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Ο Δήμαρχος Παγγαίου
Αφού έλαβε υπόψη:


τις διατάξεις των άρθρων59 και 282 παρ.16 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων



την αρ.εγκ.41/14.12.2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η/Δ με θέμα:
«Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών
των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των μονομελών οργάνων διοίκησης των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ορισμός Αντιδημάρχων (Δημοτική Περίοδος:1η
Ιανουαρίου 2011-31η Αυγούστου 2014)»



τις διατάξεις του άρθρου6 παρ.1β του Ν.4071/2012 σύμφωνα με τις οποίες η παρ.7 του
άρθρου59 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή
κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί άλλος αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον δήμαρχο
ή ο ίδιος ο δήμαρχος.»



την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ256/31-12-2012/τΑ΄) άρθρο3 «ζητήματα
αποζημίωσης αιρετών της παρ.1 του άρθρου93 του Ν.3852/2010»



τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου (ΦΕΚ1690/τΒ΄/16-05-2012)



τα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ για τον Δήμο Παγγαίου, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν νόμιμα στο
Φ.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ.Β΄3465/28.12.2012) σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται
στους 32.085 κατοίκους
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το γεγονός ότι ο Δήμος έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 1/2/2.01.2013 προηγούμενη απόφασή του και ορίζει τον δια της
ως άνω αυτής απόφασης ορισθέντα Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης και Προγραμματισμού κ.
Ματσάγκο Σταμάτιο του Στυλιανού σε θέση άμισθου Αντιδημάρχου με θητεία έως το τέλος
της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι από 1.01.2013 έως 31.08.2014, ενώ κατά τα λοιπά
ισχύει η ως άνω απόφασή του ως έχει.
Β. Ορίζει Αντιδημάρχους του Δήμου Παγγαίου τους κ.κ. Τζιτζιό Κρυστάλλη του Νικολάου,
Σερπετζή Βασίλειο του Παναγιώτη, Ηλιάδη Δημήτριο του Παναγιώτη, Πετρόπουλο
Κωνσταντίνο του Παναγιώτη και Τραγαντζόπουλο Πέτρο του Αντωνίου με θητεία έως το
τέλος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι από 16.01.2013 έως 31.08.2014,
μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως παρακάτω:
α. Ορίζει Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικών θεμάτων, Εθελοντισμού και
Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας τον κ.Τζιτζιό Κρυστάλλη του Νικολάου σε
θέση άμισθου Αντιδημάρχου μεταβιβάζοντας τις παρακάτω αρμοδιότητες:


Έχει την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής
Κατάστασης, Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης, ΚΕΠ και των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και
μεταναστών



Είναι υπεύθυνος για θέματα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:
i. Έχει την ευθύνη της υποστήριξης και κοινωνικής φροντίδας της βρεφικής, παιδικής
ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την ευθύνη της εφαρμογής κοινωνικών προγραμμάτων,
την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, της πρόνοιας απόρων και
αστέγων, των δράσεων εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, της
απασχόλησης
ii. Εποπτεύει και ευθύνεται γενικότερα για τις αρμοδιότητες της Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο75 του Ν.3463/06 περίπτωση ε΄ και στ΄
του ΚΔΚ και ιδίως αυτές που αφορούν τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση
αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη
λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης
αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου



Υπογράφει εντολές και εγκρίσεις (π.χ. επιδόματα πρόνοιας) και κάθε είδους εγγράφου
συναφούς με το αντικείμενο ευθύνης του



Έχει το συντονισμό των κοινωνικών δραστηριοτήτων των συλλόγων, σωματείων και κάθε
είδους φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα



Επιβλέπει και συντονίζει τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του Δήμου που
δραστηριοποιούνται στα κοινωνικά θέματα, καθώς και στον εν γένει εθελοντισμό



Έχει την ευθύνη της υλοποίησης των σχετικών με τις αρμοδιότητές του προγραμμάτων,
για τις κοινωνικές σχέσεις και ανταλλαγές με άλλες πόλεις



Έχει την ευθύνη της Συμβουλευτικής Αγωγής και Δράσεων Νεολαίας, του Τοπικού
Συμβουλίου Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, του Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας



Έχει την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Αποθήκης (προμήθεια εξοπλισμού γραφείων)



Αναπληρώνει και ασκεί τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
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β. Ορίζει Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και Ύδρευσης-Αποχέτευσης τον κ. Σερπετζή
Βασίλειο του Παναγιώτη μεταβιβάζοντας τις παρακάτω αρμοδιότητες:


Έχει στην εποπτεία του
Κτηνοτροφίας, Αλιείας)

τα

θέματα

πρωτογενούς

τομέα

(Αγροτικής

Ανάπτυξης,



Είναι υπεύθυνος για τα δάση, τις δημοτικές και κοινοτικές καλλιεργητικές εκτάσεις και
βοσκοτόπους, για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, για τις έγγειες
βελτιώσεις και τις αρδεύσεις



Αναλαμβάνει δράσεις για τα αδέσποτα ζώα



Έχει την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Αποθηκών (διαχείριση υλικών, καυσίμων και
ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού)



Έχει την εποπτεία και ευθύνη της εκτέλεσης έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και των
τεχνικών συνεργείων

γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο Δημοτικών Ενοτήτων, Λαϊκών Αγορών και Δημοτικής Αστυνομίας τον
κ. Ηλιάδη Δημήτριο του Παναγιώτη μεταβιβάζοντας τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους τους για την επίλυση των προβλημάτων τους


Έχει την ευθύνη λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών



Έχει την εποπτεία και ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας και των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου, ενδεικτικά δε των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας,
Κυκλοφορίας - Στάθμευσης Οχημάτων, Εποπτείας τήρησης του κανονισμού και των
άλλων κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου



Επιβλέπει και αστυνομεύει τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της
στάθμευσης των αυτοκινήτων



Υπογράφει βεβαιώσεις, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τη Δημοτική
Αστυνομία

δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ακτών και Πρασίνου τον κ. Πετρόπουλο Κωνσταντίνο
του Παναγιώτη μεταβιβάζοντας τις παρακάτω αρμοδιότητες:


Έχει την ευθύνη για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής
περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής & διαχείρισης των αποβλήτων



Επιβλέπει τα έργα προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου & εποπτεύει για τη σωστή
εφαρμογή των σχετικών μελετών



Εποπτεύει & ευθύνεται για τα κοιμητήρια

ε. Ορίζει Αντιδήμαρχο ηλεκτροφωτισμού και τεχνικών έργων αυτού τον κ. Τραγαντζόπουλο
Πέτρο του Αντωνίου μεταβιβάζοντας τις παρακάτω αρμοδιότητες:


Έχει την ευθύνη της Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού



Έχει την εποπτεία και ευθύνη της εκτέλεσης έργων ηλεκτροφωτισμού

Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο αντιδήμαρχο αναπληρώνει ο
Δήμαρχος, ο οποίος επιπλέον ασκεί αρμοδιότητες όσον αφορά την εποπτεία & ευθύνη των
Διευθύνσεων Οικονομικών, Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.
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Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Κοινοποίηση:
1. Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου
2. Οριζόμενα Μέλη
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