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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 

 
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ    Κοπςδαλλόρ, 22.04.2021 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΘΚΗ  

ΔΗΜΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ     Απιθμ. Ππυη.    6644 

 

ΘΕΜΑ: «Ανάθεζη ζηον Δνηεηαλμένο Γημοηικό ύμβοςλο κο Παπαδογευπγή 

Γημήηπιο, ηην εποπηεία και ηο ζςνηονιζμό ηος έπγος ηηρ Γημοηικήρ 

Αζηςνομίαρ ηος Γήμος Κοπςδαλλού». 

 

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ 

Ο Γήμαπσορ, 

 

Αθού έλαβε ςπότη ηος: 

1. Tην πεπίπη. ι’ ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 58 ηος ν. 3852/2010, όπυρ 

πποζηέθηκε με ηην παπ. 3 ηος άπθπος 44 ηος Ν. 3979/2011 (Α’ 138), ΄΄Για 

ηην ηλεκηπονική διακςβέπνηζηρ και λοιπέρ διαηάξειρ’’. 

2. Σιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 75 και 88 ηος ν. 3463/2006, όπυρ ζςμπληπώθηκε 

με ηα άπθπα 94 και 95 ηος Ν. 3852/2010. 

3. Σιρ διαηάξειρ ηος ν. 3731/2008 «Αναδιοπγάνυζη ηηρ δημοηικήρ αζηςνομίαρ 

και πςθμίζειρ λοιπών θεμάηυν απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Δζυηεπικών». 

4. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 19 ηος ν. 4325/2015 (Α΄ 47) «Δκδημοκπαηιζμόρ ηηρ 

Γιοίκηζηρ - Καηαπολέμηζη Γπαθειοκπαηίαρ και Ηλεκηπονική Γιακςβέπνηζη. 

Αποκαηάζηαζη αδικιών και άλλερ διαηάξειρ.». 

5. Σην απιθμ. 68/2020 απόθαζη ηος Γημοηικού ςμβοςλίος, πεπί «Ανάκληζη 

ηηρ απιθμ. 246/2013 απόθαζηρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος πος αθοπά ζε: 

΄΄Λήτη απόθαζηρ για ηην μεηαθοπά απμοδιοηήηυν ηηρ Γημοηικήρ 

Αζηςνομίαρ ζηο Σμήμα Πεπιβάλλονηορ, ηηρ Γ/νζηρ Πολεοδομίαρ ηος Γήμος 

μαρ΄΄, επαναζύζηαζη/επαναλειηοςπγία και απμοδιόηηηερ Γημοηικήρ 

Αζηςνομίαρ». 

6. Σην με απιθμ. 18278/02.09.2019 απόθαζη Γημάπσος, πεπί οπιζμού 

Δνηεηαλμένυν Γημοηικών ςμβούλυν και ανάθεζη ζ΄ αςηούρ ηην εποπηεία 

και ηο ζςνηονιζμό ζςγκεκπιμένυν δπάζευν ηος Γήμος. 

7. Σον Οπγανιζμό Δζυηεπικήρ Τπηπεζίαρ ηος Γήμος (ΦΔΚ Β΄ 1013/1013), 

όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει ζήμεπα, όπος πεπιγπάθονηαι αναλςηικά και 

με ζαθήνεια οι απμοδιόηηηερ ηυν ςπηπεζιών (Γιεςθύνζευν, Σμημάηυν, 

Αςηοηελών Σμημάηυν και Γπαθείυν), ζύμθυνα με ηιρ ιζσύοςζερ διαηάξειρ. 

8. Σο γεγονόρ όηι για ηην επικοςπία ηος Γημάπσος, ζε θέμαηα Γημοηικήρ 

Αζηςνομίαρ ηος Γήμος μαρ, είναι ανάγκη ανάθεζηρ ηηρ εποπηείαρ και ηος 

ζςνηονιζμού ηυν δπάζευν αςηήρ ζε ζςνεπγάηη Γημάπσος. 
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Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε  

Αναθέηουμε ζηον Ενηεηαλμένο Δημοηικό ύμβουλο Παπαδογεωργή 

Δημήηριο ηος ηαύπος, συπίρ αμοιβή, πέπαν ηυν απμοδιοηήηυν ηος, όπυρ αςηέρ 

οπίζηηκαν με ηην απιθμ. 18278/02.09.2019 ππογενέζηεπη απόθαζή μαρ, ηην 

εποπηεία, ηον έλεγσο, ηην παπακολούθηζη και ηο ζςνηονιζμό ηος ζςνόλος ηυν 

δπάζευν ηηρ Γημοηικήρ Αζηςνομίαρ, καθώρ και ηην ςπογπαθή «Με ενηολή 

Γημάπσος» όλυν ηυν εγγπάθυν, πιζηοποιηηικών και βεβαιώζευν πος εκδίδει ηο 

Αςηοηελέρ Σμήμα ηηρ Γημοηικήρ Αζηςνομίαρ. 

Καηά ηα λοιπά ιζσύει η με απιθμ. 18278/02.09.2019 ππογενέζηεπη απόθαζή μαρ. 

Η παπούζα απόθαζη να αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα και ζηον πίνακα 

ανακοινώζευν ηος Γήμος, με αποδεικηικό, καθώρ και ζηη ΄΄ΓΙΑΤΓΔΙΑ΄΄. 

Να κοινοποιηθεί ζηην κα Ππόεδπο ηος Γημοηικού ςμβοςλίος, ζηοςρ κ.κ. 

Ανηιδημάπσοςρ, Δνηεηαλμένοςρ Γημοηικούρ ςμβούλοςρ, Γενικό Γπαμμαηέα, 

καθώρ και ζε όλοςρ ηοςρ Πποφζηαμένοςρ ηος Γήμος μαρ. 

 

 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΥΟΤΡΑΛΑ 


		2021-04-26T06:05:48+0300
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




