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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ        Αγιά, 21 Φεβρουαρίου 2020 

Γρ. Δημάρχου        Αρ. πρωτ.: 25 
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Τηλέφωνο: 2494350116 

Τηλεομοιοτυπία: 2494023783 

Ηλ. Ταχ/μείο: 
info@dimosagias.gr  

mayordagias@0559.syzefxis.gov.gr  

Ιστοσελίδα: www.dimosagias.gr  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2020 

Θέμα: Ορισμός Δημοτικού  Συμβούλου ως Εντεταλμένου Συμβούλου.  

  

Ο Δήμαρχος Αγιάς 

Έχοντας υπόψη:  

1. τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3463/06(Α΄ 114): «Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης Και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,  

2. τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1 περίπτ. ι’ του ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης Και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως προστέθηκε με το άρθρο 44 παρ.3 του ν.3979/2011 (Α’138): «Για την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,  

3. τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Αγιάς (ΦΕΚ 1584/τ. 

Β΄/30.06.2011),  

4. την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του 

Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Αποφασίζουμε 

 
Ορίζουμε χωρίς αμοιβή:  

το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς κ. Αντώνιο Μπελιά του Στεφάνου, Εντεταλμένο 

Σύμβουλο του Τμήματος Πολεοδομίας, αρμόδιο: 

- για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των 

οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών, 

- για θέματα ετοιμόρροπων – επικινδύνων κτισμάτων και κατασκευών που βρίσκονται εντός των 

Δημοτικών Ενοτήτων Αγιάς και Μελιβοίας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και διαδικασίες που 

απορρέουν από τις διατάξεις του Π.Δ. 13/22-04-1929 «Περί Επικινδύνων Οικοδομών». 

Εξουσιοδοτούμε τον παραπάνω Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για την υπογραφή με 

εντολή Δημάρχου, των σχετικών με τα προαναφερθέντα θέματα, εγγράφων.  

Επίσης ενεργεί πάντα σε συνεννόηση με το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, όταν 

ανακύπτουν θέματα που ανάγονται στην καθ’ ύλη αρμοδιότητά τους.  
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Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση. 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται, αναρτάται στο Δι@ύγεια, 

δημοσιοποιείται από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και κοινοποιείται αρμοδίως.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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