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Ελευθερούπολη, 13/01/2016
Αριθ. Πρωτ.: 726

ΘΕΜΑ: «Μερική ανάκληση της αριθμ. 1257/33679/08.09.2014 Απόφασης Δημάρχου
Παγγαίου, ορισμός νέων Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
ΑΠΟΦΑΣΗ: 15
-ΟΔήμαρχος Παγγαίου

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 58 και των παρ. 5, 6 του άρθρου 59 του
Ν.3852/2010
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 των άρθρων 88 & 89 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και
.
5. τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 και 3, του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα
6. 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.»
7. την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α΄/31-12-2012) άρθρο 3 «Ζητήματα
αποζημίωσης αιρετών της παρ.1 του άρθρου 93 του Ν.3852/2010»
8. τα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ για τον Δήμο Παγγαίου, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν νόμιμα στο
στους 32.085 κατοίκους
9. το γεγονός ότι ο Δήμος έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες
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10. το άρθρο 22 του
-5-2012).
11. την αριθμ. 1257/33679/08.09.2014 Απόφαση Δημάρχου Παγγαίου,
12. την αριθμ. 556/11.01.2016 αίτηση του κ. Τσάκαλου Κωνσταντίνου με την οποία
υπέβαλε την παραίτησή του από το αξίωμα του Αντιδημάρχου του Δήμου Παγγαίου,
13. την αριθμ. 557/11.01.2016 αίτηση του κ. Παπαευθυμίου Στέργιου με την οποία
υπέβαλε την παραίτησή του από το αξίωμα του Αντιδημάρχου του Δήμου Παγγαίου,
14. την αριθμ. 701/13.01.2016 αίτηση του κ. Γκέντσογλου Χρήστου με την οποία υπέβαλε
την παραίτησή του από το αξίωμα του Αντιδημάρχου του Δήμου Παγγαίου,
15. την αριθμ. 555/11.01.2016 αίτηση του κ. Θωμά Γεωργίου με την οποία υπέβαλε την
παραίτησή του από το αξίωμα του Αντιδημάρχου του Δήμου Παγγαίου,
16. την αριθμ. 558/11.01.2016 αίτηση της κας Δημητρακούδη Αποστολίας με την οποία
υπέβαλε την παραίτησή της από το αξίωμα του Αντιδημάρχου του Δήμου Παγγαίου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Ανακαλούμε την αριθμ. 1257/33679/08.09.2014 Απόφαση Δημάρχου Παγγαίου,
αποδεχόμενοι τις παραιτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων α) Τσάκαλου Κωνσταντίνου, β)
Παπαευθυμίου Στέργιου, γ) Γκέντσογλου Χρήστου, δ) Θωμά Γεωργίου και ε) Δημητρακούδη
Αποστολίας από το αξίωμα του Αντιδημάρχου Δήμου Παγγαίου, ως προς τα εξής:
Α. Ορίζουμε ως Αντιδημάρχους του Δήμου Παγγαίου τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους
με έναρξη και λήξη θητείας από 14.01.2016 έως 28.02.2017 εντός της τρέχουσας δημοτικής
περιόδου από 01.09.2014 έως 31.08.2019 και τους μεταβιβάζουμε τις καθ’ ύλη και κατά τόπο
αρμοδιότητες:
1. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Περιβάλλοντος τον Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας κ.
Κορωνιό Κοσμά του Δημητρίου (με αντιμισθία) με αρμοδιότητες:
α. καθ’ ύλη και σ’ ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου Παγγαίου, ως ακολούθως;
- την παρακολούθηση μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου,
- την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και
βοσκοτόπων.
- την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής των επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών
και κάθε άλλου είδους αυτοκινούμενου μηχανήματος.
β. κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης:
- τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
- την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
- την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται
στη Δημοτική Ενότητα.
- τη συνεργασία με τους Προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
- την φροντίδα για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της
Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης.
- την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός της ΔΕ Ενότητας, υλικών και
περιουσιακών στοιχείων.
- την ευθύνη διαχείρισης και συντήρησης των συστημάτων άρδευσης και των
αντλιοστασίων.
- την ευθύνη και την εποπτεία των κοιμητηρίων.
- την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής
περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας.
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την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της
Δημοτικής Ενότητας στο παραπάνω αντικείμενο.
την ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, της οργάνωσης και
διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού στην Δημοτική Ενότητα.
την επιβολή προστίμων, κατ’ εφαρμογήν του Κανονισμού καθαριότητας .
τον έλεγχο για ανεξέλεγκτη ρύπανση και μόλυνση του πειβάλλοντος.

2. Αντιδήμαρχο κατά τόπο για την Δημοτική Ενότητα Παγγαίου τον Δημοτικό Σύμβουλο
πλειοψηφίας κ. Δημητρακούδη Βασίλειο του Παναγιώτη (με αντιμισθία) με τις καθ’ ύλη
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 των δράσεων για τα αδέσποτα ζώα,
- 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.
- την ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, της οργάνωσης και
διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού στην Δημοτική Ενότητα.
- την επιβολή προστίμων, κατ’ εφαρμογήν του Κανονισμού καθαριότητας .
- τον έλεγχο για ανεξέλεγκτη ρύπανση και μόλυνση του πειβάλλοντος.
Στον Αντιδήμαρχο κ. Δημητρακούδη Βασίλειο, πέραν των προαναφερομένων αρμοδιοτήτων,
ανατίθενται και τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Παγγαίου.

3. Αντιδήμαρχο κατά τόπο για την Δημοτική Ενότητα Πιερέων τον Δημοτικό Σύμβουλο
πλειοψηφίας κ. Καλένη Πέτρο του Φωτίου (με αντιμισθία) και με τις καθ’ ύλη
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.
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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 των δράσεων για τα αδέσποτα ζώα,
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.
την ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, της οργάνωσης και
διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού στην Δημοτική Ενότητα.
την επιβολή προστίμων, κατ’ εφαρμογήν του Κανονισμού καθαριότητας .
τον έλεγχο για ανεξέλεγκτη ρύπανση και μόλυνση του πειβάλλοντος.

4. Αντιδήμαρχο κατά τόπο για την Δημοτική Ενότητα Ορφανού τον Δημοτικό Σύμβουλο
πλειοψηφίας κ. Καράνταγλη Γεώργιο του Αντωνίου (χωρίς αντιμισθία) και με τις καθ’
ύλη 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
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 των δράσεων για τα αδέσποτα ζώα,
- 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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την ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, της οργάνωσης και
διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού στην Δημοτική Ενότητα.
την επιβολή προστίμων, κατ’ εφαρμογήν του Κανονισμού καθαριότητας .
τον έλεγχο για ανεξέλεγκτη ρύπανση και μόλυνση του πειβάλλοντος.

Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο ανατίθεται και η αρμοδιότητα της εποπτείας και ευθύνης
λειτουργίας των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου
και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής
Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών και Εκτέλεσης
Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων καθώς
και η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας,
χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών,
Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαίρετων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

5. τον κ. Μποσμπότη Χρήστο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, (με αντιμισθία) στον οποίο
μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:
Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

-

Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας 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 καθώς και την έκδοση των
πάσης φύσεως διοικητικών πράξεων Δημοτολογίου.
- Την τέλεση γάμων.
- Τη λειτουργία των ΚΕΠ.
- Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
- Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
- την αρμοδιότητα διεκπεραίωσης των διαδικασιών πρόσληψης:
 προσωπικού ΙΔΟΧ,
 ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς
χαρακτήρα,
 προσώπων για την παροχή Κοινωφελούς Εργασίας (λόγω μετατροπής της ποινής)
και
 σπουδαστών ΤΕΙ για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης,
- την αρμοδιότητα παρακολούθησης και εκτέλεσης πάσης φύσεως υπηρεσιακών
μεταβολών του υπηρετούντος προσωπικού του Δήμου Παγγαίου, πλην των διορισμών,
μετατάξεων, μετακινήσεων, απολύσεων προσωπικού, λύσης υπαλληλικών σχέσεων,
πάσης μορφής διακηρύξεων, περίληψης διακηρύξεων, εγγράφων υψηλής
σπουδαιότητας,
- την αρμοδιότητα έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), λειτουργίας μουσικής, άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,
παραγωγού λαϊκών αγορών, ανάκλησης ή οριστικής αφαίρεσης άδειας ΚΥΕ,
προσωρινής αφαίρεσης άδειας ΚΥΕ, κατόπιν εισήγησης ή πρότασης του Δημοτικού
Συμβουλίου ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου ή άλλων Δημοσίων
Υπηρεσιών.
Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
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-
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την αρμοδιότητα άσκησης ελέγχου επί των εκδιδομένων αδειών χρήσεως πεζοδρομίου
και επιβολής προστίμου για παράνομη χρήση κοινοχρήστων χώρων, κατόπιν εισήγησης ή
πρότασης των υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς και
την έκδοση των αδειών χρήσης πεζοδρομίου και κοινοχρήστου χώρου εν γένει ως και την
έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου για παράνομη χρήση των προαναφερομένων
χώρων κατόπιν εισήγησης ή πρότασης των υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου ή άλλων
Δημοσίων Υπηρεσιών.
την υπογραφή ως διατάκτη των αναλήψεων υποχρέωσης δαπάνης σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Σε περίπτωση απουσίας του, η
αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κορωνιό Κοσμά.
την υποβολή όλων των εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική
Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου των θεμάτων της
αρμοδιότητας των Οικονομικών Υπηρεσιών.
Την εξουσιοδότηση συνυπογραφής των βεβαιωτικών καταλόγων με «εντολή Δημάρχου».
Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως:
-

Τα θέματα προβολής και τουρισμού.
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 Καλλικράτης) 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.
την αρμοδιότητα της εποπτείας, της άσκησης ελέγχου και της έκδοσης:
1.- των βιβλιαρίων Κοινωνικής Πρόνοιας,
2.- των απαραίτητων θεωρήσεων των υπαρχόντων βιβλιαρίων,
3.- των αποφάσεων περί απορίας των δημοτών για την έκδοση του σχετικού
πιστοποιητικού απορίας, βάσει α) της με αριθμ. Πρωτ. Υ4α/48566/2005 ΚΥΑ και β)
Απόφασης του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας με τίτλο: «Καθορισμός προϋποθέσεων,
κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών»

Παιδείας, πολιτισμού και νεολαίας και ιδίως:
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-

-

Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της παιδείας και του
3/06 και
συμπληρώθηκε με τις όμοιες του άρθρου 94, παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) 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

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, στον οποίο μεταβιβάζονται οι προαναφερόμενες αρμοδιότητες
καθίσταται αποκλειστικώς αρμόδιος για την άσκησή των και την έκδοση όλων των
προβλεπομένων πράξεων.

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Κορωνιού Κοσμά τις
αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Παρασκευάς. Στην περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παρασκευά τις αρμοδιότητες ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Κορωνιός Κοσμάς. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του
Αντιδημάρχου κ. Δημητρακούδη Βασιλείου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.
Κορωνιός Κοσμάς. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Καλένη
Πέτρου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καράνταγλης Γεώργιος. Στην περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Καράνταγλη Γεωργίου τις αρμοδιότητες ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Καλένης Πέτρος. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου
κ. Μποσμπότη Χρήστου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Μποσμπότης Χρήστος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον αντιδήμαρχο κ.
Κορωνιό Κοσμά.
ΙΙ. Στις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην αριθμ. 1257/33679/08.09.2014 απόφαση του
Δημάρχου Παγγαίου και αφορούν τον ορισθέντα Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας
Ελευθερών, κ. Γρηγοριάδη Παρασκευά του Λαζάρου, προστίθεται το παρακάτω εδάφιο:
- Έχει την ευθύνη των δράσεων για τα αδέσποτα ζώα στην επικράτεια της Δημοτικής
Ενότητας Ελευθερών
και αφαιρείται η ανατεθείσα αρμοδιότητα:
- Έχει την ευθύνη διαχείρισης και συντήρησης των συστημάτων άρδευσης και των
αντλιοστασίων.
ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1257/33679/08.09.2014 απόφαση του Δημάρχου
Παγγαίου.
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ΙV. 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
3. Φάκελος 3α
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