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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά µε τον
ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου.
2. Την υπ' αριθµ. 15150/15.4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι
και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/
2010»,όπως ισχύει.
3. Την ΓΠ-192/18-3-2014 (ΦΕΚ 699/20-03-2014 τεύχος Β΄) Απόφαση του Προέδρου της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση της Απόφασης µε αριθµό 2891/15-03-2013 ( ΦΕΚ
630/Β΄/20-03-2013) και θέµα «Αποτελέσµατα της Απογραφής Πληθυσµού-Κατοικιών 2011 που
αφορούν στον de facto Πληθυσµό της Χώρας», σύµφωνα µε την οποία ο πληθυσµός του ∆ήµου
Νεµέας ανέρχεται σε 6.352.
4. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Νεµέας εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.3 του Ν.
3852/ 2010 (ΦΕΚ 97/Α/7-6-2010 )και εποµένως µπορεί να ορισθούν
δύο (2)
Αντιδήµαρχοι .
5. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 3 παρ.3 του ν. 4051/2012 ( Α΄ 40) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 της από
31.12.2012 Π.Ν.Π.( Α΄256), που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013 ( Α΄98),
και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 ως εξής: « Οι δήµαρχοι, οι
αντιδήµαρχοι και οι πρόεδροι των δηµοτικών Συµβουλίων λαµβάνουν αντιµισθία, η οποία
καταβάλλεται από το ∆ήµο».
6. Την αριθµ. 22/2017 απόφαση ∆ηµάρχου ( Α∆Α 63ΗΛΩΚ∆-47Α) µε θέµα «Ορισµός
Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων»,
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7. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Νεµέας (ΦΕΚ 2722/τεύχος Β/18-11-2011).
8. Την ανάγκη αντικατάστασης του Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος και Πολιτικής προστασίας,
Καθαριότητας και πρασίνου, Ηλεκτροφωτισµού- συγκοινωνιών και κυκλοφορίας, διαχείρισης
κοιµητηρίων, ΄Υδρευσης, ΄Αρδευσης και Αποχέτευσης κ. Σελλά Γεωργίου πριν από τη λήξη της
θητείας του, για το λόγο ότι υπέβαλε την από 02-04 -2018 παραίτηση του ,για επαγγελµατικούς
λόγους.
9. Την ανάγκη της εύρυθµης, ταχείας, παραγωγικής και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών
του ∆ήµου .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.Αποδέχεται την υπ΄αριθµ. Πρωτ.: 1775/02-04-2018 παραίτηση του κου Σελλά Γεωργίου
του Σωτηρίου για επαγγελµατικούς λόγους, από το αξίωµα του Αντιδηµάρχου
Περιβάλλοντος και Πολιτικής προστασίας, Καθαριότητας και πρασίνου, Ηλεκτροφωτισµούσυγκοινωνιών και κυκλοφορίας, διαχείρισης κοιµητηρίων, ΄Υδρευσης, ΄Αρδευσης και Αποχέτευσης,
του ∆ήµου Νεµέας.
2. Απαλλάσσει τον ανωτέρω από την άσκηση των αρµοδιοτήτων του ως Αντιδηµάρχου σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην υπ΄αριθµ. 22/2017 απόφαση ∆ηµάρχου ( Α∆Α: 63ΗΛΩΚ∆-47Α).
3. Oρίζει τον δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Σκάζα Σωτήριο του
Γεωργίου, Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και
Πρασίνου, Ηλεκτροφωτισµού-συγκοινωνιών και κυκλοφορίας, διαχείρισης κοιµητηρίων,
Ύδρευσης, ΄Αρδευσης και Αποχέτευσης του ∆ήµου Νεµέας, µε θητεία από την
δηµοσίευση της παρούσας, όπως ορίζεται παρακάτω, µέχρι 31-08-2019, εντός
της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου (2014-2019) και του µεταβιβάζει
Καθ’ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
- Σχεδιασµός-εφαρµογή και εποπτεία του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και της
Πολιτικής Προστασίας σε όλη την περιοχή του ∆ήµου και συνεργασία µε τους
συναρµόδιους φορείς (∆ασοπροστασία, πληµµύρες, καύσωνας, σεισµοί κ.λ.π. όπως
περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου).
- Εποπτεία προσωπικού και σχεδιασµός λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας και
πρασίνου( όπως περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ του ∆ήµου).
- Αποκοµιδή απορριµµάτων
- Καθαριότητα οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
- Καθαριότητα Λαϊκής Αγοράς.
- Εποπτεία λαϊκής αγοράς, εµποροπανηγύρεων, υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων
και τη χορήγηση σχετικών αδειών.
- ΄Ελεγχο καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και έκδοση
πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία αυτών.
- Λειτουργία των συστηµάτων διαχείρισης ανακυκλώσιµων υλικών στα οποία συµµετέχει
ο ∆ήµος.
- Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου κίνησης των αυτοκινήτων του ∆ήµου.
- Εποπτεία της αισθητικής εµφάνισης, καθαριότητας, της ποιότητας ζωής και της
λειτουργίας κάθε δηµοτικού χώρου.
- Συντήρηση οχηµάτων του ∆ήµου.
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- Εποπτεία ηλεκτροµηχανολογικών ΄Εργων και Συγκοινωνιών του ∆ήµου( θέµατα
συγκοινωνιών και κυκλοφορίας).
- Συντήρηση των ∆ικτύου ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου .
- Εποπτεία εύρυθµης λειτουργίας των ∆ηµοτικών κτιρίων και του ∆ηµαρχιακού κτιρίου.
- Τις ∆ράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
- Εφαρµογή Κυκλοφοριακής Μελέτης ( ρύθµιση κυκλοφορίας ,καθορισµός πεζοδρόµων,
µονοδροµήσεις και κατευθύνσεις της κυκλοφορίας, αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων
αυτοκινήτων) και γενικότερα λήψη µέτρων για την αποφυγή δυσµενών επιδράσεων
στην ασφάλεια της κυκλοφορίας του ∆ήµου.
- Ονοµασία των οδών πλατειών τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθµηση
κτισµάτων.
- Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση πινακίδων ΚΟΚ.
- Την εποπτεία της διαφήµισης και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής
υπαίθριας διαφήµισης,
- Την επιβολή προστίµων για τα παράνοµα πλαίσια και τις παράνοµες πινακίδες.
- Εποπτεία λειτουργίας υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευσης (έλεγχος γραφείου
διαχείρισης υλικού, συντονισµός ελέγχου µετρητών ύδρευσης- άρδευσης, είσπραξης
ανταποδοτικών τελών ,έλεγχος ποιότητας νερού ) συντήρηση αντλιοστασίων .
- Των αντιπληµµυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
- Εποπτεία προσωπικού και ευθύνη λειτουργίας Κοιµητηρίων του ∆ήµου.
- Ανάπτυξη και συντήρηση πρασίνου.
- Συντήρηση Παιδικών χαρών.
- ∆ιαχείριση υλικού αποθηκών του ∆ήµου.
- Λειτουργία και συντήρηση των δηµοτικών πάρκων και σιντριβανιών του ∆ήµου.
- Εφαρµογή µεθόδων εξοικονόµησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις
του ∆ήµου..
- Εφαρµογή µέτρων για την προστασία και προαγωγή της ∆ηµόσιας υγείας.
- Εποπτεία και ευθύνη θεµάτων εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων του ∆ήµου (όπως
προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου)
- Κανονιστικές αποφάσεις- υλοποίηση αυτών σε σχέση µε τις ανωτέρω αρµοδιότητες.
- Έργα, µελέτες και προµήθειες σχετικά µε τις ανωτέρω αρµοδιότητες.
- Εποπτεία και έλεγχος περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου στις αρµοδιότητες ευθύνης
του.
- Ενηµέρωση και επίλυση αιτηµάτων πολιτών –αναφορές σε σχέση µε το αντικείµενό
του.
- Παρακολούθηση εξέλιξης των έργων που εκτελούνται στο ∆ήµο.
- Των Εγγράφων προς την Αστυνοµική Αρχή, σχετικά µε την καθαριότητα, στάθµευση
οχηµάτων κ.λ.π.
- Των Αδειών: α) Χρησιµοποιήσεως χώρων πεζοδροµίων, β) Αδειών ταφής κ.α. που
σχετίζονται µε τις αρµοδιότητές του.
- Συνεργασία µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νεµέας, τους Προέδρους των
Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση
των προβληµάτων τους.
Γενικά υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «µε εντολή ∆ηµάρχου» όπως χορήγηση και
υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, έκδοση αποφάσεων , επιβολή προστίµων ,
εγγράφων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, όπως αυτές εκτελούνται σύµφωνα µε τις
διοικητικές διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο λειτουργίας των συστηµάτων
του ∆ήµου.
Στον ανωτέρω Αντιδήµαρχο ανατίθενται πέρα των ανωτέρω και:
-

Το δικαίωµα υπογραφής του γνησίου των υπογραφών.
Η υπογραφή βεβαιώσεων περί µη οφειλής Τέλους ακίνητης περιουσίας.
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-

Στην περίπτωση νοµίµου απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις
αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος.

4. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του, ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήµαρχος κ. Καραχοντζίτης Απόστολος του ∆ηµητρίου, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και
όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον
Αντιδήµαρχο κ. Σκάζα Σωτήριο του Γεωργίου.
5. Επίσης στον Αντιδήµαρχο Σκάζα Σωτήριο του Γεωργίου ανατίθεται η τέλεση
πολιτικών γάµων που γίνονται στο ∆ήµο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του
Αντιδηµάρχου κου Καραχοντζίτη Αποστόλου του ∆ηµητρίου.
6. Ο ανωτέρω Αντιδήµαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν µπορεί να εκλεγεί
µέλος του προεδρείου του δηµοτικού Συµβουλίου. Η ανάκλησή του από τη θέση του
Αντιδηµάρχου, πριν από τη λήξη της θητείας του, είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη
απόφαση του ∆ηµάρχου.
7.Η άσκηση των κατά τα ανωτέρω ανατεθειµένων αρµοδιοτήτων άρχεται από την ηµέρα
δηµοσίευσης της εν λόγω απόφασης, όπως παρακάτω ορίζεται.
8. Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού ή σε µία
εβδοµαδιαία της πρωτεύουσας του Νοµού και να αναρτηθεί στη ∆ιαύγεια, στην ιστοσελίδα
και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ήµου.
Κοινοποίηση:
1.Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πελοποννήσου ∆υτ.Ελλάδας
& Ιονίου-Τµήµα ∆ιοικ.-Οικον.
Νοµού Κορινθίας
( µε δείγµα υπογραφής των κ. Αντιδηµάρχων)
Εσωτ.∆ιανοµή
-Γραφείο ∆ηµάρχου
-Οριζόµενοι Αντιδήµαρχοι
-Προϊστάµενοι Τµηµάτων ∆ήµου

