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Ελευθερούπολη, 08/09/2014
Αριθ. Πρωτ.: 33679

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (άρθρο 59, παρ. 4 του
Ν.3852/2010) »
ΑΠΟΦΑΣΗ: 1257
-ΟΔήμαρχος Παγγαίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 1του άρθρου 58 και της παρ. 6 του άρθρου 59
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/2010 τεύχος Α΄) Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με
τις όμοιες της υποπαραγράφου ε της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012
«Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις
εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012».
3. την αρ.εγκ.43/06.08.2014 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 (Δημοτική περίοδος: 1η
Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019)».
4. τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1β του Ν.4071/2012 σύμφωνα με τις οποίες η
παρ.7 του άρθρου 59 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.»
5. την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ256/31-12-2012/τΑ΄) άρθρο 3
«ζητήματα αποζημίωσης αιρετών της παρ.1 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010»
6. 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
7. το γεγονός ότι ο Δήμος έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες
8. Το άρθρο 22 του Ο.Ε.Υ. Δήμου Παγγαίου (ΦΕΚ 1690/τ. β΄/16-5-2012).
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους
του Δήμου Παγγαίου, με θητεία από 8-9-2014 μέχρι 7-3-2017, εντός της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1. τον κ. Τσάκαλο Κωνσταντίνο του Γεωργίου Αντιδήμαρχο, στον οποίο παρέχεται
αντιμισθία, και του μεταβιβάζει
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την εποπτεία της καθαριότητας του περιβάλλοντος
-

Την ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, και της
οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που
απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

-

Την παρακολούθηση μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου

-

Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και
βοσκοτόπων.

-

τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
β. κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης:

-

Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα.

-

Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται
στη Δημοτική Ενότητα.

-

Συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και
τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.

-

Φροντίζει για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της
Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης.

-

Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της ΔΕ Ενότητας,
υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

-

Έχει την ευθύνη διαχείρισης και συντήρησης των συστημάτων άρδευσης και των
αντλιοστασίων.

-

Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των κοιμητηρίων.
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-

Έχει την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής
περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας.

-

Έχει την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός
της Δημοτικής Ενότητας στο παραπάνω αντικείμενο.

2. Τον κ. Γρηγοριάδη Παρασκευά του Λάζαρου, κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική
Ενότητα Ελευθερών, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
-

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

-

Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα.

-

Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται
στη Δημοτική Ενότητα.

-

-Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Ελευθερών

-

Συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και
τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.

-

Φροντίζει για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της
Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών.

-

Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της Δ.Ε. υλικών
και περιουσιακών στοιχείων.

-

Έχει την ευθύνη διαχείρισης και συντήρησης των συστημάτων άρδευσης και των
αντλιοστασίων.

-

Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των κοιμητηρίων.

-

Έχει την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής
περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας και παρακολουθεί την αποκομιδή των
απορριμμάτων στα όρια αυτής.

-

Έχει την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός
της Δημοτικής Ενότητας στα παραπάνω αντικείμενα.
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3. Τον κ. Παπαευθυμίου Στέργιο του Αθανασίου, κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη
Δημοτική Ενότητα Παγγαίου, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει
τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

-

Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα.

-

Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται
στη Δημοτική Ενότητα.

-

-Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Παγγαίου.

-

Συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και
τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.

-

Φροντίζει για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της
Δημοτικής Ενότητας Παγγαίου.

-

Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της Δ.Ε. υλικών
και περιουσιακών στοιχείων.

-

Έχει την ευθύνη διαχείρισης και συντήρησης των συστημάτων άρδευσης και των
αντλιοστασίων.

-

Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των κοιμητηρίων.

-

Έχει την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής
περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας και παρακολουθεί την αποκομιδή των
απορριμμάτων στα όρια αυτής.

-

Έχει την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός
της Δημοτικής Ενότητας στα παραπάνω αντικείμενα.

4. Τον κ. Θωμά Γεώργιο του Ηροδότου, κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική
Ενότητα Πιερέων, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
-

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
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-

Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα.

-

Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται
στη Δημοτική Ενότητα.

-

-Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Πιερέων.

-

Συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και
τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.

-

Φροντίζει για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της
Δημοτικής Ενότητας Πιερέων.

-

Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της Δ.Ε. υλικών
και περιουσιακών στοιχείων.

-

Έχει την ευθύνη διαχείρισης και συντήρησης των συστημάτων άρδευσης και των
αντλιοστασίων.

-

Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των κοιμητηρίων.

-

Έχει την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής
περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας και παρακολουθεί την αποκομιδή των
απορριμμάτων στα όρια αυτής.

-

Έχει την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός
της Δημοτικής Ενότητας στα παραπάνω αντικείμενα.

5. Τον κ. Γκέντζογλου Χρήστο του Βασιλείου, κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική
Ενότητα Ορφανού, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
-

Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

-

Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
Δημοτική Ενότητα.

-

Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται
στη Δημοτική Ενότητα.
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-

-Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Ορφανού.

-

Συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και
τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.

-

Φροντίζει για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της
Δημοτικής Ενότητας Ορφανού.

-

Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της Δ.Ε. υλικών
και περιουσιακών στοιχείων.

-

Έχει την ευθύνη διαχείρισης και συντήρησης των συστημάτων άρδευσης και των
αντλιοστασίων.

-

Έχει την ευθύνη και την εποπτεία των κοιμητηρίων.

-

Έχει την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής
περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας και παρακολουθεί την αποκομιδή των
απορριμμάτων στα όρια αυτής.

-

Έχει την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός
της Δημοτικής Ενότητας στα παραπάνω αντικείμενα.

6. την κ. Δημητρακούδη Αποστολία καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, στην οποία παρέχεται
αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
-

Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντιστοίχων
οργανικών μονάδων του δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης,
Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και
Διεκπεραίωσης.

-

Την τέλεση γάμων.

-

Τη λειτουργία των ΚΕΠ.

-

Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

-

Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.

Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως:
-

Τα θέματα προβολής και τουρισμού.
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-

Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που
συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:
-

Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και
τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και
φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις
δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης και την
απασχόληση.

-

Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06
περίπτωση ε’ του ΚΔΚ και συμπληρώθηκε με τις όμοιες του άρθρου 94, παρ. 3,
εδάφιο Β του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑαλλικράτης) και ιδίως 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
αντιστοίχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Παιδείας, πολιτισμού και νεολαίας και ιδίως:
-

Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της παιδείας και του
πολιτισμού που προβλέπονται στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και
συμπληρώθηκε με τις όμοιες του άρθρου 94, παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα ΚΑαλλικράτης) και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών,
πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων την ευθύνη
λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των
αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

-

Τη συμβουλευτική αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των
θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσηςδιάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και κοινωνικές
εκδηλώσεις.

Νομικής Υπηρεσίας
-

Εποπτεία και ευθύνη της Νομικής Υπηρεσίας

-

Διαβίβασης απόψεων της Διοίκησης στα Διοικητικά Δικαστήρια

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Τσάκαλου
Κωνσταντίνου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Παρασκευάς.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παρασκευά
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τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσάκαλος Κωνσταντίνος . Στην περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Παπαευθυμίου Στέργιου τις αρμοδιότητες
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσάκαλος Κωνσταντίνος . Στην περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Θωμά Γεώργιου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος
κ. Γκέντζογλου Χρήστος. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ.
Γκέντζογλου Χρήστου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Γεώργιος. Στην
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου κ. Δημητρακούδη Αποστολίας τις
αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η
Αντιδήμαρχος κ. Δημητρακούδη Αποστολία, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν
αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον
αντιδήμαρχο κ. Τσάκαλο Κωνσταντίνο.
Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού
ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Κοινοποίηση:
1. Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου
2. Οριζόμενα Μέλη
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