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ΑΠΟΦΑΣΗ 973 /2018
O ∆ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης
Έχοντας υπόψη:
Τις Διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά µε τον ορισµό των
Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του Δηµάρχου.
•

Την υπ' αριθµ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι
και Δευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/
2010», όπως ισχύει.

•

Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της
ΕΛΣΤΑΤ για τον Δήµο ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ σύµφωνα µε το ΦΕΚ
698/Β΄Τεύχος/20-3-2014 κατά το οποίο ο µόνιµος πληθυσµός του ανέρχεται στις
17.563 κατοίκους.

•

Το γεγονός ότι ο Δήµος ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ έχει τρεις (3) Δηµοτικές Ενότητες.

•

Το γεγονός ότι ο Δήµος εµπίπτει στις Διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/
2010 και εποµένως µπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήµαρχοι.

•

Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήµου, όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ
721/Τεύχος Β’/29-3-2013) καθώς και το ΦΕΚ 2940/Τεύχος Β΄/29-08-2017).

•

Την υπ αριθµό 786/2-05-2018 Απόφαση Δηµάρχου περί ανάκλησης ορισµού του
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών και αξιοποίησης Δηµοτικής Περιουσίας κ. Γενιτσαρίδη
Πρόδροµου πριν τη λήξη της θητείας του.

•

Τις παραιτήσεις των δύο (2) Αντιδηµάρχων.

α π ο φ α σ ί ζ ε ι
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τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και των Εντεταλµένων Δηµοτικών Συµβούλων του Δήµου
Μινώα Πεδιάδας, σύµφωνα µε το Νόµο, µεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριµένες αρµοδιότητές,
όπως παρακάτω:
1. Ορίζει Αντιδήµαρχο Οικονοµικών, Διοικητικών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας
και ΚΕΠ το Δηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ.Δερµιτζάκη Ζαχαρία, µε κατά τόπο
αρµοδιότητα τη Δηµοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου και του µεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην
αρµοδιότητες:
•

Ευθύνης των οικονοµικών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και
συγκεκριµένα:Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας και Φωτισµού,Ελέγχου, ∆ηµοτικής
Περιουσίας,Ταµειακής
Προϋπολογισµού,

Βεβαίωσης

Εκκαθάρισης

Εισπράξεων

∆απανών,

Κοινοποιήσεων

Προµηθειών,

φορολογητέας

ύλης,

Λογιστηρίου-∆ιπλογραφικού,

Ταµείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεµατικού εξοπλισµού γραφείων.
•

Συνυπογραφής των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής
των Δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου (άρθρο
58 παρ. 1 περ. ε του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 114 Α΄/2006, άρθρο 22 Β.∆. 15-06-1959, ΦΕΚ
114 Α΄/1959, ΕΣ Τµ. VII 175/2007), καθώς και όλων των εγγράφων, αποφάσεων,
δικαιολογητικών και πράξεων σχετικά µε την οικονοµική υπηρεσία.

•

Λειτουργίας του Γραφείου Προµηθειών, το οποίο είναι αρµόδιο για τη Διεκπεραίωση και τον
προγραµµατισµό των απαιτούµενων Διαδικασιών για οποιαδήποτε µορφή προµήθειας, είτε
αναλώσιµων, είτε άλλων υλικών, στην οποία προχωράει ο ∆ήµος. Την υπογραφή των
συµβάσεων έχει ο Δήµαρχος.

•

Έκδοσης

αδειών

και

λειτουργίας

καταστηµάτων

και

επιχειρήσεων

υγειονοµικού

ενδιαφέροντος.
•

∆ιαφήµισης και των χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας Διαφήµισης.

•

Την επιβολή προστίµων για τα παράνοµα πλαίσια και τις παράνοµες πινακίδες (Ν.
2946/2001, ΦΕΚ 224 Α΄/2001).

•

Υπογραφής της επιβολής προστίµων.

•

Λειτουργίας του προγράµµατος «Διαύγεια».

•

Εποπτείας και ευθύνης ∆ιοικητικών θεµάτων και συγκεκριµένα:
i. Εποπτείας και ευθύνης των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων
οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων της
∆ιεύθυνσης

∆ιοικητικών

Ληξιαρχείου,
∆ιεκπεραίωσης.

Υπηρεσιών,

∆ηµοτολογίου,

∆ηµοτικής

Γραµµατείας
Κατάστασης,

Οργάνων

∆ιοίκησης,

Πρωτοκόλλου

και
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ii. Εποπτείας του συνόλου του προσωπικού του ∆ήµου, συνεπικουρούµενος από το
Γενικό Γραµµατέα και τους αντιδηµάρχους στον τοµέα τον οποίων υπάγεται το
προσωπικό.
iii. Έκδοσης πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των
Δηµοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας.
iv. Έκδοσης των πράξεων των υπηρεσιακών µεταβολών του προσωπικού.
v. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών,
που σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες.
•

Λειτουργίας των ΚΕΠ.

•

Ανάπτυξης Δράσεων τουριστικής προβολής.

•

Αρµοδιότητες

της

παιδείας,

του

πολιτισµού

και

του

αθλητισµού

στον

οποίο

περιλαµβάνονται, ιδίως τα οριζόµενα στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 περιπτ. στ΄1,2,3
και 4 του Κ∆Κ που σχετίζονται µε τη Συµβουλευτική Αγωγή και τις ∆ράσεις Νεολαίας, το
Τοπικό

Συµβούλιο

Νέων,

των

θεµάτων

Νεολαίας,

το

Συµβούλιο

Πρόληψης

Παραβατικότητας συντονισµού και λειτουργίας της Επιτροπής Παιδείας των Σχολικών
Επιτροπών.
•

Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών εγγράφων, που
εκδίδονται από τις Δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆. Ε.
Αρκαλοχωρίου.

•

Τέλεσης πολιτικών γάµων στη Δηµοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου.

2.Ορίζει Αντιδήµαρχο Καθηµερινότητας, Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και
Πολιτικής Προστασίας, το ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Πλεύρη Ευάγγελο,
µε κατά τόπο αρµοδιότητα τη Δηµοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου και του µεταβιβάζει τις
παρακάτω καθ’ ύλην αρµοδιότητες:
•

Ευθύνης των ∆ασών.

•

Παιδικών χαρών .

•

Κοιµητηρίων .

•

Ευθύνης της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του
∆ήµου, της αποκοµιδής και Διαχείρισης των αποβλήτων.

•

Επίβλεψης µελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου .
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•

Λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης που είναι αρµόδιο για τον προγραµµατισµό και τις
κινήσεις των οχηµάτων του ∆ήµου, τη συντήρηση και επισκευή ηλεκτροµηχανολογικού
εξοπλισµού

και

τη

Διαχείριση

υλικών,

καυσίµων,

ανταλλακτικών

µηχανολογικού

εξοπλισµού.
•

Αγροτικής οδοποιίας.

•

Συντονισµού και επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας.

•

∆ηµοτικής συγκοινωνίας – κυκλοφοριακού και ιδίως : i. Τη ∆ηµοτική – αστική συγκοινωνία,
τους χώρους στάθµευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθµευσης αυτοκινήτων.

•

Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών εγγράφων, που
εκδίδονται από τις Δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆. Ε.
Αρκαλοχωρίου.

•

Τέλεσης πολιτικών γάµων στη Δηµοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου.

3. Ορίζει Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων, το ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Βασιλάκη
Ιωάννη, µε κατά τόπο αρµοδιότητα τη Δηµοτική Ενότητα Θραψανού και του µεταβιβάζει τις
παρακάτω καθ’ ύλην αρµοδιότητες:
•

Εποπτείας και ευθύνης των Τεχνικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών
µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα της ∆ιεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικό
Αρχείο, Προγραµµατισµού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας,
Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων,Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, τεχνικών Συνεργείων,
Προγραµµατισµού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης Έργων.

•

Αντιπληµµυρικών και εγγειοβελτιωτικών τεχνικών έργων.

•

Δικτύων άρδευσης Δηµοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου συνεπικουρούµενος από τον
αρµόδιο Αντιδήµαρχο.

•

Ευθύνης του τοµέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών µορφών
ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

•

Λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόµησης.

•

∆ιαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των εν γένει θεµάτων που συνδέονται
µε χρηµατοδοτήσεις στο πλαίσιο προγραµµάτων χρηµατοδότησης.

•

Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών εγγράφων, που
εκδίδονται από τις Δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆. Ε. Θραψανού .

•

Τέλεσης πολιτικών γάµων στη Δηµοτική Ενότητα Θραψανού .
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4.Ορίζει Αντιδήµαρχο Πρωτογενή τοµέα το ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Βιδάκη
Κωνσταντίνο, µε κατά τόπο αρµοδιότητα τη Δηµοτική Ενότητα Καστελλίου και του µεταβιβάζει
τις παρακάτω καθ’ ύλην αρµοδιότητες:
•

Εκτέλεσης έργων ηλεκτροφωτισµού .

•

∆ηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασίας και
Διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

•

Άρδευσης – ∆ικτύων .

•

Συντήρησης και Διαχείρισης των συστηµάτων άρδευσης και των αντλιοστασίων .

•

Γραφείων αγροτικής ανάπτυξης.

•

Μέριµνας για Δράσεις που αφορούν σε αδέσποτα ζώα.

•

Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών εγγράφων, που
εκδίδονται από τις Δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των ∆.Ε. Καστελλίου .

•

Τέλεσης πολιτικών γάµων στη Δηµοτική Ενότητα Καστελλίου.

Η λειτουργία των ∆ηµοτικών και λαϊκών αγορών, καθώς και των εµποροπανηγύρεων
ανατίθενται στους Προέδρους των Συµβουλίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου και
της Τοπικής Κοινότητας Καστελλίου, οι οποίοι έχουν την ευθύνη εποπτείας της άσκησης
υπαίθριων εµπορικών Δραστηριοτήτων και χορήγησης των σχετικών αδειών.

5.Ορίζει

Εντεταλµένο

∆ηµοτικό

Σύµβουλο

σε

θέµατα

ΥΓΕΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ, το ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Χρονάκη
Αντώνιο, µε αρµοδιότητες εποπτείας σε θέµατα:
•

Προστασίας της Δηµόσιας υγείας, υγειονοµικού ελέγχου των καταστηµάτων και
επιχειρήσεων, προστασίας του καταναλωτή.

•

Υποστήριξης και φροντίδας ευπαθών κοινωνικών οµάδων, πρόνοιας απόρων και αστέγων,
Δράσεις εθελοντισµού και τοπικών Δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, απασχόλησης.

•

Εποπτείας και ευθύνης γενικότερα των αρµοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης, που προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, παρ. ε του Κ∆Κ .

•

Λειτουργίας του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

•

Κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης.
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6.

Ορίζει Εντεταλµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο

µε κατά τόπο αρµοδιότητες στη ∆ηµοτική

Ενότητα Θραψανού, το ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Ταµιωλάκη Γεώργιο, για
θέµατα:
•

Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που
εκδίδονται από τις αποκεντρωµένες δηµοτικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών (Δηµοτολόγιο – Ληξιαρχείο)

και του Τµήµατος Κέντρων Εξυπηρέτησης

Πολιτών ΚΕΠ, που λειτουργούν στα όρια της Δηµοτικής Eνότητας Θραψανού.
•

Τέλεσης πολιτικών γάµων στη Δηµοτική Ενότητα Θραψανού.

Οι Εντεταλµένοι Σύµβουλοι ορίζονται υπεύθυνοι για τη ρύθµιση ειδικότερων ζητηµάτων και
εξουσιοδοτούνται παράλληλα για την υπογραφή εγγράφων που αφορούν στη λειτουργία και
διαχείριση του αντικειµένου που τους ανατίθεται.
Η παρούσα ισχύει από την ηµέρα Δηµοσίευσής της στον Τοπικό ηµερήσιο Τύπο (ΠΑΤΡΙΣ, ΝΕΑ
ΚΡΗΤΗ) κατά το άρθρο 59 παρ. 6 του Ν 3852/2010 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ

•
•
•
•
•

Κοινοποίηση
Αντιδηµάρχους & Εντεταλµένους ∆ηµ. Συµβούλους ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας
Γενικό Γραµµατέα Δήµου
Δηµοτικούς Συµβούλους
Τοπικούς Συµβούλους
∆ιευθύνσεις & Τµήµατα του ∆ήµου Μινώα Πεδιάδας.

