
 
Έχοντας υπόψη:  

1) Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 88, του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν σήμερα. 
2) Το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
περίπτωσης ι’ του άρθρου 44 παρ. 3 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α’/16.06.2011) «Για τη
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»
μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων 
δράσεων του Δήμου σε μέλη του 
4) Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ερμιονίδας (ΦΕΚ 2446/τ.Β’/02.11.2011).
5) Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και την ανάγκη ανάθεσης της 
εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

     Τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου 
Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Ερμιονίδας
τον συντονισμό, προώθηση και υλοποίηση των έργων
Α) Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου με την ονομασία «Κωνσταντίνος Δημότσης 
Έλληνας» στην θέση Γκολέμι 
Ερμιονίδας.  
Β)  Κατασκευή του Αθλητικ
Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας. 
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ΘΕΜΑ : Ορισμός εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 
Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας 

 

) Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 88, του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν σήμερα. 
Το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει με την προσθήκη σ’ αυτό της 

περίπτωσης ι’ του άρθρου 44 παρ. 3 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α’/16.06.2011) «Για τη
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος 
μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων 

ήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 
του Δήμου Ερμιονίδας (ΦΕΚ 2446/τ.Β’/02.11.2011). 

Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και την ανάγκη ανάθεσης της 
εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Δημοτικού Συμβούλου Εμμανουήλ Μαχαίρα, ως εντεταλμένο
του Δήμου Ερμιονίδας, χωρίς αμοιβή, και μεταβιβάζει την εποπτεία, 

, προώθηση και υλοποίηση των έργων  : 
Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου με την ονομασία «Κωνσταντίνος Δημότσης 

Έλληνας» στην θέση Γκολέμι – Αγία Θεοδώρα της Κοινότητας Κρανιδίου του Δήμου 

Αθλητικού Κέντρου Κρανιδίου στην θέση Πύργος της Κοινότητας 
ήμου Ερμιονίδας.  

Ταχ. Δ/νση: Μελίνας Μερκούρη 11 

com 

εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου. 

 
 
 
Κρανίδι, 14.04.2021
Αρ. πρωτ.: 2689

) Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 88, του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν σήμερα.  
Το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010. 

όπως ισχύει με την προσθήκη σ’ αυτό της 
περίπτωσης ι’ του άρθρου 44 παρ. 3 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α’/16.06.2011) «Για την 

σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος 
μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων 

Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και την ανάγκη ανάθεσης της 
εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού 

, ως εντεταλμένου 
και μεταβιβάζει την εποπτεία, 

Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου με την ονομασία «Κωνσταντίνος Δημότσης – 
Αγία Θεοδώρα της Κοινότητας Κρανιδίου του Δήμου 

Κρανιδίου στην θέση Πύργος της Κοινότητας 

.04.2021 
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Επίσης, να παρέχει την συνδρομή και συντονισμό για την ομαλή λειτουργία των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο 
Ερμιόνης Γεώργιος & Ευαγγελία Μπουρνάκη». 
 
 
Η θητεία του ανωτέρω εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου ορίζεται από την δημοσίευση 
της Απόφασης μέχρι την λήξη της δημοτικής περιόδου, ήτοι : 31.12.2023. 
 
Η παρούσα Απόφαση ισχύει έως την ανάκληση της με νεώτερη Απόφαση. 
Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στην διαύγεια, στην ιστοσελίδα, και στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου Ερμιονίδας. 
   
      

Ο Δήμαρχος 
 
 
 

Ιωάννης Γεωργόπουλος 
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