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ΘΕΜΑ: «Ορισµός Αντιδηµάρχων και Μεταβίβαση Αρµοδιοτήτων». 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ 

 

Αφού έλαβε υ̟όψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» (Α' 87), ό̟ως αντικαταστάθηκε α̟ό την ̟αρ.1 του άρθρου 

68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι, αναφορικά µε 

τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την ανα̟λήρωση του ∆ηµάρχου και 

α̟ό το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134) και α̟ό το άρθρο 47 του 

Ν.4647/19 (Α’ 204) αναφορικά µε τους άµισθους Αντιδηµάρχους. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και 

ισχύει. 

3. Τις διατάξεις της ̟αρ. 6 άρθρο 66 Ν.3852/2010, ό̟ως αντικαταστάθηκε 

α̟ό την ̟αρ.4α του άρθρου 114 του ν.4623/2019 

4.  Την υ̟' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) 

α̟όφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί 

Το̟ικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύµφωνα µε το ν. 3852/2010, ό̟ως 

ισχύει." 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» (Α' 87), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε α̟ό το άρθρο 33 του 

Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της ̟αρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), 

αναφορικά µε την αντιµισθία. 

6. Τα ε̟ίσηµα ̟ληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας α̟ογραφής έτους 

2011 (α̟οφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον ∆ήµο Αρταίων , 

σύµφωνα µε τα ο̟οία ο ̟ληθυσµός του ανέρχεται ̟ερί̟ου στους 43.000 

κατοίκους. 

7. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Αρταίων έχει ̟έντε (5) ∆ηµοτικές Ενότητες. 

8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισµός Αντιδηµάρχων. 

Άρτα 09/10/2020
Αριθµός πρωτοκόλλου 23318/2020
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9. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020:Ορισµός Αντιδηµάρχων 

10. Το γεγονός ότι στο ∆ήµο Αρταίων µ̟ορεί να ορισθούν έξι (6) έµµισθοι 

Αντιδήµαρχοι και δύο (2) άµισθοι Αντιδήµαρχοι, σύµφωνα µε το 

Παράρτηµα Ι της εγκ.48/22119/07.04.2020 του ΥΠ.ΕΣ. 

11. Την υ̟’ αρίθµ. ̟ρωτ.23053/06-10-2020 αίτηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου 

κ. Μάρου Κωνσταντίνο του Στεφάνου ̟ερί ανεξαρτητο̟οίησής του 

12. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου ( 3464/Τ. Β΄/04-10-

2017 ΦΕΚ.) 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

I. Καταργεί την υ̟’ αρίθµ. 19694/11-09-2019 α̟όφαση ∆ηµάρχου ̟ερί 

Ορισµού Αντιδηµάρχων και Μεταβίβαση Αρµοδιοτήτων, καθώς και τις υ̟’ 

αρ. 22530/11-10-2019, 3872/24-02-2020 & 10368/29-05-2020 τρο̟ο̟οιήσεις 

αυτής. 

 

II. Ορίζει τους κατωτέρω ε̟τά (7) ∆ηµοτικούς Συµβούλους της ̟λειοψηφίας 

και έναν (1) Ανεξάρτητο ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου 

Αρταίων,  µε θητεία α̟ό 12/10/2020 έως 30/10/2021, µεταβιβάζοντας σε 

αυτούς συγκεκριµένες αρµοδιότητές του, ό̟ως ̟αρακάτω: 

A. Τον κ. Λιόντο Νικόλαο  του Χρήστου,  Αντιδήµαρχο 

Οικονοµικών - ∆ιοικητικών  Υ̟ηρεσιών και Αξιο̟οίησης 

∆ηµοτικής Περιουσίας,  στον ο̟οίο ̟αρέχεται αντιµισθία, και του 

µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις ̟αρακάτω αρµοδιότητες: 

1. Την οργάνωση, διοίκηση, ̟αρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών, ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στο άρθρο 

17 του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Αρταίων και συγκεκριµένα των Τµηµάτων: 

• Προϋ̟ολογισµού & Λογιστηρίου  

• Εσόδων & Περιουσίας 

• Ταµείου 

• Προµηθειών και Α̟οθηκών 

2. Την οργάνωση, διοίκηση, ̟αρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο του 

Τµήµατος Μισθοδοσίας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών, σχετικά µε 

τις αρµοδιότητες σε θέµατα Μισθοδοσίας, ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στην 

̟αράγραφο Γ του άρθρου 16 του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Αρταίων. 

3. Την οργάνωση, διοίκηση, ̟αρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο του 

Τµήµατος ∆ηµοτικής Κατάστασης- Ληξιαρχείου  της ∆ιεύθυνσης 

∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών, ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στην ̟αρ. Α του άρθρου 

16, του Ο.Ε.Υ . του ∆ήµου Αρταίων.  

4. Την υ̟ογραφή των δηλώσεων Πολιτογράφησης αλλοδα̟ών.  

5. Την έκδοση και υ̟ογραφή των α̟οφάσεων, εγγράφων και 

δικαιολογητικών ̟ου σχετίζονται µε τις ̟ιο ̟άνω αρµοδιότητες και ό̟ως 

αναφέρονται ̟αρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρµοδιότητες των 

Αντιδηµάρχων».  

6. Την υ̟ογραφή των α̟οφάσεων ανάληψης υ̟οχρεώσεων ως διατάκτη. 
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7. Την υ̟ογραφή των ε̟ιβαλλόµενων ̟ροστίµων. 

 

B. Τον κ. Σιαφάκα Χριστόφορο του ∆ηµητρίου, Αντιδήµαρχο 

Κοινωνικής Μέριµνας και Εθελοντισµού, Παιδείας και ∆ια Βίου 

Μάθησης, στον ο̟οίο ̟αρέχεται αντιµισθία, και του µεταβιβάζει καθ’ 

ύλην τις ̟αρακάτω αρµοδιότητες: 

1. Την οργάνωση, διοίκηση, ̟αρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο του 

Τµήµατος Κοινωνικής Μέριµνας και Εθελοντισµού, µε τις αρµοδιότητες 

ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στην ̟αράγραφο Α του άρθρου 15 του Ο.Ε.Υ., του 

∆ήµου Αρταίων. 

2. Την οργάνωση, διοίκηση, ̟αρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο του 

Τµήµατος Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς ̟ου 

αφορούν σε θέµατα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης µε τις αρµοδιότητες 

ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στην ̟αράγραφο Γ «αρµοδιότητες σε θέµατα 

Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης» του άρθρου 15 του Ο.Ε.Υ., του ∆ήµου 

Αρταίων. 

3. Την έκδοση και υ̟ογραφή των α̟οφάσεων, εγγράφων και 

δικαιολογητικών ̟ου σχετίζονται µε τις ̟ιο ̟άνω αρµοδιότητες και ό̟ως 

αναφέρονται ̟αρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρµοδιότητες των 

Αντιδηµάρχων». 

4. Κατά τό̟ο τις αρµοδιότητες στη ∆ηµοτική Ενότητα ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ, 

ό̟ως αναφέρονται ̟αρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρµοδιότητες των 

Αντιδηµάρχων», ̟αρ.2.2 

 

Γ. Tον κ. Κωλέτσο Παντελή του Ευσταθίου, Αντιδήµαρχο 

Αγροτικής Ανά̟τυξης, Καθηµερινότητας και Πρασίνου, στον ο̟οίο 

̟αρέχεται αντιµισθία, και του µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις ̟αρακάτω 

αρµοδιότητες: 

1. Την οργάνωση, διοίκηση, ̟αρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο του 

Τµήµατος Αγροτικής Ανά̟τυξης της ∆ιεύθυνσης Ανά̟τυξης, ό̟ως αυτές 

̟εριγράφονται στην ̟αρ. Α του άρθρου 12 του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Αρταίων  

2. Την οργάνωση, διοίκηση, ̟αρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο του 

Τµήµατος Πρασίνου της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και 

Πρασίνου, ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στην ̟αρ. Β΄ του άρθρου 13 του 

Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Αρταίων  

3. Την έκδοση και υ̟ογραφή των α̟οφάσεων, εγγράφων και 

δικαιολογητικών ̟ου σχετίζονται µε τις ̟ιο ̟άνω αρµοδιότητες και ό̟ως 

αναφέρονται ̟αρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρµοδιότητες των 

Αντιδηµάρχων». 

4. Κατά τό̟ο τις αρµοδιότητες στην ∆ηµοτική Ενότητα ΦΙΛΟΘΕΗΣ ό̟ως 

αυτές ̟εριγράφονται στο άρθρο 22 του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Αρταίων και ό̟ως 

αναφέρονται ̟αρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρµοδιότητες των 

Αντιδηµάρχων», ̟αρ. 2.2. 
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∆. Τον κ. Σφήκα ∆ηµήτριο του Γεωργίου, Αντιδήµαρχο Έργων, 

Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας και Χωροταξίας και ∆ηµοτικής 

Αστυνοµίας στον ο̟οίο ̟αρέχεται αντιµισθία, και του µεταβιβάζει 

καθ’ ύλην τις ̟αρακάτω αρµοδιότητες: 

1. Την οργάνωση, διοίκηση, ̟αρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών, ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στο άρθρο 18 

(̟λην της ̟αρ. ∆)του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Αρταίων και συγκεκριµένα των 

Τµηµάτων: 

• Συγκοινωνιακών-Κτιριακών Έργων και Μελετών 

• Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων, Ηλεκτροφωτισµού και Εξοικονόµησης 

Ενέργειας 

• Συγκοινωνιών-Κυκλοφορίας και Το̟ογραφήσεων 

2. Την αντιµετώ̟ιση και υλο̟οίηση των αιτηµάτων, ̟ου αφορούν στην 

βελτίωσης της καθηµερινότητας των δηµοτών και ̟ου ά̟τονται σε θέµατα 

της δικής του αρµοδιότητας 

3. Την οργάνωση, διοίκηση, ̟αρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο της 

∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Χωροταξίας ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στο 

άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Αρταίων και συγκεκριµένα των Τµηµάτων: 

• Έκδοσης Αδειών ∆όµησης 

• Πολεοδοµικών Εφαρµογών και Ελέγχου Κατασκευών 

4. Την οργάνωση, διοίκηση, ̟αρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο του 

Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στο 

άρθρο 10 του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Αρταίων  

5. Την έκδοση και υ̟ογραφή των α̟οφάσεων, εγγράφων και 

δικαιολογητικών ̟ου σχετίζονται µε τις ̟ιο ̟άνω αρµοδιότητες και ό̟ως 

αναφέρονται ̟αρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρµοδιότητες των 

Αντιδηµάρχων» 

6. Κατά τό̟ο τις αρµοδιότητες στην ∆ηµοτική Ενότητα ΑΡΤΑΙΩΝ, ό̟ως 

αυτές ̟εριγράφονται στο άρθρο 21 του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Αρταίων και ό̟ως 

αναφέρονται ̟αρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρµοδιότητες των 

Αντιδηµάρχων», ̟αρ. 2.2.. 

 

Ε. Τον κ. Πανέτα Γεώργιο του Βασιλείου, Αντιδήµαρχο 

Ανα̟τυξιακού Προγραµµατισµού, Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

Εφαρµογών Έξυ̟νης Πόλης και Πολιτικής Προστασίας, στον 

ο̟οίο ̟αρέχεται αντιµισθία, και του µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις 

̟αρακάτω αρµοδιότητες: 

1. Την οργάνωση, διοίκηση, ̟αρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο του της 

∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού,  Πληροφορικής και Περιβαλλοντικών 

Πολιτικών, ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στο άρθρο 11 του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου 

Αρταίων 

 2. Την οργάνωση, διοίκηση, ̟αρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο του 

Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υ̟ηρεσιών, 

ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στην ̟αρ. ∆ του άρθρου 18 του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου 

Αρταίων  
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3. Το συντονισµό της ∆ηµοτικής Οµάδας Αντιµετώ̟ισης Καταστροφών 

4. Την έκδοση και υ̟ογραφή των α̟οφάσεων, εγγράφων και 

δικαιολογητικών ̟ου σχετίζονται µε τις ̟ιο ̟άνω αρµοδιότητες και ό̟ως 

αναφέρονται ̟αρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρµοδιότητες των 

Αντιδηµάρχων». 

 

 

ΣΤ. Τον κ. Χαρακλιά Κωνσταντίνο του Λεωνίδα, Αντιδήµαρχο  

Τουρισµού, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Νέας Γενιάς,, στον 

ο̟οίο ̟αρέχεται αντιµισθία, και του µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις 

̟αρακάτω αρµοδιότητες: 

1. Την οργάνωση, διοίκηση, ̟αρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο του 

Τµήµατος Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς ̟ου 

αφορούν σε θέµατα Αθλητισµού, µε τις αρµοδιότητες ό̟ως αυτές 

̟εριγράφονται στην ̟αράγραφο Γ «αρµοδιότητες σε θέµατα 

Αθλητισµού και Νέας Γενιάς»,  του άρθρου 15 του Ο.Ε.Υ., του ∆ήµου 

Αρταίων. 

2.  Την οργάνωση, διοίκηση, ̟αρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο του 

Τµήµατος Πολιτιστικής και Τουριστικής, µε τις αρµοδιότητες ό̟ως αυτές 

̟εριγράφονται στην ̟αράγραφο Β (̟ερ. 1 έως και 7) του άρθρου 12 του 

Ο.Ε.Υ., του ∆ήµου Αρταίων. 

3. Την έκδοση και υ̟ογραφή των α̟οφάσεων, εγγράφων και 

δικαιολογητικών ̟ου σχετίζονται µε τις ̟ιο ̟άνω αρµοδιότητες και ό̟ως 

αναφέρονται ̟αρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρµοδιότητες των 

Αντιδηµάρχων». 

4. Κατά τό̟ο τις αρµοδιότητες του Κεφ.2 «Γενικές Αρµοδιότητες των 

Αντιδηµάρχων», ̟αρ. 2.2. εδάφ. α,β,γ,ε,στ,ζ,η,ι, των Το̟ικών 

Κοινοτήτων Κεραµατών, Κωστακιών και Λιµίνης καθώς και των 

συνοικισµών: Εργατικές κατοικίες- Ελεούσας, Αγ. Αναργύρων και 

Γλυκορίζου, της ∆ηµοτικής Ενότητας ΑΡΤΑΙΩΝ. 

 

 

Ζ. Τον κ. Μ̟ουκουβάλα Γεώργιο του Βασιλείου, Αντιδήµαρχο 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Εξυ̟ηρέτησης του Πολίτη,  στον 

ο̟οίο ∆ΕΝ ̟αρέχεται αντιµισθία, και του µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις 

̟αρακάτω αρµοδιότητες: 

1. Την οργάνωση, διοίκηση, ̟αρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο των 

Τµηµάτων:  

• Α̟οκοµιδής, ∆ιαχείρισης Α̟ορριµµάτων και Ανακυκλώσιµων Υλικών  

• ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων 

της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Πρασίνου, ό̟ως αυτές 

̟εριγράφονται στις ̟αρ. Α΄& Γ΄ του άρθρου 13 του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου 

Αρταίων  
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2. Την οργάνωση, διοίκηση, ̟αρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο της 

∆/νσης ΚΕΠ ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στο άρθρου 19 του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου 

Αρταίων  

3. Την έκδοση και υ̟ογραφή των α̟οφάσεων, εγγράφων και 

δικαιολογητικών ̟ου σχετίζονται µε τις ̟ιο ̟άνω αρµοδιότητες και ό̟ως 

αναφέρονται ̟αρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρµοδιότητες των 

Αντιδηµάρχων». 

4. Κατά τό̟ο τις αρµοδιότητες στη ∆ηµοτική Ενότητα ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, 

ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στο άρθρο 23 του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Αρταίων και 

ό̟ως αναφέρονται ̟αρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρµοδιότητες των 

Αντιδηµάρχων», ̟αρ. 2.2. 

 

Η. Τον κ. Μάρο Κωνσταντίνο του Στεφάνου, -Ανεξάρτητο ∆ηµοτικό 

Σύµβουλο,- Αντιδήµαρχο Ε̟ιχειρηµατικότητας, Προστασίας και 

Ανά̟τυξης του Αµβρακικού Κόλ̟ου στον ο̟οίο ∆ΕΝ ̟αρέχεται 

αντιµισθία, και του µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις ̟αρακάτω αρµοδιότητες: 

1. Την οργάνωση, διοίκηση, ̟αρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο του 

Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµ̟ορικών ∆ραστηριοτήτων της 

∆ιεύθυνσης Ανά̟τυξης, ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στην ̟αρ. Γ του άρθρου 

12 του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Αρταίων  

2. Την έκδοση και υ̟ογραφή των α̟οφάσεων, εγγράφων και 

δικαιολογητικών ̟ου σχετίζονται µε τις ̟ιο ̟άνω αρµοδιότητες και ό̟ως 

αναφέρονται ̟αρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρµοδιότητες των 

Αντιδηµάρχων». 

3. Να υ̟ογράφει άδειας ίδρυσης καταστηµάτων ό̟ου α̟αιτείται σχετική 

έκδοση 

4. Να υ̟ογράφει α̟οφάσεις σφράγισης καταστηµάτων, ανάκλησης και 

αφαίρεσης αδειών κατ/των 

5. Κατά τό̟ο τις αρµοδιότητες στην ∆ηµοτική Ενότητα ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 

ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στο άρθρο 22 του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Αρταίων και 

ό̟ως αναφέρονται ̟αρακάτω στο Κεφ.2 «Γενικές Αρµοδιότητες των 

Αντιδηµάρχων», ̟αρ. 2.2. 

 

 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 

2.1 Αρµοδιότητες καθ’ ύλην Αντιδηµάρχων 

1. Μεταβιβάζουµε στους Αντιδηµάρχους την άσκηση αρµοδιοτήτων καθ’ 

ύλην και κατά τό̟ο, ό̟ως ̟αρα̟άνω εκτός της υ̟ογραφής των 

̟ροκηρύξεων, των συµβάσεων έργων, εργασιών, υ̟ηρεσιών και ̟ροµηθειών, 

των κατά ̟ερί̟τωση σηµαντικών εγγράφων, των α̟αντητικών εγγράφων 

̟ου α̟αιτούν κοινοβουλευτικό έλεγχο, την έγγραφη ̟αροχή ̟ληροφοριών 

για αιρετούς του ∆ήµου, την αλληλογραφία µε τα Υ̟ουργεία, τον Γεν. 

Γραµµατέα της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου και τον Περιφερειάρχη 

Η̟είρου, των α̟οφάσεων µετακινήσεων εκτός έδρας των αιρετών. 
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2. Να εκτελεί τις Α̟οφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής 

Ε̟ιτρο̟ής, της Ε̟ιτρο̟ής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής 

Ε̟ιτρο̟ής, ̟ου αναφέρονται στα αντικείµενα και στις αρµοδιότητές του. 

3. Να ελέγχει και να υ̟ογράφει τα υ̟ηρεσιακά έγγραφα των Υ̟ηρεσιών 

αρµοδιότητάς τους  ̟ου α̟ευθύνονται σε άλλες Υ̟ηρεσίες του ∆ήµου, 

καθώς και την α̟οστολή εγγράφων ̟ου α̟ευθύνονται σε Πολίτες, Φορείς, 

Ιδρύµατα κτλ και Υ̟ηρεσίες εκτός ∆ήµου, κατό̟ιν συνεννόησης µε τον 

∆ήµαρχο. 

4. Να εισηγείται θέµατα υ̟ηρεσιακής και ̟ειθαρχικής κατάστασης του 

̟ροσω̟ικού των Υ̟ηρεσιών ̟ου ορίζεται αρµόδιος. 

5. Να ̟ροτείνει την εισαγωγή θεµάτων αρµοδιότητάς του στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή και στην Ε̟ιτρο̟ή Ποιότητας Ζωής 

µετά α̟ό ̟ροηγούµενη ενηµέρωση και έγγραφη έγκριση του ∆ηµάρχου. 

6. Να µεριµνά για θέµατα διαφάνειας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

̟ρογράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ του τοµέα αρµοδιότητάς του. 

7. Να υ̟ογράφει τις βεβαιώσεις του ̟ροσω̟ικού των υ̟ηρεσιών ̟ου 

ορίζεται αρµόδιος και οι ο̟οίες αφορούν τις ̟ρόσθετες αµοιβές τους 

(υ̟ερωρίες κ.α.). 

8.  Να υ̟ογράφει τις α̟οφάσεις χορήγησης όλων των αδειών µε ή χωρίς 

α̟οδοχές καθώς και των µετακινήσεων εντός και εκτός έδρας στο εσωτερικό 

και εξωτερικό των υ̟αλλήλων των ∆/νσεων και των Τµηµάτων του ∆ήµου, 

στα ο̟οία έχει ορισθεί αρµοδίων, ̟λην των ∆/ντών 

9. Να εκ̟ροσω̟εί τον ∆ήµο στα ∆ικαστήρια σε θέµατα αρµοδιότητάς του, 

κατό̟ιν συνεννόησης µε τον ∆ήµαρχο.  

10. Να συνεργάζεται µε τους άλλους Αντιδηµάρχους, τους Προέδρους των 

∆ηµοτικών και των Το̟ικών Συµβουλίων, καθώς και µε τους Προέδρους των 

Νοµικών Προσώ̟ων, της Ανα̟τυξιακής και Κοινωφελούς  Ε̟ιχείρησης του 

∆ήµου για τα θέµατα αρµοδιότητάς του. 

11.  Τη θεώρηση του γνήσιου των υ̟ογραφών: στα Πρωτόκολλα Παραλαβής¸ 

στα Πρακτικά Ε̟ιτρο̟ής Παραλαβής, στις Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης 

Εργασιών, Έργων και Ε̟ισκευής Οχηµάτων, στα ∆ελτία Ε̟ισκευής 

Οχηµάτων, στις Εντολές Ε̟ιθεώρησης και Ε̟ισκευής Οχηµάτων, στα 

∆ελτία Τεχνικής Ε̟ιθεώρησης Οχηµάτων και στις α̟οφάσεις Ανάθεσης 

Ε̟ισκευής και Συντήρησης Οχηµάτων, ανάλογα µε τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου θα 

̟ροκύ̟τουν στον τοµέα τους. 

 

2.2. Αρµοδιότητες κατά τό̟ο Αντιδηµάρχων 

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υ̟ηρεσιών ̟ου είναι 

εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα. 

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών ̟ου εκτελούνται 

στη δηµοτική ενότητα. 

γ) Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξο̟λισµού ̟ου 

βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα. 
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δ) Εξουσιοδοτείται να υ̟ογράφει, βεβαιώσεις και λοι̟ά διοικητικά 

έγγραφα, ̟ου εκδίδονται α̟ό τις δηµοτικές υ̟ηρεσίες ̟ου λειτουργούν στα 

όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας.  

ε) Συνεργάζεται µε τους ̟ροέδρους των το̟ικών κοινοτήτων και τους 

εκ̟ροσώ̟ους των το̟ικών κοινοτήτων για την ε̟ίλυση των ̟ροβληµάτων 

τους. 

στ) Φροντίζει για την εξυ̟ηρέτηση και την ενηµέρωση των Πολιτών για 

θέµατα της ∆ηµοτικής Ενότητας.  

ζ) Έχει την ε̟ο̟τεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και 

̟εριουσιακών στοιχείων του ∆ήµου εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας. 

η) Σε συνεργασία µε τον καθ’ ύλην αρµόδιο Αντιδήµαρχο µεριµνά για την 

συντήρηση των συστηµάτων άρδευσης και αντλιοστασίων, την συντήρηση 

του ̟ρασίνου, των αγροτικών δρόµων και των κοιµητηρίων, για την 

καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την α̟οκοµιδή των 

α̟ορριµµάτων εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας καθώς ε̟ίσης και την 

ικανο̟οίηση των αιτηµάτων των δηµοτών.  

θ) Την υ̟ογραφή των αδειών ̟ολιτικών γάµων ̟ου εκδίδονται α̟ό τις 

δηµοτικές υ̟ηρεσίες ̟ου είναι εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα.   

ι) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα ̟ου µ̟ορεί να του µεταβιβάζει µε Α̟όφαση 

του ο ∆ήµαρχος, ̟ου αφορά την ∆ηµοτική Ενότητα. 

 

 

3. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ  ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ  

Τις αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Συντονισµού και Εξυ̟ηρέτησης 

του ∆ηµότη (άρθρο 8), του Αυτοτελούς Τµήµατος Υ̟οστήριξης Αιρετών 

Οργάνων (άρθρο 9), του Ιδιαιτέρου Γραφείου ∆ηµάρχου (άρθρο 4), του 

Αυτοτελούς Γραφείου Ε̟ικοινωνίας-∆ηµοσίων Σχέσεων και ∆ιαφάνειας 

(άρθρο 5),  του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ιοικητικής Βοήθειας (άρθρο 7), της 

Νοµικής Υ̟ηρεσίας (άρθρο 6) και του Τµήµατος ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης 

Ανθρώ̟ινου ∆υναµικού της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υ̟ηρεσιών (άρθρο 16, ̟αρ. 

Β΄)του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου, τις ασκεί ο ίδιος ο ∆ήµαρχος. 

 

4. Τις αρµοδιότητες των Αντιδηµάρχων ̟ου α̟ουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί 

ο ίδιος ο ∆ήµαρχος. 

 

5. Όταν ο ∆ήµαρχος α̟ουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του 

ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Πανέτας Γεώργιος του Βασιλείου  

και  σε ̟ερί̟τωση α̟ουσίας ή κωλύµατός του, τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου 

θα ασκούνται α̟ό τον Αντιδήµαρχο κ. Λιόντο Νικόλαο του Χρήστου 

 

6. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν µ̟ορούν να εκλεγούν 

µέλη του ̟ροεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου.  

ΑΔΑ: ΨΓΦΗΩΨΑ-Μ72



Σελίδα 9 από 9 

 

7. Η ανάκληση του αντιδηµάρχου είναι δυνατή µετά την ̟άροδο έξι (6) 

µηνών α̟ό τον ορισµό του, µε ειδικά αιτιολογηµένη α̟όφαση του δηµάρχου, 

για λόγους ̟ου ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του. 

 

8. Οι άµισθοι αντιδήµαρχοι δεν δικαιούνται αντιµισθίας ή ο̟οιασδή̟οτε 

άλλης οικονοµικής α̟ολαβής  

 

Η ̟αρούσα ισχύει µέχρι αντικαταστάσεως της ή τρο̟ο̟οιήσεώς της ή 

ακύρωσής της µε άλλη νεότερη. 

 

Η ̟αρούσα α̟όφαση να δηµοσιευτεί στην το̟ική εφηµερίδα «ΗΧΩ», να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (www.arta.gr) και στον ̟ίνακα ανακοινώσεων 

του ∆ήµου Αρταίων και στο ̟ρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».  

 

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της ̟αρούσας ορίζεται η 12η 

Οκτωβρίου 2020 

 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. 

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Εσωτ. ∆ιανοµή: 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου 

2. Αντιδήµαρχοι 

3. Γενικός Γραµµατέας 

4. Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

5. ∆ιευθύνσεις και Τµήµατα ∆ήµου για ενηµέρωση 

των υ̟αλλήλων 

6. Τµήµα ∆ιοίκησης & ∆ιαχείρισης Ανθρ. 

∆υναµικού 

7. Γρ. Μισθοδοσίας 

8. ∆/νση Οικονοµικών (και για την δα̟άνη 

δηµοσίευσης της ̟αρούσας Α̟όφασης) 

9. Νοµικά Πρόσω̟α, Α∆ΑΕ, ∆ΗΚΕ∆Α 

  Κοινο̟οίηση:  

Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Η̟είρου-∆υτ. 

Μακεδονίας (µε δείγµα υ̟ογραφών των 

Αντιδηµάρχων) 

 

 

 

 

 

  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

Η 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙ

Α  

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ     
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