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Θέμα: “Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων”
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 89 και 91 του Ν.3463/2006 “Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ
114/τ.Α'/8-6-2006).
2) Τις διατάξεις των άρθρων 59, 92 και 282 §6 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7.6.2010).
3) Το γεγονός ότι ο Δήμος Δέλτα, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού του έτους 2001 παρουσιάζει συνολικό πληθυσμό 40.206 κατοίκων.
4) Την αριθ. 1/2013 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικών με αντιμισθία.
5) Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

Αποφασίζουμε
1 . Ορίζουμε για το διάστημα από 22-2-2013 έως 31-8-2014 τον δημοτικό σύμβουλο της
πλειοψηφίας κ. Αποστόλου Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο Διοικητικού και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου με αντιμισθία και μεταβιβάζουμε τις
παρακάτω αρμοδιότητες καθώς και του παρέχουμε εξουσιοδότηση υπογραφών:
1.1 Καθ' ύλη
1.1.1 Του άρθρου 94 §6 εδ.26 του Ν.3852/2010
1.1.2 Αποφάσεων που αφορούν στο προσωπικό για θέματα αλλαγής μισθολογικών
κλιμακίων,
μονιμοποιήσεων,
προϋπηρεσίας,
περικοπής
αποδοχών,
συνταξιοδοτήσεων, χορήγησης επιδομάτων, διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης.
1.1.3 Αποφάσεων μεταβολών, εγγραφών, διορθώσεων, κλπ. δημοτολογίου, μητρώου
αρρένων, εκλογικών καταλόγων
1.1.4 Αδειών τέλεσης πολιτικού γάμου.
1.2 Κατά τόπο
1.2.1 Την εποπτεία διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.
1.2.2 Τις αρμοδιότητες του άρθρου 59 §4.
1.2.3 Την εποπτεία της κατάστασης των δημοτικών οδών αλλά κι όλου του οδικού
δικτύου της Δημοτικής Ενότητας ευθύνης του.
1.2.4 Εποπτεία της λήψης μέτρων και μέσων ατομικής προστασίας από όλους τους
εργαζομένους της Δημοτικής Ενότητας ευθύνης του.
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2 . Ορίζουμε για το διάστημα από 22-2-2013 έως 31-8-2014 τον δημοτικό σύμβουλο της
πλειοψηφίας κ. Ζήση Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και
Δημοτικής Ενότητας Χαλάστρας με αντιμισθία και μεταβιβάζουμε τις παρακάτω
αρμοδιότητες καθώς και του παρέχουμε εξουσιοδότηση υπογραφών:
2.1 Καθ' ύλη
2.1.1 Βεβαιώσεων για τα εντός – εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
2.1.2 Βεβαιώσεων για τα εκτός Σχεδίου
2.1.3 Βεβαιώσεων υψομέτρων, ιδιοκτησίας, εισφοράς σε χρήμα, χρήσεων γης, χώρων
κυρίας χρήσης
2.1.4 Διαβιβαστικών των διακηρύξεων προς τις εφημερίδες
2.1.5 Αδειών εκσκαφών
2.1.6 Διαβιβαστικών αποστολής στοιχείων έργων
2.1.7 Την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων μεταξύ του Δήμου και των εταιρειών
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (Δ.Ε.Η., κλπ.) και των σχετικών συμβάσεων, με
αναπληρωτή του τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δαδή Κωνσταντίνο του
Αναστασίου, του Κλάδου ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου.".
2.2 Κατά τόπο
2.2.1 Την εποπτεία διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.
2.2.2 Τις αρμοδιότητες του άρθρου 59 §4.
2.2.3 Την εποπτεία της κατάστασης των δημοτικών οδών αλλά κι όλου του οδικού
δικτύου της Δημοτικής Ενότητας ευθύνης του.
2.2.4 Εποπτεία της λήψης μέτρων και μέσων ατομικής προστασίας από όλους τους
εργαζομένους της Δημοτικής Ενότητας ευθύνης του.
3 . Ορίζουμε για το διάστημα από 22-2-2013 έως 31-8-2014 την δημοτικό σύμβουλο της
πλειοψηφίας Κα Ζβήρκου-Μεσσιάρη Κοκώνα, Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Οργάνωσης,
Πληροφορικής, Ελέγχου και Διαφάνειας και Δημοτικής Ενότητας Αξιού χωρίς αντιμισθία και
μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες καθώς και του παρέχουμε εξουσιοδότηση
υπογραφών:
3.1 Κατά τόπο
3.1.1 Την εποπτεία διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.
3.1.2 Τις αρμοδιότητες του άρθρου 59 §4.
3.1.3 Την εποπτεία της κατάστασης των δημοτικών οδών αλλά κι όλου του οδικού
δικτύου της Δημοτικής Ενότητας ευθύνης του.
3.1.4 Εποπτεία της λήψης μέτρων και μέσων ατομικής προστασίας από όλους τους
εργαζομένους της Δημοτικής Ενότητας ευθύνης του.
4 . Ορίζουμε για το διάστημα από 2-1-2013 έως 31-8-2014 τον δημοτικό σύμβουλο της
πλειοψηφίας κ. Τσομπάνοο Χρήστο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Πρασίνου, Περιβάλλοντος,
Ανακύκλωσης και Διαχείρισης οχημάτων χωρίς αντιμισθία και μεταβιβάζουμε τις παρακάτω
αρμοδιότητες καθώς και του παρέχουμε εξουσιοδότηση υπογραφών:
4.1 Καθ' ύλη
4.1.1 Την γενική εποπτεία και την ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά την λειτουργία
της Υπηρεσίας Καθαριότητας σε όλη την επικράτεια του Δήμου καθώς
4.1.2 Τον έλεγχο και ρύθμιση θεμάτων κίνησης των σχετικών οχημάτων της ιδίας
υπηρεσίας.
Η άσκηση των παραπάνω καθηκόντων του θα γίνεται σε συνεργασία με τους
προαναφερόμενους τοπικούς Αντιδημάρχους των τριών Δημοτικών Ενοτήτων.
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5 . Συμπληρώνουμε την 1/2013 απόφαση δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικών,
μεταβιβάζοντας επιπλέον στον κ. Κομκούδη Αθανάσιο και την αρμοδιότητα σε θέματα
Παιδείας, εστιάζοντας στο συντονισμό και λειτουργία των ήδη υφισταμένων συλλογικών
οργάνων σε θέματα παιδείας ήτοι Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6 . Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος εκ μέρους των οριζομένων Αντιδημαρχών οι
αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις που τους έχουν αποδοθεί εκτελούνται από τον Δήμαρχο.
7 . Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, το σύνολο των αρμοδιοτήτων του θα
ασκούνται με την παρακάτω σειρά αναπλήρωσης από τους ορισθέντες Αντιδημάρχους:
7.1 Από τον κ. Αποστόλου Παναγιώτη,
7.2 Από τον κ. Κομκούδη Αθανάσιο,
7.3 Από τον κ. Ζήση Ιωάννη,
7.4 Από τον κ. Τσομπάνο Χρήστο, και
7.5 Από την Κα Ζβήρκου-Μεσσιάρη Κοκώνα.
8 . Η παρούσα ισχύει μέχρι αντικατάστασής της ή τροποποιήσεώς της ή ακύρωσής της με άλλη
όμοια νεώτερη και όχι πέραν της 31-8-2014.
9 . Η παρούσα να αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης με δείγμα
υπογραφών των οριζομένων Αντιδημαρχών και να δημοσιευθεί άπαξ σε μία (1) ημερήσια
εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, καθώς και να αναρτηθεί στο Δι@ύγεια και στην ιστοσελίδα του
Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κοινοποίηση:
Σ' όλες τις Οργανικές Μονάδες του Δήμου.

Γλώσσης Γεώργιος
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