση Δημάρχου Λεβαδέων περί ορισμού Αντιδημάρχων και
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ( ΦΕΚ 3212/τ.
Β/30.12.2011
5. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του
συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου
Αποφασίζουμε
Α. Ορίζουμε τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Δημοτικούς
Συμβούλους και αναθέτουμε σε αυτούς , χωρίς αμοιβή, την επίβλεψη , την εποπτεία και το συντονισμό
συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου Λεβαδέων :
1) Τον κ. Κωνσταντίνο Μερτζάνη με τις κατωτέρω αρμοδιότητες :
(α) Την εποπτεία και ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών
ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας
(β) Την εποπτεία και ευθύνη του τομέα προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
2. Τον κ. Εμμανουήλ Τσεσμετζή , με τις κατωτέρω αρμοδιότητες
(α) - Αρμοδιότητες σχεδιασμού , εποπτείας , μέριμνας για την εφαρμογή προγραμμάτων και συντονισμού
δράσεων , που στοχεύουν στην ένταξη των μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική , οικονομική και
πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας .
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-Αρμοδιότητες προγραμματισμού συντονισμού και ανάπτυξης συνεργασίας με τους φορείς της κοινωνίας
των πολιτών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της υποδοχής , υποστήριξης και κοινωνικής ένταξης
πολιτών τρίτων χωρών ( πρόσφυγες , μετανάστες , αιτούντες άσυλο ) .
- Αρμοδιότητες σχεδιασμού , προγραμματισμού , εποπτείας διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων ,
εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού και
προγραμμάτων σε συνεργασία με μεταναστευτικούς συλλόγους και τοπικούς φορείς που υλοποιούν δράσεις
και προγράμματα κοινωνικής ένταξης για μετανάστες και πρόσφυγες .
Β. Εξουσιοδοτεί τους ως άνω εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους να υπογράφουν με εντολή του
έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου με κάθε φύσεως δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για
την εκτέλεση του έργου εποπτείας που τους ανατέθηκε .
Γ. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με
τον Δήμαρχο Λεβαδέων .
Δ. Οι ανωτέρω Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα χρησιμοποιούν γραφεία και γραμματειακή
υποστήριξη από τις υφιστάμενες υπηρεσίες που εποπτεύουν .
Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση .
Η παρούσα να αναρτηθεί στη Δι@γεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

2

