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ΑΔΑ: 6Υ62ΩΨ1-8Ω9

Ροδολίβος 04 Απριλίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: -2784Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 19/2018
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.3463/2006 «Κϋρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/2006).
3. Την υπ’ αριθµ. 15150/15-04-2014 (ΦΕΚ 955/16-4-2014/τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας µε το
Ν.3852/2010».
4. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου (ΦΕΚ 2719/17-11-2011/τ.Β΄).
5. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Αµφίπολης εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν.3852/2010
σχετικά µε τον ορισµό έως τεσσάρων Αντιδηµάρχων σε δήµους που προέρχονται από συνένωση µε
πληθυσµό πάνω από 5.001 και έως 20.000 κατοίκους.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε΄του Ν.4051/2012 (Α΄ 40), αναφορικά µε τον αριθµό
Αντιδηµάρχων που δικαιούνται να λαµβάνουν αντιµισθία.
7. Την εγκύκλιο 43/30565/06-08-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Ορκωµοσία των
αιρετών των ∆ήµων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των
∆ήµων (δηµοτική περίοδος: 1/9/2014 – 31/08/2019).
8. Το από 24-08-2014 Πρακτικό Ορκωµοσίας της ∆ηµοτικής Αρχής του ∆ήµου Αµφίπολης.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 9 «Μεταβίβαση αρµοδιότητας των διοικητικών οργάνων – Εξουσιοδότηση
των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή» του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις».
10. Τις αριθµ. 4/1952/13-3-2017 (Α∆Α: 6ΡΒΨΩΨ1-ΥΒΧ), 14/3634/05-05-2017 (Α∆Α:ΩΨΛΩΩΨ151Χ) αποφάσεις του ∆ηµάρχου Αµφίπολης περί ορισµού άµισθου Αντιδηµάρχου και µεταβίβασης
αρµοδιοτήτων στον Μαριανό ∆ηµήτριο.
11. Την αριθ. 18/4105/19-05-2017 (Α∆Α:ΩΨΘΩΩΨ1-∆Λ9) Απόφαση ∆ηµάρχου για ορισµό
Αντιδηµάρχων, µε θητεία από 19/05/2017 έως 31/08/2019.
12. Την αρίθ. 23/5795/07-07-2017 (Α∆Α: 6ΨΑΥΩΨ1-ΩΥΕ) Απόφαση ∆ηµάρχου µεταβίβασης
αρµοδιοτήτων στον Μαριανό ∆ηµήτριο.
13. Την αριθ. πρωτ. 2759/03-04-2018 επιστολή παραίτησης του Τσιουτσιούλη Αναστασίου από τη
θέση του έµµισθου Αντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων –Τεχνικής Υπηρεσίας & Φωτισµού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Τροποποιεί την αριθ. 18/4105/19-05-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου ,µετά από την παραίτηση του
έµµισθου Αντιδηµάρχου Τσιουτσιούλη Αναστασίου του Βασιλείου , ως εξής:
Α1. Ορίζει έµµισθο Αντιδήµαρχο τον κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο του Βασιλείου και του µεταβιβάζει
τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α. καθ’ ύλην:

της υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου

Φωτισµού (Φ.Ο.Π.)
Β. Τροποποιεί την αριθ. 18/4105/19-05-2017
Απόφαση ∆ηµάρχου και συγκεκριµένα µόνο ως
προς την µεταβιβαζόµενη καθ΄ύλην αρµοδιότητα, από τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Γαρούφα
Βασίλειο του Γεωργίου, στον οποίο είχε ανατεθεί η άρδευση όλου του δηµοτικού δικτύου , πλην της
Τοπικής Κοινότητας Κορµίστας, στον έµµισθο Αντιδήµαρχο κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο του Βασιλείου
και ορίζει εκ νέου ως εξής:
•Αναθέτει στον έµµισθο Αντιδήµαρχο κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο
του Βασιλείου την
εποπτεία, το συντονισµό, τον έλεγχο λειτουργίας και γενικότερα την ευθύνη της Άρδευσης
αποκλειστικά και µόνο για την ∆ηµοτική Ενότητα Κορµίστας.
Γ. Συµπληρώνει τις αριθ.4/1952/13-3-2017 (Α∆Α: 6ΡΒΨΩΨ1-ΥΒΧ), 18/4105/19-05-2017
(Α∆Α:ΩΨΘΩΩΨ1-∆Λ9), 23/5795/07-07-2017 (Α∆Α: 6ΨΑΥΩΨ1-ΩΥΕ) αποφάσεις ∆ηµάρχου και
προσθέτει - συµπληρώνει τις παρακάτω αρµοδιότητες (χωρίς αντιµισθία) στον Αντιδήµαρχο κ.
Μαριανό ∆ηµήτριο του Γεωργίου, ως εξής:
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α. την άσκηση κατά τόπον αρµοδιοτήτων που αφορούν την ∆ηµοτική Ενότητα Πρώτης και
συγκεκριµένα:

Τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα Πρώτης.

Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην ως άνω
δηµοτική ενότητα.

Την µέριµνα για την εύρυθµη λειτουργία του εξοπλισµού και των υποδοµών.

Τη συνεργασία µε τα Συµβούλια και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων Πρώτης,
Κρηνίδας και Αγγίστας.

Τον έλεγχο και την εποπτεία των αδειοδοτήσεων και των εµπορικών δραστηριοτήτων
(καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, υπαίθριες δραστηριότητες) της ∆ηµοτικής
Ενότητας Πρώτης.

Την υπογραφή των αδειών όλων των εµπορικών δραστηριοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας
Πρώτης.

Την υπογραφή πράξεων, αποφάσεων και εγγράφων που σχετίζονται µε τις πιο πάνω
ανατιθέµενες αρµοδιότητες.

Την υπογραφή βεβαιώσεων µόνιµης κατοικίας, κατόπιν υποβολής των νόµιµων
δικαιολογητικών (Ε1 της ∆.Ο.Υ. ή λογαριασµών ∆ΕΚΟ), για τη ∆.Ε. Πρώτης.

Την υπογραφή βεβαιώσεων ζωής και πιστοποιητικών συντήρησης συγγενών εργαζοµένων
στο εξωτερικό που αφορούν τη ∆.Ε. Πρώτης.

Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής πολιτών και τη θεώρηση αντιγράφων από το
πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο.

Η αριθµ. 14/3634/5-5-2017 (Α∆Α: ΩΨΛΩΩΨ1-51Χ) απόφαση του ∆ηµάρχου Αµφίπολης, µε την οποία
µεταβιβάστηκε στον Μαριανό ∆ηµήτριο η άσκηση της αρµοδιότητας τέλεσης των πολιτικών γάµων που
πραγµατοποιούνται στο ∆ήµο Αµφίπολης, θεωρείται ισχύουσα.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και
να δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Μελίτος ∆. Κωνσταντίνος
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4.

Γραφείο ∆ηµάρχου
Οριζόµενοι Αντιδήµαρχοι
Προϊστάµενοι Υπηρεσιών
∆ηµοτικές Ενότητες

