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ΘΕΜΑ: Ορισμός άμισθων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ   63/2022

Ο Δήμαρχος Δομοκού

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα «Καλλικράτης» 
και ιδίως τη διάταξη της περ. ι΄ της § 1 αυτού, που προστέθηκε µε το άρθρο 44 § 3 
του ν. 3979/2011, 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 Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τ. Α΄): Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγειας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2, 58,61,94,95 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75,76,86,88 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τεύχος Α΄114/08-
06-2006) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α΄): Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων-Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων 
προς υπογραφή.

6. Την υπ΄ αριθμ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος Β΄) απόφαση 
ΥΠ.ΕΣ. ”Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”

7. Τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Δομοκού που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.2886/τ.Β’/20-12-2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

8. Την υπ' αριθμ. 24/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας
9. To από 24/08/2019 πρωτόκολλο ορκωμοσίας της Δημοτικής Αρχής
10. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού, ευελιξίας και ταχύτητας κατά την άσκηση της 

δημοτικής διοίκησης και του δημοτικού έργου γενικότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
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Α. Τροποποιούμε τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν με την αριθμ. 1712/25-

02-2021 απόφαση του Δημάρχου Δομοκού στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο 

κ. Καναβό Νικόλαο του Αγγέλου, αφαιρώντας τον τομέα εποπτείας και ελέγχου της 

ΔΕΗ και την αρμοδιότητα Εσόδων, Περιουσίας, Ταμείου, Προϋπολογισμού, 

Λογιστηρίου . Όσον αφορά τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στον Εντεταλμένο 

Δημοτικό Σύμβουλο με την αριθμ. 1712/25-02-2021 προηγούμενη απόφαση του 

Δημάρχου, ισχύουν ως κατωτέρω:

Διατηρεί την εποπτεία και το συντονισμό των ενεργειών και δράσεων των 

Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που αφορούν:

α) προμήθειες

β) τον τομέα της άρδευσης στη Δημοτική Ενότητα Δομοκού και Ξυνιάδος, και 

γ) τον τομέα λειτουργίας του ΚΕΠ (612) –Δομοκού

Β. Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Τσαλαφούτα Αθανάσιο του Γεωργίου ως 

εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο στο Δήμο Δομοκού για ενέργειες και δράσεις που 

αφορούν στην εποπτεία του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής του Τμήματος Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου:

α) τους τομείς αρμοδιότητας του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής 

β) τους τομείς που αφορούν αγροτικά θέματα

Γ. Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Σκαρμούτσο Ιωάννη του Δημητρίου  ως 

εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για ενέργειες και δράσεις που αφορούν θέματα 

υγείας.

 

Δ. Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Αποστολόπουλο Γρηγόριο του Δημητρίου 

ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για ενέργειες και δράσεις που αφορούν στο 

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, και συγκεκριμένα σ τους  

τομείς Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Παιδικών Σταθμών και λειτουργίας 

βιβλιοθηκών

Ε. Οι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι άμισθοι και ασκούν τις 

αρμοδιότητές τους σε συνεργασία και με την επικουρία των καθ ́ύλην   αρμόδιων 

Αντιδημάρχων και σε συνεννόηση πάντα με τον Δήμαρχο, παρακολουθούν και 

ενημερώνονται για ζητήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους σε τοπικό και 
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υπερτοπικό επίπεδο,  προκαλούν και συντονίζουν συναντήσεις με τους τοπικούς 

φορείς, προτείνουν – εισηγούνται σχετικές δράσεις, συνδράμουν στη σύνταξη 

κανονισμών λειτουργίας και εποπτεύουν την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων 

που άπτονται όλων των ανωτέρω.

Ε. Εξουσιοδοτούμε τους ως άνω Εντεταλμένους Συμβούλους να υπογράφουν «µε 

εντολή Δημάρχου» έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου µε κάθε φύσεως δημόσιους 

ή ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας που 

τους ανατέθηκε, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του Δήμου που αφορούν τις 

προαναφερθείσες δράσεις, καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των 

εγγράφων.

Η παρούσα, η οποία ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη, θα αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου,  στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

και ισχύει από την 1 Αυγούστου 2022.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β. ΛΙΟΛΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
2. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
3. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας
4. Στον Τοπικό Τύπο για δημοσίευση
5.   Στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στους Εκπροσώπους των 

Δημοτικών Παρατάξεων, στους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου 
Δομοκού 

2. Στα Αυτοτελή Τμήματα του Δήμου                                                                       Δομοκού
3. Στους οριζόμενους κατά τα ανωτέρω   Εντεταλμένους Δημοτικούς 

Συμβούλους
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