
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Στυλίδα  24-07-2017 
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ                                                
∆ΗΜΟΣ  ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ                                                  Αριθµ. Πρωτ: 8302 
 
                                                                                Αρ. Απόφ.:  138/2017     
                                                                                                      
 
     
        ΘΕΜΑ: «Ορισµός Αντιδηµάρχου ∆ήµου Στυλίδας»  
                                 
 
                                                Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ 
                                                
    Έχοντας υπόψη: 
• Τις διατάξεις των άρθρων  58, 59, 61 και 92  του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).,  

όπως τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και ισχύουν. 
• Την υπ' αριθµ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι και  

∆ευτεροβάθµιοι Ο.Τ.Α. της Χώρας µε το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει. 
• Τις διατάξεις της παραγράφου 3ε' του άρθρου 3  του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ40 Α΄), αναφορικά 

µε τον ορισµό αντιδηµάρχων οι οποίοι δεν θα λαµβάνουν αντιµισθία. 
• Το  γεγονός  ότι  ο  ∆ήµος  Στυλίδας  εµπίπτει  στις  διατάξεις του  άρθρου  59,  παρ. 2  του 

Ν. 3852/2010 και  εποµένως  ορίζονται έως 4  Αντιδήµαρχοι. 
• Το γεγονός ότι ο ∆ήµος µας  έχει τρεις (3) ∆ηµοτικές Ενότητες. 
• Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Στυλίδας  (ΦΕΚ 2732/2011 B΄). 
• Την υπ’αριθµ.  33/2017 απόφαση ∆ηµάρχου Στυίδας περί ορισµού Αντιδηµάρχων –  

εξουσιοδότηση υπογραφών, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµ. 44/2017 απόφαση. 
• Την µε αρ. πρωτ:  8287/24-04-2017 αίτηση παραίτησης του Αντιδηµάρχου Ιωάννη 

Καρακώστα. 
• Την  υπ’αριθµ. 137/2017 µε αριθµ. πρωτ:8288/24-07-2017 απόφαση ∆ηµάρχου Στυλίδας 

αποδοχής παραίτησης. 
• Την ανάγκη της εύρυθµης λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

 

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

      Τροποποιεί την υπ’αριθµ. 33/07.03.2017 (Α∆Α: 655ΨΩ1Ζ-0Ο∆) απόφαση του ∆ηµάρχου 
Στυλίδας «Ορισµός Αντιδηµάρχων – Εξουσιοδότηση υπογραφών» ως παρακάτω:  
 
Α. Ορίζει Αντιδήµαρχο του ∆ήµου Στυλίδας,  το δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας  κ.    
    Επαµεινώνδα Ζαρογιάννη, χωρίς αντιµισθία, στη θέση του παραιτηθέντος κ. Ιωάννη  
    Καρακώστα για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της περιόδου κατά την οποία ο παραιτηθείς  
    ασκούσε καθήκοντα, ήτοι έως 31.08.2019. 
 
Β. Μεταβιβάζει εκ νέου στους Αντιδηµάρχους συγκεκριµένες αρµοδιότητες,  για το  
    υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της  περιόδου, ήτοι  έως  31.08.2019, όπως αναλυτικά  
    περιγράφονται παρακάτω: 
 
1. Στον  Αντιδήµαρχο κ. Επαµεινώνδα Ζαρογιάννη:  
 
   α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 
 
    ∆ιοικητικών θεµάτων  και  ιδίως: 
    Υποστήριξης πολιτικών οργάνων του ∆ήµου, δηµοτικής κατάστασης, Ληξιαρχείου,     
    ανθρώπινου   δυναµικού  και  διοικητικής µέριµνας,  εκλογών.  
  
    Οικονοµικών θεµάτων  και  ιδίως: 
    Προϋπολογισµού, λογιστηρίου, προµηθειών, εσόδων, περιουσίας και ταµείου.   
  
    Εποπτεία των  Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).  
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    Προγραµµατισµού, οργάνωσης - πληροφορικής και ∆ιαφάνειας  και ιδίως: 
    Προγραµµατισµού,   ανάπτυξης    και     οργάνωσης,   διαφάνειας,  ΚΟΣΕ   και      
    πληροφορικής,  πρόγραµµα ∆ιαύγειας.   
 
 
    Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, πολιτισµού και νεολαίας και ιδίως: 
    Κοινωνικής πολιτικής και ισότητας των φύλων, ΚΑΠΗ, Παιδικών σταθµών, παιδείας,  
    Κοινωφελούς εργασίας, ∆ια βίου µάθησης και πολιτισµού, πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»,  
    συµβουλευτική αγωγή  και  δράσεις νεολαίας,  προστασία  και  προαγωγή  ∆ηµόσιας υγείας,  
    συµβούλιο ένταξης µεταναστών και  συµβούλιο πρόληψης παραβατικότητας. 
 
   Γραφείου τύπου και δηµοσίων σχέσεων και ιδίως:  

� Σχεδιάζει και εισηγείται την επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και 
των στόχων του ∆ήµου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και προωθεί  την εφαρµογή 
των προγραµµάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της  
επικοινωνιακής αυτής πολιτικής. 

� Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους  εκδηλώσεις  του ∆ήµου (συνέδρια, συνελεύσεις, 
εορτές κλπ), καθώς και προγράµµατα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που 
παρέχει ο ∆ήµος. 

� Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρµόζει προγράµµατα  ενηµέρωσης των  πολιτών για τις 
επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του ∆ήµου µε γενικό στόχο τη  δραστηριοποίηση των 
πολιτών για την προώθηση των  τοπικών συµφερόντων. 

� Παρακολουθεί συστηµατικά τα δηµοσιεύµατα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά µε τις 
δραστηριότητες του ∆ήµου και ενηµερώνει σχετικά  τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες 
του ∆ήµου. Τηρεί αρχείο των δηµοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του 
∆ήµου. 

� ∆ιαχειρίζεται τις σχέσεις του ∆ήµου µε τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης και επιµελείται των δηµοσιευµάτων και των δελτίων τύπου του 
∆ήµου. 

� Επιµελείται των ενηµερωτικών εκδόσεων ή εκποµπών του ∆ήµου στα Μ.Μ.Ε. 
 
     Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που 
σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες. 
   
 
 
 β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στις ∆ηµοτικές Ενότητες Στυλίδας και Εχιναίων:  
 
     Χορήγηση βεβαιώσεων µονίµου κατοικίας.  
 
 
 
2.  Στον Αντιδήµαρχο  κ. Κωνσταντίνο Φούντα,  του µεταβιβάζει:  
 
 α. Καθ’ ύλην  τις αρµοδιότητες: Πολιτικής Προστασίας. 
 
 
β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη ∆ηµοτική Ενότητα Εχιναίων:  
 

� Καθαριότητας και χώρων πρασίνου και ιδίως: 
Περιβάλλοντος, καθαριότητας και µεταφοράς απορριµµάτων,  ανακύκλωση υλικών, 
κίνηση αυτοκινήτων, καύσιµα, συντήρησης πρασίνου, δηµοτικά κοιµητήρια.   

� Ύδρευσης και αποχέτευσης και ιδίως: 
Συντήρηση και διαχείριση συστηµάτων ύδρευσης, αποχέτευσης, βιολογικών  καθαρισµών, 
πηγών  και αντλιοστασίων ύδρευσης.   

� Εποπτεία και συντονισµό  επίβλεψης και διευθέτησης  του ηλεκτροφωτισµού. 
Συντήρηση, επέκταση και επίβλεψη έργων ηλεκτροφωτισµού. 

� Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και εργασιών (Τεχνικών, οδοποιίας, πρασίνου,  
περιβάλλοντος, πολιτικής προστασίας κλπ).  

� Έχει  την  ευθύνη των δασών, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων  
και  βοσκοτόπων.  
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� Μεριµνά  για τη διαφύλαξη και την καλή κατάσταση  και λειτουργία του εξοπλισµού που 
βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα.  

� Συνεργάζεται µε τους Προέδρους και τον Εκπρόσωπο της  Τοπικής Κοινότητας για την 
επίλυση των προβληµάτων τους. 

� Μεριµνά για την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών σε θέµατα της ∆ηµοτικής 
Ενότητας. 

� Χορήγηση βεβαιώσεων απασχόλησης στρατευσίµων. 
 

    

    Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται 
µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες 
 
 
3. Στην Αντιδήµαρχο  κ. Γεωργία Κοντού,  της µεταβιβάζει:  
 
α. Καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 
     
    Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και ιδίως,  Καταστηµάτων, επιχειρήσεων, εµπορίου,  
    αλιείας,  αδειοδοτήσεων και  ρύθµισης  δραστηριοτήτων,  απασχόλησης και τουρισµού, λαϊκών   
    αγορών  και  διαφηµίσεων. 
    Υπηρεσίας άρδευσης και ιδίως, τη συντήρηση και διαχείριση των συστηµάτων άρδευσης,  
    των πηγών, των δικτύων και των  αντλιοστασίων άρδευσης, των αντιπληµµυρικών  και  
    εγγειοβελτιωτικών έργων  άρδευσης καθώς  και  την  προστασία και  διαχείριση των  
    υδάτινων πόρων. 
    Την Παραχώρηση-διάθεση πλατειών,  κοινόχρηστων χώρων,  αιθουσών του ∆ήµου κλπ  
    για  πολιτιστικές και  κοινωνικές εκδηλώσεις. 
     
     
β. Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη ∆ηµοτική  Ενότητα  Στυλίδας:  
 

� Καθαριότητας και χώρων πρασίνου και ιδίως: 
Περιβάλλοντος, καθαριότητας και µεταφοράς απορριµµάτων,  ανακύκλωση υλικών, 
κίνηση αυτοκινήτων, καύσιµα, συντήρησης πρασίνου, δηµοτικά κοιµητήρια.   

� Ύδρευσης και αποχέτευσης και ιδίως: 
Συντήρηση και διαχείριση συστηµάτων ύδρευσης, αποχέτευσης, πηγών και αντλιοστασίων 
ύδρευσης.  

� Εποπτεία και συντονισµό  επίβλεψης και διευθέτησης  του ηλεκτροφωτισµού. 
Συντήρηση, επέκταση και επίβλεψη έργων ηλεκτροφωτισµού. 

� Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη 
∆ηµοτική Ενότητα και του ελέγχου του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες 
εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας. 

� Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών (Τεχνικών, οδοποιίας, 
περιβάλλοντος, πρασίνου, πολιτικής προστασίας κλπ).  

� Έχει  την  ευθύνη των δασών, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων  
και  βοσκοτόπων.  

� Μεριµνά  για τη διαφύλαξη και την καλή κατάσταση  και λειτουργία του εξοπλισµού που 
βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα.  

� Συνεργάζεται µε το Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας και  τους Προέδρους και τους 
Εκπροσώπους των  Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους. 

� Μεριµνά για την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών σε θέµατα της ∆ηµοτικής 
Ενότητας. 

� Χορηγεί βεβαιώσεις  απασχόλησης στρατευσίµων. 
 
 
    Την  έκδοση  και  υπογραφή  αποφάσεων, βεβαιώσεων, επιβολή διοικητικών  κυρώσεων, 
διοικητικών  εγγράφων και  δικαιολογητικών που  σχετίζονται  και  ανήκουν στις αναφερόµενες 
ανατιθέµενες αρµοδιότητες. 
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4. Στον  Αντιδήµαρχο  Χριστόφορο Αχινιώτη,  του µεταβιβάζει: 
 
     Κατά τόπο τις αρµοδιότητες στη ∆ηµοτική Ενότητα  Πελασγίας: 
 

� Καθαριότητας και χώρων πρασίνου και ιδίως: 
Περιβάλλοντος, καθαριότητας και µεταφοράς απορριµµάτων,  ανακύκλωση υλικών, 
κίνηση αυτοκινήτων, καύσιµα, συντήρησης πρασίνου, δηµοτικά κοιµητήρια.   

� Ύδρευσης και αποχέτευσης και ιδίως: 
Συντήρηση και διαχείριση συστηµάτων ύδρευσης, αποχέτευσης, πηγών και  
αντλιοστασίων ύδρευσης.   
 

� Εποπτεία και συντονισµό  επίβλεψης και διευθέτησης  του ηλεκτροφωτισµού. 
Συντήρηση, επέκταση και επίβλεψη έργων ηλεκτροφωτισµού. 

� Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη 
∆ηµοτική Ενότητα και του ελέγχου του προσωπικού που θα ορισθεί να παρέχει υπηρεσίες 
εντός της ∆ηµοτικής Ενότητας. 

� Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών (Τεχνικών, οδοποιίας, 
περιβάλλοντος, πρασίνου, πολιτικής προστασίας κλπ).  

� Έχει  την  ευθύνη των δασών, δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων  
και  βοσκοτόπων.  

� Μεριµνά  για τη διαφύλαξη και την καλή κατάσταση  και λειτουργία του εξοπλισµού που 
βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα.  

� Συνεργάζεται µε τους Προέδρους  και τον Εκπρόσωπο των  Τοπικών Κοινοτήτων για την 
επίλυση των προβληµάτων τους. 

� Μεριµνά για την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών σε θέµατα της ∆ηµοτικής 
Ενότητας. 

� Χορηγεί βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας και απασχόλησης στρατευσίµων. 
 
    Την έκδοση και υπογραφή, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων 
που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των ∆ηµοτικών  
Ενοτήτων. 
 
Γ.  Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος  
    κ. Επαµεινώνδας Ζαρογιάννης, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή  
    κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήµαρχο κ. Γεωργία  Κοντού. 
 
∆. Η περίπτωση στ. της τροποποιούµενης υπ’αριθµ. 33/2017 απόφασης ∆ηµάρχου  
    αντικαθίσταται ως εξής:  «Αναθέτει την κατά νόµο αναπλήρωση αυτού, στα καθήκοντά του  
    ως ληξιάρχου των ∆.Ε. Στυλίδας  και Εχιναίων στον Αντιδήµαρχο κ. Ζαρογιάννη Επαµεινώνδα  
    και της ∆.Ε. Πελασγίας στον Αντιδήµαρχο κ.  Χριστόφορο Αχινιώτη. 
 
Ε. Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούµενη υπ’αριθµ. 33/2017 (Α∆Α: 655ΨΩ1Ζ-0Ο∆) απόφαση του 
    ∆ηµάρχου Στυλίδας.   
 
ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού  
      και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου. 
 
 
         Κοινοποίηση     
1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση                                                                                
    Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας   
2. Αντιδηµάρχους ∆ήµου      
                  
                                                                                              Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                          
        Εσωτερική ∆ιανοµή      
 Όλες τις υπηρεσίες του ∆ήµου    

 
 
                                                                                            ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΓΚΛΕΤΣΟΣ 
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