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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’/87/2010).
2. Τη διάταξη του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Τη διάταξη του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’/87/2010).
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2214/Β’/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Καρπενησίου εμπίπτει στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 59 του
Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 177 του Ν. 4635/2019 καθώς και
με το άρθρο 47 του Ν. 4647/2019 και σε συνδυασμό με τον πληθυσμό του Δήμου και με το
γεγονός ότι ο Δήμος Καρπενησίου αποτελείται από έξι (6) Δημοτικές Ενότητες και επομένως
μπορούν να ορισθούν έως πέντε (5) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμισθοι
Αντιδήμαρχοι.
6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (ΦΕΚ 3465/
Β’/2012) για το Δήμο Καρπενησίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους
13.105 κατοίκους.
7. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους
του Δήμου Καρπενησίου με θητεία από 1-9-2020 μέχρι και 31-8-2021 και τους
μεταβιβάζουμε την άσκηση, συντρεχόντως με τον Δήμαρχο, των εξής αρμοδιοτήτων, οι
οποίες αντιστοιχίζονται κατά περίπτωση με την οργανωτική δομή του Δήμου Καρπενησίου,
όπως αυτή αποτυπώνεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του.
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1. Στον κ. Γενιτσαρόπουλο Χρήστο του Σεραφείμ, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών
υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προσωπικού μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων
που σχετίζονται με:
Α) τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα τα τμήματα Τεχνικών Έργων,
Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού οδών και Κοινόχρηστων Χώρων,
όπως αυτά περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. (άρθρο 15) του Δήμου και ιδίως σε θέματα: i)
Τεχνικών έργων, ii) Μελετών, iii) Κατασκευών και Επίβλεψης Έργων, iv) Αδειοδοτήσεων,
Μεταφορών βιομηχανίας και Τεχνικών Εγκαταστάσεων, v) Κίνησης Οχημάτων και
Μηχανημάτων, vi) Επισκευών και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων.
Β) Χωροταξίας και Πολεοδομίας, όπως αυτά περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ (άρθρο 16)
και ιδίως: i) Χωροταξικού Σχεδιασμού, ii) Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, iii) Ελέγχου
Δόμησης.
Γ) Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, όπως αυτά περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ (άρθρο 13
περ. 1.2) και ιδίως: i) Ανθρώπινου Δυναμικού, ii) Μισθοδοσίας, iii) Επιθεώρησης Εργασίας
Προσωπικού, iv) Διοικητικής Μέριμνας.
Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:
Α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
Β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.
Γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς.
Δ) Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν
στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς.
Ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ΣΤ) Η μέριμνα για τα αδέσποτα και ανεπιτήρητα ζώα στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Ποταμιάς σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.
Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ΄ύλην Τεχνικών υπηρεσιών, Πολεοδομίας και
Προσωπικού και κατά τόπον, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος
Σβερώνης Ιωάννης του Γεωργίου.
2. Στον κ. Κεραμάρη Δημήτριο του Ευριπίδη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:
Α) την Εξυπηρέτηση Πολιτών, όπως ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου (άρθρο 13 περ.1.1) και
ιδίως σε θέματα: i) Γενικού Πρωτοκόλλου, ii) Ληξιαρχείου- Δημοτολογίου- Θεμάτων
Αλλοδαπών, iii) Γραμμής Δημότη.
Β) Οικονομικών, όπως αυτά περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. (άρθρο 13 περ.1.3) και ιδίως
σε θέματα: i) Προϋπολογισμού, ii) Λογιστηρίου, iii) Προμηθειών και Δημοπρασιών, iv)
Αποθηκών.
Γ) Δημοτικών Προσόδων και Περιουσίας, όπως αυτά περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ.
(άρθρο 13 περ. 1.4) και ιδίως σε θέματα: i) Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας, ii) Δημοτικών
Εσόδων, Φόρων και Τελών, iii) Ταμείου.
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Δ) Κ.Ε.Π, όπως αυτά περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ (άρθρο 13 περ. 1.5), Ε) Διοικητικής
Βοήθειας, όπως αυτά περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. (άρθρο 7).
Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων και Δημοτικής Ενότητας
Φουρνά ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:
A) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
Δημοτική Ενότητα Κτημενίων και στη Δημοτική Ενότητα Φουρνά, σε συνεργασία με τον
Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
B) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα Κτημενίων και στη Δημοτική Ενότητα Φουρνά, σε συνεργασία με τον
αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.
Γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
Δημοτική Ενότητα Κτημενίων και στη Δημοτική Ενότητα Φουρνά.
Δ) Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν
στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων και της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά.
Ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ΣΤ) Η μέριμνα για τα αδέσποτα και ανεπιτήρητα ζώα στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Κτημενίων και της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην
Αντιδήμαρχο.
Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Διοκητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
και κατά τόπον, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Ζαλοκώστα
Σοφία του Κων/νου.
3. Στον κ. Χαλκιά Παντελεήμονα του Δημητρίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας,
Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που
σχετίζονται με:
Α) τη Διαχείριση Κρίσεων- Πολιτικής Προστασίας όπως ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου (άρθρο
8).
Β) Διαχείριση Περιβάλλοντος, όπως αυτά ορίζονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου (άρθρο
15) και ιδίως σε θέματα: i) Περιβάλλοντος και Προστατευόμενων Περιοχών, ii) Ενεργειακού
και Βιοκλιματικού Σχεδιασμού, iii) Πρασίνου.
Γ) Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, όπως αυτά ορίζονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ του Δήμου
(άρθρο 17) και ιδίως σε θέματα: i) Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, ii) Σταθμού
Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (Σ.Μ.Α).
Δ) Υποδομών και Δικτύων όπως αυτά περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ του Δήμου (άρθρο
15) και ιδίως σε θέματα: i) Ύδρευσής/ Αποχέτευσης, ii) Συντήρησης Οδικού Δικτύου, iii)
Διαχείρισης Κοιμητηρίων.
Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:
Α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
Δημοτική Ενότητα Δομνίστας σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
Β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα Δομνίστας σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.
Γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
Δημοτική Ενότητα Δομνίστας.
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Δ) Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν
στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας.
Ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ΣΤ) Η μέριμνα για τα αδέσποτα και ανεπιτήρητα ζώα στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Δομνίστας σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.
Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ΄ύλην Καθαριότητας, Πρασίνου και Πολιτικής
Προστάσίας και κατά τόπον, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος
Γενιτσαρόπουλος Χρήστος του Σεραφείμ.
4. Στην κα Ζαλοκώστα Σοφία του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πρόνοιας, Παιδείας
και Πολιτισμού, μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με θέματα:
Α) Κοινωνικής Πολιτικής, όπως ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου (άρθρο 14) και ιδίως σε
θέματα: i) Προνοιακών και λοιπών Επιδομάτων, ii) Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας
Φύλων, iii) Κοινωνικής Αρωγής, iv) Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, v)
Βοήθεια στο Σπίτι.
Β) Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτά ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου (άρθρο 14) και ιδίως
σε θέματα: i) Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών, ii) Λειτουργίας Μαθητικής Εστίας, iii)
Λειτουργίας Κ.Α.Π.Η.
Γ) Πολιτισμού και Παιδείας, όπως αυτά ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου (άρθρο 14) και ιδίως
σε θέματα: i) Βιβλιοθηκών και Παιδείας, ii) Μουσείων, Μνημείων και Πολιτισμού, iii) Ωδείων
και Μουσικής Παιδείας.
Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου ασκεί τις κάτωθι
αρμοδιότητες:
Α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
Β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.
Γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου.
Δ) Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν
στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου.
Ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ΣΤ) Η μέριμνα για τα αδέσποτα και ανεπιτήρητα ζώα στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Καρπενησίου σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.
Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Πρόνοιας, Παιδείας και Πολιτισμού και
κατά τόπον, όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Σβερώνης Ιωάννης
του Γεωργίου.
5. Στον κ. Σβερώνη Ιωάννη του Γεωργίου, καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομίας,
Δημοτικής Αστυνομίας, Αθλητισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεταβιβάζουμε την
άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:
4
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Α) την Εκπαίδευση, τον Αθλητισμό και τον Εθελοντισμού, όπως ορίζονται στον ΟΕΥ του
Δήμου (άρθρο 14) και ιδίως σε θέματα: i) Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Δια
βίου Μάθησης, ii) Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου και Αθλητικών Εγκαταστάσεων,
iii) Σχολικής Μέριμνας, iv) Εθελοντισμού και Νεολαίας.
Β) Τοπικής Οικονομίας, όπως αυτά ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου (άρθρο 12) και ιδίως σε
θέματα: i) Υποστήριξης επιχειρηματικής δραστηριότητας και απασχόλησης, ii) Ανάπτυξης και
Προώθησης Τουρισμού, iii) Φυτικής- Ζωικής παραγωγής και Αλιείας, iv) Κτηνιατρικής και
Διαχείρισης Δημοτικών Σφαγείων, v) Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών
δραστηριοτήτων.
Γ) Δημοτικής Αστυνομίας, όπως αυτά ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου (άρθρο 10) και ιδίως σε
θέματα: i) Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, ii) Αστυνόμευσης.
Δ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μηχανογραφικής Υποστήριξης, όπως αυτά ορίζονται
στον ΟΕΥ του Δήμου (άρθρο 11).
Ε) Συντήρησης Δημοτικών Κτηριακών Εγκαταστάσεων, όπως αυτά ορίζονται στον ΟΕΥ του
Δήμου (άρθρο 15).
Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Προυσού ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:
Α) Η ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
Δημοτική Ενότητα Προυσού σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.
Β) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα Προυσού σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.
Γ) Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
Δημοτική Ενότητα Προυσού.
Δ) Η υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν
στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού.
Ε) Η συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ΣΤ) Η μέριμνα για τα αδέσποτα και ανεπιτήρητα ζώα στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Προυσού.
Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Τοπικής Οικονομίας, Δημοτικής
Αστυνομίας, Αθλητισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και κατά τόπον, όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γενιτσαρόπουλος Χρήστος του Σεραφείμ.
Β. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω τις αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο
Δήμαρχος.
Γ. Από τους ανωτέρω οριζόμενους Αντιδημάρχους αντιμισθία θα λαμβάνουν οι κ. Σβερώνης
Ιωάννης του Γεωργίου, κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος του Σεραφείμ, κ. Παντελεήμων Χαλκιάς
του Δημητρίου, κα Ζαλοκώστα Σοφία του Κωνσταντίνου, ενώ δεν θα λαμβάνει αντιμισθία ο
κ. Κεραμάρης Δημήτριος του Ευριπίδη.
Δ. Από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων εξαιρείται η αρμοδιότητα εισαγωγής θεμάτων στο
Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία
παραμένει στο Δήμαρχο, ως τελική, ύστερα από την προσυπογραφή των θεμάτων από τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
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Ε. Ο Δήμαρχος Νικόλαος Σουλιώτης του Δημητρίου θα προεδρεύει της Οικονομικής
Επιτροπής και ορίζει ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τους Αντιδημάρχους κ.κ.
Γενιτσαρόπουλο Χρήστο του Σεραφείμ και Κεραμάρη Δημήτριο του Ευριπίδη.
ΣΤ. Ο Δήμαρχος Νικόλαος Σουλιώτης του Δημητρίου θα προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τους Αντιδημάρχους κ.κ. Ζαλοκώστα
Σοφία του Κωνσταντίνου και Σβερώνη Ιωάννη του Γεωργίου.
Ζ. Ορίζουμε τον Αντιδήμαρχο, Γενιτσαρόπουλο Χρήστο του Σεραφείμ, ως Αναπληρωτή
Δημάρχου, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, σε περίπτωση δε που και ο
Αναπληρωτής αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από
τον Αντιδήμαρχο κ. Παντελεήμονα Χαλκιά του Δημητρίου.
Η. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του
Νομού, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιηθέν ισχύει, να
αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
3. Όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
5. Όλες τις Διευθύνσεις, Τμήματα και Αυτοτελή
Γραφεία και Τμήματα του Δήμου Καρπενησίου.
6. Νομικά Πρόσωπα Δήμου Καρπενησίου
7. Στους αναφερόμενους.
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