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ΑΠΟΦΑΣΗ 247/2017
Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:
1. 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.
2.

Την

υπ'

αριθ.

15150/15.4.2014

απόφαση

του

Υπουργού

Εσωτερικών

«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με
το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον

ορισμό αντιδημάρχων.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/

2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν 6 (έξι) Αντιδήμαρχοι.
5. Τις αριθμ.86/2017 και 192/2017 προγενέστερες

αποφάσεις περί ορισμού

αντιδημάρχων.
6. Την από 27-5-2017 ληξιαρχική πράξη θανάτου του αντιδημάρχου Ιωακειμίδη

Αναστάσιου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τροποποιεί τις αριθμ.86/2017 και 192/2017 προγενέστερες αποφάσεις ως προς τα
εξής:
1)Αναθέτει στον Σαββίδη Παναγιώτη, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών υπηρεσιών
δυνάμει

της

αριθμ.192/2017

απόφασης

δημάρχου,

επιπλέον

τις

παρακάτω

αρμοδιότητες:


Εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος εκτός των θεμάτων που αφορούν
την προστασία Περιβάλλοντος , την συντήρηση πρασίνου, τα αδέσποτα και την
άρδευση.



Εφαρμογή των αποφάσεων του Σ.Τ.Ο Πολιτικής Προστασίας.



Εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη για την συγκρότηση των επιτροπών
αστυνόμευσης και συντήρησης επί τεχνικών θεμάτων και προστασίας
περιβάλλοντος (π.χ. ρέματα , οδικό δίκτυο, μόλυνσης περιβάλλοντος κτλ)



Υπογραφή όλων των υπηρεσιακών εγγράφων αρμοδιότητάς του.



Συνεργασία με τους αρμόδιους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους , καθώς
και με τους τοπικούς αντιδημάρχους, για θέματα αρμοδιότητας του .

2)Ορίζει αυτόν αντιδήμαρχο με αντιμισθία από 1-6-2017 έως 31-8-2019.
Συμπληρώνει τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Γεωργιάδη Άνθιμου που ορίσθηκε
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αντιδήμαρχος με την 86/2017 απόφαση προσθέτοντας στο στοιχείο Δ της απόφασης
τα εξής:
13.Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη για θέματα τουριστικής ανάπτυξης του δήμου.
14.Εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη για θέματα αγροτικής ανάπτυξης.
3) Τροποποιεί την αριθμ 86/2017 απόφασή στα στοιχεία Β,Γ ως εξής:
Β. Σε περίπτωση απουσίας, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου

Δ.Ε.

Κερκίνης που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Ζλατίντσης Αντώνιος,
ενώ τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δ.Ε Πετριτσίου που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικηφόρου Κωνσταντίνος.
Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ.Σαββίδης Παναγιώτης που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον
Αντιδήμαρχο κ. Μελαδίνη Αθανάσιο.
Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΟΜΟΥΧΤΣΙΔΗΣ

