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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δίστομο 29.08 2017

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχου & Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά
τόπον»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 275
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 59 «Αντιδήμαρχοι» του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το άρθρο 61 «Υποχρεώσεις δημάρχου, αντιδημάρχου και μελών επιτροπών» του
Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 10
του Ν. 4018/11, αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 3 της ΠΝΠ - ΦΕΚ
256/31.12.2012 τεύχος Α' και τροποποιήθηκε από την παρ.2 του άρθρου 33 του
Ν.4483/2017).
4. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
5. Tην αριθμ. 43/30565/6-8-2014 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Ορκωμοσία των αιρετών των
Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή των συλλογικών οργάνων των
Δήμων (Δημοτική Περίοδος : 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019).
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου(ΦΕΚ 2181/29-09-2011/
τεύχος Β’).
7. Την αριθμ. 21/2014 Απόφαση του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για την ανάδειξη των
Δημοτικών Αρχών του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας.
8. Την υπ’ αριθμ. 96/15.03.2017 Απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ορισμός
Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπον» με ΑΔΑ :
Ω1Η4Ω9Σ-957.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζει τον κατωτέρω δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο του Δήμου
Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας, με θητεία από την επομένη της δημοσίευσης της
παρούσας απόφασης και έως 31 Αυγούστου 2019 εντός της τρέχουσας δημοτικής
περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτόν αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ του Δήμου
και την απορρέουσα σχετική νομοθεσία, όπως παρακάτω:
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A. κ. Σύρο Ιωάννη, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει:
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ













Τμήμα Περιβάλλοντος &Καθαριότητας:
Τις αρμοδιότητες του γραφείου Περιβάλλοντος
Τις αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων
Τις αρμοδιότητες διαχείρισης δημοτικών σφαγείων
Τις αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου
Τις αρμοδιότητες του γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Αρμοδιότητες
Τμήμα Μελέτης - Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών &Πολεοδομίας:
Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Συγκοινωνίας και κυκλοφορίας
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Φυτικής Παραγωγής
-Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Ζωικής Παραγωγής (πλην των δράσεων για τα
αδέσποτα ζώα)
Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
Τις αρμοδιότητες του γραφείου πολιτικής προστασίας

β. Την άσκηση των παρακάτω κατά τόπο αρμοδιοτήτων στη Δημοτική Κοινότητα
Αράχωβας (σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 59 του Ν. 3852/2010):
α)Την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη δημοτική κοινότητα
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
δημοτική κοινότητα
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
δημοτική κοινότητα
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και
λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής κοινότητας
ε)Τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
στ) Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος του Δημάρχου
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Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου
του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι
δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Αν ο ανωτέρω αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Βαλαούρας Νικόλαος.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού
και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος
Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας

Ιωάννης Γεωργακός
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