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Γίζηνκν 15 Μαξηίνπ 2017

ΘΔΜΑ: «Οπιζμόρ Ανηιδημάπσυν & Μεηαβίβαζη Απμοδιοηήηυν καθ’ ύλην και καηά
ηόπον»
ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ 96
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΗΣΟΜΟΤ ΑΡΑΥΩΒΑ ΑΝΣΗΚΤΡΑ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σν άξζξν 59 «Αληηδήκαξρνη» ηνπ Ν.3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»
2. Σν άξζξν 61 «Τπνρξεώζεηο δεκάξρνπ, αληηδεκάξρνπ θαη κειώλ επηηξνπώλ» ηνπ
Ν. 3852/2010
3. Σν άξζξν 93 παξάγξαθνο 1 «Δηδηθή άδεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ
αηξεηώλ ηνπ δήκνπ πνπ έρνπλ ηελ ππαιιειηθή ηδηόηεηα» ηνπ Ν. 3852/2010.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν.3852/10 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο
ησλ παξ. ε θαη ζη’ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4051/2012 ζε εθαξκνγή ηνπ Ν. 4046/2012,
ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο νξίδεηαη όηη ζε Γήκνπο κε αξηζκό ηεζζάξσλ (4)
αληηδεκάξρσλ, δηθαηνύληαη αληηκηζζίαο νη δύν ( 2 )
5. Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ηεο 31/12/2012 ( ΦΔΚ Α’ 256/31-12-12)
«Εεηήκαηα απνδεκίσζεο αηξεηώλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ λ.
3852/2010».
6. Σελ ππ' αξηζκ. 15150/ 15.4.2014 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ
«Πξσηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο
Υώξαο κε ην Ν. 3852/ 2010», όπσο ηζρύεη.
7. Tελ αξηζκ. 43/30565/6-8-2014 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ «Οξθσκνζία ησλ αηξεηώλ ησλ
Γήκσλ, εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ αξρώλ θαη εθινγή ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ
Γήκσλ (Γεκνηηθή Πεξίνδνο : 1ε επηεκβξίνπ 2014 – 31ε Απγνύζηνπ 2019).
8. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ(ΦΔΚ 2181/29-09-2011/
ηεύρνο Β’).
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Οξίδεη ηνπο θαησηέξσ δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο σο Αληηδεκάξρνπο ηνπ
Γήκνπ Γηζηόκνπ Αξάρσβαο Αληίθπξαο, κε ζεηεία από ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο
παξνύζαο απόθαζεο θαη έσο 31 Απγνύζηνπ 2019 εληόο ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο
πεξηόδνπ, κεηαβηβάδνληαο ζε απηνύο αξκνδηόηεηεο, ζύκθσλα κε ηνλ Ο.Δ.Τ ηνπ Γήκνπ
θαη ηελ απνξξένπζα ζρεηηθή λνκνζεζία, όπσο παξαθάησ:
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A. κ. Αγγελόποςλο Γιώπγο, κε αληηκηζζία θαη ηνπ κεηαβηβάδεη:
α. Καθ’ ύλην ηιρ παπακάηυ απμοδιόηηηερ:
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ
1. Σμήμα Ζλεκηποθυηιζμού, Κίνηζηρ Οσημάηυν, Ύδπεςζηρ & Αποσέηεςζηρ :


Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Ζιεθηξνθσηηζκνύ, Ζιεθηξνκεραληθώλ έξγσλ θαη
Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο



Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο θαη ζπληήξεζεο Ορεκάησλ
2. Σμήμα Μελέηηρ - Δπίβλετηρ Έπγυν, ςγκοινυνιών & Πολεοδομίαρ:



Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Δγθαηαζηάζεσλ θαη αδεηνδνηήζεσλ (αλειθπζηήξεο,
επαγγεικαηηθέο άδεηεο



ε ζςνεπγαζία με ηον ανηιδήμαπσο Βαλαούπα Νικόλαο: Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ
Γξαθείνπ Μειέηεο – Δθηέιεζεο- Δπίβιεςεο Έξγσλ (έξγα ζπγθνηλσληαθά, θηηξηαθά,
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, επείγνληα πεξηζηαηηθά)
3. Αςηοηελέρ Σμήμα Σοπικήρ Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ



Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Εσηθήο Παξαγσγήο όζνλ αθνξά ηηο δξάζεηο γηα ηα
αδέζπνηα δώα (πεξηζπιινγή, δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θαηαθπγίσλ θιπ)
4. Δπιπλέον:



Σελ επζύλε ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ ηειενπηηθώλ αλακεηαδνηώλ



ε ζςνεπγαζία με ηον ανηιδήμαπσο Βαλαούπα Νικόλαο: Σηο αξκνδηόηεηεο ζηνλ ηνκέα
Βηνκεραλίαο θαη Δλέξγεηαο

β. Σην άζκηζη ηυν παπακάηυ καηά ηόπο απμοδιοηήηυν ζηη Γημοηική Κοινόηηηα
Γιζηόμος (ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος απ. 59 ηος Ν. 3852/2010):
α)Σελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο
ζηε δεκνηηθή θνηλόηεηα
β) Σελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηε
δεκνηηθή θνηλόηεηα
γ) Σε κέξηκλα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζηε
δεκνηηθή θνηλόηεηα

2

δ) Σελ ππνγξαθή κε εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ βεβαηώζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη
ινηπώλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ
ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο δεκνηηθήο θνηλόηεηαο
ε)Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ ηνπηθώλ θαη δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ηνπο
εθπξνζώπνπο ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο
ζη) Σελ ηέιεζε πνιηηηθώλ γάκσλ ζηε δεκνηηθή ελόηεηα ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή
θσιύκαηνο ηνπ Γεκάξρνπ

B. κ. Βαλαούπα Νικόλαο, κε αληηκηζζία θαη ηνπ κεηαβηβάδεη:
α. Καθ’ ύλην ηιρ παπακάηυ απμοδιόηηηερ:
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ
1. Σμήμα Ζλεκηποθυηιζμού, Κίνηζηρ Οσημάηυν, Ύδπεςζηρ & Αποσέηεςζηρ :


Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο (Βηνινγηθόο Καζαξηζκόο,
θαηακέηξεζε πδξνκεηξεηώλ θ.ι.π.)
2. Σμήμα Μελέηηρ - Δπίβλετηρ Έπγυν, ςγκοινυνιών και Πολεοδομίαρ:



ε ζςνεπγαζία με ηον ανηιδήμαπσο Αγγελόποςλο Γεώπγιο: Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ
Γξαθείνπ Μειέηεο – Δθηέιεζεο- Δπίβιεςεο Έξγσλ(έξγα ζπγθνηλσληαθά, θηηξηαθά,
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, επείγνληα πεξηζηαηηθά)
3. Αςηοηελέρ Σμήμα Σοπικήρ Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ



Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Αιηείαο
4. Αςηοηελέρ Σμήμα Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ, Παιδείαρ, Πολιηιζμού & Αθληηιζμού



Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ γξαθείνπ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθώλ Ηζόηεηαο ησλ θύισλ,
εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη πξναγσγήο ηεο δεκόζηαο πγείαο
Καη ζπγθεθξηκέλα:



Σηο αξκνδηόηεηεο ρεδηαζκνύ / πληνληζκνύ / Παξαθνινύζεζεο Κνηλσληθώλ Πνιηηηθώλ



Σηο αξκνδηόηεηεο επνπηείαο θαη ειέγρνπ



Σηο αξκνδηόηεηεο Πνιηηηθώλ Ηζόηεηαο ησλ θύισλ



Σηο αξκνδηόηεηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ
Κνηλόηεηαο, Βνήζεηα ζην πίηη θ.ι.π.)



Σηο αξκνδηόηεηεο Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκόζηαο Τγείαο
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θνηλσληθήο

πξνζηαζίαο (Κέληξν

5. Δπιπλέον:


ε ζςνεπγαζία με ηον ανηιδήμαπσο Αγγελόποςλο Γεώπγιο: Σηο αξκνδηόηεηεο ζηνλ
ηνκέα Βηνκεραλίαο θαη Δλέξγεηαο

β. Σην άζκηζη ηυν παπακάηυ καηά ηόπο απμοδιοηήηυν ζηη Γημοηική Κοινόηηηα
Ανηίκςπαρ (ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος απ. 59 ηος Ν. 3852/2010):
α)Σελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο
ζηε δεκνηηθή ελόηεηα
β) Σελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηε
δεκνηηθή ελόηεηα.
γ) Σε κέξηκλα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζηε
δεκνηηθή ελόηεηα.
δ) Σελ ππνγξαθή κε εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ βεβαηώζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη
ινηπώλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ
ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο
ε)Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ ηνπηθώλ θαη δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ηνπο
εθπξνζώπνπο ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο
ζη) Σελ ηέιεζε πνιηηηθώλ γάκσλ ζηε δεκνηηθή ελόηεηα ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή
θσιύκαηνο ηνπ Γεκάξρνπ

Γ. κ. Λαγό Γημήηπιο , ρσξίο αληηκηζζία θαη ηνπ κεηαβηβάδεη:
α. Καθ’ ύλην ηιρ παπακάηυ απμοδιόηηηερ:
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
1. Σμήμα Γημοηικήρ Καηάζηαζηρ, Ληξιαπσείος, Ππυηοκόλλος, Ανθπώπινος
Γςναμικού, και Γιοικηηικήρ Μέπιμναρ


Σηο αξκνδηόηεηεο Γξαθείνπ δεκνηηθήο θαηάζηαζεο θαη Ηζαγέλεηαο, Λεμηαξρείνπ



Σηο αξκνδηόηεηεο Γξαθείνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ-κεηξώσλ & δηαδηθαζηώλ πξνζσπηθνύ



Σηο αξκνδηόηεηεο Γξαθείνπ
Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ



Σηο αξκνδηόηεηεο Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη Πξσηνθόιινπ



Σηο αξκνδηόηεηεο ππνζηήξημεο Πνιηηηθώλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ (Γεκ. πκβνπιίνπ, Οηθ.
Δπηηξνπήο, Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο)

δηνηθεηηθήο κέξηκλαο, Πξσηνθόιινπ θαη ππνζηήξημεο
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2. ΚΔΠ-ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ


Σελ επνπηεία θαη επζύλε ησλ ΚΔΠ θαη ησλ Παηδηθώλ ηαζκώλ ηνπ Γήκνπ

3. Αςηοηελέρ Σμήμα Ππογπαμμαηιζμού, Οπγάνυζηρ, Πληποθοπικήρ & Γιαθάνειαρ


Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ)
Καη ζπγθεθξηκέλα:



Αξκνδηόηεηεο ζηξαηεγηθήο θαη κειεηώλ ΣΠΔ



Αξκνδηόηεηεο δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ ΣΠΔ



Αξκνδηόηεηεο δηαρείξηζεο εμνπιηζκνύ ΣΠΔ



Γεληθέο Αξκνδηόηεηεο ΣΠΔ, ήηνη: Τπνζηεξίδεη ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΚΟ..Δ.
( Κνκβηθό εκείν Δπαθήο) ηνπ Γήκνπ,



Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Γηαύγεηαο - Γηαθάλεηαο
4. Αςηοηελέρ Σμήμα Σοπικήρ Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ



Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρύζκηζεο Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ
Καη ζπγθεθξηκέλα:



Αξκνδηόηεηεο
ξύζκηζεο
εκπνξηθώλ
εκπνξνπαλεγύξεηο, ιατθέο αγνξέο θ.ι.π.)



Αξκνδηόηεηεο
ρνξήγεζεο
δξαζηεξηνηήησλ



Αξκνδηόηεηεο Γξαθείνπ Απαζρόιεζεο

αδεηώλ

δξαζηεξηνηήησλ

εκπνξηθώλ

θαη

(ππαίζξην

γεληθώλ

εκπόξην,

επηρεηξεκαηηθώλ

5. Αςηοηελέρ Σμήμα Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ, Παιδείαρ, Πολιηιζμού & Αθληηιζμού


Σηο Αξκνδηόηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ
Καη ζπγθεθξηκέλα:



Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα παηδείαο θαη δηα βίνπ κάζεζεο (πξόγξακκα Γηα Βίνπ Μάζεζεο,
ρνιηθέο Δπηηξνπέο θ.ι.π.)



Αξκνδηόηεηεο Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Νέαο Γεληάο (Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε θ.ι.π.)
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β. Σην άζκηζη ηυν παπακάηυ καηά ηόπο απμοδιοηήηυν ζηην Σοπική Κοινόηηηα
ηειπίος (ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος απ. 59 ηος Ν. 3852/2010):
α)Σελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο
ζηε ηνπηθή εθνηλόηεηα
β) Σελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηελ
ηνπηθή θνηλόηεηα
γ) Σε κέξηκλα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζηελ
ηνπηθή θνηλόηεηα
δ) Σελ ππνγξαθή κε εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ βεβαηώζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη
ινηπώλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ
ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο
ε)Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ ηνπηθώλ θαη δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ηνπο
εθπξνζώπνπο ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο
ζη) Σελ ηέιεζε πνιηηηθώλ γάκσλ ζηελ ηνπηθή θνηλόηεηα ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή
θσιύκαηνο ηνπ Γεκάξρνπ

Ζ ζεηεία ησλ Αληηδεκάξρσλ δε κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ δπόκηζη εηώλ. Οη αλσηέξσ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο δελ κπνξνύλ λα εθιεγνύλ κέιε ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Ζ αλάθιεζε αληηδεκάξρνπ πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ είλαη
δπλαηή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ δεκάξρνπ.
Όηαλ ν Γήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, ηα θαζήθνληά ηνπ νξίδεηαη λα αζθεί ν
Αληηδήκαξρνο Λαγόο Γεκήηξηνο, πνπ αλαπιεξώλεη ην Γήκαξρν, θαη όηαλ απηόο
απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, ηα θαζήθνληα ηνπ Γεκάξρνπ ζα αζθνύληαη από ηνλ Αληηδήκαξρν
θ. Αγγειόπνπιν Γεώξγην.
Αλ ν αληηδήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπ αζθεί ν ίδηνο ν
Γήκαξρνο ή άιινο Αληηδήκαξρνο πνπ νξίδεηαη από ηνλ θ. Γήκαξρν σο εμήο: Σηο
αξκνδηόηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Λαγνύ Γεκήηξηνπ ν Αληηδήκαξρνο θ. Γεώξγηνο
Αγγειόπνπινο, ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Αγγειόπνπινπ Γεώξγηνπ ν
Αληηδήκαξρνο θ. Βαιανύξαο Νηθόιανο θαη αληίζηξνθα.
Ζ παξνύζα απόθαζε λα δεκνζηεπηεί ζε κία ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ
θαη λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
ΓΗΣΟΜΟΤ ΑΡΑΥΩΒΑ ΑΝΣΗΚΤΡΑ
Ησάλλεο Γεσξγαθόο
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