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Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
του (άρθρο 59)
Αριθ. Αποφ.: 17/2017
Ο Δήμαρχος Ορχομενού
αφού έλαβε υπόψη


Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87),αναφορικά με
τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την Αναπλήρωση του Δημάρχου.



Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006«Κύρωση Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»



Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ.
2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Ορχομενού , σύμφωνα με τα οποία ο
πληθυσμός του ανέρχεται στους 11.688 κατοίκους.



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.



Το γεγονός ότι ο Δήμος Ορχομενού εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 59, του
Ν.3852/2010 και επομένως δύναται να ορισθούν τέσσερις(4) Αντιδήμαρχοι.



Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2010,όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 σε εφαρμογή του Ν.4046/2012, σύμφωνα με τις
οποίες ορίζεται ότι σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως τέσσερις(4) δικαιούνται
αντιμισθία οι δύο(2).



Το γεγονός ότι ο Δήμος Ορχομενού έχει δύο(2) Δημοτικές Ενότητες

 Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ2487/τ.Β’4-11-2011)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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Ορίζει

Αντιδημάρχους του Δήμου Ορχομενού, με θητεία δεκαοκτώ μηνών, εντός της

τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 01/03/2017 έως και 31/08/2018,
μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:
Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Νταβαλούμη Ιωάννη ,
στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1.Τεχνικών Έργων-Συντήρησης (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού,
οδοποιίας) και κίνηση οχημάτων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών
Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα
της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Τεχνικό Αρχείο, 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.
2.Την

ευθύνη

της

Συντήρησης

και

Επισκευής

Ηλεκτρομηχανολογικού

εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού
εξοπλισμού και γενικότερα την εποπτεία του μηχανοστασίου του Δήμου.
3.Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος και
Πολιτικής Προστασίας
- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής
περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της
οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται
κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
- την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος.
- το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
- Την ευθύνη των Δασών.
- Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα .
4. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως
-Την ευθύνη συντήρησης και καλλωπισμού όλων των χώρων πρασίνου.
5. Εποπτεία και

ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Πολεοδομίας (Τμήμα

Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα Πολεοδομικής Εφαρμογής, Τμήμα Οικοδομικών
Αδειών, Τμήμα Αυθαιρέτων και Επικίνδυνων), την εποπτεία των Συνεργείων
Αυτοψιών Αυθαιρέτων και Επικινδύνων Κτισμάτων.
6.Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας των
Εργαζομένων.
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7.Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
8.Στην αναπλήρωση στα καθήκοντα του Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ.
1α του άρθρου 89 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006).
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 Δήμου.
8.Στην παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση
αυτών που αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς τους.
9.Στην εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις
σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω
αρμοδιότητές του.
10.Στην υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω:
-Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής
κατάστασης των φυσικών προσώπων.
-Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων και θεώρηση γνησίου υπογραφών.
Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γαλάνη Γρηγόριο, στον
οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1.Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη
λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που
λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου.
2. Καταστημάτων και επιχειρήσεων
- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής
Υπαίθριας διαφήμισης.
- την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες
(ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).
3. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως
-Την ευθύνη της άρδευσης των καλλιεργητικών εκτάσεων του Δήμου και την
εποπτεία του κλειστού αντλιοστασίου άρδευσης.
-προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων,
καθώς και την ευθύνη συντήρησης των αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης.
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4.Στην

παρακολούθηση

των

εθνικών

κοινοτικών

προγραμμάτων

και

αξιοποίηση αυτών που αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς τους.
5.Στην εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις
σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές
του.
6.Στην υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω:
-Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
-Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής
κατάστασης των φυσικών προσώπων.
-Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων και θεώρηση γνησίου υπογραφών.
Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καραβαγγέλη
Βασιλική στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:
- την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα σε θέματα παιδείας καθώς και την ευθύνη
της λειτουργίας και της συντήρησης των παιδικών σταθμών.
- την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της 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 υγείας, την απασχόληση και γενικά τη δράση των κοινωνικών δομών του
δήμου.
- 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
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 αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου.
2. – Την εποπτεία θεμάτων αθλητισμού, πολιτισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων

3. Ποιότητα Ζωής και ιδίως
- Θέματα προβολής τουρισμού.
-Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θέσεων εγκατάστασης στεγάστρων, αφετηριών και
στάσεων λεωφορείων.
4.Στην παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση
αυτών που αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς τους.
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5.Στην εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις
σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω
αρμοδιότητές του.
6.Στην υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω:
-Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
-Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής
κατάστασης των φυσικών προσώπων.
-Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων και θεώρηση γνησίου υπογραφών.
Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Φουρτάκα Ιωάννη, στον
οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη
δημοτική ενότητα Ακραιφνίας ως κατωτέρω:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται
στη δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής
ενότητας Ακραιφνίας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής
ενότητας Ακραιφνίας.
ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Ακραιφνίας.
η) την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ
υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία
με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για
τα εξής αντικείμενα:
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και
αποχέτευσης και των αντλιοστασίων.
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του
Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
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- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της
δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
ι) Στην παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση
αυτών που αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς του.
κ) Στην εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις
σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω
αρμοδιότητές του.
Στην υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω:
-Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
-Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής
κατάστασης των φυσικών προσώπων.
-Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων και θεώρηση γνησίου υπογραφών.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 01-03-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Υπερήφανος Λουκάς

