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ΘΕΜΑ:  Συµ̟λήρωση της µε αριθµό 688/2016 (αριθ.̟ρωτ:  15121/24-8-2016) Α̟όφασης 

∆ηµάρχου και µεταβίβαση ε̟ι̟λέον καθ’  ύλην αρµοδιοτήτων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 376/2017 

Ο ∆ήµαρχος Μαλεβιζίου,  έχοντας υ̟όψη: 

1.  Τις  διατάξεις   του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’ /07-06-2010 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε 

και ισχύει)  και ιδιαίτερα του  άρθρου 59. 

2.  Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Μαλεβιζίου (ΦΕΚ 1694/τ. 

Β’/29.7.2011) 

3.  Την µε αριθµό 688/15121/2016 (Α∆Α: ΩΟΙΤΩΛΣ-16Ω) α̟όφαση ορισµού 

Αντιδηµάρχων.  

4.  Τις  ανάγκες των υ̟ηρεσιών του ∆ήµου. 

 

Α̟οφασίζει : 

 

Μεταβιβάζει στον Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών -  Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών,  Αθανάσιο 

Κύρκο, την αρµοδιότητα υ̟ογραφής των: 

Α) ∆ιακηρύξεων για ̟ροµήθειες ,  υ̟ηρεσίες ,  εργασίες  και για µελέτες .   

Β)  Περιλήψεων των διακηρύξεων αυτών και των δηµοσιεύσεων τους. 

Γ)  Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

∆) Α̟οφάσεων ανάθεσης και συµβάσεων. 

Ε)  Τεχνικών ∆ελτίων.  

Στ) όλων των συναφών εγγράφων ̟ροα̟αιτούµενων ή ε̟όµενων των ̟αρα̟άνω. 

Ζ) ∆ιακηρύξεων και συµβάσεων µίσθωσης και εκµίσθωσης ακινήτων. 



Μεταβιβάζει στον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υ̟ηρεσιών,  Αριστοµένη Σαλούστρο, την 

αρµοδιότητα υ̟ογραφής των: 

Α) ∆ιακηρύξεων για ̟ροµήθειες ,  υ̟ηρεσίες ,  εργασίες  ̟ου αφορούν τον τοµέα 

αρµοδιοτήτων του και τεχνικά έργα.  

Β) Περιλήψεων των διακηρύξεων αυτών και των δηµοσιεύσεων τους. 

Γ)  Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

∆) Α̟οφάσεων ανάθεσης και συµβάσεων. 

Ε)  Τεχνικών ∆ελτίων και 

Στ) όλων των συναφών εγγράφων ̟ροα̟αιτούµενων ή ε̟όµενων των ̟αρα̟άνω. 

 

Μεταβιβάζει στους Αντιδηµάρχους:   α)Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,  ∆ηµήτριο 

Τζεδάκη,  β) Το̟ικής Οικονοµίας και Ανά̟τυξης,  Γεώργιο Βαλτζάκη  και γ)Παιδείας,  

Εµµανουήλ Πα̟αδοµανωλάκη,  την αρµοδιότητα υ̟ογραφής των: 

Α) ∆ιακηρύξεων για ̟ροµήθειες ,  υ̟ηρεσίες ,  εργασίες  ̟ου αφορούν τον τοµέα 

αρµοδιοτήτων τους .  

Β) Περιλήψεων των διακηρύξεων αυτών και των δηµοσιεύσεων τους. 

Γ)  Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

∆) Α̟οφάσεων ανάθεσης και συµβάσεων. 

Ε) Τεχνικών ∆ελτίων και 

Στ) όλων των συναφών εγγράφων ̟ροα̟αιτούµενων ή ε̟όµενων των ̟αρα̟άνω. 

 

Η αρµοδιότητα υ̟ογραφής συµβάσεων τεχνικών έργων µε καθαρή αξία ̟άνω α̟ό 

60.000,00€,  ̟αραµένει στον ∆ήµαρχο. 

 

Κατά τα λοι̟ά ισχύει η µε αριθµό 688/2016 (αριθ.̟ρωτ:  15121/24-8-2016) Α̟όφαση 

∆ηµάρχου. 

 

Η ̟αρούσα να δηµοσιευτεί  σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού και να αναρτηθεί στην  

ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 

                                                       Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ    

 

         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ              

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

-  Γραφ. Γεν.  Γραµµατέα 

-  Πρόεδρο ∆ηµ. Συµβουλίου  

-  Όλες  τις  ∆/νσεις  και Προϊστάµενους Τµηµάτων 

-  Ενδιαφερόµενοι 


