
 

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2016 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ.164/2015 Απόφασης περί ορισµού 

αντιδηµάρχων» 

Ο ∆ήµαρχος Σερβίων - Βελβεντού 

Έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

(Α' 87) 

• 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. 

• Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά µε 

τον ορισµό αντιδηµάρχων οι οποίοι δεν θα λαµβάνουν αντιµισθία. 

• Τις αριθ.177/2014, 82/2015, 164/2015 και 170/2015 Αποφάσεις ∆ηµάρχου. 

• Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. 

2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον ∆ήµο Σερβίων - Βελβεντού, σύµφωνα µε τα 

οποία ο πληθυσµός του ανέρχεται στους  14.830 κατοίκους. 

• Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Σερβίων – Βελβεντού έχει τέσσερις (4) ∆ηµοτικές 

Ενότητες. 

• Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. (ΦΕΚ 542/Γ΄/07-03-2013) 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

και ιδίως τη διάταξη της περ.ι’ της παρ.1 αυτού, που προστέθηκε µε το άρθρο 44 

παρ.3 του Ν.3979/2011, κατά την οποία ο δήµαρχος µπορεί να αναθέτει, χωρίς 

αµοιβή, την εποπτεία και το συντονισµό συγκεκριµένων δράσεων του δήµου σε 

µέλη του δηµοτικού συµβουλίου. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ)κατά τις οποίες ο δήµαρχος 

µπορεί µε απόφαση του να αναθέτει την υπογραφή, µε εντολή του, εγγράφων και 

πιστοποιητικών, πλην χρηµατικών ενταλµάτων, σε δηµοτικό σύµβουλο ή στον 
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πρόεδρο του συµβουλίου δηµοτικού διαµερίσµατος ή στον πρόεδρο του τοπικού 

συµβουλίου ή στον πάρεδρο ή στον γενικό γραµµατέα του ∆ήµου ή σε 

προιστάµενο δηµοτικής υπηρεσίας ή σε άλλο µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου. 

• Την ανάγκη επίτευξης συντονισµού, ευελιξίας και ταχύτητας κατά την άσκηση της 

δηµοτικής διοίκησης και του δηµοτικού έργου γενικότερα. 

• Το γεγονός ότι ο Αντιδήµαρχος Παπαδόπουλος Σταύρος δεν τέθηκε αλληλέγγυος 

σε διάφορα ζητήµατα τα οποία επιχειρούσε να προωθήσει η ∆ηµοτική Αρχή και 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καθώς και το γεγονός ότι λόγω προσωπικών και 

επαγγελµατικών υποχρεώσεων η περιορισµένη παρουσία του στο ∆ήµο  

δηµιουργούσε πρόβληµα στην άσκηση των καθηκόντων του.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α) Τροποποιεί και συµπληρώνει την παράγραφο Α της αριθ.164/11522/10-07-2015 

Απόφαση ∆ηµάρχου και αφαιρώντας την αντιµισθία αναθέτει στον Αντιδήµαρχο 

Τέτο Νικόλαο επιπλέον στις καθ’ύλην αρµοδιότητες και κατά τόπους αρµοδιότητες  

ως εξής: 

- Καθ’ύλην αρµοδιότητες: 

Ανάπτυξης και προγραµµατισµού 

 και ιδιαίτερα τη διαχείριση των ευρωπαικών προγραµµάτων και των εν γένει 

θεµάτων που συνδέονται µε χρηµατοδοτήσεις στα πλαίσια προγραµµάτων 

χρηµατοδότησης.  

-Κατά τόπους αρµοδιότητες: 

Προσθέτει και τις αρµοδιότητες στην τοπική κοινότητα Πλατανορέµατος, όπου θα 

παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη 

συγκεκριµένη τοπική κοινότητα και θα συνεργάζεται µε τον πρόεδρο και τους 

εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας για την επίλυση των προβληµάτων. 

-Προβολής και Τουρισµού και ιδίως προώθησης, διαφήµισης, εκδηλώσεων στη ∆.Ε. 

Βελβεντού. 

 

Β) Τροποποιεί την παράγραφο Β2, Β3 και Ββ της αριθ.164/2015 Απόφασης 

∆ηµάρχου αφαιρώντας από τον Αντιδήµαρχο Κουκάλη ∆ηµήτριο: 

- Καθ’ύλην αρµοδιότητες: 
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1) ∆ιοικητικών θεµάτων και συγκεκριµένα την εποπτεία και την ευθύνη των 

∆ιοικητικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου οι 

οποίες αρµοδιότητες επανέρχονται στον ∆ήµαρχο και ασκούνται από αυτόν. 

και 2) θεµάτων ανάπτυξης και προγραµµατισµού που προστίθεται στις αρµοδιότητες 

του Αντιδηµάρχου Τέτου Νικόλαου. 

Κατά τόπους αρµοδιότητες:  

1)Στις ∆ηµοτικές κοινότητες Πλατανορέµατος και Καστανιάς 

  Επίσης παρέχει αντιµισθία στον Αντιδήµαρχο Κουκάλη ∆ηµήτριο. 

 

Γ) Τροποποιεί την παρ.Γ της αριθ.164/2015 Απόφασης ∆ηµάρχου αντικαθιστώντας 

τον Αντιδήµαρχο Παπαδόπουλο Σταύρο στην Αντιδηµαρχία µε τον ∆ηµοτικό 

Σύµβουλο της πλειοψηφίας Ζάκη ∆ηµήτριο όπου ορίζεται νέος Αντιδήµαρχος µε 

όλες τις αρµοδιότητες καθ’ύλην και κατά τόπους όπως ακριβώς ορίζονται στην 

παραπάνω απόφαση,  προσθέτοντας στις κατά τόπους αρµοδιότητες και την τοπική 

κοινότητα Καστανιάς. 

  Ειδικότερα: 

α. καθ’ ύλην αρµοδιότητες σε θέµατα: 

1. Καταστηµάτων, επιχειρήσεων  και εµπορίου   

-τον εποπτεία καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος,  

- την προστασία της δηµόσιας υγείας, την προστασία του καταναλωτή 

-την εποπτεία της λειτουργίας ∆ηµοτικών και λαϊκών αγορών, 

εµποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων  

- τη ∆ιαφήµιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας 

διαφήµισης. 

- την εποπτεία του γραφείου αγροτικής ανάπτυξης  

2. Προβολής και Τουρισµού και ιδίως προώθησης, διαφήµισης, εκδηλώσεων στη 

∆.Ε. Σερβίων. 

3. Παιδείας, πολιτισµού, αθλητισµού και νεολαίας και ιδίως: 

- τις αρµοδιότητες της παιδείας, του πολιτισµού και του αθλητισµού  

- τη Συµβουλευτική Αγωγή και ∆ράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συµβούλιο Νέων, των 

θεµάτων Νεολαίας, το Συµβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της 

χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του ∆ήµου για Πολιτιστικές και 

Κοινωνικές εκδηλώσεις. 

 β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη δηµοτική  ενότητα Σερβίων πλην των 

τοπικών κοινοτήτων Πλατανορέµατος, Μεταξά και Τριγωνικού. 
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α)Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι 

εγκατεστηµένες στις  τοπικές κοινότητες της δηµοτικής ενότητας Σερβίων πλην 

των τοπικών κοινοτήτων Πλατανορέµατος, Μεταξά και Τριγωνικού. 

β) Συνεργάζεται µε τους άλλους αντιδηµάρχους και τους προέδρους των τοπικών 

και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για 

την επίλυση των προβληµάτων τους. 

γ) Την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών για θέµατα της δηµοτικής 

ενότητας Σερβίων  πλην των τοπικών κοινοτήτων Πλατανορέµατος, Μεταξά και 

Τριγωνικού. 

και ιδίως θα παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται 

στις ανωτέρω τοπικές κοινότητες, θα µεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία 

του εξοπλισµού τους, θα συνεργάζεται µε τους άλλους αντιδηµάρχους και τους 

προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των 

ανωτέρω τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους. 

 

∆)  Ορίζει επιπλέον τους εξής εντεταλµένους συµβούλους (χωρίς αµοιβή): 

α) Ορίζει τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας Κυριακίδη Θεόδωρο για 

δράσεις και ενέργειες που αφορούν την Βόρεια ζώνη ∆.Ε. Σερβίων και συγκεκριµένα 

την εποπτεία δράσεων που αφορούν συντήρηση κοινόχρηστων χώρων-έλεγχος της 

κατάστασης των οδών για την επισκευή και συντήρηση τους και βελτίωση των 

κήπων, των πάρκων και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου-καθαριότητας, καθώς και 

την εποπτεία του εργατικού προσωπικού της ∆.Ε. Σερβίων.  

 

β) Ορίζει το ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας ∆ισερή Ευθύµιο για εποπτεία και 

συντονισµό συγκεκριµένων δράσεων της ∆.Ε. Καµβουνίων. Συγκεκριµένα την 

εποπτεία δράσεων που αφορούν συντήρηση κοινόχρηστων χώρων-έλεγχος της 

κατάστασης των οδών για την επισκευή και συντήρηση τους και βελτίωση των 

κήπων, των πάρκων και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου-καθαριότητας, καθώς και 

την εποπτεία του εργατικού προσωπικού της ∆.Ε. Καµβουνίων.  

 

  Εξουσιοδοτεί τον ως άνω σύµβουλο να υπογράφει µε εντολή ∆ηµάρχου έγγραφα 

αλληλογραφίας του ∆ήµου που αφορούν την ∆ηµοτική Ενότητα Καµβουνίων καθώς 

και πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδονται από την ως άνω ∆ηµοτική Ενότητα 

σε περίπτωση απουσίας του Αντιδηµάρχου. 
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   Οι εντεταλµένοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι σε συνεννόηση πάντα µε τους αρµόδιους 

Αντιδηµάρχους και τον ∆ήµαρχο παρακολουθούν και ενηµερώνουν για τα δρώµενα 

της αρµοδιότητας τους σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, συντονίζουν συναντήσεις 

µε τους τοπικούς φορείς, προτείνουν-εισηγούνται σχετικές δράσεις, εποπτεύουν την 

τήρηση των κανονιστικών διατάξεων που άπτονται των αρµοδιοτήτων τους. 

   Αντιµισθίες παρέχονται στους Αντιδηµάρχους Κουκάλη ∆ηµήτριο και 

Γεµενεντζίδη Παύλο. 

   Τις αρµοδιότητες των Αντιδηµάρχων που απουσιάζουν θα ασκεί ο ∆ήµαρχος. 

 Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο 

Αντιδήµαρχος Τέτος Νικόλαος, που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο. 

 

   Η παρούσα απόφαση ισχύει έως την ανάκληση της ή την τροποποίηση της. Κατά τα 

λοιπά ισχύει η αριθ.164/2015 Απόφαση ∆ηµάρχου.  

   Περίληψη της απόφασης θα δηµοσιευθεί σε µία τουλάχιστον εφηµερίδα του νοµού 

και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στον πίνακα ανακοινώσεων του 

∆ήµου.  

 

 

 

Κοινοποίηση 

1) Γραµµατεία ∆ηµάρχου 

2) Υπηρεσίες ∆ήµου 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

Αθανάσιος ΚΟΣΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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