ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

Μέτσοβο 01-09- 2014
Αριθμ.Πρωτ. 9772
Αριθμ. Απόφ.121

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Μετσόβου
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 αριθμ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας
με το Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.
3. Τα επίσημα πληθησμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της
Ε.Λ.ΣΤΑΤ. για τον Δήμο Μετσόβου , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του
ανέρχεται στους 6.196 κατοίκους.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μετσόβου έχει τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες .
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού
περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου
συνεννόησης του ν. 4046/2012» (Α΄ 40), σύμφωνα με τις οποίες, ο αριθμός των
δικαιουμένων αντιμισθία ορίζεται σε δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως τέσσερις
(4) δικαιούνται αντιμισθίας οι δύο (2).
6. Τα προβλήματα και τις ανάγκες του Δήμου Μετσόβου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α.

Ορίζει

τους

κατωτέρω

δημοτικούς

συμβούλους

της

πλειοψηφίας

ως

Αντιδημάρχους του Δήμου Μετσόβου, με θητεία από 01 – 09 – 2014 έως 28 – 02 –
2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες
ως εξής:
1. Τον Μπιτούνη Απόστολο του Δημητρίου έμμισθο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο και
του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Την διοίκηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής
λειτουργίας του Δήμου και των σχετικών υπηρεσιών.
β.

Τον συντονισμό, έλεγχο και την εποπτεία του τμήματος διοικητικών

υπηρεσιών του Δήμου .

- 2 γ. Τον συντονισμό, έλεγχο και την εποπτεία του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών,
την παρακολούθηση υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έργων και των
μελετών του Δήμου καθώς και την ευθύνη για τα πάσης φύσεως τεχνικά θέματα.
δ. Τον συντονισμό , έλεγχο και την εποπτεία του τμήματος ΚΕΠ του Δήμου.
ε. Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις
αρμοδιότητες του Δήμου.
στ. Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των
δημοτών και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
ζ. Υπογράφει, εξουσιοδοτημένος γι’ αυτό, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά
διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου.
η. υπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.
θ. Εποπτεύει την διαφάνεια & την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
ι. Ευθύνη του τομέα περιβάλλοντος & την εποπτεία καθαριότητας.
ια. Παιδείας
ιβ. Συνεργάζεαι με τους Προέδρους των Δ.Κ. και των Τ.Κ. καθώς & τους
εκπροσώπους των Τ.Κ. για την επίλυση των προβλημάτων τους.
2. Τον κ. Τασούλα Παύλο του Αναστασίου έμμισθο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για
την Δημοτική Ενότητα Εγνατίας που περιλαμβάνει τις τοπικές κοινότητες
Χρυσοβίτσας,Μεγάλου Περιστερίου,Μικρού Περιστερίου,Μεγάλης Γότιστας,Μικρής
Γότιστας & Σιτσαίνων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Καθ ύλην αρμοδιότητες
-

Εποπτεία Πολιτικής προστασίας.

- Εποπτεία ομαλής λειτουργίας ύδρευσης ,άρδευσης,αποχέτευσης
Ευθύνη του τομέα περιβάλλοντος και την εποπτεία της καθαριότητας,

-

Γεωργικών-κτηνοτροφικών θεμάτων.
- Ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Κατά τόπο αρμοδιότητες


Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις
αρμοδιότητες του Δήμου.

- 3 * Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των
δημοτών και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
* ΄Εχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στις Τ.Κ.
* Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται
στις Τ.Κ.
* Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα και στις Τ.Κ.
* Υπογράφει, εξουσιοδοτημένος γι’ αυτό, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και
λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στις Τ.Κ.
* Συνεργάζεται με τους προέδρους των Τ.Κ. και τους εκπροσώπους των Τ.Κ.
για την επίλυση των προβλημάτων τους .
3. Την κ. Μιχοκώστα Αθηνά του Μιχαήλ άμισθο κατά τόπον αντιδήμαρχο για τη
Δημοτική Ενότητα Μηλέας που της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Καθ ύλην αρμοδιότητες
- Εποπτεία Πολιτικής προστασίας.
- Εποπτεία ομαλής λειτουργίας ύδρευσης ,άρδευσης,αποχέτευσηςΓεωργικών- κτηνοτροφικών θεμάτων.
- Παιδείας
- Ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Κατά τόπο αρμοδιότητες:
* Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις
αρμοδιότητες του Δήμου.
* Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των
δημοτών και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
* Εχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών Υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη Τ.Κ. Μηλέας
* Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα .

- 4 4. Τον κ. Τσίμπο Κυριάκο του Νικολάου άμισθο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη
Δημοτική Ενότητα Μετσόβου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
- Εποπτεία Πολιτικής προστασίας.
- Εποπτεία ομαλής λειτουργίας ύδρευσης ,άρδευσης,αποχέτευσης
Γεωργικών – κτηνοτροφικών θεμάτων
- Ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Κατά τόπο αρμοδιότητες:
* Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις
αρμοδιότητες του Δήμου.
* Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των
δημοτών και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
* Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται
στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.
* Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που
βρίσκεται στην δημοτική κοινότητα και τις τοπικές κοινότητες.
Σημειώνεται ότι:
Α.-

Οι παραπάνω 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
Β.- Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να
εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

- 5 Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Γ.- Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητές του
ασκεί ο Αντιδήμαρχος που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.
Δ.- Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Μπιτούνης Απόστολος , που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
Ε.- Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου
– Δυτικής Μακεδονίας , στους οριζόμενους Αντιδημάρχους και να δημοσιευθεί σε
μια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΖΑΦΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

