
 
 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/2014 
 

ΘΕΜΑ : «Ορισµός Αντιδηµάρχων» 
 
 

       Ο ∆ήµαρχος Καρπενησίου 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ Α’ 87), όπως ισχύει, αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την 
αναπλήρωση του ∆ηµάρχου. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 16  του Ν.3852/2010,  αναφορικά µε τον 
ορισµό της θητείας των αιρετών οργάνων. 

3. 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. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων 
(Ν.3463/2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 
94,95 του Ν.3852/2010. 

5. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Καρπενησίου εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 
παρ. 2 του Ν.3852/2010,  και σε συνδυασµό µε τον πληθυσµό του και µε το 
γεγονός ότι αποτελείται από έξι (6) ∆ηµοτικές Ενότητες και εποµένως µπορούν 
να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήµαρχοι. 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α’) 
«Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις 
εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεργασίας του Ν.4046/2012».  

7. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010, 
όπως ισχύουν, αναφορικά µε την αποζηµίωση αιρετών της παρ. 1 του αρ. 93 
του Ν. 3852/2010. 

8. Την αριθµ. οικ. 532/7-1-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
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9. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρπενησίου που 
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1357 Β’/16.06.2011 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. τις υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας ως 

Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Καρπενησίου, µε θητεία από 01/09/2014 µέχρι 
28/2/2017, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, και τους µεταβιβάζει 
αρµοδιότητες ως εξής: 
 

1. Τον κ. Λάππα Κλεοµένη, κατά τόπον Αντιδήµαρχο για τη ∆ηµοτική Ενότητα 
Ποταµιάς, και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες σε θέµατα: 

α. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής, όπως αυτά 
περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως: 

i. Αρµοδιότητες Σχεδιασµού - Συντονισµού και Παρακολούθησης 
Κοινωνικών Πολιτικών 

ii. Αρµοδιότητες Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικών Πολιτικών 

iii. Αρµοδιότητες Eφαρµογής Κοινωνικών Πολιτικών 

iv. Αρµοδιότητες Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας 

v. Αρµοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 

vi. Αρµοδιότητες σε θέµατα Προστασίας και Προαγωγής της 
∆ηµόσιας Υγείας 

vii. Αρµοδιότητες σε θέµατα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης 

viii. Αρµοδιότητες σε θέµατα Πολιτισµού 

ix. Αρµοδιότητες σε θέµατα Αθλητισµού και Νέας Γενιάς 

x. Αρµοδιότητες σε θέµατα Λειτουργίας Παιδικών & Βρεφονηπιακών 
Σταθµών  

xi. Αρµοδιότητες σε θέµατα  Λειτουργίας Κ.Α.Π.Η 

  
2. Τον κ. Παντελή Χαλκιά κατά τόπον Αντιδήµαρχο για τη ∆ηµοτική Ενότητα 

Κτηµενίων, και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες σε θέµατα: 

α. Λειτουργίας Υποδοµών & ∆ικτύων, όπως αυτές περιγράφονται στον 
σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως: 

i. Αρµοδιότητες στον τοµέα της Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και 
των Κοιµητηρίων  

ii. Αρµοδιότητες σε θέµατα Συντήρησης Πρασίνου 

iii. Αρµοδιότητες στον τοµέα της Ύδρευσης – Αποχέτευσης 

iv. Αρµοδιότητες στον τοµέα της Συντήρησης των Υποδοµών και των 
∆ικτύων 

v. Αρµοδιότητες ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Οχηµάτων 

vi. Αρµοδιότητες στον τοµέα της Πολιτικής Προστασίας 



 
3.  Τον κ. Κουτροµάνο Ταξιάρχη κατά τόπον Αντιδήµαρχο για τη ∆ηµοτική 

Ενότητα Φουρνάς, και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες σε θέµατα:  

α. Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και 
ιδίως: 

i. Αρµοδιότητες σε θέµατα Μελετών και Κατασκευών 

ii. Αρµοδιότητες σε θέµατα Συντήρησης Πρασίνου 

iii. Αρµοδιότητες σε θέµατα Συγκοινωνιών 

iv. Αρµοδιότητες σε θέµατα Αδειοδοτήσεων Μεταφορών Βιοµηχανίας 
& Τεχνικών Εγκαταστάσεων 

β. Υπηρεσιών ∆όµησης και Περιβάλλοντος, όπως αυτές περιγράφονται 
στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και ιδίως: 

i. Αρµοδιότητες στον τοµέα Έκδοσης Αδειών ∆όµησης – Ελέγχου 
Κατασκευών 

ii. Αρµοδιότητες στον τοµέα των Αυθαιρέτων 

iii. Αρµοδιότητες στον τοµέα των Πολεοδοµικών Εφαρµογών & 
Σχεδίων Πόλεων 

iv. Αρµοδιότητες στον τοµέα της Εξοικονόµησης Ενέργειας 

v. Αρµοδιότητες στον τοµέα του Περιβάλλοντος 

γ. ∆ιαχείρισης Προστατευµένων Περιοχών, όπως αυτές περιγράφονται 
στον σχετικό Ο.Ε.Υ.  

δ. ∆ιοικητικών Υποθέσεων, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. 
αποκλειστικώς για θέµατα:  

i. Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

ii. ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

4. Τον κ. Ντέκα Χρήστο, κατά τόπον Αντιδήµαρχο για τη ∆ηµοτική Ενότητα 
Προυσού, και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες σε θέµατα: 

α. Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. και 
ιδίως: 

i. Αρµοδιότητες στον τοµέα της Φυτικής Παραγωγής 

ii. Αρµοδιότητες στον τοµέα της Ζωικής Παραγωγής 

iii. Αρµοδιότητες στον τοµέα της Αλιείας Εσωτερικών Υδάτων 

iv. Αρµοδιότητες σε θέµατα Κτηνιατρικής 

v. Αρµοδιότητες σε θέµατα Λειτουργίας ∆ηµοτικών Σφαγείων 

β. ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. 
και αποκλειστικά: 

i. Αρµοδιότητες σε θέµατα ∆ηµοτικής Κατάστασης 

ii. Αρµοδιότητες σε θέµατα Ληξιαρχείου 

iii. Αρµοδιότητες σε θέµατα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 



γ. Αδειοδοτήσεων & Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων όπως αυτές 
περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ.  

δ. Οικονοµικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. 
αποκλειστικώς για θέµατα: 

i) Ταµείου 

ii) Εσόδων 

iii) ∆ιαχείρισης ∆ηµοτικής Περιουσίας 

5.   Την κα Κονιαβίτη Ευδοξία, κατά τόπον Αντιδήµαρχο για τη ∆ηµοτική 
Ενότητα ∆οµνίστας, και της µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες σε 
θέµατα: 

α. Οικονοµικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. 
αποκλειστικώς για θέµατα: 

i. Προϋπολογισµού 

ii. Λογιστηρίου  

iii. Προµηθειών και Λειτουργίας Αποθηκών 

β. ∆ιοικητικής Βοήθειας, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε.Υ. 

 
2. Οι ως άνω οριζόµενοι Αντιδήµαρχοι έχουν την αρµοδιότητα έκδοσης και 

υπογραφής όλων των αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών, 
πιστοποιητικών και διοικητικών πράξεων που σχετίζονται µε τις ανωτέρω 
ανατιθέµενες καθ’ ύλην αρµοδιότητες.   

3. Οι ανωτέρω οριζόµενοι Αντιδήµαρχοι έχουν τις ακόλουθες κατά τόπον 
αρµοδιότητες: 

α) Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστηµένες στη ∆ηµοτική Ενότητα 

β) Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται 
στη ∆ηµοτική Ενότητα 

γ) Μεριµνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που 
βρίσκεται στη ∆ηµοτική Ενότητα 

δ) Υπογράφουν, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά  και λοιπά διοικητικά έγγραφα που 
εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της 
∆ηµοτικής Ενότητας  

ε) Συνεργάζονται µε τους προέδρους των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων 
και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των 
προβληµάτων τους 

στ) Εξυπηρετούν και ενηµερώνουν τους Πολίτες για θέµατα της ∆ηµοτικής 
Ενότητας  

ζ) Τελούν τους πολιτικούς γάµους στη ∆ηµοτική Ενότητα  

η) Εποπτεύουν και ελέγχουν τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών 
στοιχείων της ∆ηµοτικής Ενότητας 

4. Τις καθ’ ύλην και τις κατά τόπον αρµοδιότητες:  



α) του Αντιδηµάρχου κ. Κλεοµένη Λάππα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο 
Αντιδήµαρχος κ. Κουτροµάνος Ταξιάρχης, ενώ τις αρµοδιότητες  

β) του Αντιδηµάρχου κ. Κουτροµάνου Ταξιάρχη  που απουσιάζει ή κωλύεται 
ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Παντελής Χαλκιάς, ενώ, τις αρµοδιότητες  

γ) του Αντιδηµάρχου κ. Παντελή Χαλκιά που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο 
Αντιδήµαρχος κ. Ντέκας  Χρήστος, ενώ, τις αρµοδιότητες  

δ) του Αντιδηµάρχου κ. Ντέκα Χρήστου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η 
Αντιδήµαρχος κα Κονιαβίτη Ευδοξία, ενώ, τις αρµοδιότητες  

ε) της Αντιδηµάρχου κας Κονιαβίτη Ευδοξίας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί 
ο Αντιδήµαρχος κ. Κλεοµένης Λάππας,  

5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος των ανωτέρω τις αρµοδιότητες ασκεί ο 
ίδιος ο ∆ήµαρχος. 

6. Από τους ανωτέρω οριζόµενους Αντιδηµάρχους αντιµισθία θα λαµβάνουν οι, κ. 
Κουτροµάνος Ταξιάρχης, κ. Ντέκας Χρήστος και κ. Κλεοµένης Λάππας, ενώ δεν 
θα λαµβάνουν ο κ. Παντελής Χαλκιάς και η κα Κονιαβίτη Ευδοξία.   

7. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 
Αντιδήµαρχος κ. Λάππας Κλεοµένης, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και όταν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από 
τον Αντιδήµαρχο κ. Χαλκιά Παντελή. 

8. Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία εβδοµαδιαία εφηµερίδα της 
πρωτεύουσας του Νοµού και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 
 Εσωτερική ∆ιανοµή: Ο ∆ήµαρχος Καρπενησίου 

1. Γενικό Γραµµατέα 
2. Αντιδήµαρχοι 
3. Πρόεδρο ∆.Σ. 
4. Προϊστάµενοι Οργανικών 

Μονάδων  
(µε υποχρέωση γνωστοποίησης 
στο υφιστάµενο προσωπικό τους) 

5. Νοµικά Πρόσωπα ∆ήµου 
 

 
 
 
 
 
 
 

Νικόλαος  Σουλιώτης 
 
 

 
 


