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ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.
4555/2018

(Α΄133)

πρόγραμμα

Κλεισθένης

Ι,

αναφορικά

με

τον

ορισμό

Αντιδημάρχου και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.
4623/2019 (Α΄134)
2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Την αριθμ. 28549/16-4-2019 (ΦΕΚ 1327/17-4-2019/Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας,
σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.»
4) Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. εγκ.82/59633/20-8-2019 ,
αριθμ. πρωτ. 59633/20-8-2019 «Ορισμός Αντιδημάρχων» σύμφωνα με την οποία
στο Δήμο Αγίου Νικολάου μπορούν να οριστούν 5 αντιδήμαρχοι. 4555/2018
5) Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Νικολάου
αποφασίζει :
Α) Ορίζει Αντιδημάρχους του Δήμου για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από 1-92019

τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού κατά τις

εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών εκλογών της 2-6-2019 :


Αλεξάκη Χαρίλαο



Χαριτάκη Θωμά



Καστελιανάκη Κωνσταντίνο
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Βάρδα Γεώργιο

Β) Μεταβιβάζει και κατανέμει στους ανωτέρω Αντιδημάρχους τις παρακάτω
αρμοδιότητες :
1. Στον κ. Αλεξάκη Χαρίλαο


Την εποπτεία και ευθύνη για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, της διαχείρισης ολικής ποιότητας και ISΟ



Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων Διαφάνειας,
των διαδικασιών του Δήμου και της λειτουργίας, όπως και των υποχρεώσεων
που προκύπτουν από το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»



Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν
στην Νεολαία και στον Πολιτισμό και ειδικότερα στην υλοποίηση πολιτιστικών
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, καθώς και προγραμμάτων βελτίωσης
καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των πολιτών



Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν εν
γένει τον αθλητισμό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδομών και
εγκαταστάσεων του Δήμου



Την εποπτεία του Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.

2. Στον κ. Χαριτάκη Θωμά
 Την εποπτεία των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου


Την εποπτεία – καθοδήγηση και συντονισμό των δράσεων και
ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν την
Κοινωνική Πολιτική – Ισότητα – Εθελοντισμό και Αλληλεγγύη

3. Στον κ. Καστελλιανάκη Κωνστανίνο


Την ευθύνη και εποπτεία των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου



Πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου
και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή
είναι αγνώστων γονέων, όπως και τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου
Ελλήνων του Εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την
Ελληνική Ιθαγένεια και παλιννοστούντων ομογενών, που έχουν την ελληνική
ιθαγένεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 του Ν. 3852/2010



Την ευθύνη του Ληξιαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου
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Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων του γραφείου Πολιτικής
Προστασίας & Διαχείρησης Κρίσεων



Την εποπτεία και ευθύνη του τομέα πρασίνου, άρδευσης , γεωργικής
ανάπτυξης και διαχείρησης ύδατος



Συντονισμό, εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της Υπαίθριας
Διαφήμισης



Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων που
σχετίζονται με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, του υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου και των περιπτέρων.



Την εποπτεία του γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών
δραστηριοτήτων καθώς και την χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής



Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν τα
αδέσποτα και τα παραγωγικά ανεπιτήρητα ζώα



Ορίζεται ως υπεύθυνος της Δημοτικής Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης



Την εποπτεία των υπηρεσιών που άπτονται της καθημερινότητας του πολίτη
(ηλεκτροφωτισμός,

μικροεπισκευές,

μικροσυντηρήσεις

,

συντήρηση

αγροτικών δρόμων κλπ)


Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη
λειτουργία, τη συντήρηση οδών , πλατειών , κοινοχρήστων χώρων , κτιρίων
, των παιδικών χαρών , που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου



Εποπτεία και ευθύνη προγραμματισμού λειτουργίας – συντήρησης των
μηχανημάτων του Δήμου

4. Στον κ. Βάρδα Γεώργιο


Την ευθύνη και εποπτεία του τομέα καθαριότητας



Την ευθύνη και εποπτεία του Γραφείου Κίνησης αυτοκινήτων



Την ευθύνη και εποπτεία της υπηρεσίας των Κοιμητηρίων του Δήμου



Την ευθύνη τήρησης της σύμβασης παραχώρησης management των
Δημοτικών Σφαγείων

Γ) Οι Αντιδήμαρχοι στα πλαίσια των ως άνω αρμοδιοτήτων τους υπογράφουν τα
πάσης φύσεως έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών που ο κάθε ένας
εποπτεύει.
Δ) Οι Αντιδήμαρχοι όταν απουσιάζουν ή κωλύονται τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο
Δήμαρχος.
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Ε) Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο τα καθήκοντά του ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάκης Χαρίλαος και όταν και εκείνος απουσιάζει ο κ.

Χαριτάκης

Θωμάς.
ΣΤ) Ο Δήμαρχος θα τελεί Πολιτικούς Γάμους όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο και όταν
απουσιάζουν οι ορισθέντες Αντιδήμαρχοι.
Ζ) Οι αντιδήμαρχοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την
περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη
δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου. (παρ.4 άρθρο 61 Ν.3852/10). Η
πρώτη δήλωση υποβάλλεται εντός 90 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων σας.
Η) Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά στην Τοπική εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ και να
αναρτηθεί σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΙΝ :
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/νση Διοίκησης –Τμήμα Δ/κου-Οικονομικού
Ρ. Καπετανάκη 8
Άγιος Νικόλαος – 721 00
2. Οριζόμενους Αντιδημάρχους
3. Διευθυντές Δήμου
4. Προϊστάμενους Τμημάτων Δήμου
5. Πρόεδρους Κοινοτήτων Δήμου
6. Γραμματεία για σχετικό φάκελο
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