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« Ορισμός Αντιδημάρχου- μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νεστόριο: 28/04/2016

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Αριθ.πρωτ: 1806

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 197/2016
Ο Δήμαρχος Νεστορίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>
( Α΄ 87 )
2. Την υπ’ αριθμ. 15150/15.04.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών <<
Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας με
το Ν. 3852/2010 >> , όπως ισχύει .
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 ε άρθρου 3 ν. 4051/2012 (α΄40 ) , αναφορικά με τον
ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία .
4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της
Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28-12-2012

τεύχος Β΄)

για τον Δήμο

Νεστορίου , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 2.646
κατοίκους και με το ( ΦΕΚ 630/Β/20-3-2013 ) ανέρχεται σε 3.171 κατοίκους .
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου . (ΦΕΚ 2576/Β/07-112011) στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες
ασκεί ο Δήμος .
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Νεστορίου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2
του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν έως δύο (2) Αντιδήμαρχοι με
δικαίωμα μάλιστα αντιμισθίας ο ένας (1).
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7. Την υπ’ αριθμ. 368/2014 απόφαση Δημάρχου, με την οποία είχε ορισθεί έμμισθος
Αντιδήμαρχος Νεστορίου ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ελευθερίου Ιωάννης.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1803/28-04-2016 αίτηση παραίτησης του κ. Ελευθερίου
Ιωάννη με την οποία αυτός δηλώνει την παραίτησή του από το αξίωμα του
Αντιδημάρχου από την 01-05-2016, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.
9. Την υπ΄αριθμ. 196/28-04-2016 Απόφαση του Δημάρχου Νεστορίου περί αποδοχής
της ανωτέρω παραίτησης.
10.Την ανάγκη αντικατάστασης του παραιτηθέντος Αντιδημάρχου πριν από τη λήξη
της θητείας του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.
Λέκκο Κωνσταντίνο , για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας ήτοι από 01-05-2016
μέχρι 05/03/2017 και του μεταβιβάζει τις κατωτέρω αρμοδιότητες :
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : κ. Λέκκος Κωνσταντίνος
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1. Πρωτογενής τομέας (αγροτική ανάπτυξη , κτηνοτροφική ανάπτυξη , πάρκα διαχείριση Δασών – καυσόξυλων ατομικών αναγκών κ.λ.π. ) .
2. Διαχείριση υλικού - προμήθειες , κ.ο.κ.
3. Καθαριότητα - πράσινο .
4. Ηλεκτροφωτισμός .
5. Ύδρευση – άρδευση – αποχέτευση (τήρηση ημερολογίου ύδρευσης , χλωριώσεις ,
φυσικοχημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις πόσιμου νερού , παρακολούθηση
των εργασιών καθαρισμού δεξαμενών , καταγραφή καταναλώσεων , πληρωμές
ανταποδοτικών τελών , βλάβες κ.λ.π. ) .
6. Συντήρηση δημοτικών δρόμων .
7. Συντήρηση αγροτικών δρόμων
8.Εποπτεία και Παρακολούθηση, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, των
έργων και των εργασιών που εκτελούνται .
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9. Αποχιονισμός
10. Συντήρηση παιδικών χαρών
11. Συντήρηση κοιμητηρίων
12. Εποπτεία – έλεγχος – συντήρηση και διαφύλαξη μηχανολογικού εξοπλισμού
13. Εποπτεία , παρακολούθηση εργατοτεχνικού προσωπικού
14. Λειτουργία , κίνηση και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου
15. Αναμεταδότες του Δήμου
16. Λατομεία
17. Εποπτεία- έλεγχος και αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας .
18. Παρακολούθηση λειτουργίας κληροδοτημάτων και αξιοποίηση της περιουσίας
τους .
19. Εποπτεία και έλεγχος για την διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων που
βρίσκονται εντός των πρώην Δημοτικών καταστημάτων όλων των δημοτικών
ενοτήτων .
20. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των Δημοτικών
κτιρίων και υποδομών όλων των Δημοτικών Ενοτήτων .
21. Συνεργασία με τους προέδρους και τα μέλη των Τοπικών Κοινοτήτων και τους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους .
22. Ευθύνη και εποπτεία των αρμοδιοτήτων των Προέδρων και Εκπροσώπων
Τοπικών Κοινοτήτων όπως προβλέπονται στο άρθρο 82 και 84 του Ν. 3852/2010 .
23. Τέλεση πολιτικών Γάμων
24. Ενημέρωση και επίλυση θεμάτων των πολιτών σε αιτήματα και αναφορές
25. Οργάνωση – εποπτεία – συντονισμός του προσωπικού που εμπίπτει στις ως άνω
αρμοδιότητες και υπογραφή των αποφάσεων χορήγησης πάσης φύσεως αδειών.
26. Εποπτεία – έλεγχος – συντήρηση – διαφύλαξη εργαλείων και μηχανημάτων
χειρός και ηλεκτρικών εργαλείων .
27.

Εποπτεία – έλεγχος – διαφύλαξη και διαχείριση ανταλλακτικών και

αναλωσίμων
28. Εποπτεία- έλεγχος γραφείου κίνησης
29. Την υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις
παραπάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
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Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες
ασκεί ο Δήμαρχος .
Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Βάρνης Κωνσταντίνος , που αναπληρώνει τον Δήμαρχος και όταν
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του δημάρχου θα ασκούνται από τον
Αντιδήμαρχο κ. Λέκκο Κωνσταντίνο .
Δ. Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα
του νομού και αναρτάται στην Ιστοσελίδα του Δήμου .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΚΕΤΣΙΟΣ

