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ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχου». 

 

Αριθμός  Απόφασης  160/2017 

        Ο Δήμαρχος οφάδων κ. Αθανάσιος κάρλος έχοντας υπόψη: 
 

1. Σις 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. 
2. Σην υπ' αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Τπουργού Εσωτερικών 

«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Σοπικής Αυτοδιοίκησης της Φώρας με το 
Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει. 

3. Σις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40). 
4. Σα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της 

Ε..Τ.Ε. (αποφ. 11247 - ΥΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο οφάδων, 
σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 18.864 κατοίκους. 

5. Σην με αριθμό 75/2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκε Αντιδήμαρχος 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ – ΔΙΑΥΑΝΕΙΑ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ του 

Δήμου οφάδων, ο κ. Κούλπας Ευθύμιος του Φρήστου με θητεία δυόμισι ετών και του 
μεταβιβάστηκαν συγκεκριμένες αρμοδιότητες. 

6. Σον Οργανισμό Εσωτερικών Τπηρεσιών του Δήμου. 
7. Σο γεγονός ότι ο Δήμος οφάδων έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες. 

8. Σην ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου. 

 

Α ΠΟ Υ Α  Ι ΖΕ Ι  
 

Α) Ορίζει Αντιδήμαρχο ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ ΣΟΜΕΑ του Δήμου οφάδων, 
το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, Κούλπα Ευθύμιο του Φρήστου, με θητεία 

δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι έως 31.08.2019, στον 
οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει ειδικότερα να εποπτεύει και να 

συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου και να υπογράφει τα έντυπα χορήγησης αδειών, 
προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσής τους ή ανάκλησής τους σε εκτέλεση αποφάσεων των 

αρμοδίων οργάνων του Δήμου οφάδων, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις που 
διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου και αφορούν  τα εξής καθ’ ύλην θέματα: 

 
1. Σην εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού 

και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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2. Σην έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων 
(κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία. 

3. Σην επιτήρηση και διαφύλαξη όλων των κοινόχρηστων χώρων και εκτάσεων από 
αυθαίρετες καταλήψεις 

4. Σην παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο 
μέσο, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό 

χαρακτήρα. 
5. Είναι υπεύθυνος για την ονομασία των οδών, πλατειών, την τοποθέτηση πινακίδων 

πληροφορίας και την αρίθμηση κτισμάτων 
6. Σην οργάνωση, προετοιμασία και τον ανάλογο στολισμό της έδρας και των τοπικών 

διαμερισμάτων κατά τις εθνικές γιορτές και τις γιορτές του Πάσχα και των 
Φριστουγέννων. 

7. Είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων, την παράδοση στο 
ΜΑ καθώς και την ορθή κατανομή των κάδων. 

8. Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και τη διαχείριση αδρανών 
υλικών. 

9. Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης ανακυκλώσιμων 
υλικών που συμμετέχει ο Δήμος. 

10.Ση σύσταση και λειτουργία του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης. 
11.Σην προστασία και ανάπτυξη φυτικής, ζωικής παραγωγής και αλιείας. 

12.Μελετά και σχεδιάζει τα αναγκαία έργα υποδομής αγροτοκτηνοτροφικού, τουριστικού, 
ενεργειακού, εμπορικού κλπ χαρακτήρα (π.χ. αγροτική οδοποιία, συστήματα 

άρδευσης εγγειοβελτιωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, κλπ). 
13.Εισηγείται επί των αναγκαίων έργων υποδομής αγροτοκτηνοτροφικού, τουριστικού, 

ενεργειακού, εμπορικού κλπ χαρακτήρα (π.χ. αγροτική οδοποιία, συστήματα 
άρδευσης εγγειοβελτιωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, κλπ). 

14.Μελετά και εισηγείται επί των αναγκαίων δράσεων του Δήμου για τη δημιουργία 
συνθηκών ανάπτυξης των παραγωγικών κλάδων της τοπικής οικονομίας. 

15.Σην εφαρμογή ενεργειών αγροτικής ανάπτυξης.  
16.Σην εφαρμογή ενεργειών κτηνοτροφικής ανάπτυξης.  

17.Σην εφαρμογή ενεργειών ενεργειακής ανάπτυξης. 
18.Σην προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών. 

19.Ση διαχείριση των βοσκότοπων. 
20.Ση διαχείριση των δημοτικών αγροτεμαχίων. 

21.Σην αδειοδότηση και εποπτεία εμπορικών δραστηριοτήτων. 
22.Σις άδειες πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου. 

23.Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπομένων διαδικασιών σύμφωνα με το 
νόμο και τους κανόνες διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για θέματα της 

αρμοδιότητάς του. 
24.Ση διασύνδεση των ενεργειών αγροτικής, κτηνοτροφικής και ενεργειακής ανάπτυξης. 

25.Ση θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 
26.Είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε άλλο ήθελε ανατεθεί από το Δήμαρχο γραπτώς ή 

προφορικώς. 
 

Β) Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του 
προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της 

θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου. 
 

Γ) Ανακαλεί την υπ΄αριθμόν 75/2016 απόφαση Δημάρχου.  
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Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού 
και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.  

                                                              
                                                             

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ 

 

 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΚΑΡΛΟ 

υνημμένα: 
Εσωτερική Διανομή:  

1. Πρόεδρος Δημοτικού υμβουλίου 
2. Αντιδημάρχους του Δήμου 
3. Αναφερόμενος  
4. Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων του Δήμου 

5. Πρόεδροι Κοινοτήτων Δήμου 
6. Πρόεδροι Νομικών Προσώπων Δήμου 
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