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ΘΕΜΑ: Απόφαση ∆ηµάρχου για τον ορισµό Αντιδηµάρχων και Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1
του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι, αναφορικά µε τον ορισµό των
Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθµιοι και
∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύµφωνα µε το ν. 3852/2010, όπως
ισχύει."
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33
του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά µε την αντιµισθία.
5. Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’
698)) για τον ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων, σύµφωνα µε τα οποία ο πληθυσµός του ανέρχεται στους
6.178 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων έχει τέσσερις (4) ∆ηµοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός ότι στο ∆ήµο µπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήµαρχοι.
8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισµός Αντιδηµάρχων.
9. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (ΦΕΚ 2789/15.10.2012
τεύχος Β΄)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων,
µε θητεία από 01-09-2019 µέχρι 28-02-2021, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, και τους µεταβιβάζει
αρµοδιότητες ως εξής:
1. τον κ. Γεώργιο Στασινό του Ξενοφώντα, Αντιδήµαρχο για τις ∆ηµοτικές Ενότητες Αθαµανίας και
Θεοδωριάνων, και του µεταβιβάζει τις παρακάτω:
- κατά τόπον αρµοδιότητες:
α) Την ευθύνη της καλής λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στις δηµοτικές
ενότητες.
β) Την υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των
δηµοτικών ενοτήτων.
γ) Τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.
δ) Τη µέριµνα για τη διατήρηση του πάγιου εξοπλισµού του ∆ήµου σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
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ε) Την εποπτεία και ευθύνη των τοµέων της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής
στις ∆ηµοτικές Ενότητες Αθαµανίας και Θεοδωριάνων και αναλυτικά:
−

Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της ως άνω εδαφικής
περιφέρειας, της αποκοµιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης
των µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού

−

Την ευθύνη του ηλεκτροφωτισµού όλων των κοινόχρηστων χώρων και της οργάνωσης και
διάθεσης του εξοπλισµού και των υλικών που κάθε φορά απαιτούνται για την λειτουργία του
δικτύου

−

την επίβλεψη µελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

−

το συντονισµό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

−

Την ευθύνη των δασών, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων,
την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

−

Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα

−

Την εποπτεία και ευθύνη των κοιµητηρίων

−

Για τις ανωτέρω αρµοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών,
πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίµων καθώς και την ευθύνη
λειτουργίας και εποπτείας των αρµόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων
οργανικών µονάδων του ∆ήµου.

- καθ’ ύλην αρµοδιότητες
1. ∆ιοικητικών θεµάτων και ιδίως:
−

την εποπτεία και ευθύνη των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων
του ∆ήµου και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών,
Γραµµατείας Οργάνων ∆ιοίκησης, Ληξιαρχείου, ∆ηµοτολογίου, ∆ηµοτικής Κατάστασης,
Πρωτοκόλλου & ∆ιεκπεραίωσης.

−

τη χορήγηση αδειών του προσωπικού

−

την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών

−

τη λειτουργία των ΚΕΠ,

−

τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση,

−

τη λειτουργία του προγράµµατος ∆ιαύγεια

−

την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που
σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες.

2. Καταστηµάτων, επιχειρήσεων και εµπορίου
−

τον έλεγχο καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και την έκδοση πάσης
φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία τους

−

τη λειτουργία δηµοτικών και λαϊκών αγορών, εµποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων
εµπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

−

τη διαφήµιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήµισης

−

γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την
επιβολή προστίµων των ανωτέρω αρµοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και
εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του
∆ήµου.

3. Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων σχετικά µε την ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
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2. τον κ. Νικόλαο Τζουµάκα του Αλέξανδρου, Αντιδήµαρχο για τις ∆ηµοτικές Ενότητες Αγνάντων και
Μελισσουργών και του µεταβιβάζει τις παρακάτω:
- κατά τόπον αρµοδιότητες:
α) Την ευθύνη της καλής λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στις δηµοτικές
ενότητες.
β) Την υπογραφή, µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των
δηµοτικών ενοτήτων.
γ) Τη συνεργασία µε τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.
δ) Τη µέριµνα για τη διατήρηση του πάγιου εξοπλισµού σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
ε) Την εποπτεία και ευθύνη των τοµέων της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής
στις ∆ηµοτικές Ενότητες Αγνάντων και Μελισσουργών
−

Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της ως άνω εδαφικής
περιφέρειας, της αποκοµιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης
των µέσων και του ανθρώπινου δυναµικού

−

Την ευθύνη του ηλεκτροφωτισµού όλων των κοινόχρηστων χώρων και της οργάνωσης και
διάθεσης του εξοπλισµού και των υλικών που κάθε φορά απαιτούνται για την λειτουργία του
δικτύου

−

την επίβλεψη µελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

−

το συντονισµό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

−

Την ευθύνη των δασών, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων,
την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

−

Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα

−

Την εποπτεία και ευθύνη των κοιµητηρίων

−

Για τις ανωτέρω αρµοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών,
πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίµων καθώς και την ευθύνη
λειτουργίας και εποπτείας των αρµόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων
οργανικών µονάδων του ∆ήµου.

- καθ’ ύλην αρµοδιότητες:
1. Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού και ιδίως:
−

την εποπτεία και ευθύνη των θεµάτων πρωτογενούς τοµέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας,
Αλιείας)

−

την εποπτεία και ευθύνη των θεµάτων προβολής και Τουρισµού

2. Την εποπτεία και ευθύνη θεµάτων σχετικά µε την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση

3. τον κ. ∆ηµήτριο Κανή του Κωσταντίνου, καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο και του µεταβιβάζει τις παρακάτω
αρµοδιότητες:
α) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται σε όλη την
επικράτεια του ∆ήµου.
β) την εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριµένα του προγραµµατισµού, µελετών και
επίβλεψης έργων, εκτέλεσης έργων οδοποιίας, εκτέλεσης κτιριακών έργων, εκτέλεσης έργων
υπαίθριων χώρων, εκτέλεσης έργων ηλεκτροφωτισµού, δικτύων, τεχνικών συνεργείων,
προγραµµατισµού και οργάνωσης µελετών - επίβλεψης έργων.
γ) την εποπτεία της διοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων δράσεων
βελτίωσης ποιότητας ζωής των δηµοτών.
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δ) Την ευθύνη της οργάνωσης και της διάθεσης του εξοπλισµού και των υλικών που κάθε φορά
απαιτούνται για την λειτουργία του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης

4. τον κ. Ευάγγελο Τσιάτσιο του Μάρκου, καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο και του µεταβιβάζει τις παρακάτω:
α) Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, της διαχείρισης
υλικών, καυσίµων και ανταλλακτικών µηχανολογικού εξοπλισµού.
β) Την ευθύνη της κίνησης και της συντήρησης των οχηµάτων

Ο ∆ήµαρχος διατηρεί τις παρακάτω αρµοδιότητες:
-

Την εποπτεία και ευθύνη των οικονοµικών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου
και συγκεκριµένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισµού, Ελέγχου, ∆ηµοτικής
Περιουσίας, Ταµειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης,
Προϋπολογισµού, Εκκαθάρισης ∆απανών, Προµηθειών, Λογιστηρίου - ∆ιπλογραφικού, Ταµείου,
∆ιαχείρισης υλικών και αποθεµατικού εξοπλισµού γραφείων, ∆ιαχείρισης υλικών και
αποθεµατικού εξοπλισµού γραφείων

-

Την έκδοση του τεκµηριωµένου αιτήµατος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που
εγγράφονται σε αυτόν µε αναµόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης.

-

Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών µεταβολών του προσωπικού και την τέλεση γάµων

-

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

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν µπορούν να εκλεγούν ή να είναι µέλη του προεδρείου
του δηµοτικού συµβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδηµάρχου είναι δυνατή µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από τον ορισµό του, µε ειδικά
αιτιολογηµένη απόφαση του δηµάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του
∆. α. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Γεώργιου Στασινού που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο
Αντιδήµαρχος κ. Νικόλαος Τζουµάκας
β. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Νικόλαου Τζουµάκα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο
Αντιδήµαρχος κ. Ευάγγελος Τσιάτσιος
γ. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Ευάγγελου Τσιάτσιου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο
Αντιδήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Κανής
δ. Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµήτριου Κανή που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος
κ. Γεώργιος Στασινός
Ε. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ.
∆ηµήτριος Κανής που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του
∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ. Γεώργιο Στασινό.
ΣΤ. Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα και, αν δεν υπάρχει ηµερήσια, σε µία
εβδοµαδιαία της πρωτεύουσας του Νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων www.dhmosktzoumerkwn.gr και στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ∆ήµαρχος

Χρήστος Χασιάκος

