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                                                    ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ∆ήµαρχος  Στυλίδας 
αφού έλαβε υπόψη  
• τα άρθρα  59 και  282 παρ. 16 του  Ν.3852/10  (ΦΕΚ 87 Α΄).   
• Τις διατάξεις των παρ. 3ε και 3στ του άρθρου 3  του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α΄) 
• Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για 

τον ∆ήµο Στυλίδας, σύµφωνα µε τα οποία ο πληθυσµός του ανέρχεται στους   
14.686  κατοίκους. 

• Το γεγονός ότι ο ∆ήµος  Στυλίδας  έχει τρεις  (3) ∆ηµοτικές  Ενότητες. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Α. Ορίζει τους κατωτέρω ∆ηµοτικούς Συµβούλους της πλειοψηφίας, Αντιδηµάρχους   
    του ∆ήµου Στυλίδας, µε  θητεία  από  02-01-2013  έως  31-08-2014,  εντός της  
    τρέχουσας   δηµοτικής   περιόδου,  και   µεταβιβάζει  σε  αυτούς  συγκεκριµένες  
    αρµοδιότητες του, όπως παρακάτω: 
 
1. Ορίζει Αντιδήµαρχο, χωρίς αντιµισθία, τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας  
    κ. Ιωάννη Χρονόπουλο του Χρήστου  και του µεταβιβάζει:  
 
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 
 
    ∆ιοικητικών θεµάτων  και ιδίως:  
- Την  εποπτεία  και  ευθύνη των   ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών   και   των   αντίστοιχων  
  οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος 
  ∆/κών Υπηρεσιών,  Γραµµατείας  Οργάνων  ∆ιοίκησης, Ληξιαρχείου, ∆ηµοτολογίου, 
  ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & ∆ιεκπεραίωσης.   
- Την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του ∆ήµου. 
- Την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των  
  δηµοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας. 
- Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών µεταβολών του προσωπικού.  
- Τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού.  
- Την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών.  
- Τη λειτουργία των Κ.Ε.Π..  
- Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση.  
- Τη λειτουργία του προγράµµατος ∆ιαύγεια.  
- Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών  
   που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες. 
 
   Ανάπτυξης και Προγραµµατισµού και ιδίως  
- Τα θέµατα πρωτογενούς τοµέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)   
- Τα θέµατα προβολής και Τουρισµού.  
- Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των εν γένει θεµάτων που  
   συνδέονται µε χρηµατοδοτήσεις στα πλαίσια προγραµµάτων χρηµατοδότησης. 
 
   Καταστηµάτων,   επιχειρήσεων  και  εµπορίου   
- Τον έλεγχο καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.  
- Την   έκδοση   πάσης   φύσεως  αδειών   που   απαιτούνται   για   τη    λειτουργία  
   επιχειρήσεων  υγειονοµικού ενδιαφέροντος.  
- Την   έκδοση    πάσης    φύσεως  αδειών    που   απαιτούνται   για  τη  λειτουργία  
   οποιασδήποτε επιχείρησης, εκµετάλλευσης, οργανισµού, φορέα.  
- Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος. 
- Την προστασία της δηµόσιας υγείας, τον υγειονοµικό έλεγχο  των καταστηµάτων  
   και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή. 
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- Τη λειτουργία ∆ηµοτικών και λαϊκών αγορών, εµποροπανηγύρεων, την άσκηση  
   υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.  
- Τη ∆ιαφήµιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής  
   υπαίθριας διαφήµισης.  
- Την επιβολή προστίµων για τα παράνοµα πλαίσια και τις παράνοµες πινακίδες.  
- Γενικά  τη  χορήγηση  και   υπογραφή   αδειών,   πιστοποιητικών,   την   έκδοση  
  αποφάσεων, την επιβολή πρόστιµων των ανωτέρω αρµοδιοτήτων καθώς και  την  
  ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την  ευθύνη λειτουργίας  των  
  αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου.  
 
   Πολιτικής  Προστασίας 

 
   Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως: 
- 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 άπορων και αστέγων,  
   τις δράσεις εθελοντισµού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την  
   απασχόληση.  
- Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρµοδιοτήτων της Κοινωνικής   
   Προστασίας και Αλληλεγγύης  και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την  
   έκδοση  αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδοµάτων, την επιβολή προστίµων, την  
   ευθύνη  λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείµενης νοµοθεσίας της  
   περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών  
   µονάδων του ∆ήµου.  
 
  β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη δηµοτική ενότητα Στυλίδας:  
- Την ευθύνη του τοµέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών  
   µορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας.  
- Την ευθύνη των δασών, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων  
   και βοσκοτόπων. 
- Τις δράσεις  για τα αδέσποτα  ζώα. 
- Την  εποπτεία και ευθύνη των  κοιµητηρίων 
- Τη βεβαίωση  απασχόλησης αγροτικής άδειας στρατευσίµων, επαγγέλµατος  και  
   καλλιέργειας αγροτικών προϊόντων. 
 
   Για τις ανωτέρω αρµοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή 
αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίµων καθώς και  
την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρµόδιων φορέων και την ευθύνη 
λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου.  
 
2. Ορίζει Αντιδήµαρχο, µε  αντιµισθία, τη ∆ηµοτική  Σύµβουλο  της  πλειοψηφίας    
    κ. Γεωργία Κοντού  του Τηλέµαχου και της µεταβιβάζει:  
 
    Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 
 
    Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων του  ∆ήµου 
Στυλίδας, της αποκοµιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων. Σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύµατος τις αρµοδιότητες θα  ασκεί ο Αντιδήµαρχος Νικόλαος Τσιούµας.  

   
   Παιδείας, πολιτισµού, αθλητισµού και νεολαίας και ιδίως: 
- Τις αρµοδιότητες της παιδείας, του πολιτισµού και του αθλητισµού 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 ∆ήµου.  
- Τη Συµβουλευτική Αγωγή και ∆ράσεις Νεολαίας, των θεµάτων Νεολαίας, το  
   Συµβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης      
   των αιθουσών και χώρων του ∆ήµου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΕΦΙΩ1Ζ-0ΡΤ



3. Ορίζει Αντιδήµαρχο, µε αντιµισθία, το ∆ηµοτικό Σύµβουλο της  πλειοψηφίας        
    κ. Χρήστο Χασιώτη  του Γεωργίου  και του µεταβιβάζει:  
 
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 
 
    Τη συντήρηση και διαχείριση των συστηµάτων ύδρευσης,  άρδευσης και  
    αποχέτευσης, των αντλιοστασίων, της  διαχείρισης της  αποχέτευσης και των  
    βιολογικών καθαρισµών, των αντιπληµµυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.  
     Την προστασία και  διαχείριση των υδάτινων πόρων. 
 
    Τεχνικών Έργων και ιδίως  την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών υπηρεσιών  
    και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και  συγκεκριµένα  του  
    Τµήµατος των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και  Γραµµατειακής Υποστήριξης –  
    Τεχνικό Αρχείο, Προγραµµατισµού, Μελετών  και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης  
    Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων  
    Χώρων, ∆ικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραµµατισµού και  Οργάνωσης  
    Μελετών - Επίβλεψης έργων.  
 
    Την ευθύνη της Συντήρησης και επισκευής Ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, 
    και ∆ιαχείρισης Υλικών, Καυσίµων, ανταλλακτικών  µηχανολογικού εξοπλισµού. 
 

   Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού  και των  
   αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα   των  
   αρµοδιοτήτων πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδοµικών  
   Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρµογών, Οικοδοµικών Αδειών και ελέγχου,  
   Αυθαίρετων, Τεχνικού Αρχείου - Γραµµατείας. 
 
   Κυκλοφοριακού και ιδίως: 
   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.  
 
β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη δηµοτική  ενότητα  Εχιναίων:  
 
- Του Ληξίαρχου στη δηµοτική ενότητα Εχιναίων  
- Την επίβλεψη  έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου. 
- Το συντονισµό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.  
- Την ευθύνη του τοµέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών  
   µορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας.  
- Την  ευθύνη των ∆ασών, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων  
   και  βοσκοτόπων.  
- Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.   
- Την εποπτεία και ευθύνη των κοιµητηρίων.  
- Την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες  
   στη δηµοτική ενότητα. 
- Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη  
   δηµοτική ενότητα. 
- Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται  
   στη δηµοτική ενότητα. 
- Συνεργάζεται µε τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των  
   προβληµάτων τους. 
- Την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών για θέµατα της δηµοτικής  
   ενότητας  Εχιναίων.  
- Την τέλεση πολιτικών γάµων στη δηµοτική ενότητα  Εχιναίων.  
- Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούµενων ΟΤΑ  
   υλικών και περιουσιακών στοιχείων. 
- Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που    
   εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής  
   ενότητας  Εχιναίων. 

ΑΔΑ: ΒΕΦΙΩ1Ζ-0ΡΤ



 
4. Ορίζει Αντιδήµαρχο, χωρίς αντιµισθία, τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της 
    πλειοψηφίας κ. Νικόλαο  Τσιούµα του Αθανασίου και του µεταβιβάζει: 
 
 Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη δηµοτική ενότητα  Πελασγίας: 
 
- Την επίβλεψη µελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου. 
- Το συντονισµό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.  
- Την ευθύνη του τοµέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών  
   µορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας.  
- Την  ευθύνη των ∆ασών, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων  
   και  βοσκοτόπων.  
- Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.   
- Την εποπτεία και ευθύνη των κοιµητηρίων.  
- Την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες    
   στη δηµοτική ενότητα. 
- Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη  
   δηµοτική ενότητα. 
- Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται  
   στη δηµοτική ενότητα. 
- Συνεργάζεται µε τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των  
   προβληµάτων τους. 
- Την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών για θέµατα της δηµοτικής  
   ενότητας Πελασγίας.  
- Την τέλεση πολιτικών γάµων στη δηµοτική ενότητα Πελασγίας.  
- Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούµενων ΟΤΑ  
   υλικών και περιουσιακών στοιχείων. 
- Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που  
  εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής  
  ενότητας  Πελασγίας. 
 
Β. Οι ανωτέρω 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   
    ∆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. Ιωάννης Χρονόπουλος, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και  
    όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται  
    από τον Αντιδήµαρχο κ. Χρήστο Χασιώτη.  
 
 Ε. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας 
     - Στερεάς Ελλάδας, στους ενδιαφερόµενους, τα Τµήµατα, τα Γραφεία του ∆ήµου,  
     να  δηµοσιευτεί  σε  µία ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού και να αναρτηθεί  στην 
     ιστοσελίδα  του ∆ήµου.  

 
 

                                                        Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
 
                                                                    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΓΚΛΕΤΣΟΣ 
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