
                                                                 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ               Κ. Τιθορέα  28/09/2016    

 -----------------------------                   Αριθ.Πρωτ. :  10139 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ∆ήµαρχος  Αµφίκλειας- Ελάτειας 

                                             Έχοντας υπόψη:   

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 <<Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων>> 

όπως ισχύει σήµερα  

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

όπως ισχύει  

3. Τις µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες στους ∆ήµους, Άρθρο 94 Πρόσθετες 

αρµοδιότητες δήµων & Άρθρο 95 Άσκηση πρόσθετων αρµοδιοτήτων από τους 

δήµους του Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

όπως ισχύει 

4. τα άρθρα 58 «Αρµοδιότητες ∆ηµάρχου», 59 «Αντιδήµαρχοι», 61 «Υποχρεώσεις 

∆ηµάρχου – Αντιδηµάρχων και Μελών Επιτροπών» του Ν.3852 (ΦΕΚ 87 

Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως ισχύει 

5. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Αµφίκλειας- Ελάτειας έχει δύο (2) ∆ηµοτικές 

Κοινότητες και δέκα τέσσερις (14) Τοπικές Κοινότητες. 

6. Την παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε µε την 

παρ. 3.ε. και στ’ του άρθρου 3 του Ν. 4051/12 (ΦΕΚ 40/29-2-2012) 

«Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις 

εφαρµογής του Μνηµονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012» σύµφωνα µε την 

οποία σε δήµους µε αριθµό αντιδηµάρχων έως τέσσερις (4) δικαιούνται 

αντιµισθίας δύο (2). 

7. Την περίπτωση ΙΙΙ «Ζητήµατα αποζηµίωσης αιρετών της παρ. 1 του άρθρου 93 

του Ν. 3852/10» της αριθµ. οικ. 532/7-1-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών περί «Ενηµέρωση επί των διατάξεων της από 31-12-2012 Πράξης 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ. Α’ 256/31-12-2012)» 

8. Την αριθµ. 13770/16-9-2014 απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων 

9. Την αριθµ. 10138/28-9-2016 απόφαση ∆ηµάρχου περί αυτοδίκαιης αποδοχής 

παραίτησης από το αξίωµα του Αντιδηµάχου του κ. Μπέτα Απόστολου του 

Ιωάννη 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Ορίζει Αντιδήµαρχο  Τεχνικών Υπηρεσιών χωρίς αντιµισθία τον ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Λαπατσάνη Ζήσιµο του Γεωργίου µε θητεία 
εντός της τρέχουσας δηµοτικής   από 28-9-2016 έως 28-2-2017 και του 
µεταβιβάζει  
 
Α.  καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες: 
 
1. Την ευθύνη για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των 
αρµοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών, αυτών που ασκεί ο ∆ήµος όπως 
προβλέπεται: 
α)από το άρθρο 75 και όλα τα επόµενα του Κ.∆.∆. 3463/2006 και  
β)από το άρθρο 94 και όλα τα επόµενα του νόµου του Ν.3852 /2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» όπως ισχύει. 
 
2 . Το σχεδιασµό – εφαρµογή και εποπτεία ∆ιαφάνειας & της 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την 
περιοχή του ∆ήµου, 
 
3. την προεδρία της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρµοδιότητας  
του.   
 
 Ειδικότερα σύµφωνα µε τον ΟΕΥ του ∆ήµου έχει την ευθύνη για την 
εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών: 
 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
1. Αυτοτελές  Τµήµα   Τεχνικών Υπηρεσιών  και πολεοδοµίας που περιλαµβάνει  
ειδικότερα  τα παρακάτω  γραφεία 
α) Γραφείο  Πολεοδοµίας 
β) Γραφείο  Τεχνικών Έργων  και  Συγκοινωνιών 
γ) Γραφείο   Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και  Ενέργειας 
δ) Γραφείο  Ύδρευσης – Αποχέτευσης  και  Άρδευσης. 
 
Β. Τις εξής κατά τόπο αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής περιφέρειας της 
δηµοτικής ενότητας Ελάτειας,: (όπως προβλέπονται από τον νόµο 
3852/2010  άρθρο 59 αριθµός 4 του Προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)  

1. Υπεύθυνος της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα. 

2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται 
στη δηµοτική ενότητα. 

3. Επικουρεί τους αρµόδιους αντιδηµάρχους και τον ∆ήµαρχο για τα τοπικά 
προβλήµατα της δηµοτικής ενότητας Ελάτειας 

4. Συνεργάζεται µε τους προέδρους της δηµοτικής κοινότητας και των 
τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους. 

 
Σηµειώνεται ότι: 
Α. Ο  ανωτέρω Αντιδήµαρχος οφείλει να εκπληρώνει ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις 
του και να ασκεί τα καθήκοντά του µε γνώµονα την εξυπηρέτηση του δηµοτικού 
και δηµοσίου συµφέροντος. 
Να σέβεται και να διασφαλίζει τα συµφέροντα των πολιτών και να µεριµνά για την 
καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς τον ∆ήµο χωρίς διακρίσεις σε 
βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συµφέροντος. 
Να δηλώνει κάθε προσωπικό συµφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει 
σχέση µε θέµατα του ∆ήµου. 
Να ενθαρρύνει και να προωθεί κάθε µέτρο που προάγει την διαφάνεια και την 
καταπολέµηση της διαφθοράς στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του και 
λειτουργίας του ∆ήµου. 
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Να συνεργάζεται σε θέµατα αρµοδιοτήτων µεταξύ των άλλων αντιδηµάρχων για 
την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου. 
 
  
Β. Η ανάκληση αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά 
αιτιολογηµένη απόφαση του δηµάρχου. 
 

Γ.  Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του  Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες 

ασκεί ο ∆ήµαρχος.  

 

∆.  Τις κατά τόπον αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Λαπατσάνη Ζήσιµου 

όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήµαρχος κ.  Παπαγεωργίου 

Ελισάβετ και αντίστροφα 
 

 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί σε µία  ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού και να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

Γώγος Γεώργιος 
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