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Ορχομενός 02-02-2022 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 733 

 

 

 

 

Αριθμ. Αποφ.:   26  / 2022 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

 

 

 ΘΕΜΑ :  :  Ορισμός  του Γρηγορίου Γαλάνη  του Φωτίου ως εντεταλμένου δημοτικού 

συμβούλου  στον Δήμο Ορχομενού   και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

 

Η Δήμαρχος Ορχομενού  

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 88, του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν σήμερα. 

2) Το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010. 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (όπως ισχύει με την προσθήκη σ’ αυτό της 

περίπτωσης ι’ με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 3 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 38/τ.Α’/16.06.2011) 

«Για την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», κατά την οποία ο Δήμαρχος μπορεί να 

αναθέτει χωρίς αμοιβή την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη 

του Δημοτικού Συμβουλίου,  

4)Την με αριθμό 28/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς  περί επικύρωσης 

των αποτελεσμάτων των αρχικών και επαναληπτικών Δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 

και 2ας Ιουνίου 2019 και ανακήρυξης των επιτυχόντων και των επιλαχόντων συνδυασμών, των 

εκλεγέντων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Ορχομενού. 

5) Το γεγονός ότι οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι έχουν την ευθύνη διευρυμένων τομέων αρμοδιοτήτων. 

6) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ορχομενού που δημοσιεύτηκε στο 

(ΦΕΚ 2487 Β τεύχος 4-11- 2011)΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οποίο περιγράφονται 

ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος. 

7) Την υπ΄αριθμ 117/17-9-2019 απόφασή μας «Ορισμός άμισθων εντεταλμένων δημοτικών 

συμβούλων  και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» με ΑΔΑ : ΩΘΜ8ΩΞ6-ΖΕΝ    όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει  

8) Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και 

του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α.   Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ  Γρηγόρη Γαλάνη του Φωτίου ως 

εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου από 01-02-22 
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έως τη λήξη της και αναθέτει σε αυτόν χωρίς αμοιβή,  την επίβλεψη, την εποπτεία των 

υπηρεσιών και το συντονισμό των δράσεων σε συνεργασία και με την επικουρία των καθ ́ύλην 

αρμόδιων Αντιδημάρχων:  

 

1 . Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως  

-Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας). 

-Την ευθύνη δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και 

διαχείριση των υδάτινων πόρων. 

-Την ευθύνη της άρδευσης των καλλιεργητικών εκτάσεων του Δήμου και την συντήρηση των 

γεωτρήσεων άρδευσης καθώς και την εποπτεία και  συντήρηση του κλειστού αντλιοστασίου 

άρδευσης. 

-Την ευθύνη λειτουργίας Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων ,την άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου) και τη χορήγηση των 

σχετικών αδειών. 

2. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας 

Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του 

Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των 

μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο 

3. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και 

Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και γενικότερα την 

εποπτεία του μηχανοστασίου του Δήμου. Την κίνηση  και  ευθύνη των οχημάτων 

4.  Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας των 

εργαζομένων. 

Β.  Αναθέτει την υπογραφή με εντολή του : α)συγκεκριμένων εγγράφων που αφορούν  

τις παραπάνω αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων β)την θεώρηση γνησίου 

υπογραφών και γ) τη θεώρηση πιστών φωτοαντιγράφων και αντιγράφων εγγράφων. 

Γ.  Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση . 

Δ. . Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορχομενού  

και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

     Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

 

                      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΛΗ 
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