
 

«Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων» 

 

Ο Δήμαρχος Δήμου Δελφών 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Προγράμματος 

Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του Ν. 4555/2018 

«Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και 

την αναπλήρωση του Δημάρχου και το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019.   

3. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 88 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/08-6-

2006).  

4. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών (ΦΕΚ 1648/τ. 

Β΄/07.04.2022). 

5. Την αρίθμ. πρωτ.: 208/07.01.2022 (ΑΔΑ: 97ΥΩΩ9Θ-5Ι3) απόφαση Δημάρχου 

με θέμα:  « Ορισμός  Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου». 

6. Τις από 26/04/2022  παραιτήσεις των Αντιδημάρχων και του εντεταλμένoυ 

δημοτικού συμβούλου. 

7 .  Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας και την ανάγκη ανάθεσης της 

εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη 

του Δ.Σ.  
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 Α. Ορίζουμε τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους ως Εντεταλμένους 

Δημοτικούς Συμβούλους και τους αναθέτουμε την εποπτεία και τον συντονισμό 

των παρακάτω δράσεων του Δήμου, με θητεία από 26.04.2022 μέχρι 30.04.2023: 

 

 Τον Δημοτικό σύμβουλο κ. Ευάγγελο Κούσουλα με αρμοδιότητα την εποπτεία, 

ευθύνη και συντονισμό  του Τμήματος Τουρισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού όπως προβλέπεται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου 

Τον  Δημοτικό σύμβουλο κ. Ανδρέα Ζαχαρόπουλο με αρμοδιότητα α) την 

εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό  της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. και β) της υλοποίησης 

του κτηματολογίου του Δήμου Δελφών  όπως προβλέπεται στον Ο.Ε.Υ. του 

Δήμου. 

 

Την  Δημοτική σύμβουλο κα Χρυσάφω Σεγκούνη στη Δημοτική Ενότητα Δελφών, 

με κατά τόπο αρμοδιότητες:  

 

1. Τη χορήγηση των αδειών του Διοικητικού προσωπικού της Δημοτικής 

Ενότητας.  

2. Την μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική 

Ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.  

3. Τη διάθεση των κοινόχρηστων χώρων και πλατειών σε καταστήματα για την 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στα όρια της Δημοτικής Ενότητας. 

4. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου που ορίζονται στους 

εγκεκριμένους κανονισμούς του Δήμου και αφορούν τη Δημοτική Ενότητα. 

5. Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των 

προβλημάτων τους. 

6. Την ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της 

Δημοτικής Ενότητας.  

7. Την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα.  

8. Την εποπτεία και έλεγχο της διαφύλαξης των εντός της Δημοτικής Ενότητας 

υλικών και περιουσιακών στοιχείων.  

9. Την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία όλων των κτιρίων της 

δημοτικής ενότητας, καθώς και των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων 

αυτής.  

10. Την ευθύνη για τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και 

χώρων της Δημοτικής  Ενότητας  για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, 

καθώς και των κάθε είδους αθλητικών εγκαταστάσεων.  

11. Συνεργάζεται  και συνεπικουρεί  το έργο των καθ’ ύλην αρμόδιων 

αντιδημάρχων, σχετικά με τη λειτουργία των Δημοτικών υπηρεσιών που είναι 

εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητά της, την παρακολούθηση της 

αποκομιδής των απορριμμάτων, των ανακυκλώσιμων υλικών, της 

καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, του πρασίνου, του δημοτικού 

φωτισμού. Εισηγείται, παρακολουθεί κάθε εκπονούμενη μελέτη, εκτελούμενο 

έργο, εργασία, προμήθεια, παροχή υπηρεσίας που πραγματοποιείται στη 
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Δημοτική Ενότητα από το Δήμο, τη Δ.Ε.Υ.Α. τον ΦΟ.Δ.Σ.Α. ή άλλα νομικά ή 

φυσικά πρόσωπα και δεν μπορεί να προβλεφθεί με τη παρούσα απόφαση.  

 

Β. Οι προαναφερόμενοι Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα διατυπώνουν 

εισηγήσεις και προτάσεις απευθείας στο Δήμαρχο.  

 

Γ.  Εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν τα αναφερόμενα της παρούσας 

έγγραφα, πράξεις, αναθέσεις και οτιδήποτε άλλο προκύπτει από την μεταβίβαση 

των αρμοδιοτήτων ευθύνης τους.    

 

Δ. Οι ανωτέρω Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, θα χρησιμοποιούν  γραφεία 

και γραμματειακή υποστήριξη από τις υφιστάμενες δομές υποστήριξης των 

πολιτικών οργάνων του Δήμου. 

 

Ε.  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των εντεταλμένων συμβούλων: 

 

- Τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του κ. Ευάγγελου Κούσουλα που απουσιάζει 

ή κωλύεται, ασκεί η κα Χρυσούλα Σεγδίτσα – Πονήρη. 

- Τις κατά τόπου αρμοδιότητες της κας Χρυσάφως Σεγκούνη που 

απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Δήμαρχος. 

- Τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του κ. Ανδρέα Ζαχαρόπουλου που απουσιάζει 

ή κωλύεται, ασκεί ο Δήμαρχος. 

 

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση  να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα Διαύγεια. 

 

 Ο Δήμαρχος Δελφών 

Παναγιώτης Α. Ταγκαλής 

Κοινοποίηση: 

1. Αντιδήμαρχο & Δημοτικοί Σύμβουλοι. 

2. Πρόεδρο Δ.Σ. 

3. Γενικό Γραμματέα.  

4. Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων. 

 

Ε.Δ.: 

-Αρχείο 

-Διευθυντή 

-Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & 

Αμοιβών Εργαζομένων.  
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