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ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2013
Θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ο Δήμαρχος Αγιάς
Έχοντας υπόψη:
• τα άρθρα 1, 59, 61, 282 παρ 16 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ.Α΄87)
• Την υπ΄ αριθμόν 45892/11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές
κοινότητας του άρθρου 2, παρ.4 του Ν.3852/2010
• Το γεγονός ότι ο Δήμος Αγιάς εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2 Ν.3852/2010 και
επομένως μπορούν να ορισθούν τέσσερεις (4) Αντιδήμαρχοι
• Τις παραγράφους 3ε & 3στ άρθρου 3 του Ν4051/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας
Δημοσιονομικής Πολιτικής»
• Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε Αντιδημάρχους του Δήμου Αγιάς τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας,
για χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης Δημοτικής αρχής ως
ακολούθως:
1- τον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΜΥΡΛΗ του Αριστείδη, έμμισθο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική
Ενότητα Αγιάς και καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Λειτουργίας και
Συντήρησης Κοιμητηρίων, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων (Γραφείο Κίνησης),
Διαχείρισης, Εποπτείας και Μέριμνας του Ανθρώπινου Δυναμικού των προαναφερόμενων
υπηρεσιών και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων.
2- τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΚΟΥΤΖΟΥΛΙΚΑ του Βασιλείου, έμμισθο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη
Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών.
3- τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗ του Δημητρίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική
Ενότητα Λακέρειας και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
4- τον κ. ΜΠΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟ του Στεφάνου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα
Μελιβοίας.
Εξουσιοδοτούμε τους Αντιδημάρχους για την επικύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων, θεώρηση γνήσιου
υπογραφής, την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στη δημοτική ενότητα ευθύνης των.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του κατά τόπον Αντιδημάρχου οι αρμοδιότητές του ασκούνται :
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για τον Αντιδήμαρχο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΜΥΡΛΗ από τον Αντιδήμαρχο κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗ
για τον Αντιδήμαρχο κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΚΟΥΤΖΟΥΛΙΚΑ από τον Αντιδήμαρχο κ. ΜΠΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟ
για τον Αντιδήμαρχο κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗ από τον Αντιδήμαρχο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΜΥΡΛΗ
για τον Αντιδήμαρχο κ. ΜΠΕΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟ από τον Αντιδήμαρχο κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΚΟΥΤΖΟΥΛΙΚΑ
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος
κ. ΜΠΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα
καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗ.
Αρμοδιότητες, οι Αντιδήμαρχοι ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα ευθύνης των:
Λειτουργία των καταστημάτων και επιχειρήσεων όπως:
Λαμβάνουν την απόφαση για τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και
εγκατάστασης των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων
καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις,
καθώς και τον έλεγχο τήρησης αυτών.
Λαμβάνουν την απόφαση για τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών χρήσης και λειτουργίας
μουσικών οργάνων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι χρήσης και λειτουργίας των οποίων
καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις,
καθώς και τον έλεγχο τήρησης αυτών.
Καθαριότητα και ευπρεπισμό οδών, πλατειών, υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων, τη
συντήρηση και καθαριότητα των παιδικών χαρών. Την ευθύνη στη διαχείριση, εποπτεία και μέριμνα του
Ανθρώπινου Δυναμικού, χρήσης και λειτουργίας των μηχανημάτων έργου και των οχημάτων που, κατά
περίπτωση, παραχωρούνται από το γραφείο διαχείρισης και συντήρησης Οχημάτων του Δήμου.
Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
δημοτική ενότητα. Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
δημοτική ενότητα. Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
δημοτική ενότητα. Συνεργάζονται με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. Ασκούν κάθε άλλη
αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική
ενότητα.
Η παρούσα να δημοσιευθεί μια φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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