ΑΔΑ: ΒΕΦΣΩΡ9-ΙΝ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ερέτρια, 02/01/2013
Αριθ. Πρωτ : 23
Αριθ. Αποφ. : 1

Ταχ. Δ/νση : Αρχαίου Θεάτρου 1
Ταχ. Κωδ. : 340 08 ΕΡΕΤΡΙΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 22290 62207
FAX : 22290 62218
e-mail : eretriad@otenet.gr

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για τον Ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του
(άρθρο 59)
Ο Δήμαρχος Ερέτριας
Αφού έλαβε υπόψη :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

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»
Το ότι ο πληθυσμός του Δήμου Ερέτριας κατά την τελευταία απογραφή πληθυσμούκατοικιών 2011 (Φ.Ε.Κ. 2230/Β΄/31-07-2012) ανέρχεται στους 13.423 κατοίκους.
Το γεγονός ότι ο Δήμος Ερέτριας εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59, του Ν.
3852/ 2010 και επομένως δύνανται να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμος
Ερέτριας αποτελείται από την Δ.Ε. Αμαρυνθίων και την Δ.Ε. Ερέτριας.
Τις διατάξεις της εγκυκλίου 41/2010 με αριθμ. Πρωτ. 71351/14-12-2010 του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η
θητεία των Αντιδημάρχων κατά τη Δημοτική Περίοδο 2011-2014 δεν μπορεί να είναι
μικρότερη των 2 ετών.
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
αντιμισθίας οι δύο (2).
Την Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου της 31/12/2012 (ΦΕΚ Α΄256/31-12-2012).
Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ερέτριας (ΦΕΚ 2053 Β 14/09/2011).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.
Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας Αντιδημάρχους του
Δήμου Ερέτριας (για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι και 31-8-2014) της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας σε αυτούς αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:
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1.

Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γιαννακούρη
Φωτεινή και της μεταβιβάζει καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1)
Την προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2)
Συντονισμό τεχνικών υπηρεσιών περιβάλλοντος, πολεοδομίας & ποιότητας
ζωής.
•
Παρακολούθηση έργων, μελετών, εργασιών και υπηρεσιών.
•
Παρακολούθηση πολεοδομικών θεμάτων, αυθαίρετων κατασκευών,
καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων.
•
Βεβαιώσεις παλαιότητας κτιρίων.
•
Ρύθμιση κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων, σήμανση οδών.
Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δ.Κ. Αμαρύνθου, Τ.Κ. Άνω
Βάθειας, Τ.Κ. Καλλιθέας.
4)
Θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5)
Παρακολούθηση θεμάτων περίθαλψης αδέσποτων ζώων.
6)
Θεώρηση γνησίου υπογραφών.
7)
Την τέλεση των πολιτικών γάμων σύμφωνα με το Ν. 1250/82 και την υπογραφή
όλων των σχετικών, με αυτούς, εγγράφων.
Ορίζει Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.
Δημήτριο Σκαρλά και του μεταβιβάζει καθ’ ύλη τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1)
Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης
•
Θέματα Αγροτικής και Τουριστικής Ανάπτυξης - Απασχόλησης.
•
Ρυθμίσεις εμπορικών δραστηριοτήτων (στεγασμένο και υπαίθριο εμπόριο
-λαϊκές αγορές - υπαίθρια διαφήμιση).
•
Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού και
μη ενδιαφέροντος (αδειών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα,
αντικατάσταση αδειών, ανάκληση και αφαίρεση αδειών καταστημάτων,
αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, σφράγιση καταστημάτων).
3)

2.

2)

3)
4)
5)
3.

Συντήρησης υποδομών και συγκοινωνιών
•
Συντήρηση αγροτικής, δασικής και δημοτικής οδοποιίας.
•
Γραφείο κίνησης, συντήρηση και έλεγχο οχημάτων - μηχανημάτων και
καυσίμων κίνησης.

Υπεύθυνος Λειτουργιάς του Γραφείου Διοικ. Βοήθειας
Θεώρηση Γνησίου Υπογράφων.
Την τέλεση των πολιτικών γάμων σύμφωνα με το Ν. 1250/82 και την υπογραφή
όλων των σχετικών, με αυτούς, εγγράφων.
Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σταματάκο
Τριαντάφυλλο και του μεταβιβάζει κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική
Ενότητα Αμαρυνθίων:
1)
Καθαριότητας, ανακύκλωσης και Πρασίνου.
2)
Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην Δημοτική Ενότητα
Αμαρυνθίων.
3)
Ηλεκτροφωτισμός δημοτικών δρόμων και κοινόχρηστων χώρων και
αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών.
4)
Παρακολούθηση έργων και εργασιών στην Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων.
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Συνεργασία με τους Πρόεδρους της Δ.Κ. Αμαρύνθου, Δ.Κ. Γυμνό, Τ.Κ. Άνω
Βάθειας, Τ.Κ. Καλλιθέας, και τον εκπρόσωπο της Τ.Κ. Σέτας για την επίλυση των
προβλημάτων που προκύπτουν.
6)
Μέριμνα για την καλή λειτουργία του ΚΕΠ ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ.
7)
Τέλεση πολιτικών γάμων.
8)
Χορήγηση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας
9)
Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων
που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας.
10)
Το δικαίωμα υπογραφής του γνήσιου των υπογραφών.
11)
Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων.
Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βαλκάνο
Αναστάσιο και του μεταβιβάζει κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα
Ερέτριας:
1)
Καθαριότητας, ανακύκλωσης και Πρασίνου.
2)
Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην Δημοτική Ενότητα Ερέτριας.
3)
Ηλεκτροφωτισμός δημοτικών δρόμων και κοινόχρηστων χώρων και
αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών.
4)
Παρακολούθηση έργων και εργασιών στην Δημοτική Ενότητα Ερέτριας.
5)
Συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Ερέτριας για την επίλυση των προβλημάτων
που προκύπτουν.
6)
Μέριμνα για την καλή λειτουργία του ΚΕΠ ΕΡΕΤΡΙΑΣ.
7)
Τέλεση πολιτικών γάμων.
8)
Χορήγηση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας
9)
Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων
που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας.
10)
Το δικαίωμα υπογραφής του γνήσιου των υπογραφών.
11)
Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων.
5)

4.

Β.
Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του
Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του
είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Γ.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο
Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βαλκάνου Αναστάσιου που
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Σκαρλάς, ενώ, τις κατά τόπον
αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τριαντάφυλλου Σταματάκου που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Φωτεινή Γιαννακούρη.
Δ.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η
Αντιδήμαρχος κ. Φωτεινή Γιαννακούρη και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του
Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Σταματάκο Τριαντάφυλλο.
Ε.
Εισηγούνται τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους στην οικονομική επιτροπή, επιτροπή
ποιότητας ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο και υπογράφουν την αλληλογραφία των
αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάζονται.
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ΣΤ.
Η παρούσα απόφαση ισχύ από 1/1/2013, να δημοσιευτεί σε μια ημερήσια και μια
εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Βασίλειος Βελέντζας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφεία Αντιδημάρχων
3) Προϊσταμ. Διευθύνσεων, Τμημάτων & Αυτοτελών Γραφείων

