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«Οξηζκόο Αληηδεκάξρωλ Γήκνπ Η.Π. Μεζνινγγίνπ γηα ην ππόινηπν δηάζηεκα ηεο ζεηείαο
εληόο ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ ήηνη από 6-12-2018 έωο θαη 31-8-2019Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήηωλ»

ΑΠΟΦΑΖ 277 /2018
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ αξηζκ. 87/Α΄/7-6-2010), αλαθνξηθά κε ηνλ
νξηζκφ ησλ Αληηδεκάξρσλ, ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Γεκάξρνπ θ.ι.π.
2. Τελ ππ’ αξηζκ. 15150/15-4-2014 απφθαζε Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ «Πξσηνβάζκηνη θαη
Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Φψξαο κε ηνλ Ν. 3852/2010» φπσο ηζρχεη.
3. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξγ. 3 ε ΄θαη 3 ζη΄ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4051/2012 (α΄40) αλαθνξηθά κε ηνλ
αξηζκφ ησλ δηθαηνχκελσλ κε αληηκηζζία Αληηδεκάξρσλ
4. Τελ αξηζκ. 30565/εγθ.43/6-8-2014 εγθχθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο &
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο “Οξθσκνζία ησλ Αηξεηψλ ησλ Γήκσλ, εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ αξρψλ θαη
εθινγή κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ (Γεκνηηθή πεξίνδνο: απφ 1ε Σεπηεκβξίνπ 2014-31ε
Απγνχζηνπ 2019).
5. Τν γεγνλφο φηη ν Γήκνο Ιεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 2
ηνπ Ν. 3852/ 2010 θαη επνκέλσο κπνξεί λα νξηζζνχλ σο πέληε (5) Αληηδήκαξρνη.
6. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξγ. 3 ε ΄θαη 3 ζη΄ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4051/2012 (α΄40) αλαθνξηθά κε ηνλ
αξηζκφ ησλ δηθαηνχκελσλ κε αληηκηζζία Αληηδεκάξρσλ
7. Τνλ ΟΔΥ ηνπ Γήκνπ Ι.Π. Μεζνινγγίνπ (ΦΔΚ αξηζκ. 524/ Τ.Β΄/29-2-2012) .
8. Τν άξζξν 203 ηνπ Ν. 4555/2018 παξ. 2 ‘’..Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ
140, ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 158 θαη ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Ν. 3463/2006, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ
70 παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 94 θαη παξάγξαθνο 4 πεξίπησζε 30 ηνπ Ν. 3852/2010 ή ζε άιιεο δηαηάμεηο
ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο νξίδεηαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην σο φξγαλν αξκφδην γηα ηελ έγθξηζε ηεο
δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο, λνείηαη εθεμήο ν δήκαξρνο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ.’’
9. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4483/2017 ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο φινη νη Αληηδήκαξρνη
ιακβάλνπλ αληηκηζζία ε νπνία ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Γήκν
10. Τν γεγνλφο φηη νη πέληε (5) νξηζζέληεο Αληηδήκαξρνη έρνπλ ππνβάιιεη έγγξαθεο παξαηηήζεηο απφ
ην αμίσκα ηνπο
11. Τελ αλάγθε επίηεπμεο ζπληνληζκνχ θαηά ηελ άζθεζε ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο γηα ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ησλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Οξίδεη ηνπο θάησζη Γεκνηηθνχο Σπκβνχινπο ηεο πιεηνςεθίαο σο Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ Ιεξάο
Πφιεο Μεζνινγγίνπ, γηα ην ππφινηπν δηάζηεκα ηεο ζεηείαο εληφο ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηφδνπ

ήηνη απφ 6-12-2018 έωο θαη 31-8-2019, θαη ηνπο κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο
αξκνδηφηεηεο αλά ηνκέα επζχλεο:
Α) Καξβέιε ππξίδωλα ηνπ Γεωξγίνπ ωο Αληηδήκαξρν Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ κε αληηκηζζία, κεηαβηβάδεη ηηο θάηωζη θαζ’ ύιελ αξκνδηόηεηεο:
 Τελ επζχλε θαη επνπηεία ιεηηνπξγίαο ησλ Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ.
 Τελ επζχλε ηεο Γξακκαηεηαθήο Υπνζηήξημεο Οξγάλσλ Γηνίθεζεο ,Λεμηαξρείνπ, Γεκνηνινγίνπ,
Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο, πξσηνθφιινπ θαη δηεθπεξαίσζεο.
 Τελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ.
 Τελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠ.
 Τελ επζχλε θαη επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Απηνηεινχο Τκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο &
Αζιεηηζκνχ.
 Τελ επζχλε θαη επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Απηνηεινχο Τκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο &
Πιεξνθνξηθήο.
 Τελ επζχλε θαη επνπηεία ιεηηνπξγίαο ηεο Γ/λζεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο
 Τελ επζχλε θαη επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ αξκνδηφηεηάο ηνπ
 Θέκαηα δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
 Τελ ππνγξαθή φισλ ησλ απνθάζεσλ, εγγξάθσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ησλ αλσηέξσ ηκεκάησλ.
 Τελ επζχλε ζχληαμεο βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ, πξνζφδσλ, ηειψλ, ηακεηαθήο βεβαίσζεο, εηζπξάμεσλ,
θνηλνπνηήζεσλ, θνξνινγεηέαο χιεο, πξνυπνινγηζκνχ, ινγηζηεξίνπ.
 Τέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ.
 Τελ νξγάλσζε, δηνίθεζε, παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ θαη έιεγρν νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ θαη εηδηθφηεξα
ηελ επνπηεία ησλ ζεκάησλ ησλ νηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα:
-Τελ ζπλππνγξαθή ησλ πξάμεσλ αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ (Πξνηάζεσλ Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο θαη
Απνθάζεσλ Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο) γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηελ δηάζεζε ησλ εγγεγξακκέλσλ
πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ΙΠ Μεζνινγγίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203
ηνπ Ν. 4555/2018
- Τελ ππνγξαθή ησλ απνθάζεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ ηειψλ θαη δηθαησκάησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 73
ηνπ Β.Γ 24.9/20-10-1958 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ Ν. 1080/80(ΦΔΚ 246/Α΄/1980)
-Τελ ππνγξαθή ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ κηζζνδνζία ηνπ Γήκνπ
-Τελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ εθκίζζσζεο αθηλήησλ θαη θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ θαζψο θαη ησλ
δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 280/81 Δπνπηεία θαη επζχλε επί ησλ ζεκάησλ ζε
εθηέιεζε θαη εθαξκνγή ηνπ ΠΓ 113/2010 θαη ηνπ ΠΓ 80/2016
 Σε πεξίπησζε απνπζίαο ε θσιχκαηνο ηεο νξηζζείζαο Λεμηάξρνπ ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Μεζνινγγίνπ
ζα αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ θαζ’ χιελ αξκφδην Αληηδήκαξρν Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ θ.
Καξβέιε Σππξίδσλα ηνπ Γεσξγίνπ
 Σε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ Γεκάξρνπ ηα θαζήθνληα ηνπ ζα αζθεί ν θαζ’ χιελ
Αληηδήκαξρνο Καξβέιεο Σππξίδσλαο ν νπνίνο ζα ηνλ αλαπιεξψλεη
Β) Καξαπαπά Γεώξγην ηνπ Υαξαιάκπνπο ωο Αληηδήκαξρν Σερληθώλ Έξγωλ-Μειεηώλ –
Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ κε αληηκηζζία κεηαβηβάδεη ηηο θάηωζη θαζ’ ύιελ αξκνδηόηεηεο:
 Δπνπηεία θαη επζχλε Τερληθψλ Υπεξεζηψλ
 Δπζχλε Πξνγξακκαηηζκνχ κειεηψλ, επίβιεςεο έξγσλ θαη εξγαζηψλ.
 Δπζχλε ιεηηνπξγίαο Απηνηεινχο Τκήκαηνο Πνιενδνκίαο.
 Θέκαηα δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
 Τελ επζχλε θαη επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ αξκνδηφηεηάο ηνπ
 Τέιεζεο Πνιηηηθψλ γάκσλ

Γ) Κόηζαιν Αγαζάγγειν ηνπ Απνζηόινπ ωο Αληηδήκαξρν ζεκάηωλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο &
Δθαξκνγήο Πξνγξακκάηωλ ζε ζρέζε κε ηνλ πξωηνγελή ηνκέα κε αληηκηζζία κεηαβηβάδεη ηηο θάηωζη
θαζ’ ύιελ αξκνδηόηεηεο
 Δπζχλε αληηκεηψπηζεο ζεκάησλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ άπηνληαη ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο & Πξαζίλνπ ηεο Γ/λζεο
Καζαξηφηεηεο Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ
 Δπνπηεία θαη επζχλε ηνπ Τκήκαηνο Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ & Σπγθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο
Τερληθψλ Υπεξεζηψλ
 Τελ επζχλε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ζεκάησλ Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο
 Τελ επνπηεία θαη επζχλε ηνπ Απηνηεινχο Τκήκαηνο Τνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο
 Δπζχλε αληηκεηψπηζεο ζεκάησλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη θαζεκεξηλφηεηαο
 Τελ επζχλε θαη επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ αξκνδηφηεηάο ηνπ
 Τνλ πξνζδηνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ ησλ θαζεκεξηλψλ παξεκβάζεσλ ηεο πφιεο, ηνλ ζπληνληζκφ θαη
ηελ επνπηεία εθαξκνγήο ηνπο ζηα πιαίζηα ησλ αλαθεξφκελσλ αξκνδηνηήησλ
 Θέκαηα δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο
Γ) ηαξάκν Παλαγηώηε ηνπ Παύινπ ωο Αληηδήκαξρν Αηζζεηηθήο Αλαβάζκηζεο, Καζαξηόηεηαο,
Πνηόηεηαο Εωήο & Αλάπηπμεο κε αληηκηζζία κεηαβηβάδεη ηηο θάηωζη θαζ’ ύιελ αξκνδηόηεηεο:
 Αηζζεηηθήο αλαβάζκηζεο θαη θαζαξηφηεηαο,
 Αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηεο αλαθχθισζεο
 Τελ επζχλε θαζαξηφηεηαο φισλ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ηεο απνθνκηδήο θαη δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ
 Τελ επζχλε επίβιεςεο θαη ζπληήξεζεο παηδηθψλ ραξψλ.
 Τελ ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
 Τελ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ.
 Τελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Υπεξεζηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ ΓΔ Αηησιηθνχ
 Θέκαηα δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
 Τελ αμηνπνίεζε Αλαπηπμηαθψλ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ζπληνληζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο
Οινθιεξσκέλεο Φσξηθήο Δπέλδπζεο (ΟΦΔ)
 Τελ επζχλε θαη επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ αξκνδηφηεηάο ηνπ
Δ) Παπαδόπνπιν Γεώξγην ηνπ Αλαζηαζίνπ Αληηδήκαξρν (ρωξηθή επζύλε Γεκνηηθή Δλόηεηα
Οηληαδώλ) κε αληηκηζζία κεηαβηβάδεη ηηο θάηωζη θαηά ηόπν αξκνδηόηεηεο:
 Τελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Υπεξεζηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα
Οηληαδψλ
 Τελ παξαθνινχζεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ ζηελ ΓΔ Οηληαδψλ.
 Τελ κεξίκλα γηα ηνλ εμνπιηζκφ ζηελ ΓΔ Οηληαδψλ
 Τελ επζχλε θαζαξηφηεηαο φισλ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ηεο απνθνκηδήο θαη δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ. ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ΓΔ Οηληαδψλ.
 Τελ ππνγξαθή «κε εληνιή Γεκάξρνπ» βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ
πνπ εθδίδνληαη ζηελ ΓΔ Οηληαδψλ
 Τελ ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ θαζψο θαη
ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηεο ΓΔ Οηληαδψλ
 Γηαθάλεηα θαη ειεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε.
 Τέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ ζηα φξηα ηεο ΓΔ Οηληαδψλ.
 νξίδεη φηη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ε θσιχκαηνο ηεο νξηζζείζαο Λεμηάξρνπ ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα
Οηληαδψλ ζα αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ θαηά ηφπν αξκφδην Αληηδήκαξρν ρσξίο αληηκηζζία (ρσξηθή επζχλε
Γεκνηηθή Δλφηεηα Οηληαδψλ)
Σε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ θαζ’ χιελ Αληηδεκάξρνπ Καξβέιε Σππξίδσλα ηα θαζήθνληα ηνπ
ζα αζθεί ν θαζ’ χιελ Αληηδήκαξρνο Καξαπαπάο Γεψξγηνο θαη αληηζηξφθσο

Σε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ θαζ’ χιελ Αληηδεκάξρνπ Σηαξάκνπ Παλαγηψηε ηα θαζήθνληα ηνπ ζα αζθεί ν
θαζ’ χιελ Αληηδήκαξρνο Κφηζαινο Αγαζάγγεινο θαη αληηζηξφθσο
Σε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ θαηά ηφπν Αληηδεκάξρνπ Παπαδφπνπινπ Γεσξγίνπ ηα θαζήθνληα ηνπ ζα αζθεί
ν θαζ’ χιελ Αληηδήκαξρνο Κφηζαινο Αγαζάγγεινο θαη αληηζηξφθσο
Η παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζε κία ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Ννκνχ θαη εάλ δελ
ππάξρεη εκεξήζηα ζε κία εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ Ννκνχ θαη λα αλαξηεζεί θαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.
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