
                                          
                                            
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Στυλίδα  09-09-2016 

ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ                                                  
∆ΗΜΟΣ  ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ                                               Αριθµ. Πρωτ.: 9395  
 
      
 
        ΘΕΜΑ:  «Ορισµός Αντιδηµάρχου - Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων»                                   
 
 
                                               ΑΠΟΦΑΣΗ  116/2016 
                                                Ο ∆ήµαρχος Στυλίδας  
 
    Αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των  άρθρων 58, 59 και 61  του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της   
    Αυτ/σης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄). 
 
2. Την υπ' αριθµ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι  
    και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν.3852/2010»,  
    όπως ισχύει. 
 
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α΄),  
    αναφορικά  µε τον ορισµό αντιδηµάρχων οι οποίοι δεν θα λαµβάνουν αντιµισθία. 
 
4. Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011(ΦΕΚ 603 Β).  
 
5. Το γεγονός ότι στο ∆ήµο Στυλίδας ορίζονται έως τέσσερις (4) Αντιδήµαρχοι. 
 
6. Την υπ’αριθµ. 166/03.09.2014 όµοια απόφασή µου. 
 
7. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος µας  έχει τρεις (3) ∆ηµοτικές Ενότητες  
 
8. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Στυλίδας  (ΦΕΚ 2732/2011 B΄) 
 
9. Την ανάγκη της εύρυθµης λειτουργίας των Υπηρεσιών του ∆ήµου. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

 
1. Τροποποιεί  την υπ’αριθµ. 166/03-09-2014 απόφαση του  ∆ηµάρχου Στυλίδας  και   
    ορίζει Αντιδήµαρχο Στυλίδας µε θητεία από την 09-09-2016 έως την 28-02-2017, το  
    ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ.Ιωάννη Καρακώστα στον οποίο δεν παρέχεται   
    αντιµισθία, στη θέση του Αντιδηµάρχου κ.  Κωνσταντίνου  Χριστοδούλου τον  οποίο και 
    απαλλάσσει  από  τα   καθήκοντά  του, και  του  µεταβιβάζει καθ’  ύλην τις παρακάτω  
    αρµοδιότητες: 
 
    Κοινωνικής  Προστασίας, Παιδείας,  Πολιτισµού,  Αθλητισµού και  Νεολαίας και   
    ιδίως: 
    Κοινωνικής πολιτικής και ισότητας των φύλων, ΚΑΠΗ, Παιδικών σταθµών, παιδείας, ∆ια    
    βίου µάθησης και  πολιτισµού, πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»,  συµβουλευτική αγωγή  
    και   δράσεις  νεολαίας,  συµβούλιο   ένταξης   µεταναστών και   συµβούλιο  πρόληψης  
    παραβατικότητας. 
    Χορήγηση  χρήσης-διάθεσης  των  χώρων  και αιθουσών του ∆ήµου για πολιτιστικές και   
    κοινωνικές εκδηλώσεις. 

ΑΔΑ: Ω2ΡΚΩ1Ζ-Λ7Η



 
    Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και ιδίως: 
    Αγροτικής παραγωγής, αλιείας, καταστηµάτων, επιχειρήσεων, εµπορίου, αδειοδοτήσεων   
    και  ρύθµισης  δραστηριοτήτων, απασχόλησης και τουρισµού, θεµάτων που αφορούν   
    αδέσποτα ζώα, λαϊκές αγορές και διαφηµίσεις. 

         
     Άρδευσης και ιδίως: 
    Τη συντήρηση  και διαχείριση των συστηµάτων άρδευσης, των αντλιοστασίων άρδευσης,     
    των αντιπληµµυρικών και  εγγειοβελτιωτικών έργων άρδευσης.  
    Την προστασία  και  διαχείριση  των  υδάτινων πόρων. 
 
2. Την τέλεση πολιτικών γάµων εναλλακτικά µε το ∆ήµαρχο και τους Αντιδηµάρχους. 
 
3. Τη  χορήγηση αδειών και  πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων και   
    την επιβολή κυρώσεων που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες δραστηριότητες.  
 
4. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.  
 
5. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµ. 166/03-09-2014 όµοια απόφασή µου. 
 
6. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού και να   
    αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου.   
     
 
         Κοινοποίηση                                                                                                            
    Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση                                             
    Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας       
                                                                          
        Εσωτερική ∆ιανοµή        
    1. κ.κ. Αντιδήµαρχοι ∆ήµου                                                               
     2. Τµήµατα και Γραφεία του ∆ήµου                                                Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ            
 
 
 
 
 
                                                                                                                ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΓΚΛΕΤΣΟΣ 
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