ΑΔΑ: 6ΒΦΦΩΚΦ-56Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ναύπλιο 07-1- 2019
Αριθ. Αποφ. 9

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων
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 E 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 άρθρου 88 του ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.), κατά τις οποίες «ο δήμαρχος μπορεί, με
απόφαση του, να αναθέτει την υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην
χρηματικών ενταλμάτων, σε δημοτικό σύμβουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού
διαμερίσματος ή στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου ή στον πάρεδρο ή στον γενικό γραμματέα του
Δήμου ή σε προϊστάμενο δημοτικής υπηρεσίας ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου».
3.- Την 43/2014 (ΑΔΑ: 7Ν27Ν-ΡΒΩ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορκωμοσία των
αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων
των Δήμων».
4.- Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ναυπλιέων (ΦΕΚ 3172τΒ΄/129-2017).
5.-Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία & τον συντονισμό των υπηρεσιών του
Δήμου και του Δημοτικού έργου.
Αποφασίζουμε
Α. Ορίζουμε τη Δημοτική Σύμβουλο Καλλιόπη Καλκούνου ως εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο
(χωρίς αμοιβή), με θητεία από 07/1/2019 μέχρι 31/08/2019

για την εποπτεία & τον συντονισμό

των δράσεων στον τομέα του τουρισμού, καθώς επίσης και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των
προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθηση» .
Β. Εξουσιοδοτούμε την ανωτέρω δημοτική σύμβουλο να υπογράφει με εντολή Δημάρχου, έγγραφα
σχετικά με τον τομέα ευθύνης & εποπτείας της, πλην χρηματικών ενταλμάτων.
Γ. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας
του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.
- Ε.Δ.:
Δ/νσεις και Αυτοτελή Γραφεία Δήμου

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ι. Κωστούρος

ΑΔΑ: 6ΒΦΦΩΚΦ-56Υ

ΑΔΑ: 9Θ0ΘΩΚΦ-Ψ94

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ναύπλιο 07-1-2019
Αριθ. Αποφ. 12

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδ. ι του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα «Καλλικράτης» και ιδίως τη διάταξη της περ. ι E 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 άρθρου 88 του ν. 3463/2006 (Κ∆Κ), κατά τις οποίες «ο δήμαρχος μπορεί, με απόφαση
του, να αναθέτει την υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών
ενταλμάτων, σε δημοτικό σύμβουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος ή στον
πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου ή στον πάρεδρο ή στον γενικό γραμματέα του Δήμου ή σε προϊστάμενο
δημοτικής υπηρεσίας ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου»
3.- Την αριθ. 43/2014(ΑΔΑ: 7Ν27Ν-ΡΒΩ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορκωμοσία των
αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των
Δήμων».
4.- Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ναυπλιέων (ΦΕΚ 3172τΒ΄/129-2017) .
5. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού, ευελιξίας και ταχύτητας κατά την άσκηση της δημοτικής
διοίκησης και του δημοτικού έργου γενικότερα.
Αποφασίζουμε
Α. Ορίζουμε τη Δημοτική Σύμβουλο Μαρία Ράλλη-Πιτσάκη ως εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο
(χωρίς αμοιβή), με θητεία από 07-1-2019 μέχρι 31-08-2019 για τις παρακάτω ρητά οριζόμενες δράσεις
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ναυπλιέων. Ειδικότερα αναθέτουμε στην ως άνω Δημοτική
Σύμβουλο την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω δράσεων που αφορούν:
1. Την παρακολούθηση της επάρκειας των σχολικών υποδομών και εγκαταστάσεων (προαύλιων χώρων,
αθλητικών εγκαταστάσεων σχολείων, κλπ.), σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Για
όλα τα ανωτέρω θέματα, ρητά ορίζεται, ότι η ανωτέρω Δημοτική Σύμβουλος θα συνεργάζεται με την
Επιτροπή Παιδείας, τις Σχολικές Επιτροπές, τα Σχολικά Συμβούλια, τους συλλόγους διδασκόντων, τους
Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και τις μαθητικές κοινότητες.
2. Τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα συνεργάζεται με τους πολιτιστικούς
συλλόγους και τους άλλους πολιτιστικούς φορείς του Δήμου, αλλά και εκτός του Δήμου, για εκδηλώσεις
στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος.
Β. Εξουσιοδοτούμε την ανωτέρω δημοτική σύμβουλο να υπογράφει με εντολή Δημάρχου, πλην
χρηματικών ενταλμάτων, εσωτερικά έγγραφα του Δήμου που είναι συναφή με τα παραπάνω θέματα
εποπτείας της (προπαρασκευαστικές ενέργειες και πράξεις του Δήμου, ανακοινώσεις, προσκλήσεις,
βεβαιώσεις, κλπ.).
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του
Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διαύγεια.
Ε.Δ.:
Δ/νσεις και Αυτοτελή Γραφεία Δήμου.

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ι. Κωστούρος

ΑΔΑ: 9Θ0ΘΩΚΦ-Ψ94

ΑΔΑ: 9Μ8ΡΩΚΦ-Σ4Κ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤ.ΟΡΓΑΝΩΝ

Ναύπλιο 07-1- 2019
Αριθ. Αποφ. 11

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων
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 περι D 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 άρθρου 88 του ν. 3463/2006 (Κ∆Κ), κατά τις οποίες «ο δήμαρχος μπορεί, με
απόφαση του, να αναθέτει την υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην
χρηματικών ενταλμάτων, σε δημοτικό σύμβουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού
διαμερίσματος ή στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου ή στον πάρεδρο ή στον γενικό γραμματέα του
Δήμου ή σε προϊστάμενο δημοτικής υπηρεσίας ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου».
3.- Την 43/2014(ΑΔΑ: 7Ν27Ν-ΡΒΩ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορκωμοσία των
αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων
των Δήμων».
4.- Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ναυπλιέων (ΦΕΚ 3172τΒ΄/12-9-2017).
5.- Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία & τον συντονισμό των υπηρεσιών του
Δήμου, & του Δημοτικού έργου.
Αποφασίζουμε
Α. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Παναγιώτη Λέντζο ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο
(χωρίς αμοιβή), με θητεία από 07/1/2019 μέχρι 31/08/2019, για την εποπτεία & τον συντονισμό των
δράσεων στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού στις Δημοτικές Ενότητες Ναυπλίου, Μιδέας, Ασίνης
και Ν. Τίρυνθας του Δήμου Ναυπλιέων, καθώς επίσης και τον συντονισμό της διεκπεραίωσης των
αιτημάτων των πολιτών που αφορούν το έργο της εποπτείας που του ανατέθηκε..
Β. Εξουσιοδοτούμε τον ανωτέρω δημοτικό σύμβουλο να υπογράφει με εντολή Δημάρχου,
έγγραφα σχετικά με τον τομέα ευθύνης & εποπτείας του, πλην χρηματικών ενταλμάτων.
Γ. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της
πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.
Ο Δήμαρχος
Εδ:
- Δ/νσεις και Αυτοτελή Γραφεία Δήμου.

Δημήτριος Ι. Κωστούρος

ΑΔΑ: 9Μ8ΡΩΚΦ-Σ4Κ

ΑΔΑ: ΨΚΗ5ΩΚΦ-ΞΕΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤ.ΟΡΓΑΝΩΝ

Ναύπλιο 07 -1- 2019
Αριθ. Αποφ. 10

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων
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 περί 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 άρθρου 88 του ν. 3463/2006 (Κ∆Κ), κατά τις οποίες «ο δήμαρχος μπορεί, με
απόφαση του, να αναθέτει την υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην
χρηματικών ενταλμάτων, σε δημοτικό σύμβουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού
διαμερίσματος ή στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου ή στον πάρεδρο ή στον γενικό γραμματέα του
Δήμου ή σε προϊστάμενο δημοτικής υπηρεσίας ή σε άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου».
3. Την αριθ. 30565/6-8-2014, 43/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορκωμοσία των
αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων
των Δήμων».
4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ναυπλιέων (ΦΕΚ 3172τΒ΄/12-9-2017).
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία & τον συντονισμό των υπηρεσιών του
Δήμου, & του Δημοτικού έργου.
Αποφασίζουμε
Α. Ορίζουμε τη Δημοτική Σύμβουλο
Σύμβουλο

κα. Δήμητρα Κατσαφάρα, ως εντεταλμένη Δημοτική

(χωρίς αμοιβή), με θητεία από 07/1/2019 μέχρι 31/8/2019, για την εποπτεία & τον

συντονισμό των δράσεων στον

τομέα των τεχνικών υπηρεσιών

συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

του Δήμου Ναυπλιέων και

, καθώς επίσης και τον συντονισμό της

διεκπεραίωσης των αιτημάτων των πολιτών που αφορούν το έργο της εποπτείας που της ανατέθηκε..
Β. Εξουσιοδοτούμε την ανωτέρω δημοτική σύμβουλο να υπογράφει με εντολή Δημάρχου, έγγραφα
σχετικά με τον τομέα ευθύνης & εποπτείας της, πλην χρηματικών ενταλμάτων.
Γ. Η ανωτέρω για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της θα συνεργάζεται στους τομείς της
δραστηριότητάς της με το Δήμαρχο και τον αρμόδιο καθ’ ύλη Αντιδήμαρχο.
Δ. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία της
πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.
Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ι. Κωστούρος
ΕΔ: Δ νσεις και Αυτοτελή Γραφεία Δήμου.

ΑΔΑ: ΨΚΗ5ΩΚΦ-ΞΕΤ

.

