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ΘΕΜΑ: Ορισµός Αντιδηµάρχων - Ορισµός Εντεταλµένων Συµβούλων

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ

483/2014

Ο ∆ήµαρχος Πωγωνίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων» , όπως ισχύει.
2.

Τις διατάξεις των παραγράφου 1γ τoυ άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» σύµφωνα µε τις οποίες ο ∆ήµαρχος
ορίζει τους Αντιδηµάρχους.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης
και
της
Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησηςΠρόγραµµα
Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την
αναπλήρωση του ∆ηµάρχου.
4. Την υπ' αριθµ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Χώρας µε το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40),
αναφορικά µε τον ορισµό αντιδηµάρχων οι οποίοι δεν θα λαµβάνουν
αντιµισθία.

6. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Πωγωνίου. εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59,
παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και εποµένως µπορεί να ορισθούν
πέντε (05) αντιδήµαρχοι.
7. Τις δ/ξεις της περιπτ. Ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως
προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄)
περί « Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Λοιπές ∆ιατάξεις».
8. Το γεγονός ότι την 31-8-2014 έληξε η θητεία των Αντιδηµάρχων , όπως
είχαν ορισθεί µε προηγούµενες αποφάσεις.
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9. Την υπ. αριθµ. 30565/εγκ. 43/6.8.2014 Υπουργείου Εσωτερικών
«Ορκωµοσία των αιρετών των ∆ήµων, εγκατάσταση των νέων αρχών και
εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ∆ήµων (∆ηµοτική
Περίοδος:1η Σεπτεµβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019)
10. Τις δ/ξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ΄112 τ.Β) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και
άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα.
11. Τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Πωγωνίου (ΦΕΚ
736/2014)
12. Την ανάγκη επικουρίας του ∆ηµάρχου στο έργο του.
13. Την ανάγκη ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισµού συγκεκριµένων
δράσεων του ∆ήµου σε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Πωγωνίου, µε θητεία
δυόµιση ετών, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, µεταβιβάζοντας σε
αυτούς συγκεκριµένες αρµοδιότητες του, όπως παρακάτω:
1.Ορίζει Αντιδήµαρχο τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ.
Γκέγκα Κωνσταντίνο του Βασιλείου µε αντιµισθία και του µεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
-Ύδρευσης (δικτύων, αντλιοστασίων, ποιότητας νερού, χλωριώσεων κ.λ.π.) –
αποχέτευσης.
-Πολιτικής Προστασίας (επιβάλλει & συντονίζει τις υπηρεσίες για την επίβλεψη –
ετοιµότητα ,αντιµετώπιση & αποκατάσταση τυχών καταστροφών από θεοµηνίες
στα όρια του ∆ήµου.
β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του
Ν.3852/10 στη ∆ηµοτική Ενότητα ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ καθώς :
- την τέλεση πολιτικών γάµων στην δηµοτική ενότητα Άνω Πωγωνίου.
- την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των εντός της παραπάνω ∆ηµοτικής
Ενότητας υλικών και περιουσιακών στοιχείων
Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δηµοτικής ενότητας και σε συνεργασία
µε τον καθ΄ύλην αρµόδιο αντιδήµαρχο µε τα µέσα που θα ορισθούν 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
∆ήµου, της αποκοµιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της
δηµοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείµενα.
2.Ορίζει Αντιδήµαρχο τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας
κ. Γαλίτση Νικόλαο του Χριστοφόρου µε αντιµισθία και του µεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
-Πρωτογενούς τοµέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας),
Προστασίας και διαχείρισης δασών, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών
εκτάσεων, βοσκοτόπων & των υδάτινων πόρων.
- Τ.Ο.Ε.Β.
- ΄Ιδρυσης και λειτουργίας Σφαγείων.
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- Υγείας ,πρόνοιας ,στήριξης της τρίτης ηλικίας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης &
Προστασίας του Πολίτη.
β. κατά τόπο τις αρµοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του
Ν.3852/10 στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ.
- την τέλεση πολιτικών γάµων στην δηµοτική ενότητα ∆ελβινακίου.
- την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των της παραπάνω ∆ηµοτικής
Ενότητας υλικών και περιουσιακών στοιχείων
Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δηµοτικής ενότητας και σε συνεργασία
µε τον καθ΄ύλην αρµόδιο αντιδήµαρχο µε τα µέσα που θα ορισθούν 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
∆ήµου, της αποκοµιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της
δηµοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείµενα.
3.Ορίζει Αντιδήµαρχο τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας
κ.Κουκουλάρη Στυλιανό του Χαραλάµπους µε αντιµισθία και του µεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
-Συντονισµού και επίβλεψης των εκτελούµενων
επενδύσεων, έργων, και
προµηθειών (εκτός ανταλλακτικών µηχανολογικού εξοπλισµού).
-Των Καταστηµάτων, των επιχειρήσεων του εµπορίου του ελέγχου υγειονοµικού
ενδιαφέροντος όπου απαιτείται και των αδειών άσκησης επαγγέλµατος .
-Τελωνείων & θέµατων διασυνοριακών σχέσεων.
-Της ενέργειας και των φυσικών πόρων.
-Της διαφάνειας & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του
Ν.3852/10 στις ∆ηµοτικές Ενότητες ΛΑΒ∆ΑΝΗΣ & ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ.
- την τέλεση πολιτικών γάµων στην δηµοτική ενότητα Λάβδανης - Πωγωνιανής
- την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των εντός των καταργηµένων ΟΤΑ
υλικών και περιουσιακών στοιχείων
Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των παραπάνω ∆ηµοτικών Ενοτήτων και σε
συνεργασία µε τον καθ΄ύλην αρµόδιο αντιδήµαρχο µε τα µέσα που θα ορισθούν
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
∆ήµου, της αποκοµιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της
δηµοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείµενα.
4.Ορίζει Αντιδήµαρχο τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ.
Γκόγκο Χρήστο του Νικολάου χωρίς αντιµισθία και του µεταβιβάζει:
α. Καθ’ ύλην τις αρµοδιότητες:
-Καθαριότητας
(αποκοµιδής
απορριµµάτων,
ανακυκλώσιµων
υλικών,
κοινόχρηστων κ.λ.π.)
-Ηλεκτροφωτισµού & θεµάτων πρασίνου του ∆ήµου.
- Περιβάλλοντος
-Ίδρυσης - λειτουργίας λατοµείων.
-Θεµάτων πολεοδοµίας - χωροταξίας .
β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του
Ν.3852/10 στη ∆ηµοτική Ενότητα ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ.
-την τέλεση πολιτικών γάµων στην δηµοτική ενότητα Άνω Καλαµά.,
-την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη της παραπάνω ∆ηµοτικής Ενότητας
υλικών και περιουσιακών στοιχείων
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Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δηµοτικής ενότητας και σε συνεργασία
µε τον καθ΄ύλην αρµόδιο αντιδήµαρχο µε τα µέσα που θα ορισθούν 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
∆ήµου, της αποκοµιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της
δηµοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείµενα.
5.Ορίζει Αντιδήµαρχο τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας
κ. Γιούνη Αναστάσιο του Αθανασίου χωρίς αντιµισθία και του µεταβιβάζει:
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
-Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού ,Νεολαίας.
-Υπεύθυνο εκδηλώσεων τοπικών εορτών, εθνικών επετείων και πολιτιστικών
εκδηλώσεων.
Β. Αναπλήρωση ∆ηµάρχου
1. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος των ανωτέρω Αντιδηµάρχων τις
αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.
2. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήµαρχος κ. Κουκουλάρης Στυλιανός του Χαραλάµπους που αναπληρώνει το
∆ήµαρχο.
Γ. Ορίζει εντεταλµένο σύµβουλο τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ.
Ευθύµιο Κάκο του Παύλου χωρίς αµοιβή, µε θητεία δυόµιση ετών, εντός της
τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, και του αναθέτει την εποπτεία και τον συντονισµό
συγκεκριµένων δράσεων του ∆ήµου µε την συνεργασία των κατά τόπους
αντιδηµάρχων, µε δικαίωµα υπογραφής, όπως αναλύονται παρακάτω:
α. καθ’ ύλην:
-Συντήρησης, επισκευής & επίβλεψης του µηχανολογικού - µεταφορικού
εξοπλισµού και την εποπτεία λειτουργίας του γραφείου κίνησης.
-Εποπτείας και έγκρισης προµηθειών ανταλλακτικών µηχανολογικού εξοπλισµού.
-Εποπτείας και συντονισµού της ∆ηµοτικής- αστικής συγκοινωνίας ,
χώρους στάθµευσης, κυκλοφοριακό.
β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες των περιπτ. α΄ έως & στ΄ του άρθρου 59 του
Ν.3852/10 στη ∆ηµοτική Κοινότητα ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ.
- την Εποπτεία και έλεγχο για την διαφύλαξη των εντός της παραπάνω ∆ηµοτικής
Ενότητας υλικών και περιουσιακών στοιχείων
Έχει την εποπτεία στα όρια της δηµοτικής ενότητας και σε συνεργασία µε τον
καθ΄ύλην αρµόδιο αντιδήµαρχο, 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
∆ήµου, της αποκοµιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
-της εποπτείας του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της
δηµοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείµενα.
∆. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού
και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

