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ΘΕΜΑ: «Ανάθεση εποπτείας και συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου Δωρίδος
σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων»
Α Π Ο Φ Α Σ Η 166/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περιπτ. (ι), της παρ. 1, του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2, του άρθρου 44, του
Ν. 3979/2011 ( ΦΕΚ/Α/136/16-6-2011).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του
Ν.3852/2010
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ΦΕΚ 2398/Β/27-10-2011, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει με το ΦΕΚ 402/Β/13-2-2019.
5. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού, ευελιξίας και ταχύτητας κατά την άσκηση της
δημοτικής διοίκησης και του δημοτικού έργου γενικότερα.
6. Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων και την ανάθεση συγκεκριμένων
καθηκόντων για δράσεις του Δήµου, χωρίς αμοιβή, ώστε να διευκολύνεται στην
παρακολούθηση του έργου του Δήµου.
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Αποφασίζει
Α. Ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους
και τους αναθέτει χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων
δράσεων του Δήμου ως ακολούθως:
1. Στον Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο, αναθέτει την επίβλεψη, εποπτεία και συντονισμό των
παρακάτω δράσεων του Δήμου:
1.1 Επίβλεψη, εποπτεία και συντονισμό, για την τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισμού
στις Κοινότητες του Δήμου προς το σκοπό δημιουργίας δικτύων WI-FI, για χρήση από
τους δημότες, καθώς και των ενεργειών για την αδιάλειπτη λειτουργία τους.
1.2 Επίβλεψη, εποπτεία και συντονισμό, για την τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισμού
στα Δημοτικά κτίρια για την σύνδεση των υπηρεσιών του Δήμου με το διαδίκτυο
(internet), καθώς και των ενεργειών για την αδιάλειπτη λειτουργία τους
1.3 Επίβλεψη, εποπτεία και συντονισμό των υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με τα θέματα
διαλειτουργικότητας με τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.
1.4 Εκπροσώπηση του Δήμου για παρεμβάσεις σε αρμόδιους φορείς του δημοσίου
(Υπουργεία, ΕΕΤΤ, κλπ) και τηλεοπτικές εταιρίες που εκπέμπουν τηλεοπτικό σήμα,
για εξασφάλιση τηλεοπτικής κάλυψης στις Κοινότητες του Δήμου.
1.5 Επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την άσκηση των παραπάνω
καθηκόντων.

2. Στον Ευσταθίου Ανδρέα, αναθέτει την επίβλεψη, εποπτεία και συντονισμό των παρακάτω
δράσεων του Δήμου:
2.1 Κοινωνικών Υπηρεσιών (Υγείας, Πρόνοιας, κλπ),
2.2 Ευπαθών ομάδων πληθυσμού,
2.3 Ανάπτυξης εθελοντισμού,
2.4 Λειτουργία Κοινωνικών Δομών (Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό Παντοπωλείο, κλπ)
2.5 Επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την άσκηση των παραπάνω
καθηκόντων.

3. Στην Παπαγεωργίου Ελένη, αναθέτει την επίβλεψη, εποπτεία και συντονισμό των
παρακάτω δράσεων του Δήμου:
4.1Την εποπτεία και έλεγχο σε θέματα κτηνοτροφίας, με τις κάτωθι επιμέρους δράσεις:
4.1.1. Εισαγωγή στις δημοτικές βοσκές, έλεγχος αυθαίρετης βόσκησης και γενικά αυθαιρεσιών
των ανεπιτήρητων και αδέσποτων παραγωγικών ζώων και συντονισμό των ορισθέντων, για το
σκοπό αυτό, επιτροπών.
4.2. Την εποπτεία και έλεγχο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα
όρια του Δήμου, το συντονισμό των ορισθέντων, για το σκοπό αυτό, επιτροπών, τη συνεργασία με
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τις φιλοζωικές οργανώσεις και σωματεία και την ανάπτυξη δράσεων για την επιτυχή εφαρμογή
του προγράμματος.
4.3. Επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την άσκηση των παραπάνω
καθηκόντων.

4. Στον Ταράτσα Δήμο, αναθέτει την επίβλεψη, εποπτεία και συντονισμό των παρακάτω
δράσεων του Δήμου:
4.1 Ενδεικτικές επιμέρους δράσεις για την τουριστική προβολή, την πολιτιστική και
επιχειρηματική ανάπτυξη του Δήμου:
4.1.1
Δημιουργία
ψηφιακής
πλατφόρμας
Τουρισμού,
Πολιτισμού
&
Επιχειρηματικότητας Δήμου Δωρίδος
4.1.2 Συμμετοχή σε εκθέσεις, δίκτυα, οργανισμούς και φορείς και ανάληψη
πρωτοβουλιών για τη σύναψη συνεργασιών, για τον πολιτισμό και τουρισμό.
4.1.3 Μελέτη για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων κλπ. υποδομών στην παραλιακή
Δωρίδα
4.1.4. Αποτύπωση πολιτιστικών περιβαλλοντικών και θρησκευτικών διαδρομών.
4.1.5 Υποστήριξη και ανάδειξη τουριστικών επιχειρήσεων και δημιουργία νέων
τουριστικών προϊόντων (π.χ. αλιευτικός τουρισμός, καταδύσεις κ.α.)
4.1.6 Διοργάνωση ή συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέδρια,ημερίδες κλπ.
δράσεις πολιτισμού και τουρισμού.
4.1.7 Προώθηση του εθελοντισμού και ευαισθητοποίηση των πολιτών, σε δράσεις για
την προβολή του Δήμου.
4.2 Τουριστική- επιχειρηματική αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δήμου.
4.3 Επικοινωνία και συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την άσκηση των παραπάνω
καθηκόντων.

Β. Εξουσιοδοτούνται οι προαναφερόμενοι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για την
υπογραφή με εντολή Δημάρχου, των σχετικών με τα προαναφερθέντα θέματα,
εγγράφων.
Γ. Οι προαναφερόμενοι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ενεργούν πάντα σε συνεννόηση
με το Δήμαρχο. Επίσης ενεργούν σε συνεννόηση με τους Αντιδημάρχους, όταν
ανακύπτουν θέματα που ανάγονται στην κατά τόπο ή καθ’ ύλη αρμοδιότητά τους.
Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση. Να
κοινοποιηθεί στους προαναφερόμενους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Αντιδημάρχους
και στους Προϊσταμένους των υπηρεσιών του Δήμου.
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Ε. Να δημοσιευτεί μία φορά, σε μία ημερήσια και σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της
πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στo
πρόγραμμα Διαύγεια.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
1. Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους
Διαμαντόπουλο Κωνσταντίνο
Ευσταθίου Ανδρέα
Παπαγεωργίου Ελένη
Ταράτσα Δήμο
2. Αντιδημάρχους
3. Προϊσταμένους υπηρεσιών
4. Εφημερίδα «Η Ώρα της Φωκίδας»
(για δημοσίευση στο επόμενο τεύχος της)
5. Εφημερίδα «Εν Δελφοίς»
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