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                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

         ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                    Ζαγορά,   28 - 02 - 2017 
     ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                             Αριθμ. Πρωτ.: 1784  

Ταχ. Δ/νση     : Ζαγορά  Πηλίου 
Ταχ. Κωδ.      : 370 01 
Πληροφορίες : Γάκη Σπυριδούλα 
Τηλέφωνο      : 2426.350.124 
Fax                 : 2426.0.23.128 
E-mail            : gakisp.dim.z.m@gmail.com 
 

 
ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων περιόδου 2017-

2019». 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ  Νο  102  
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 
ανέρχεται στους 5.885  κατοίκους, οπότε ο αριθμός των Αντιδημάρχων που αντιστοιχούν 
στον Δήμο μας ανέρχεται σε τέσσερις (4), 
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10. 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, 

11. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες, μία (1) 
Δημοτική Κοινότητα και οκτώ (8) Τοπικές Κοινότητες, 

12. Τον  Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 3321/τ.Β΄/12-12-2012) του Δήμου Ζαγοράς-
Μουρεσίου, 

13. Την ανάγκη μεταβίβασης ουσιαστικών αρμοδιοτήτων για την αρτιότερη οργάνωση και 
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Α.  Ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του 
Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, με θητεία δυόμισι (2,5) ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής 
περιόδου, δηλαδή για το χρονικό διάστημα από 01/03/2017 έως και 31/08/2019, 
μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:  
 
Α.1. Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς τον Δημοτικό Σύμβουλο της 
πλειοψηφίας κ. Απόστολο Κοντογιώργο του Βασιλείου, στον οποίο παρέχεται 
αντιμισθία, και του μεταβιβάζει 

α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
 
1. Καταστημάτων, επιχειρήσεων  και εμπορίου  (στη Δημοτική Ενότητα Ζαγοράς) 
και συγκεκριμένα: 

i. Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,  
ii. Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
iii. Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε 

επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα, 
iv. Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, 
v. Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο  των καταστημάτων και 

επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή, 
vi. Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών,  
vii. Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας 

διαφήμισης, 
viii. Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες 

(ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001). 
2. Συνεπικούριση Δημάρχου στην οργάνωση, τη διοίκηση και την εύρυθμη 
λειτουργία των δημοτικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου δυναμικού) όπως αυτές 
ορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και τον νόμο 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 
3.  Διοικητικών θεμάτων και συγκεκριμένα:  

i. Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών 
μονάδων της Δημοτικής ενότητας Ζαγοράς και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, 
Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης, 

ii. Tην έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων εγγράφων και δικαιολογητικών που 
σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες. 
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4. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και συγκεκριμένα:  
i. Tην ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών 

ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας, 
ii.  Tα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας), 
iii.  Tη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που 

συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης. 
5. Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης-αποχέτευσης) και ιδίως  την εποπτεία και ευθύνη 
των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και 
συγκεκριμένα  της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής 
Υποστήριξης-Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, επίβλεψη 
μελετών και έργων προστασίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, 
Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων 
Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης 
Μελετών - Επίβλεψης έργων.  

 

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική  Ενότητα Ζαγοράς  
 

1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη 
δημοτική ενότητα. 

2. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη 
δημοτική ενότητα. 

3. Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από 
τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ζαγοράς. 

4.  Έχει την ευθύνη της επισκευής και συντήρησης  του δημοτικού φωτισμού. 
5. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Ζαγοράς (στις περιπτώσεις που 

απουσιάζει ή κωλύεται ο Δήμαρχος). 
6. Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων του 

Δήμου. 
7.  Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον 

καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής 
αντικείμενα:  

i. της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 
και των αντλιοστασίων, 

ii. της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της αποκομιδής  και διαχείρισης των 
αποβλήτων της δημοτικής ενότητας, 

iii. της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της 
δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα, 

iv. της Συντήρησης και Επισκευής των Τεχνικών  Υποδομών του Δήμου, του 
Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του, και της Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, 
ανταλλακτικών και του μηχανολογικού εξοπλισμού, 

v. της εποπτείας και ευθύνης του Πολεοδομικού Σχεδιασμού  και των αντίστοιχων 
οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα   των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, 
χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, 
Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας, 

vi.  Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου, 
vii. του ελέγχου καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,  
viii. της έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
ix. της έκδοσης πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε 

επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα, 
x. της χορήγησης αδειών άσκησης επαγγέλματος, 
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xi. της προστασίας της δημόσιας υγείας, του υγειονομικού ελέγχου  των καταστημάτων και 
επιχειρήσεων, της προστασίας του καταναλωτή, 

xii. της λειτουργίας Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, της άσκησης 
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και της χορήγησης των σχετικών αδειών, 

xiii. της Διαφήμισης, και των χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας 
διαφήμισης, 

xiv. της επιβολής πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες 
(ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001), 

xv. γενικά της χορήγησης και υπογραφής αδειών, πιστοποιητικών, της έκδοσης αποφάσεων, 
της επιβολής προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και  της ευθύνης 
λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της ευθύνης λειτουργίας των αντίστοιχων 
οργανικών μονάδων του Δήμου.  

8. Υπεύθυνος του τομέα παιδείας, πολιτισμού και δια βίου μάθησης. 
9. Κυκλοφοριακού και συγκεκριμένα: 

i. τη Δημοτική τουριστική συγκοινωνία, τους χώρους  στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο 
της στάθμευσης των αυτοκινήτων, 

ii. τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και 
κατευθύνσεων της  κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και 
γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της  
κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών, 

iii. την εποπτεία και ευθύνη Κυκλοφορίας - Στάθμευσης Οχημάτων, Εποπτείας τήρησης  
του κανονισμού και των άλλων κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου.  

10. Αθλητισμού, αναψυχής και νεολαίας και συγκεκριμένα: 
i. τις αρμοδιότητες του τουρισμού, της νεολαίας και του αθλητισμού στον οποίο 

περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη 
χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, 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. τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των 
θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της 
χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για αθλητικές και ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις. 

 
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, 
πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη 
λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.  
 

γ. Επιπλέον, του μεταβιβάζει κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες της 
δημοτικής ενότητας Ζαγοράς, (όπως προβλέπονται από τον νόμο 3852/2010  
άρθρο 59, παράγραφος 4, του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»): 

 
1. Υπεύθυνος της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική 

ενότητα. 
2. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Ζαγοράς.  
3. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική 

ενότητα και σε συνεργασία με τον Δήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν. 
4. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική 

ενότητα. 
5. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά 

έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής 
ενότητας. 
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6. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων 
τους. 

7. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, 
που αφορά τη δημοτική ενότητα. 

8. Συνεργάζεται με τους προέδρους των νομικών προσώπων του δήμου για την αποτελεσματική 
εκτέλεση των εκδηλώσεων και των προγραμμάτων που αφορά τη δημοτική ενότητα.  

9. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' 
ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα: 
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και 
των αντλιοστασίων 
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της δημοτικής ενότητας, της αποκομιδής 
και διαχείρισης των αποβλήτων 
- της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής 
ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα 
 

δ. Την προεδρία της Ομάδας Διοίκησης Έργου της καθ’ύλην αρμοδιότητάς  του.  
 
Α.2. Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου τον Δημοτικό Σύμβουλο της 
πλειοψηφίας κ. Σουλδάτο Απόστολο του Δημητρίου, στον οποία παρέχεται αντιμισθία, 
και του μεταβιβάζει  

α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
Ειδικότερα σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και 
αποτελεσματική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών: 
 
1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ 
Με τα κάτωθι γραφεία 
1) Γραφείο ΚΕΠ 
2) Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
3) Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων 
4) Γραφείο Συντήρησης Υποδομών και Καθαριότητας 
 
2. Συνεπικούριση Δημάρχου στην οργάνωση, τη διοίκηση και την εύρυθμη 
λειτουργία των δημοτικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου δυναμικού) όπως αυτές 
ορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και τον νόμο 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 
 
3. Καταστημάτων, επιχειρήσεων  και εμπορίου  και συγκεκριμένα: 

i. Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,  
ii. Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
iii. Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε 

επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα, 
iv. Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, 
v. Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο  των καταστημάτων και 

επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή, 
vi. Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών, 
vii.  Τη διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας 

διαφήμισης, 
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viii. Την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες 
(ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001). 

 
4. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων. 

5. Την ευθύνη τουριστικής ανάπτυξης και προβολής. 

5. Την προεδρία της Ομάδας Διοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρμοδιότητάς  του.  
  

β. Κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες της δημοτικής ενότητας 
Μουρεσίου (όπως προβλέπονται από τον νόμο 3852/2010  άρθρο 59, 
παράγρφος 4, του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»): 

  
1. Υπεύθυνο της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη 
δημοτική ενότητα. 
2. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας 
Μουρεσίου.  
3. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική 
ενότητα και σε συνεργασία με τον δήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν. 
4. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη 
δημοτική ενότητα. 
5. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά 
διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της 
δημοτικής ενότητας. 
6. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των 
προβλημάτων τους. 
7. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο 
δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα. 
8. Συνεργάζεται με τους προέδρους των νομικών προσώπων του δήμου για την 
αποτελεσματική εκτέλεση των εκδηλώσεων και των προγραμμάτων που αφορά τη δημοτική 
ενότητα.  
9. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον 
καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής 
αντικείμενα: 

i. Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και 
αποχέτευσης και των αντλιοστασίων, 

ii. Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του 
Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, 

iii. Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της 
δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα. 

10. Την ευθύνη του τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα: 
i. Την υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της 

τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και 
φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις 
δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την 
απασχόληση, 

ii. Tις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα, 
iii. 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, 
πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και 
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εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την 
ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.  

11. Τις αρμοδιότητες του Τουρισμού και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, 
την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας 
των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων 
του Δήμου.  

 
Α.3 Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας & Πρασίνου 
τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ρεπανίδη Βασίλειο του Αντωνίου, στον 
οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και  του μεταβιβάζει  
 

Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
 
Ειδικότερα σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και 
αποτελεσματική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών: 
 
1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

       Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας που 
περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 
α) Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 
β) Γραφείο Καθαριότητας και Πρασίνου 
 
2. Συνεπικούριση Δημάρχου στην οργάνωση, τη διοίκηση και την εύρυθμη 
λειτουργία των δημοτικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου δυναμικού) όπως αυτές 
ορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και τον νόμο 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 
 
3. Την αρμοδιότητα της αγροτικής οδοποιΐας της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς. 
4. Την προεδρία της Ομάδας Διοίκησης Έργου της καθ’ύλην αρμοδιότητάς  του.   
 
Α.4 Αντιδήμαρχο Δικτύων Ύδρευσης-Άρδευσης, Εσωτερικής και Αγροτικής 
Οδοποιίας τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μαργαρίτη Κωνσταντίνο του 
Νικολάου, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει  
 

Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
 
Ειδικότερα σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και 
αποτελεσματική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών: 
 
1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας που 
περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: 

α) Γραφείο Ύδρευσης − Άρδευσης − Αποχέτευσης 
β) Γραφείο Τεχνικών Έργων 
 
2. Συνεπικούριση Δημάρχου στην οργάνωση, τη διοίκηση και την εύρυθμη 
λειτουργία των δημοτικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου δυναμικού) όπως αυτές 
ορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και τον νόμο 3852/2010 «Νέα 
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Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

3.  Την αρμοδιότητα της αγροτικής οδοποιΐας της Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου. 
4.  Την προεδρία της Ομάδας Διοίκησης Έργου της καθ’ύλην αρμοδιότητάς  του. 
 
Β. Οι  ανωτέρω Αντιδήμαρχοι οφείλουν: 
- Να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με 
γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοτικού και δημοσίου συμφέροντος. 
- Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα συμφέροντα των πολιτών και να μεριμνούν για την 
καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον Δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος 
οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος. 
- Να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σχέση με 
θέματα του Δήμου.  
- Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει την διαφάνεια και την 
καταπολέμηση της διαφθοράς στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του 
Δήμου. 
- Να συνεργάζονται σε θέματα αρμοδιοτήτων μεταξύ τους για την εύρυθμη λειτουργία των 
υπηρεσιών του Δήμου. 
- Να απαντούν εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που τους υποβάλλουν τα μέλη του 
δημοτικού συμβουλίου μέσα σε ένα (1) μήνα. 
- Να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.  

 Οι αντιδήμαρχοι δεν επιτρέπεται να απουσιάσουν περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες 
συνολικά κάθε χρόνο, χωρίς άδεια του δημοτικού συμβουλίου. H απουσία αυτή μπορεί να 
παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους, έως τρεις (3) μήνες, με άδεια του συμβουλίου.  
     Οι αντιδήμαρχοι είναι υποχρεωμένοι να κατοικούν στο δήμο. 
 
Γ. Οι αντιδήμαρχοι 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. 
 
Δ.  Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των  Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο 
Δήμαρχος.  
 
Ε.  Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, τις αρμοδιότητές του 
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Απόστολος Κοντογιώργος του Βασιλείου  που αναπληρώνει 
τον Δήμαρχο. 
 
ΣΤ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κοντογιώργου Απόστολου 
του Βασιλείου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.  Ρεπανίδης 
Βασίλειος του Αντωνίου και αντίστροφα. 
 
Ζ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σουλδάτου Αποστόλου του 
Δημητρίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.  Μαργαρίτης 
Κων/νος του Νικολάου και αντίστροφα. 
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Η. Η τέλεση πολιτικών γάμων: α) εν απουσία του Δημάρχου γίνεται από τους κατά 
τόπον Αντιδημάρχους και β) όταν και αυτοί απουσιάζουν, η τέλεση γίνεται από τους 
άλλους αντιδημάρχους.  

Θ. Η άσκηση των κατά τα ανωτέρω ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων άρχεται από την        
01-03-2017. 

Ι.  Με την ανάθεση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων: 
Δημιουργείται, ομάδα διοίκησης έργου αντιδημαρχιών, με στόχο την αναβάθμιση και 

αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών που τους ανήκει. 
Η ομάδα διοίκησης έργου θα συγκαλείται  απαρέγκλιτα μία φορά το μήνα και όποτε 

απαιτείται σύμφωνα με την κρίση του κάθε  αντιδημάρχου.   
Για την πρόοδο του έργου της ομάδας διοίκησης με ευθύνη του αντιδημάρχου λαμβάνει 

γνώση εγγράφως ο Δήμαρχος . 
 

 Η παρούσα απόφαση 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                         Παναγιώτης Κουτσάφτης 
iii. κ. Ρεπανίδη Βασίλειο 
iv. κ. Μαργαρίτη Κωνσταντίνο 

2. Υπηρεσίες/Γραφεία Δήμου 
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