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ΑΠΟΦΑΖ 345 /2022
Απόθαζη Γημάπσος για ηον οπιζμό Ανηιδημάπσυν & Κεηαβίβαζη
Απμοδιοηήηυν
Ο Γήμαπσορ Βέλος- Βόσαρ
Έσονηαρ ςπότη:

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο» (Α' 87), όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Λ.4555/2018 (Α’ 133) Πξόγξακκα Θιεηζζέλεο Η, αλαθνξηθά κε ηνλ
νξηζκό ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη από ην άξζξν 5 ηνπ
Λ.4623/2019 (Α' 134).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
3. Σελ ππ' αξηζ. 28549/16.04.2019 (ΦΔΘ 1327/17.04.2019 ηεύρνο B’) απόθαζε ΤΠ.Δ.
"Πξσηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Υώξαο, ζύκθσλα κε
ην λ. 3852/2010, όπσο ηζρύεη."
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο» (Α' 87), όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην
άξζξν 33 ηνπ Λ.4483/2017 (Α’ 107) θαη ηεο παξ. 3 ε' άξζξνπ 3 λ.4051/2012 (Α' 40), αλαθνξηθά
κε ηελ αληηκηζζία.
5.
Σν γεγνλόο όηη ζην Γήκν κπνξεί λα νξηζζνύλ ηέζζεξηο (4) Αληηδήκαξρνη, κε αληηκηζζία,
ζύκθσλα κε ηα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο έηνπο 2011 ηεο ΔΤΔ
γηα ηνλ Γήκν Βέινπ Βόραο ΦΔΘ 3465/28-12-2012 η Β ζύκθσλα κε ηα νπνία ν πιεζπζκόο ηνπ
αλέξρεηαη ζηνπο 19.027 θαηνίθνπο.
6. Σελ εγθύθιην ΤΠ.Δ. εγθ.82/59633/20.08.2019:Οξηζκόο Αληηδεκάξρσλ.
7. Σελ εγθύθιην ΤΠ.Δ εγθ. 48/22119/07-042020: Οξηζκόο Αληηδεκάξρσλ
8. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. (ΦΔΘ 622/26-2-2019)
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Α. Οξίδεη ηνπο θαησηέξσ δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο σο Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ Βέινπ Βόραο κε ζεηεία από 16-09-2022 κέρξη 31-12-2023 εληόο ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο
πεξηόδνπ, θαη ηνπο κεηαβηβάδεη αξκνδηόηεηεο σο εμήο:
1.
Οξίδεη ηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν κ. δπάλη Κισαήλ θαζ' ύιελ Αληηδήκαξρν
Οικονομικών Τπηπεζιών κε αληηκηζζία θαη ηνπ κεηαβηβάδεη αξκνδηόηεηεο σο εμήο:

ΑΔΑ: ΨΝΤΗΩ9Π-ΧΒΡ
- Απμοδιόηηηερ Γιεύθςνζηρ Οικονομικών Τπηπεζιών (απ.12 ηος ΟΔΤ) και ιδίυρ:
- ζέκαηα Σκήκαηνο Πξνϋπνινγηζκνύ, Ινγηζηεξίνπ θαη Πξνκεζεηώλ.
- ζέκαηα Σκήκαηνο Δζόδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο
- ζέκαηα Σκήκαηνο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο
Ο Αληηδήκαξρνο ζα ππνγξάθεη έγγξαθα θαη πξάμεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πην πάλσ
αλαηηζέκελεο αξκνδηόηεηεο, θαζώο θαη ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο.
Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ αλσηέξσ Αληηδεκάξρνπ πνπ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη αζθεί ν
Αληηδήκαξρνο θ. ηάρνο Αλδξέαο

2. ηνλ θ. ιάσο Ανδπέα θαζ' ύιελ Αληηδήκαξρν Ππογπαμμαηιζμού, Σεσνικών Έπγυν
& Κελεηών, κε αληηκηζζία θαη ηδίσο ηελ επνπηεία θαη επζύλε ησλ Σερληθώλ Τπεξεζηώλ
θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο:
α. Απμοδιόηηηερ Σμήμαηορ Κελεηών και Δπιβλέτευν

(απ.13 ηος ΟΔΤ- παπ.Α1, Α2 &

Α3)
- ζέκαηα γξαθείνπ πξνγξακκαηηζκνύ έξγσλ
- ζέκαηα γξαθείνπ κειεηώλ θαη επηβιέςεσλ έξγσλ
- ζέκαηα γξαθείνπ εγθαηαζηάζεσλ θαη αδεηνδνηήζεσλ
β. Απμοδιόηηηερ γπαθείος Ππογπαμμαηιζμού και Ανάπηςξηρ (απ.8 ηος ΟΔΤ- παπ. Α1 &
Α2) και ιδίυρ
- ζέκαηα κειεηώλ θαη έξεπλαο
- ζέκαηα ζρεδηαζκνύ θαη παξαθνινύζεζεο πξνγξακκάησλ
Ο Αληηδήκαξρνο ζα ππνγξάθεη έγγξαθα θαη πξάμεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πην πάλσ
αλαηηζέκελεο αξκνδηόηεηεο, θαζώο θαη ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο.
Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ αλσηέξσ Αληηδεκάξρνπ πνπ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη αζθεί ν Αληηδήκαξρνο θ.
δξάιεο Κηραήι.
3.
ηνλ θ. Ράπηη Θεόδυπο θαζ' ύιελ Αληηδήκαξρν Σεσνικών Τποδομών Γήμος κε
αληηκηζζία θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο:
α. Απμοδιόηηηερ Σμήμαηορ Δκηέλεζηρ και ςνηήπηζηρ Έπγυν (απ.13 ηος ΟΔΤ- παπ.Β1,
Β2-πεπ. 2,3,4,5,6 & Β3) και ιδίυρ :
- ζέκαηα γξαθείνπ ηερληθώλ έξγσλ
- ζέκαηα γξαθείνπ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ έξγσλ εθηόο από ηελ πεξ. 1
- ζέκαηα γξαθείνπ έξγσλ ύδξεπζεο- άξδεπζεο - απνρέηεπζεο
Ο Αληηδήκαξρνο ζα ππνγξάθεη έγγξαθα θαη πξάμεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πην πάλσ
αλαηηζέκελεο αξκνδηόηεηεο, θαζώο θαη ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο.
Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ αλσηέξσ Αληηδεκάξρνπ πνπ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη αζθεί ν Αληηδήκαξρνο θ.
Σπιανηαθύλλος Γημήηπιορ
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4.
ηνλ θ. Σπιανηαθύλλος Γημήηπιο θαζ' ύιελ Αληηδήκαξρν Θαθαπιόηηηαρ και
ανακύκλυζηρ κε αληηκηζζία θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο:
. Απμοδιόηηηερ Σμήμαηορ Πεπιβάλλονηορ και Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ (απ.14 ηος ΟΔΤ)
- ζέκαηα γξαθείνπ πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
- ζέκαηα γξαθείνπ Πξαζίλνπ
- ζέκαηα γξαθείνπ θαζαξηόηεηαο θαη αλαθύθισζεο
- ζέκαηα γξαθείνπ δηαρείξηζεο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ
O αλσηέξσ Αληηδήκαξρνο ζα είλαη ππεύζπλνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.
Ο Αληηδήκαξρνο ζα ππνγξάθεη έγγξαθα θαη πξάμεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πην πάλσ
αλαηηζέκελεο αξκνδηόηεηεο, θαζώο θαη ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο.
Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ αλσηέξσ Αληηδεκάξρνπ πνπ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη αζθεί ν
Αληηδήκαξρνο θ. Ράπηηρ Θεόδυπορ
Β. Οη αλσηέξσ Αληηδήκαξρνη δύλαληαη λα ηεινύλ πνιηηηθνύο γάκνπο, ζύκθσλα κε όζα
νξίδνληαη ζην Π.Γ. 391/1982.
Γ. Οη αλσηέξσ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο δελ κπνξνύλ λα εθιεγνύλ ή λα είλαη κέιε
ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.
Γ. Ζ αλάθιεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ είλαη δπλαηή κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελώλ από ηνλ
νξηζκό ηνπ, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ δεκάξρνπ, γηα ιόγνπο πνπ αλάγνληαη
ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ
Δ. Όηαλ ν Γήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, ηα θαζήθνληά ηνπ νξίδεηαη λα αζθεί ν
Αληηδήκαξρνο θ. Ράπηεο Θεόδσξνο πνπ αλαπιεξώλεη ην Γήκαξρν, θαη όηαλ απηόο
απνπζηάδεη ή θσιύεηαη ηα θαζήθνληα ηνπ Γεκάξρνπ ζα αζθνύληαη από ηνλ Αληηδήκαξρν θ.
ηάρν Αλδξέα.
Σ. Ζ παξνύζα λα δεκνζηεπηεί κία θνξά ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα θαη λα αλαξηεζεί ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο θαη ζην πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ»
Ο Γήμαπσορ Βέλος- Βόσαρ
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