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ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ A.Π:1508 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

TMHMA:ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Πλ:K.Φορτάτου 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπαλλήλων του Δήμου για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των 

οργάνων των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Ορχομενού» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 41 /2022 

 

Η Δήμαρχος Ορχομενού 

Έχοντας  υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 κα 84 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του N. 

4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'). 

 Τις  διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ114/τ.Α΄/2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν. 

 Τις διατάξεις των άρθρων 49 και 176 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/2007) «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν. 

 Τις διατάξεις τουΝ.4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α’/2018), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 

Ν.4623/2019(ΦΕΚ134/τ.Α’/2019) 

 Την εγκύκλιο 88 με αρ. πρωτ. 59846/21-08- 2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, περί λειτουργίας Κοινοτήτων, με 

την οποία προβλέπεται ο ορισμός υπαλλήλων από το Δήμαρχο για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των  

κοινοτήτων (ΑΔΑ:611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) 

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

στο (ΦΕΚ 2487 Β τεύχος 4-11- 2011) ΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  Την υπ’ αριθμ. 3/2022 Απόφαση – Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ορχομενού με ΑΔΑ 

6ΒΗ4ΩΞ6-4Α2. 

 Τις υπηρεσιακές ανάγκες και την ανάγκη ορισμού υπάλληλων για την τήρηση των πρακτικών των συμβουλίων 

και την  υποστήριξη των προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου Ορχομενού. 
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Α. Ορίζουμε τους κάτωθι δημοτικούς υπαλλήλους αντίστοιχα και αναθέτουμε  την τήρηση των πρακτικών και την  

υποστήριξη των οργάνων των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του  Δήμου Ορχομενού, ως εξής: 

1. Στην Τζαμτζή Ελένη του Νικολάου, την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου της κοινότητας Ορχομενού και 

της κοινότητας Αγίου Δημητρίου 

2. Στον Νίκα Δημήτριο του Στυλιανού την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου της κοινότητας Ακραιφνίου και 

της κοινότητας Κοκκίνου 

3.  Στην Σπυριδάκη Ελευθερία του  Ηρακλή την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου της κοινότητας Παύλου, της 

κοινότητας Λουτσίου και της  κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα. 

4. Στην Φορτάτου Κρυστάλω  του Ευαγγέλου,  την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου της κοινότητας 

Διονύσου 

5. Στον Ρουσέτη  Βασίλειο  του Ευαγγέλου τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του προέδρου κοινότητας Καρυάς και του 

προέδρου  κοινότητας Πύργου. 

6. Στον Τσιλομήτρο Κων/νο του Γεωργίου την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου κοινότητας  Κάστρου 

Β. Για όσους από τους υπαλλήλους έχουν οριστεί υπεύθυνοι σε περισσότερες από μία Κοινότητες, η παρουσία  

τους σ’ αυτές θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τους Προέδρους. 

Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι αντικατάστασής της από νεώτερη όμοιά της. 

Δ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στους ανωτέρω Υπαλλήλους, να αναρτηθεί στο πρόγραμμα 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορχομενού και να δημοσιευθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου. 

 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

               ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Π.  ΚΑΡΑΛΗ    
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