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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΘΕΜΑ:

Καρδίτσα 01.09.2014
Αριθµός Πρωτοκόλλου: 21385

«Ορισµός Αντιδηµάρχων για το χρονικό
28.02.2017. - Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων»

διάστηµα

από

01.09.2014

µέχρι

ΑΠΟΦΑΣΗ 1468
Ο ∆ήµαρχος Καρδίτσας
Αφού έλαβε υπόψη:
•

Tις διατάξεις του άρθρου 59 & 61 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87), αναφορικά µε τον
ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου.

•

Την υπ΄αριθ.15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι και
∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν.3852/2010», όπως
ισχύει,σύµφωνα µε τα οποία ο πληθυσµός του ανέρχεται στους πενήντα έξι επτακόσιους
σαράντα επτά (56.747) κατοίκους, (ΦΕΚ 955/Β/2014) .

•

Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Καρδίτσας έχει πέντε (5) ∆ηµοτικές Ενότητες,

•

Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε΄ άρθρου 3 N.4051/2012(Α΄ 40), αναφορικά µε τον ορισµό
αντιδηµάρχων οι οποίοι δεν θα λαµβάνουν αντιµισθία.

•

Τις διατάξεις της εγκυκλίου 43/2014 µε αριθ.Πρωτ.30565/06-08-2014 του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σύµφωνα µε την οποία η
θητεία των Αντιδηµάρχων κατά τη ∆ηµοτική Περίοδο από 1η Σεπτεµβρίου 2014 έως 31η
Αυγούστου 2019 δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 2,5 ετών.

•

Την ανάγκη επικουρίας του ∆ηµάρχου στο έργο του,

•

Τη δοµή και οργάνωση
Προσώπων.

των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών του ∆ήµου & των ∆ηµοτικών Νοµικών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους νέους Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Καρδίτσας για το χρονικό διάστηµα από
1.09.2014 µέχρι 28.02.2017 και τους µεταβιβάζει συγκεκριµένες αρµοδιότητες, όπως παρακάτω :
1. Ορίζει Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Προγραµµατισµού & ∆ιαφάνειας και κατά τόπο αρµόδιο Αντιδήµαρχο στη ∆ηµοτική Ενότητα
Καλλιφωνίου, τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεννάδιο Ιωάννη του ∆ηµητρίου
και του µεταβιβάζει:
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α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Εποπτεία προσωπικού και εύρυθµης λειτουργίας των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών.
Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των αποκεντρωµένων υπηρεσιών του ∆ήµου.
Θέµατα Αλλοδαπών (άδειες παραµονής κ.λπ.).
Εποπτεία εύρυθµης λειτουργίας των ∆ηµοτικών κτιρίων και του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου.
∆ιαχείριση Αρχείων του ∆ήµου.
Eποπτεία του προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας των σχολικών κτιρίων.
Ρύθµιση ζητηµάτων της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Παιδικών Σταθµών.

β. Κατά τόπο τις εξής αρµοδιότητες στη δηµοτική ενότητα Καλλιφωνίου, όπως παρακάτω:
Η ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική
ενότητα.
Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική
ενότητα.
Η µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη δηµοτική
ενότητα.
Του παρέχεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια
της δηµοτικής ενότητας.
Η συνεργασία µε τους Προέδρους των συµβουλίων των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και
τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.
Η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που αφορά τη δηµοτική ενότητα και την οποία µπορεί να τους
µεταβιβάσει µε απόφαση του ο ∆ήµαρχος.

2. Ορίζει Αντιδήµαρχο Οικονοµικών, την ∆ηµοτική Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ.
Μπακαλάκου Σωτηρία του Χρήστου και της µεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Εποπτεία προσωπικού και εύρυθµης λειτουργίας των Οικονοµικών Υπηρεσιών.
∆ιαχείριση, αξιοποίηση και εκµετάλλευση ακίνητης περιουσίας.
Λειτουργία υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εµποροπανηγύρεις).
Άδειες πλανόδιου υπαίθριου εµπορίου.
Έργα και προµήθειες σχετικά µε τις ανωτέρω αρµοδιότητες.
Έρευνα για εντοπισµό Ευρωπαϊκών , Εθνικών και άλλων προγραµµάτων Ανάπτυξης από τα οποία ο
∆ήµος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρµογή της Αναπτυξιακής του δραστηριότητας.
Προετοιµασία για κατάρτιση του πενταετούς επιχειρησιακού προγράµµατος του ∆ήµου.
3. Ορίζει Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας-Περιβάλλοντος και κατά τόπο
αρµόδιο Αντιδήµαρχο στη ∆ηµοτική Ενότητα Ιτάµου, τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της
πλειοψηφίας κ. Απόστολο Καπράνα του ∆ηµητρίου και του µεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
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Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Σχεδιασµός, κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδοµών των οικιστικών
περιοχών του ∆ήµου.
Λειτουργία του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων .
Συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισµού.
Σχεδιασµός, κατασκευή και συντήρηση Κτιριακών Έργων.
Ονοµασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθµηση κτισµάτων.
Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηµατοδοτών.
Συντονισµός και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και συνεργασία µε τους
συναρµόδιους φορείς.
Προγραµµατισµό των µελετών και των έργων που θα υλοποιεί ο ∆ήµος στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων του (δηµιουργία φακέλων έργων κ.α.).
Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Πολεοδοµίας.
Μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής και πολεοδοµικής ανάπτυξης.
Έκδοση οικοδοµικών αδειών.
Έλεγχος αυθαιρέτων κατασκευών.
Εφαρµογή ρυµοτοµικών και πολεοδοµικών σχεδίων.
Σύνταξη Πράξεων Εφαρµογής.
Παραχώρηση ∆ηµοτικών οικοπέδων.
Βεβαιώσεις δικαιούχων αγροτεµαχίων και οικοπέδων από πίνακες οριστικής διανοµής.
β. Κατά τόπο τις εξής αρµοδιότητες στη ∆ηµοτική Ενότητα Ιτάµου, όπως παρακάτω:
Η ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική
ενότητα.
Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική
ενότητα.
Η µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη δηµοτική
ενότητα.
Του παρέχεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια
της δηµοτικής ενότητας.
Η συνεργασία µε τους Προέδρους των συµβουλίων των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.
Η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που αφορά τη δηµοτική ενότητα και την οποία µπορεί να της
µεταβιβάσει µε απόφαση του ο ∆ήµαρχος.
4. Ορίζει Αντιδήµαρχο Καθαριότητας και κατά τόπο αρµόδιο Αντιδήµαρχο στη ∆ηµοτική
Ενότητα Μητρόπολης τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Αντωνίου Σωτήριο του
Βασιλείου και του µεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας.
Αποκοµιδή αστικών απορριµµάτων.
∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών.
Καθαριότητα οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
Καθαριότητα λαϊκών αγορών.
Λειτουργία των συστηµάτων διαχείρισης ανακυκλώσιµων υλικών στα οποία συµµετέχει ο ∆ήµος.
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Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των αυτοκινήτων του ∆ήµου.
Καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων καθώς και των αποθηκών του ∆ήµου στον
χώρο του ∆ηµοτικού αµαξοστασίου.
Περισυλλογή εγκαταλελειµµένων πάσης φύσεως οχηµάτων.
Περισυλλογή αδέσποτων ζώων.
Συντήρηση οχηµάτων του ∆ήµου.
Έργα, µελέτες και προµήθειες σχετικά µε τις ανωτέρω αρµοδιότητες.
Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας κοιµητηρίων.
∆ιαχείριση υλικού αποθηκών του ∆ήµου.
Εποπτεία λειτουργίας, συντήρησης και καθαριότητας των ∆ηµοτικών Πάρκων.
β. Κατά τόπο τις εξής αρµοδιότητες στη δηµοτική ενότητα Μητρόπολης, όπως παρακάτω:
Η ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική
ενότητα.
Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική
ενότητα.
Η µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη δηµοτική
ενότητα.
Του παρέχεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια
της δηµοτικής ενότητας.
Η συνεργασία µε τους Προέδρους των συµβουλίων των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.
Η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που αφορά τη δηµοτική ενότητα και την οποία µπορεί να τους
µεταβιβάσει µε απόφαση του ο ∆ήµαρχος.
5. Ορίζει Αντιδήµαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Πρασίνου - Περιβάλλοντος και κατά τόπο
αρµόδιο Αντιδήµαρχο στη ∆ηµοτική Ενότητα Κάµπου τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της
πλειοψηφίας κ. Αραµπατζή ∆ηµήτριο του Αποστόλου και του µεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Τοπικής Ανάπτυξης που αφορούν στον
αγροτικό τοµέα.
Εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων, δράσεων και µέτρων σχετικών µε τη διαχείριση των
υδάτινων πόρων στην περιοχή του ∆ήµου.
Εφαρµογή πολιτικών για: την προώθηση προγραµµάτων νέων αγροτών, την µείωση του κόστους
παραγωγής, την οργάνωση συλλογικών δοµών, την τυποποίηση και προώθηση των αγροτικών
προϊόντων.
Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας της υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
β. Κατά τόπο τις εξής αρµοδιότητες στη δηµοτική ενότητα Κάµπου, όπως παρακάτω:
Η ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική
ενότητα.
Η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική
ενότητα.
Η µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη δηµοτική
ενότητα.
Του παρέχεται η εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
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διοικητικών εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια
της δηµοτικής ενότητας.
Η συνεργασία µε τους Προέδρους των συµβουλίων των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους.
Η άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που αφορά τη δηµοτική ενότητα και την οποία µπορεί να τους
µεταβιβάσει µε απόφαση του ο ∆ήµαρχος.

-@
6. Ορίζει Αντιδήµαρχο Επιχειρηµατικότητας, Κοινωνικής Πολιτικής -Υγείας Πολιτισµού και
Τουρισµού, τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Ψηµµένο Κωνσταντίνο του
Σωτηρίου και του µεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Συντονισµός των δράσεων για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας, την προβολή των τοπικών
προϊόντων και την δικτύωση των επιχειρήσεων.
Αδειοδότηση και εποπτεία εµπορικών δραστηριοτήτων.
Έκδοση πιστοποιητικών οικονοµικής αδυναµίας.
Εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικής πρόνοιας.
Εφαρµογή µέτρων για την προστασία και προαγωγή της δηµόσιας υγείας.
Εφαρµογή προγραµµάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας.
Σχεδιασµός και εκτέλεση προγραµµάτων δια βίου µάθησης.
Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (περιλαµβανοµένων
και των Αδελφοποιήσεων).
Εφαρµογή των προγραµµάτων Προληπτικής ιατρικής και Υγείας.
Ανάδειξη και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων τουριστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου.

7. Ορίζει Αντιδήµαρχο Εθελοντισµού, Ειδικών Πληθυσµιακών-Κοινωνικών Οµάδων και
Αλληλεγγύης, την ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Αντωνίου Ελένη του Εµµανουήλ
και της µεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Εφαρµογή προγραµµάτων στήριξης των ειδικών πληθυσµιακών οµάδων
Συντονισµός των δράσεων µε τους συναρµόδιους φορείς και τις εθελοντικές οργανώσεις για την
ενθάρρυνση, προβολή και ανάπτυξη του εθελοντισµού µε έµφαση στους τοµείς της κοινωνικής
αλληλεγγύης.
Την ευθύνη της Συµβουλευτικής Αγωγής και ∆ράσεων Νεολαίας, των Συµβουλίων και των
θεµάτων Νεολαίας.
Συντονισµός των δράσεων και τη συνεργασία µε την Ελληνική Αστυνοµία για την τήρηση της
ελεγχόµενης στάθµευσης.
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Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του προεδρείου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η ανάκληση Αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε
ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµάρχου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος των Αντιδηµάρχων τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.
∆. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ.
Γεννάδιος Γιάννης του ∆ηµητρίου, που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο. Όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται
τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήµαρχο κ. Μπακαλάκου Σωτηρία του
Χρήστου.
Η ίδια λογική ισχύει και για την περίπτωση τέλεσης πολιτικών γάµων στο ∆ήµο σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο Π.∆. 391/1982.
Ε. Σε όλους τους Αντιδηµάρχους ανατίθενται πέραν των ανωτέρω και:
Η θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Η υπογραφή βεβαιώσεων ζωής.
Η υπογραφή πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών των εργαζοµένων στο εξωτερικό.
Η χορήγηση των αδειών απουσίας του προσωπικού των υπηρεσιών που έχουν υπό την εποπτεία τους.
ΣΤ. Στις καθ’ ύλην αρµοδιότητες των ανωτέρω Αντιδηµάρχων συµπεριλαµβάνονται και αρµοδιότητες
για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Ζ. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα του Νοµού και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ( άρθρο 59 , παρ. 6, του Ν. 3852/2010).
Η. Αντιδήµαρχοι χωρίς αντιµισθία είναι οι κ. Καπράνας Απόστολος και ο Αντωνίου Σωτήριος.

Ο

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
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