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ΘΕΜΑ: «Ανάθεση της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του 

Δήμου Μαρωνείας – Σαπών σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2061/2019 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ- ΣΑΠΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.Την περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010  όπως προστέθηκε με την 

παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’) 

 2.Το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του 

Ν.3852/2010. 

3.Την υπ’ αριθ. 34/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης περί 

ανακήρυξης τακτικών Δημοτικών Συμβούλων και την υπ’αριθμ. Α 484/2019 

απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής. 

4. Τις με αριθμ. 2055/2-9-2019,2056/2-9-2019,2057/2-9-2019 και 2058/2-9-2019 

αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης σ’ αυτούς 

αρμοδιοτήτων.  

5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών που δημοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ 

2550/Β/02.07.2018. 

6.Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων 

δράσεων του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ΑΔΑ: 6Α0ΕΩΛΧ-Ξ1Ν



Αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία 

και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε συνεργασία και 

επικουρώντας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο , όπως αναλύονται παρακάτω: 

-Στην Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ολυμπία Λούρμπα του Αργυρίου, 

αναθέτει θέματα κοινωνικής συνοχής, πολιτιστικών δράσεων και εθελοντισμού. 

-Στον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Σελήμ Γκιοκχάν του Αντνάν  αναθέτει 

θέματα νομικής υποστήριξης και γνωμοδοτήσεων. 

-Στον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μουσταφά Οσμάνογλου Τζανέρ του 

Μουσταφά,  αναθέτει θέματα αγροτικής οδοποιίας. 

Οι οριζόμενοι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι δεν υποκαθιστούν 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 ισχύς της παρούσης ορίζεται έως την τροποποίηση ή κατάργησή της. 

Η παρούσα Απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα και στον Πίνακα ανακοινώσεων 

του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών . 

 

 

                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 

 

                                                                    ΝΤΙΝΟΣ  ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ                                                          

 

 Κοινοποίηση: 

-Γραφείο Δημάρχου 

-Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 

- Γραφείο Αντιδηµάρχων 

- Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων Δήμου 

- Ενδιαφερόµενους 
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