
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

Δ Η Μ Ο Σ   Β Ο Λ Ο Υ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                     

                     Βόλος   5 – 10 - 2020 

                     Αρ. Πρωτ.: 69985 

 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 59098/31-8-2020 απόφασης Δημάρχου περί   
              ορισμού  δημοτικών συμβούλων ως  εντεταλμένων  συμβούλων  για  
             την άσκηση εποπτείας και  συντονισμού δημοτικών δράσεων. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ 

     Έχοντας υπόψη: 

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

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα «Καλλικράτης» περί των αρμοδιοτήτων του 

Δημάρχου και ειδικότερα τις διατάξεις της περ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου αυτού, όπως 

προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 Ν. 3979/2011, όπου ορίζεται ότι ο 

Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον  συντονισμό 

συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.  

2.- Την αριθ. 59098/31-8-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΛΝΩ96-4Μ) απόφασή μας περί ορισμού δημοτικών 

συμβούλων της πλειοψηφίας ως εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και την ανάθεση σε 

αυτούς,  χωρίς αμοιβή, της εποπτείας  και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του 

Δήμου, μεταξύ αυτών, της εποπτείας και συντονισμού των αρμοδιοτήτων Δημοτικής 

Αστυνομίας, που ανατέθηκαν στον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τριαντάφυλλο 

Γκογκινούδη. 

3.- Το γεγονός ότι, η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας , επιφορτίζεται  συνεχώς με 

επιπρόσθετα καθήκοντα, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης του 

COVID-19, που απαιτoύν συνολικό συντονισμό δράσεων των υπηρεσιών του Δήμου, για την 

υποστήριξη του έργου της Δημοτικής Αστυνομίας και την λήψη άμεσων σχετικών 

αποφάσεων, αρμοδιότητας Δημάρχου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

1.- Τροποποιούμε την αριθ. πρωτ. 59098/31-8-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΛΝΩ96-4Μ) απόφαση 

Δημάρχου περί  ορισμού  δημοτικών συμβούλων ως  εντεταλμένων  συμβούλων  για   την 

άσκηση εποπτείας και  συντονισμού δημοτικών δράσεων και συγκεκριμένα, καταργείται η 

παρ. 1 της ως άνω απόφασης αναφορικά με τον ορισμό του δημοτικού συμβούλου της 

πλειοψηφίας κ. Τριαντάφυλλου Γκογκινούδη ως εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου και την 

ανάθεση σε αυτόν, του συντονισμού και εποπτείας της άσκησης των αρμοδιοτήτων της 

υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας καθώς και της υπογραφής των αδειών του προϊσταμένου 

του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας. 

ΑΔΑ: ΩΦΧΑΩ96-5ΕΣ



Οι παραπάνω αρμοδιότητες, θα ασκούνται από την έκδοση της παρούσας και εφεξής, 

απευθείας από τον Δήμαρχο. 

2.- Αναριθμούνται οι παράγραφοι 2,3 και 4 της ως άνω απόφασης, σε 1,2 και 3 αντίστοιχα. 

     Κατά τα λοιπά, η αριθ.. πρωτ. 59098/31-8-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΛΝΩ96-4Μ) απόφαση 

Δημάρχου, ισχύει ως έχει.  

      Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου  και 

να δημοσιευθεί μια φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πόλης του Βόλου. 

 
Εσωτερική διανομή με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
-κ. Τριαντάφυλλο Γκογκινούδη 
- Εντεταλμένους συμβούλους κ.κ.  
  Μορφογιάννη και Νάσιο  
- κ.κ. Αντιδημάρχους 
- κ. Γενικό Γραμματέα 
- κ. Γενικό Διευθυντή 
- Νομικό Τμήμα 
- Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 
- Προϊσταμένους Διευθύνσεων  
   και Τμημάτων 
- Δημοτικές Ενότητες 
 

                         

                       Ο Δήμαρχος Βόλου 

 

 

                           Αχιλλέας Μπέος 
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