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                                       Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
                                  Ο   ∆ήµαρχος  Αργοστολίου 
                                             Έχοντας υπόψη: 

 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα«Καλλικράτης» και ιδίως τη διάταξη της περ. ι΄ 

της § 1 αυτού, που προστέθηκε µε το άρθρο 44 § 3 του ν. 3979/2011, κατά την οποία ο 

∆ήµαρχος µπορεί να αναθέτει, χωρίς αµοιβή , την εποπτεία και το συντονισµό 

συγκεκριµένων δράσεων του ∆ήµου σε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

2.Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τ. Α΄):Ενίσχυση της διαφάνειας µε 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγειας». 

3.Το υπ`αριθµ 23251/25-8-2021 πρακτικό ορκωµοσίας Αιρετών του ∆ήµου 

Αργοστολίου. 

4. Το Μεταβατικό Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αργοστολίου  (ΦΕΚ 

3257/Β/23-08-2019),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα. 

5.Tην υπ`αριθ  205/16618/2021  (Α∆Α 6ΙΡ246ΜΓΤΤ-ΡΙΤ)απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Αργοστολίου σχετικά µε «Έγκριση της αριθµ 09/21 απόφασης 

Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά µε έγκριση Οργανισµού Εσωτερικών Υπηρεσιών 

∆ήµου Αργοστολίου». 

6.Την ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας των Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

                                                     Αποφασίζουμε 

Α. Ορίζουµε το ∆ηµοτικό Σύµβουλο Σπυρίδων Πεφάνη ως εντεταλµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο 

για δράσεις αστυνόµευσης και ελέγχων σύµφωνα µε τον κεντρικό σχεδιασµό του ∆ήµου και 

τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 
Β. Ειδικότερα, αναθέτουµε στον ως άνω Σύµβουλο: 
 

1.Την επικουρία του ∆ηµάρχου στην εφαρµογή του επιχειρησιακού σχεδιασµού της 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας, καθώς και της γενικότερης λειτουργίας του ελεγκτικού µηχανισµού 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΑΔΑ: 9ΦΤΨ46ΜΓΤΤ-4ΜΕ



της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας σε θέµατα δηµόσιας τάξης. 

 
2.Την επικουρία του ∆ηµάρχου όσον αφορά την εποπτεία και συντονισµό της λειτουργίας 

των λοιπών ελεγκτικών µηχανισµών του ∆ήµου, ιδίως του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων & 

Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων του ∆ήµου  Αργοστολίου, όσον αφορά: 

 

α) τη διασφάλιση της ευταξίας των κοινόχρηστων χώρων, 
 
β) τον σχεδιασµό και την υλοποίηση ελέγχων ως προς την τήρηση των όρων του 
νόµου και των κανονιστικών αποφάσεων του ∆ήµου για τη λειτουργία καταστηµάτων, 
επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων της δικαιοδοσίας του ∆ήµου, καθώς και για τη χρήση 
δηµόσιων και κοινόχρηστων χώρων. 
 
γ)την οµαλή και αποδοτική συνέργεια των προαναφερθέντων ελεγκτικών 
µηχανισµών µε τη ∆ηµοτική Αστυνοµία γενικότερα και ιδίως, ως προς την 
αποτελεσµατική εφαρµογή του προγράµµατος ελεγχόµενης στάθµευσης. 
 

Εξουσιοδοτoύµε τoν ως άνω Σύµβουλο για τις δράσεις της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας να 
υπογράφει «µε εντολή ∆ηµάρχου» έγγραφα αλληλογραφίας του ∆ήµου µε κάθε φύσεως 
δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας 
που του ανατέθηκε. Επίσης, τον εξουσιοδοτούµε να υπογράφει µε «εντολή ∆ηµάρχου» 
απαντήσεις επί των διαµαρτυριών των πολιτών που αφορούν τη δηµόσια τάξη και τη 
λειτουργία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, καθώς και πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του ∆ήµου 
που αφορούν τις προαναφερθείσες δράσεις, εφόσον για την υπογραφή τους δεν έχει 
εξουσιοδοτηθεί ο προϊστάµενος υπηρεσιακής µονάδας του ∆ήµου ή άλλο όργανο αυτού. 
 
Ο ανωτέρω οριζόµενος θα υπογράφει όλα τα έγγραφα που αφορούν τις εκχωρηµένες 
αρµοδιότητες πλην χρηµατικών ενταλµάτων και πλην των περιπτώσεων που απαιτείται 
απόφαση ∆ηµάρχου ή απόφαση συλλογικού οργάνου. 

 
Ο οριζόµενος Εντεταλµένος Σύµβουλος δεν υποκαθιστά τους υπηρεσιακούς παράγοντες που 
έχουν υποχρέωση και αρµοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και εγγράφων κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους όπως ορίζονται κάθε φορά από τη νοµοθεσία. 
 
Η παρούσα Απόφαση κοινοποιείται στον Αποδέκτη, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
Αργοστολίου, αναρτάται στο ∆ιαύγεια και στους Πίνακες ανακοινώσεων των ∆ηµοτικών 
καταστηµάτων. 

 
 
                                                   Ο ∆ήµαρχος 

 
 

                                              Θεόφιλος Μιχαλάτος 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή:  
 Α/∆ήµαρχους ∆ήµου Αργοστολίου  

 Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 Επικεφαλής παρατάξεων  

 Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου Αργοστολίου  

 Προϊσταµένους όλων των ∆ιευθύνσεων και Αυτοτελών Τµηµάτων  
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