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«Ορισμός Αντιδημάρχων για τα έτη 2017 – 2019 & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος,
αφού έλαβε υπόψη :
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87) αναφορικά με τον ορισμό
των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση Δημάρχου, όπως ισχύει.
2. 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.
3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.2
του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
4. Τις δ/ξεις των παρ. 3 ε΄ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/29-2-2012 τ.Α΄)
«Ρυθμίσεις Συνταξιοδοτικού Περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του
Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012».
5. Τις δ/ξεις των παρ. 4 και 7 του άρθρου 59 όπως τροποποιήθηκαν με τις δ/ξεις του
άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012 τ. Α΄) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη,
την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
Αποφασίζει
Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, με θητεία από 01-03-2017
μέχρι 31-08-2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, ως
κατωτέρω :
1.Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αντώνιο Τούντα κατά τόπον
Αντιδήμαρχο για τη δημοτική ενότητα Σπάτων και του μεταβιβάζει
Α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :
- την εποπτεία των θεμάτων Προγραμματισμού και των Σχεδίων Τοπικής Ανάπτυξης,

ΑΔΑ: 605ΣΩ1Χ-722

- την διαχείριση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
- την ευθύνη σε θέματα που αφορούν Τεχνικά Έργα και Μελέτες,
- την εισήγηση, συντονισμό και εφαρμογή διατομεακών δράσεων για την βιώσιμη
ανάπτυξη,
Β)κατά τόπον τις παρακάτω αρμοδιότητες :
- την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
δημοτική ενότητα Σπάτων,
- την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
δημοτική ενότητα,
- τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους.
2. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αντώνιο Νομικό κατά τόπον
Αντιδήμαρχο για τη δημοτική ενότητα Αρτέμιδος και του μεταβιβάζει
Α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :
- την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας,
- την εποπτεία για την παράνομη τοποθέτηση πινακίδων – αφισοκόλληση.
Β) κατά τόπον τις παρακάτω αρμοδιότητες :
- την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη
δημοτική ενότητα Αρτέμιδος,
- την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
δημοτική ενότητα,
- τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους.
3. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σωτήριο Δούρο καθ’ ύλην
Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
- την κίνηση και συντήρηση οχημάτων Δήμου,
- την ευθύνη σε θέματα συγκοινωνιών – εγκαταστάσεων και αδειών μεταφορών,
- την εποπτεία και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου καθώς και των εθνικών
κληροδοτημάτων αυτού,
- την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών ύδρευσης στην Δ.Ε. Σπάτων,
- την ευθύνη των συνεργείων συντηρήσεων,
4. Ορίζει την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννα Μωραΐτη καθ’ ύλην
Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
- την εποπτεία της ασκούμενης πολιτικής στον τομέα Παιδείας,
- την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών και του Κέντρου
Δημιουργικής Απασχόλησης,
- την προώθηση των διαδικασιών ανέγερσης νέων διδακτηρίων.
- την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας.
5. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Στάμου καθ’ ύλην
Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
- την εποπτεία και ευθύνη του πρασίνου – περιβάλλοντος,
- την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης ανοικτών δημοσίων χώρων,
- την εποπτεία και ευθύνη των δικτύων κίνησης πεζών (πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, στάσεις
ΜΜΕ και συνθήκες προσβασιμότητας σε δημόσια κτίρια),
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Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του
προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της
θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Γ. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αντωνίου Τούντα που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Στάμου ενώ τις κατά τόπον αρμοδιότητες του
Αντιδημάρχου κ. Αντωνίου Νομικού που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.
Σωτήριος Δούρος.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούντας, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ.
Αντώνιο Νομικό.
Ε. Τους Αντιδημάρχους κ. Δημήτριο Στάμου, Σωτήριο Δούρο και Ιωάννα Μωραΐτη όταν
απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνει ο Δήμαρχος.
Στ. Από το σύνολο των πέντε (5) Αντιδημάρχων, ορίζονται έμμισθοι οι:
1. κ. Αντώνιος Τούντας
2. κ. Αντώνιος Νομικός
3. κα Ιωάννα Μωραΐτη
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο Δήμαρχος
Εσωτ. Διαν.:
-Οριζόμενους Αντιδημάρχους
- Διευθύνσεις Δήμου
Δημήτριος Σπ. Μάρκου

