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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αριθ.102/28-02-2017 απόφασης
Δημάρχου περί ‘ορισμού Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
περιόδου 2017-2019’».
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 124
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει,
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’), «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,
3. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύουν, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και τις υποχρεώσεις Δημάρχου,
Αντιδημάρχων και Μελών Επιτροπών,
5. Τις διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύουν αναφορικά με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στους Δήμους,
6. Την υπ' αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και
Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010»,
όπως ισχύει,
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με
τον ορισμό αντιδημάρχων, οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία,
8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2
ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4)
Αντιδήμαρχοι,
9. Την υπ’αριθ.ΓΠ-192/18-3-2014 (ΦΕΚ 699/20.03.2014 τεύχος Β΄) Απόφαση του Προέδρου
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό
2891/15.03.2013 (ΦΕΚ 630/Β720.03.2013) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής
Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β' 699),
σύμφωνα με την οποία ο πραγματικός πληθυσμός του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
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13.

ανέρχεται στους 5.885 κατοίκους, οπότε ο αριθμός των Αντιδημάρχων που αντιστοιχούν
στον Δήμο μας ανέρχεται σε τέσσερις (4),
Την εγκ.43/30565/06.08.2014 (ΑΔΑ: 7Ν27Ν-ΡΒΩ) του ΥΠ.ΕΣ. στο παράρτημα της οποίας
παρατίθεται πίνακας με τον ανώτατο αριθμό αντιδημάρχων ανά Δήμο της χώρας,
Το γεγονός ότι ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες, μία (1)
Δημοτική Κοινότητα και οκτώ (8) Τοπικές Κοινότητες,
Την υπ’αριθ.102/28-02-2017 απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού Αντιδημάρχων &
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων περιόδου 2017-2019» και την ανάγκη συμπλήρωσης και
τροποποίησής της ως προς συγκεκριμένες αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί στους
ορισθέντες Αντιδημάρχους,
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 3321/τ.Β΄/12-12-2012) του Δήμου ΖαγοράςΜουρεσίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

I. Τροποποιεί την υπ’αριθ.102/28-02-2017 απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού
Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων περιόδου 2017-2019», ως ακολούθως:
• Ως προς το σκέλος Α.1 της ανωτέρω απόφασης
- από τις (β) κατά τόπο αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Απόστολου
Κοντογιώργου του Βασιλείου στη Δημοτική Ενότητα Ζαγοράς, τροποποιεί:
1) την παράγραφο β.3 ως εξής: «υπογράφει βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά
έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια
της δημοτικής ενότητας Ζαγοράς».
2) την παράγραφο β.7.(xv) ως εξής: «γενικά της χορήγησης και υπογραφής
αδειών, της έκδοσης αποφάσεων, της επιβολής προστίμων, καθώς και της
ευθύνης λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της ευθύνης λειτουργίας των
αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου».
3) την παράγραφο β.10.(i) ως εξής: «τις αρμοδιότητες του τουρισμού, της
νεολαίας και του αθλητισμού και ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄
του Ν.3463/06, καθώς και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση
αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των
αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου».
4) την τελευταία παράγραφο του σκέλους Α.1.β ως εξής: «Για τις ανωτέρω
αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση
αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των
αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου».
- από τις (γ) κατά τόπο αρμοδιότητες της δημοτικής ενότητας Ζαγοράς, (όπως
προβλέπονται από τον νόμο 3852/2010 άρθρο 59, παράγραφος 4, του Προγράμματος
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»): του Αντιδημάρχου κ. Απόστολου Κοντογιώργου του
Βασιλείου στη Δημοτική Ενότητα Ζαγοράς, τροποποιεί:
την παράγραφο γ.5 ως εξής: «Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου,
βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές
υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας».
•

Ως προς το σκέλος Α.2 της ανωτέρω απόφασης
- από τις (β) κατά τόπο αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σουλδάτου Απόστολου
του Δημητρίου, στη Δημοτική Ενότητα Ζαγοράς, τροποποιεί:
1) την παράγραφο β.5 ως εξής: «Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου,
βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές
υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας».
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2) την παράγραφο β.10.(iii) ως εξής: «Tην εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των
αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται
στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και
υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων,
την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας
της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου».
3) την παράγραφο β.11 ως εξής: «Τις αρμοδιότητες του Τουρισμού και τη
χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή
κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την
ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου».

II. Συμπληρώνει την υπ’αριθ.102/28-02-2017 απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού
Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων περιόδου 2017-2019», ως ακολούθως:
-

-

Μεταβιβάζει επιπλέον στον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς
κ. Απόστολο Κοντογιώργο του Βασιλείου, την αρμοδιότητα της
παρακολούθησης εφαρμογής όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την
απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση
ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών, απουσίες, ρεπό, άδειες
κ.λ.π.). σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς
και την αρμοδιότητα της υπογραφής αποφάσεων χορήγησης αδειών με ή χωρίς
αποδοχές και αποφάσεων περικοπής αποδοχών του προσωπικού που υπηρετεί
εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς, κατόπιν σχετικής
γνωμοδότησης του Προϊσταμένου της αντίστοιχης Υπηρεσίας όπου υπηρετεί ο
κάθε υπάλληλος, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.
Μεταβιβάζει επιπλέον στον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου
κ. Σουλδάτο Απόστολο του Δημητρίου, την αρμοδιότητα της παρακολούθησης
εφαρμογής όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των
εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και
πραγματοποίηση υπερωριών, απουσίες, ρεπό, άδειες κ.λ.π.). σε συνεργασία με
τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και την αρμοδιότητα της
υπογραφής αποφάσεων χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και αποφάσεων
περικοπής αποδοχών του προσωπικού που υπηρετεί εντός των ορίων της
Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του
Προϊσταμένου της αντίστοιχης Υπηρεσίας όπου υπηρετεί ο κάθε υπάλληλος, σε
συνεννόηση με τον αρμόδιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθ.102/28-02-2017 απόφαση Δημάρχου όπως έχει.
Ανακαλεί την υπ’αριθ.191/29-04-2015 απόφαση Δημάρχου, οπότε παύει να ισχύει.
Η παρούσα να δημοσιευτεί αυτούσια σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του
νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 59 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α').

Ο Δήμαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου
Κοινοποίηση:
1. Ορισθέντες Αντιδήμαρχοι
i. κ. Κοντογιώργο Απόστολο
ii. κ. Σουλδάτο Απόστολο
iii. κ. Ρεπανίδη Βασίλειο
iv. κ. Μαργαρίτη Κωνσταντίνο
2. Υπηρεσίες/Γραφεία Δήμου

Παναγιώτης Κουτσάφτης
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