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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άνω Καλεντίνη, 1 Σεπτεµβρίου 2020 

∆ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Αριθ. Πρωτ. 3706 

   

 

 

                                       Απόφαση   

          Ο ∆ήµαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε 

από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι, αναφορικά 

µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου 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 υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρω-

τοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύµφωνα µε 

το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."  

4. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 82/59633/20.08.2019 «Ορισµός Αντιδηµάρχων», σύµφωνα µε την ο-

ποία στον ∆ήµο Γεωργίου Καραϊσκάκη µε µόνιµο πληθυσµό 5.780 κατοίκους µπορούν να ορι-

σθούν το ανώτερο µέχρι τέσσερις (4) Αντιδήµαρχοι. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από 

το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφο-

ρικά µε την αντιµισθία. 

6. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος µας έχει τρείς (3 ) ∆ηµοτικές Ενότητες 

7. Τις µε αριθµό 27/2019 & 32/2019 αποφάσεις του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Άρτας 

8. Το από 17/8/2019 Πρωτόκολλο Ορκωµοσίας των ∆ηµοτικών Συµβούλων του ∆ήµου Γεωρ-

γίου Καραϊσκάκη 

9. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΦΕΚ. 852/10-

4-2013τ..Β'.) όπως τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 2128/28-8-2013/ τ. Β’) και ισχύει 

10. Την αριθ. 3910/3-9-2019 Απόφαση ∆ηµάρχου για τον ορισµό Αντιδηµάρχων  

11. Την ανάγκη επικουρίας του ∆ηµάρχου στο έργο του 

 

                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 

Α.  Ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους της πλειοψηφίας ως  Αντιδηµάρχους του 

∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη µε θητεία, από 01.09.2020 µέχρι 31.08.2021 και τους µεταβιβά-

ζει αρµοδιότητες ως εξής: 

1) Τον κ. Κουτσαλάρα Παναγιώτη του Χρήστου Αντιδήµαρχο για τη ∆ηµοτική Ενότητα 

Ηρακλείας και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

Α. Κατά τόπον στις Τοπικές Κοινότητες Άνω Καλεντίνης, ∆ιχοµοιρίου, Βελεντζικού και Ρετσι-

ανών τις εξής αρµοδιότητες: 

-Υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικη-

τικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆η-

µοτικής Ενότητας. 

-Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτι-

κή Ενότητα. 
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-Ευθύνη καλής λειτουργίας δηµοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκαταστηµένες στη  

∆ηµοτική Ενότητα . 

-Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη  ∆ηµοτική Ενότητα. 

-Τη συνεργασία µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµά-

των τους. 

- Καθαριότητας, ύδρευσης  και ηλεκτροφωτισµού. 

-Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισµού-Νεολαίας. 

-Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης. 

 

2) Τον κ. Κουφούλη Νικόλαο του Αθανασίου Αντιδήµαρχο για τη ∆ηµοτική Ενότητα Τετρα-

φυλίας και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

 

α. Κατά τόπον στις Τοπικές Κοινότητες Πηγών, Μεσοπύργου, Μεγαλόχαρης, Μηλιανών, Κα-

στανιάς, Ελάτης, Αστροχωρίου τις εξής αρµοδιότητες: 

 -Υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου , βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοι-

κητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες που  λειτουργούν στα όρια της 

∆ηµοτικής Ενότητας. 

-Μεριµνά για την  καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτι-

κή Ενότητα. 

-Ευθύνη καλής λειτουργίας δηµοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκαταστηµένες στη  

∆ηµοτική Ενότητα . 

-Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη  ∆ηµοτική Ενότητα. 

-Τη συνεργασία µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµά-

των τους. 

- Καθαριότητας, ύδρευσης  και ηλεκτροφωτισµού. 

-Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισµού-Νεολαίας. 

-Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης. 

 

3) Τον κ. Σοφούρη Νικόλαο του Σπυρίδωνος  Αντιδήµαρχο για τη ∆ηµοτική Ενότητα Γεωρ-

γίου Καραϊσκάκη και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

 

α. Κατά τόπον στις Τοπικές Κοινότητες ∆ιασέλλου, Κλειδίου, Σκουληκαριάς, Άνω Πέτρας, 

∆ηµαριού τις εξής αρµοδιότητες: 

-Υπογραφή µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου , βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοι-

κητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της 

∆ηµοτικής Ενότητας. 

-Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στη ∆ηµοτι-

κή Ενότητα. 

-Ευθύνη καλής λειτουργίας δηµοτικών υπηρεσιών-προσωπικού που είναι εγκατεστηµένες στη  

∆ηµοτική Ενότητα . 

-Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στη  ∆ηµοτική Ενότητα. 

-Τη συνεργασία µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµά-

των τους. 

-Καθαριότητας, ύδρευσης  και ηλεκτροφωτισµού. 

-Πολιτιστικών εκδηλώσεων-Αθλητισµού-Νεολαίας. 

-Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης. 

 

4) Τον κ. Χήτα Βασίλειο του Ευαγγέλου καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο και του µεταβιβάζει τις πα-

ρακάτω αρµοδιότητες: 
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α. Της ∆/νσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών και ιδίως: 

1. Οικονοµικών θεµάτων 

- Την εποπτεία και ευθύνη των οικονοµικών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ή-

µου και συγκεκριµένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας –Φωτισµού, Ελέγχου, 

∆ηµοτικής Περιουσίας, Ταµειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύ-

λης, Προϋπολογισµού, Εκκαθάρισης ∆απανών, Προµηθειών, Λογιστηρίου –∆ιπλογραφικού, 

Ταµείου, ∆ιαχείρισης υλικών και αποθεµατικού εξοπλισµού γραφείων. 

- Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής των 

δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου ( άρθρο 58 

παρ.1 περιπτ. ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114
Α
΄/2006, άρθρο 22 Β.∆. 15-6-1959, ΦΕΚ 114

Α
΄/1959.ΕΣ 

Τµ.VII175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά 

µε την οικονοµική υπηρεσία. 

2.∆ιοικητικών θεµάτων  

 -Αναπλήρωση του ∆ηµάρχου κωλυοµένου ή απόντος και υπογραφή εγγράφων πλην χρηµατι-

κών ενταλµάτων. 

-τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού  

-την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών  

-τη λειτουργία των ΚΕΠ 

-τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 

-τη λειτουργία του προγράµµατος ∆ιαύγεια 

-τη  λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και µεταναστών 

-τη  έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζο-

νται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες. 

 

β. Του Τµήµατος Οργάνωσης – Προγραµµατισµού 

γ. Του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και ιδίως 
-τα θέµατα πρωτογενούς τοµέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας) 

-τα θέµατα προβολής και Τουρισµού 

-τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των εν γένει θεµάτων που συνδέονται µε 

χρηµατοδοτήσεις στα πλαίσια προγραµµάτων χρηµατοδότησης. 

-τον έλεγχο καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

-την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία επιχειρήσεων υγειονοµι-

κού ενδιαφέροντος 

-την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρη-

σης, εκµετάλλευσης, οργανισµού, φορέα. 

-τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος 

-την προστασία της δηµόσιας υγείας, τον υγειονοµικό έλεγχο των καταστηµάτων και επιχειρή-

σεων, την προστασία του καταναλωτή 

-τη λειτουργία ∆ηµοτικών και λαϊκών αγορών, εµποροπανηγύρεων, την άσκηση   υπαίθριων 

εµπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών 

-τη ∆ιαφήµιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήµισης 

-την επιβολή προστίµων για τα παράνοµα πλαίσια και τις παράνοµες πινακίδες (ν.2946/2001, 

ΦΕΚ 22ΑΑ’/2001) 

-γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επι-

βολή προστίµων των ανωτέρω αρµοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας 

των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου. 

δ. Αρµοδιότητες Παιδείας , πολιτισµού και Αθλητισµού 

ε. Αρµοδιότητες Τµήµατος Τεχνικών έργων 

στ. Αρµοδιότητες Τµήµατος Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
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Β. Οι ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας τους δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του προε-

δρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η ανάκληση Αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας του 

είναι δυνατή µε ειδική αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµάρχου. 

 Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του ∆ηµάρχου τις αρµοδιότητές του  ασκεί ο Αντιδή-

µαρχος Χήτας  Βασίλειος. Τις κατά τόπον αρµοδιότητες των Αντιδηµάρχων Κουτσαλάρα Πα-

ναγιώτη, Κουφούλη Νικολάου και Σοφούρη Νικολάου σε περίπτωση απουσίας τους θα ασκεί ο 

Αντιδήµαρχος Χήτας Βασίλειος. 

∆. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερί-

δα του Νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 

              Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 

                                        

                                              ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΙΓ∆ΟΣ 
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