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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ:« Ανάθεση καθηκόντων σε δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας του
Δήμου Λαρισαίων».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) και ειδικότερα
της περ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου αυτού, όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3
του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος
μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων
δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου»
2) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και
3) Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και την ανάγκη ανάθεσης και
εποπτείας του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ανάθεση, χωρίς αμοιβή, στους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της
πλειοψηφίας, με θητεία από τη δημοσίευση της παρούσας σε μία τοπική εφημερίδα
και μέχρι τη λήξη της θητείας των Αντιδημάρχων, ήτοι έως 08/09/2021, των εξής
καθηκόντων:
1. Στο Δημοτικό Σύμβουλο κο Τσιλιμίγκα Χρήστο, την οργάνωση, την εποπτεία και το
συντονισμό όλων των λειτουργιών του Λαογραφικού Μουσείου, που ανήκει στο Τμήμα
Πολιτισμού της Δ/νσης Πολιτισμού & Αθλητισμού, στα πλαίσια της σχετικής
προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί.
2. Στο Δημοτικό Σύμβουλο κο Νταή Παναγιώτη:
Α. την ευθύνη για τη διοργάνωση της ετήσιας εμποροπανήγυρης και της πανελλήνιας
έκθεσης για τη γεωργία και την κτηνοτροφία «AGROTHESSALY»,
Β. τις αρμοδιότητες του γραφείου Τουριστικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού, όπως αυτές λεπτομερώς αναφέρονται στον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου και
Γ. την ευθύνη για τη δημιουργία του ανοικτού κέντρου εμπορίου (OPEN MALL)
καθώς και την εξουσιοδότηση υπογραφής όλων των σχετικών με τα παραπάνω
υπηρεσιακών εγγράφων

ΑΔΑ: 6Λ1ΖΩΛΞ-Ι7Β

3, Στο Δημοτικό Σύμβουλο κο Καφφε Θεόδωρο, τη διεκπεραίωση όλων των
αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Πρασίνου, καθώς και την εξουσιοδότηση υπογραφής όλων
των σχετικών με την εν λόγω Διεύθυνση υπηρεσιακών εγγράφων.
Επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος του
διατάκτη της παρ. 3α του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 και της παρ. 1α του άρθρου 4 του
Π.Δ 80/2016, καθώς και της υπογραφής των εγγράφων των συνοδευτικών των τιμολογίων
για τη Δ/νση Πρασίνου παραμένει στο Δήμαρχο Λαρισαίων.
Αποφασίζουμε σήμερα, 08 /09/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

