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Στυλίδα   10 - 09 - 2019 
 
Αριθ. Πρωτ:  8492 
 
       ΠΡΟΣ 
 
Όπως πίνακας αποδεκτών 

ΘΕΜΑ: Απόφαση ∆ηµάρχου για ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση     
               αρµοδιοτήτων. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ 

Έχοντας υπόψη  

1.- Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α ́87/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»], για τη σύσταση και συγκρότηση 
των Πρωτοβάθµιων ΟΤΑ,  

2.- Την µε αριθµό 34/2019 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Λαµίας περί επικύρωσης των αποτελεσµάτων των αρχικών και 
επαναληπτικών ∆ηµοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και 2ας Ιουνίου 
2019 και ανακήρυξης των επιτυχόντων και των επιλαχόντων συνδυασµών, 
των εκλεγέντων ∆ηµάρχου και ∆ηµοτικών Συµβούλων του ∆ήµου 
Στυλίδας.  

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α ́87/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης»], σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 59 
του ιδίου Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 
68 Ν.4555/2018 [ΦΕΚ Α ́ 133/2018-Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι ], και ισχύει, 
σύµφωνα µε το άρθρο 92 του αυτού νόµου από τη δηµοτική περίοδο που 
αρχίζει µετά την έναρξη ισχύος του Ν.4555/2018, ενώ η παρ.4 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ.2.γ. Ν.4623/2019,[ΦΕΚ Α ́ 134/2019- 
«Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα ζητήµατα»].  
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): 
Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις, περί 
µεταβίβασης αρµοδιότητας των διοικητικών οργάνων-Εξουσιοδότηση των 
διοικητικών οργάνων προς υπογραφή.  

5. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος Β') 
απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της Χώρας», σύµφωνα µε το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του 
Ν.4483/2017 (Α' 107) και της παρ. 3ε ' άρθρου 3 Ν. 4051/2012 (Α' 40), 
αναφορικά µε την αντιµισθία.  

7. Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας  απογραφής έτους 
2011 (υπ’αριθ. 11247/28-12/2012 απόφαση ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ Β΄ 3465) και 
αποφ. ΓΠ-191/20.03.2014 (Β΄698) για το ∆ήµο Στυλίδας, σύµφωνα µε τα 
οποία ο πληθυσµός του ανέρχεται στους 12.750 κατοίκους.   

8. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος µας έχει τρεις (3) ∆ηµοτικές Ενότητες. 

9. Το γεγονός ότι στο ∆ήµο µπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) 
Αντιδήµαρχοι. 

10. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Στυλίδας (ΦΕΚ 
2652/τ.Β΄/28-07-2017).  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Ι. Ορίζουµε τους κατωτέρω ∆ηµοτικούς Συµβούλους, ως Αντιδηµάρχους 
του ∆ήµου Στυλίδας, µε θητεία από 10/09/2019 µέχρι 30/09/2020, εντός 
της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, µε τους εξής τοµείς ευθύνης και 
αρµοδιοτήτων τους.  

1. Τον κ. Κωνσταντίνο Χριστοδούλου ∆ηµοτικό Σύµβουλο της 
πλειοψηφίας και του µεταβιβάζει καθ’ ύλην την αρµοδιότητα χειρισµού 
των κάτωθι θεµάτων: 

Α. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τµήµατος ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών και των υπαγοµένων σε αυτό Γραφείων: 

 
• Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου,   
• ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου και  
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• Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας. 
 

Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Πολεοδοµίας, που 
έχει ως αντικείµενο την εφαρµογή του πολεοδοµικού σχεδιασµού, τον 
έλεγχο εφαρµογής των οικοδοµικών αδειών, τον έλεγχο των αυθαίρετων 
κατασκευών και ετοιµόρροπων κτισµάτων. 
Γ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου των Λαϊκών 
Αγορών. 
∆. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων. 
Ε. Την εποπτεία και ευθύνη της φροντίδας των Αδέσποτων Ζώων. 
ΣΤ. Τη χορήγηση βεβαιώσεων µόνιµης κατοικίας. 
Ζ.  Την παραχώρηση-διάθεση πλατειών, κοινοχρήστων χώρων, αιθουσών 
του ∆ήµου κλπ. για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. 
 
Παράλληλα µεταβιβάζει στον Αντιδήµαρχο κ. Κωνσταντίνο 
Χριστοδούλου κατά τόπον της ∆.Ε. Στυλίδας την αρµοδιότητα χειρισµού 
των κάτωθι: 
 
Α. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Ηλεκτροµηχανολογικών 
Έργων και Ενέργειας µε αντικείµενο:  

• Τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών  υποδοµών του 
∆ήµου. 

• Την αποκατάσταση φθορών - βλαβών που έχουν υποστεί  οι 
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις στο ∆ήµο. 

• Τον προγραµµατισµό αντιµετώπισης τρεχουσών και µελλοντικών 
αναγκών σε ηλεκτροµηχανολογικό υλικό. 

• Τον εκσυγχρονισµό και αναβάθµιση ηλεκτροµηχανολογικού υλικού. 
• Την τήρηση αρχείου επισκευών και συντήρησης που έχουν γίνει. 
• Την τήρηση αρχείου έργων που έχουν γίνει. 
• Την επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα από τις µελέτες, τα συµβατικά τεύχη και τη σχετική 
νοµοθεσία. 

• Τη µέριµνα για την τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων κατασκευής 
των έργων. 

• Τη µέριµνα για την παραλαβή των περαιωµένων έργων από τις 
αρµόδιες επιτροπές και την αρχειοθέτηση των σχετικών φακέλων. 
 

Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Ύδρευσης & 
Αποχέτευσης και Άρδευσης µε αντικείµενο:  
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• Τη µέριµνα για κάθε πράξη που έχει σχέση µε την συντήρηση, 
επέκταση, επισκευή και ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης - 
αποχέτευσης. 

• Τον καταρτισµό µελετών συντήρησης και επισκευής φρεατίων 
αποχέτευσης όµβριων υδάτων, συντήρησης των δικτύων όµβριων 
υδάτων µετά των φρεατίων υδροσυλλογής αρµοδιότητας ∆.Ε. 
Στυλίδας (σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς, όπου 
απαιτείται, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία), κατασκευής αποχετευτικών 
δικτύων ακαθάρτων και συνδέσεων ακινήτων, κατασκευής έργων 
αποχέτευσης λυµάτων, κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων 
ακινήτων µε το δίκτυο ακαθάρτων. 

• Τη µέριµνα για την παραλαβή των σχετικών µελετών αποχέτευσης 
από τους αρµόδιους φορείς. 

• Τη µέριµνα για κάθε πράξη που έχει σχέση µε την συντήρηση, 
επέκταση, επισκευή και ανακατασκευή του δικτύου άρδευσης. 

• Την εποπτεία της καταγραφής των καταναλώσεων νερού. 
• Τη συντήρηση των αρδευτικών συγκροτηµάτων κατά τακτά χρονικά 

διαστήµατα, την αποκατάσταση των µικρών βλαβών και την 
ενηµέρωση των αρµόδιων οργάνων για µεγαλύτερες βλάβες. 

• Την παρακολούθηση του αρχείου των ωρών άρδευσης. 
• Την τήρηση κατάστασης, στην οποία θα καταγράφονται τα ονόµατα 

των παραγωγών σύµφωνα µε το πρόγραµµα άρδευσης. 
• Τη σύνταξη αναλυτικών καταστάσεων, όπου θα εµφανίζονται τα 

στοιχεία των παραγωγών που κάνουν χρήση του δηµοτικού 
αρδευτικού δικτύου, τις εκτάσεις των αγροτεµαχίων που αρδεύουν, 
τις ώρες που αναλογούν στον κάθε παραγωγό και γενικώς οτιδήποτε 
άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο προκειµένου να συνταχθεί ο 
βεβαιωτικός κατάλογος άρδευσης από την αρµόδια υπηρεσία. 

• Τη µέριµνα για την καταβολή των τελών άρδευσης. 
 
Γ.  Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του ΚΕΠ µε αντικείµενο: 
 

• Την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των τµηµάτων ΚΕΠ 
και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισµό, την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους.  
 
Την υπογραφή όλων των αποφάσεων ή άλλων εγγράφων, που 
εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων του, καθώς 
και όλων των εγγράφων αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, 
δηµόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητας 
του.  
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∆. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Τεχνικών Έργων και 
Συγκοινωνιών. 
 

• Τη µελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων τεχνικής υποδοµής, 
τοπικής σηµασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και 
την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται µε την αγροτική 
οδοποιία, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά 
έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος 
κ.λπ., σε συνεργασία µε το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και το 
Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης.  

• Τη συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση ενεργειών άµεσης 
επέµβασης σε περιπτώσεις επειγουσών εργασιών εκτός 
προγράµµατος. 

• Την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης σε φθορές που προκύπτουν 
αιφνιδίως και χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης και αφορούν στην 
οριζόντια-κάθετη σήµανση, καθώς και σε στοιχεία οριοθέτησης 
πεζοδροµίων (κιγκλιδώµατα-κολωνάκια). 

• Την επίβλεψη από διοικητικής και τεχνικής άποψης των έργων που 
εκτελούν τα Συνεργεία µε αυτεπιστασία, καθώς και των αντίστοιχων 
εργασιών συντηρήσεων. 

• Την τήρηση των διαδικασιών καταγραφής, συγκέντρωσης και 
ενηµέρωσης του Γραφείου Προµηθειών της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
µε πρωτογενή, κυρίως, στοιχεία, απασχόλησης τεχνικού 
προσωπικού, απασχόλησης µηχανηµάτων και ανάλωσης υλικών και 
µε στοιχεία προόδου καθενός από τα έργα του προγράµµατος 
δράσης των Συνεργείων. 

• Τη λήψη µέτρων ρύθµισης της κυκλοφορίας, τον καθορισµό χώρων 
στάθµευσης αυτοκινήτων, τον καθορισµό των υπεραστικών 
γραµµών λεωφορείων, πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και 
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας και, γενικότερα, τη λήψη µέτρων 
για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, όπως και την υλοποίηση 
των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων. 

• Την έκδοση αποφάσεων, που σχετίζονται µε τις πιο πάνω 
ανατιθέµενες αρµοδιότητες και την επιβολή των προβλεπόµενων 
διοικητικών κυρώσεων. 
 

 
2. Τον κ. ∆ηµήτριο Ψάρρη ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας 

και του µεταβιβάζει καθ’ ύλην την αρµοδιότητα χειρισµού των κάτωθι 
θεµάτων: 
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Α. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Αγροτικής 
Παραγωγής µε αντικείµενο: 

 
• Την ανάπτυξη της Γεωργίας. 
• Τη διατήρηση του γεωργικού πληθυσµού στις εστίες του. 
• Τη συνεργασία µε τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις 

τους για την διερεύνηση και επισήµανση των τεχνικών και 
οικονοµικών προβληµάτων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. 

• Την παροχή τεχνικής βοήθεια για τη βελτίωση της ποιότητας των 
παραγοµένων προϊόντων και τη µείωση κόστους παραγωγής τους. 

• Την οργάνωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων στα διάφορα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας. 

• Τη διενέργεια ελέγχων µε σκοπό την υλοποίηση κοινοτικών 
προγραµµάτων (οικονοµικές ενισχύσεις στη φυτική και ζωική 
παραγωγή). 

• Την ενηµέρωση του αγροτικού κόσµου για ασθένειες που είναι 
επιβλαβείς για τη φυτική ή τη ζωική παραγωγή και παρέχει 
κατευθύνσεις για την αντιµετώπιση τους. 

• Τη µέριµνα για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίµηση και 
παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής. 

• Τη µελέτη σε συνεργασία µε το  Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών για 
την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που 
αφορούν στη γεωργία και ιδίως αυτών που σχετίζονται µε την 
αγροτική οδοποιία, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα 
εγγειοβελτιωτικά έργα. 

• Την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του 
κτηνοτροφικού πληθυσµού στις εστίες του. 

• Την ανάπτυξη, προστασία, εκτίµηση και παρακολούθηση της ζωικής 
παραγωγής. 

• Τη µελέτη σε συνεργασία µε το  Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών για 
την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που 
αφορούν τη κτηνοτροφία όπως π.χ τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων. 

• Τη διαχείριση των βοσκοτόπων. 
• Την εφαρµογή και τον έλεγχο του συστήµατος αναγνώρισης και 

καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του ∆ήµου (ενώτια για την 
ατοµική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, 
διαβατήρια ζώων, τήρηση ατοµικών µητρώων). 
 

Παράλληλα µεταβιβάζει στον Αντιδήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Ψάρρη κατά 
τόπον της ∆. Ε. Στυλίδας - Εχιναίων την αρµοδιότητα χειρισµού των 
κάτωθι: 
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Α. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τµήµατος Περιβάλλοντος 
και Πολιτικής Προστασίας και του υπαγοµένου σε αυτό Γραφείου 
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας µε αντικείµενο: 
 

• Την εφαρµογή του Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας 
κατά το µέρος που αφορά µέτρα και δράσεις στη ∆. Ε. Στυλίδας - 
Εχιναίων. 

• Το σχεδιασµό  προληπτικών µέτρων για την αντιµετώπιση κινδύνων. 
• Το σχεδιασµό, συντονισµό και επίβλεψη των µέτρων για την 

αποκατάσταση των καταστροφών. 
• Τη µέριµνα για τη διάθεση και το συντονισµό των πόρων 

(ανθρώπινο δυναµικό, µηχανικά και άλλα µέσα) για τη διαχείριση 
κρίσεων και την αντιµετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών 
στην περιοχή αρµοδιότητάς του. 

• Τη µέριµνα για την εκπαίδευση Προσωπικού σε θέµατα 
αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών. 

• Την υλοποίηση  προγραµµάτων ενηµέρωσης των πολιτών σε θέµατα 
πρόληψης και αντιµετώπισης φυσικών ή άλλων καταστροφών ή 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

• Τη  µέριµνα για την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και 
υποδοµής των υπηρεσιών των ∆.Ε. Στυλίδας - Εχιναίων 
προκειµένου να είναι ικανές για τη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων 
πολιτικής προστασίας. 

• Τον καθορισµό χώρων υποδοχής πληγέντων και τη µέριµνα για την 
ανάπτυξη υποδοµών στους χώρους αυτούς ικανών για τη διαβίωση 
των εκεί διαµενόντων. 

• Την προώθηση σε εθελοντικό επίπεδο θεµάτων πολιτικής 
προστασίας. 

 
Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Συντήρησης 
Πρασίνου µε αντικείµενο: 
 

• Τη µελέτη και κατασκευή έργων µικρής κλίµακας µε αυτεπιστασία 
σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες. 

• Τη συντήρηση και εκτέλεση έργων και εργασιών πρασίνου σε άλση 
και πάρκα και παιδικές χαρές και σχολικά συγκροτήµατα. 

• Τις εργασίες  παρεµβάσεων – αναπλάσεων στους χώρους πρασίνου 
της αρµοδιότητάς του. 

• Την εκπόνηση προγράµµατος ποτίσµατος των  δένδρων (ιδιαίτερα 
στις νέες φυτεύσεις) σε δενδροστοιχίες και κοινόχρηστους χώρους 
πρασίνου σε συνεργασία µε το Γραφείο Κίνησης. 
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• Την κοπή δέντρων που θεωρούνται επικίνδυνα για την δηµόσια 
ασφάλεια ενώ για τα υπόλοιπα ακολουθείται το τακτικό και έκτακτο 
πρόγραµµα κλαδεύσεων. 

• Τη διακίνηση των µηχανηµάτων, της µεταφοράς υλικών, φυτών, 
εργαλείων κλπ. στους χώρους πρασίνου της πόλης καθώς και της 
αποκοµιδής των φυτικών υπολειµµάτων και λοιπών υλικών που 
προέρχονται από τις εργασίες της υπηρεσίας. 
 
Την υπογραφή όλων των αποφάσεων ή άλλων εγγράφων, που 
εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων του, καθώς 
και όλων των εγγράφων αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, 
δηµόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητάς 
του. 

 
Γ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης στη ∆.Ε Στυλίδας µε αντικείµενο: 

 
• Την περισυλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση ογκωδών και  

µη αστικών απορριµµάτων. 
• Την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων, αστικών και αγροτικών 

δρόµων, πεζοδροµίων, πλατειών, πάρκων, παιδικών χαρών κλπ.. 
• Τη λήψη εκτάκτων µέτρων για τη καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό 

απαιτείται λόγω των καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή 
έκτατων γεγονότων. 

• Τον έλεγχο και την παρακολούθηση της διαδικασίας περισυλλογής, 
αποκοµιδής και µεταφοράς των ανακυκλώσιµων απορριµάτων.  

 
3. Τον κ. Χαράλαµπο Καναπίτσα ∆ηµοτικό Σύµβουλο της 

πλειοψηφίας και του µεταβιβάζει κατά τόπον της ∆. Ε. Εχιναίων την 
αρµοδιότητα χειρισµού των κάτωθι θεµάτων: 
 
Α. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης µε αντικείµενο: 
 

• Την περισυλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διάθεση ογκωδών και  
µη αστικών απορριµµάτων. 

• Την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων, αστικών και αγροτικών 
δρόµων, πεζοδροµίων, πλατειών, πάρκων, παιδικών χαρών κλπ.. 

• Τη λήψη εκτάκτων µέτρων για τη καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό 
απαιτείται λόγω των καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή 
έκτατων γεγονότων. 
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• Τον έλεγχο και την παρακολούθηση της διαδικασίας περισυλλογής, 
αποκοµιδής και µεταφοράς των ανακυκλώσιµων απορριµάτων.  
 

Β. Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Ηλεκτροµηχανολογικών 
Έργων και Ενέργειας µε αντικείµενο: 

 
• Τον έλεγχο των ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών  υποδοµών . 
• Την αποκατάσταση φθορών - βλαβών που έχουν υποστεί  οι 

ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις . 
• Τον προγραµµατισµό αντιµετώπισης τρεχουσών και µελλοντικών 

αναγκών σε ηλεκτροµηχανολογικό υλικό. 
• Τον εκσυγχρονισµό και αναβάθµιση ηλεκτροµηχανολογικού υλικού. 
• Την τήρηση αρχείου επισκευών και συντήρησης που έχουν γίνει. 
• Την τήρηση αρχείου έργων που έχουν γίνει. 
• Την επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα από τις µελέτες, τα συµβατικά τεύχη και τη σχετική 
νοµοθεσία. 

• Τη µέριµνα για την τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων κατασκευής 
των έργων. 
Τη µέριµνα για την παραλαβή των περαιωµένων έργων από τις 
αρµόδιες επιτροπές και την αρχειοθέτηση των σχετικών φακέλων. 

Την υπογραφή όλων των αποφάσεων ή άλλων εγγράφων, που 
εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων του, καθώς 
και όλων των εγγράφων αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, 
δηµόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητάς 
του.  

Γ. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Τεχνικών Έργων 
και Συγκοινωνιών  µε αντικείµενο: 
 

• Τη µελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων τεχνικής υποδοµής, 
τοπικής σηµασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και 
την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται µε την αγροτική 
οδοποιία, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά 
έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος 
κ.λπ., σε συνεργασία µε το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και το 
Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης.  

• Τη συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση ενεργειών άµεσης 
επέµβασης σε περιπτώσεις επειγουσών εργασιών εκτός 
προγράµµατος. 
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• Την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης σε φθορές που προκύπτουν 
αιφνιδίως και χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης και αφορούν στην 
οριζόντια-κάθετη σήµανση, καθώς και σε στοιχεία οριοθέτησης 
πεζοδροµίων (κιγκλιδώµατα-κολωνάκια). 

• Την επίβλεψη από διοικητικής και τεχνικής άποψης των έργων που 
εκτελούν τα Συνεργεία µε αυτεπιστασία, καθώς και των αντίστοιχων 
εργασιών συντηρήσεων. 

• Την τήρηση των διαδικασιών καταγραφής, συγκέντρωσης και 
ενηµέρωσης του Γραφείου Προµηθειών της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
µε πρωτογενή, κυρίως, στοιχεία, απασχόλησης τεχνικού 
προσωπικού, απασχόλησης µηχανηµάτων και ανάλωσης υλικών και 
µε στοιχεία προόδου καθενός από τα έργα του προγράµµατος 
δράσης των Συνεργείων. 

• Την µέριµνα για την αποθήκευση και διαχείριση του υλικοτεχνικού 
εξοπλισµού. 

• Τον προγραµµατισµό για την έγκαιρη παραγγελία των υλικών πριν 
την εξάντληση των αποθεµάτων. 

• Την ευθύνη της παραλαβής από τους αντίστοιχους προµηθευτές των 
κάθε είδους υλικών παγίων (µηχανήµατα-εξοπλισµός) ή 
αναλωσίµων που απαιτεί η λειτουργία του ∆ήµου. 

• Την εποπτεία των διαδικασιών χαρακτηρισµού υλικών ως αχρήστων 
ή ως υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών 
καταστροφής, αποµάκρυνσης ή εκποίησης τους. 

• Τη λήψη µέτρων ρύθµισης της κυκλοφορίας, τον καθορισµό χώρων 
στάθµευσης αυτοκινήτων, τον καθορισµό των υπεραστικών 
γραµµών λεωφορείων, πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και 
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας και, γενικότερα, τη λήψη µέτρων 
για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, όπως και την υλοποίηση 
των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων. 

• Την έκδοση αποφάσεων, που σχετίζονται µε τις πιο πάνω 
ανατιθέµενες αρµοδιότητες και την επιβολή των προβλεπόµενων 
διοικητικών κυρώσεων. 

 
4. Την κα Ειρήνη Ζαγαριώτου ∆ηµοτικό Σύµβουλο της 

πλειοψηφίας και της µεταβιβάζει καθ’ ύλην την αρµοδιότητα χειρισµού 
του κάτωθι: 

 
Α. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Κοινωνικής 
Πολιτικής και Ισότητας των ∆ύο Φύλων µε αντικείµενο: 
 

• Τη µέριµνα για την οργάνωση και την καλή λειτουργία των 
∆ηµοτικών Ιατρείων. 
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• Την ολοκληρωµένη υποστήριξη της υγείας. 
• Την υλοποίηση προγραµµάτων για την προαγωγή της δηµόσιας 

υγείας. 
• Το σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων αγωγής και 

προαγωγής υγείας στην κοινότητα (σχολεία - λέσχες φιλίας κ.α.). 
• Την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία µε φορείς, όπως Α.Ε.Ι., 

Α.Τ.Ε.Ι., επιστηµονικούς φορείς, συλλόγους κ.α. 
• Την ευθύνη για τη µελέτη των συνθηκών υγείας του πληθυσµού του 

∆ήµου Στυλίδας και τον σχεδιασµό δράσεων προληπτικής ιατρικής.   
• Την έκδοση  τοπικών υγειονοµικών διατάξεων και στη λήψη µέτρων 

σε θέµατα δηµόσιας υγιεινής. 
• Την πληροφόρηση των δηµοτών για θέµατα δηµόσιας υγείας. 
• Την εφαρµογή και διενέργεια προγραµµάτων εµβολιασµών. 

 
Παράλληλα της µεταβιβάζει κατά τόπον της ∆.Ε. Στυλίδας  την 
αρµοδιότητα χειρισµού θεµάτων του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας 
και Πολιτισµού. 
 
Α. Την εποπτεία και την ευθύνη στο τοµέα του Πολιτισµού των κάτωθι: 

 
• Το σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων δράσεων 

παρέµβασης του ∆ήµου για την ανάπτυξη του πολιτισµού στην 
περιοχή σε συνεργασία µε τους τουριστικούς επαγγελµατικούς 
φορείς της περιοχής.  

• Το σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση προγραµµάτων πολιτιστικής 
προβολής του ∆ήµου.  

• Την εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων στον τοµέα 
του πολιτισµού για την προστασία του τοπικού πολιτισµού, την 
προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που 
παράγονται σε τοπικό επίπεδο. 

• Τη συνεργασία µε το Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισµού µε 
σκοπό την πολιτιστική – τουριστική ανάδειξη της περιοχής.  
 

Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Κ.Α.Π.Η. µε 
αντικείµενο: 
 

• Την εφαρµογή πολιτικών ή δράσεων που αποσκοπούν στην 
υποστήριξη της τρίτης ηλικίας. 

• Την ανάπτυξη και την καλή λειτουργία των δοµών και των δράσεων 
για την Τρίτη ηλικία (Λέσχες Φιλίας, Πρόγραµµα «Βοήθεια στο 
Σπίτι», κ.λπ.). 
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• Την υλοποίηση προγραµµάτων ευαισθητοποίησης του κοινού 
σχετικά µε τον κοινωνικό ρόλο της τρίτης ηλικίας. 

• Την ανάπτυξη προγραµµάτων ψυχαγωγίας, ενηµέρωσης και παροχής 
υπηρεσιών στα µέλη των Λεσχών Φιλίας. 

• Τη δηµιουργία νέων Λεσχών Φιλίας. 
• Τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη των Λεσχών Φιλίας 

και του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και τις 
υπηρεσίες καθαριότητας στις Λέσχες Φιλίας. 

• Τη συνεργασία µε το Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της 
∆ηµόσιας Υγείας για θέµατα που αφορούν την υγεία των 
ωφελουµένων. 
 
Την υπογραφή όλων των αποφάσεων ή άλλων εγγράφων, που 
εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων της, καθώς 
και όλων των εγγράφων αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, 
δηµόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητάς 
του.  
 

 
ΙΙ. Η ∆ιεύθυνση του Τµήµατος Οικονοµικών Υπηρεσιών και 
συγκεκριµένα των Γραφείων : 
α. Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών. 
β. Εσόδων Περιουσίας και Ταµείου . 
γ. Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, παραµένουν 
στην ευθύνη της ∆ηµάρχου Στυλίδας.  
 
ΙΙΙ. Την υπογραφή όλων των αποφάσεων ή άλλων εγγράφων, που 
εκδίδονται κατ’ ενάσκηση του Γραφείου Τεχνικών Έργων και 
Συγκοινωνιών  φέρει η ∆ήµαρχος Στυλίδας.  
 
ΙV. Ο Αντιδήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Ψάρρης ορίζεται αναπληρωτής της 
∆ηµάρχου. 
 
V. Όλοι οι Αντιδήµαρχοι έχουν αρµοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάµων, 
εναλλακτικά µε τη ∆ήµαρχο. 
 
VI. Τις αρµοδιότητες των αντιδηµάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται 
ασκεί η ∆ήµαρχος.  
 
Η απόφαση να δηµοσιευτεί σε µια τουλάχιστον εφηµερίδα του νοµού και 
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου.  
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