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Στυλίδα

04 - 11 - 2021

Αριθ. Πρωτ:

10779

Αριθ. Απόφ.:

288

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημάρχου ορισμού άμισθου Αντιδημάρχου και μεταβίβαση
Αρμοδιοτήτων.

H Δήμαρχος Στυλίδας
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 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 Δημάρχου και από το
άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134) και από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) αναφορικά
με τους άμισθους Αντιδημάρχους.

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.
"Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα
με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 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),
αναφορικά με την αντιμισθία.

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 για τον Δήμο
Στυλίδας, (υπ’αριθ. 11247/28-12-2012 απόφαση ΕΛΣΤΑΤ - ΦΕΚ Β΄3465, σύμφωνα με τα
οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 12.750 κατοίκους.

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Στυλίδας έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι και ένας (1)
άμισθος Αντιδήμαρχος.

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας (ΦΕΚ 1564/τ.Β΄/17-04-2021).
9. Την υπ’ αριθ. 287/10778/04-11-2021 απόφαση Δημάρχου, με την οποία
τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι με αντιμισθία.

ορίσθηκαν

ΑΔΑ: 6ΟΨΚΩ1Ζ-ΧΡΩ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζει το δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Δημήτριο Ψάρρη, ως άμισθο
Αντιδήμαρχο του Δήμου Στυλίδας, με θητεία από 04/11/2021 μέχρι 30/11/2022, εντός
της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει καθ΄ύλην την αρμοδιότητα
χειρισμού των κάτωθι:
Α. Την εποπτεία και ευθύνη
Προστασίας με αντικείμενο:























λειτουργίας

του

Αυτοτελούς

Τμήματος

Πολιτικής

Την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας κατά το μέρος που
αφορά μέτρα και δράσεις.
Το σχεδιασμό προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση κινδύνων.
Το σχεδιασμό, συντονισμό και επίβλεψη των μέτρων για την αποκατάσταση των
καταστροφών.
Τη μέριμνα για τη διάθεση και το συντονισμό των πόρων (ανθρώπινο δυναμικό,
μηχανικά και άλλα μέσα) για τη διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση και
αποκατάσταση καταστροφών στην περιοχή αρμοδιότητάς του.
Τη μέριμνα για την εκπαίδευση Προσωπικού σε θέματα αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών.
Την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα πρόληψης και
αντιμετώπισης φυσικών ή άλλων καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Τη μέριμνα για την εξασφάλιση της αναγκαίας οργάνωσης και υποδομής των
υπηρεσιών προκειμένου να είναι ικανές για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων
πολιτικής προστασίας.
Τον καθορισμό χώρων υποδοχής πληγέντων και τη μέριμνα για την ανάπτυξη
υποδομών στους χώρους αυτούς ικανών για τη διαβίωση των εκεί διαμενόντων.
Την προώθηση σε εθελοντικό επίπεδο θεμάτων πολιτικής προστασίας.
Συντάσσει, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου, σχέδια
ενεργειών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ανά κατηγορία κινδύνου (όπως σεισμός,
πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα, πανδημία) στην περιοχή του Δήμου.
Επίσης επιμελείται την επικαιροποίηση των σχεδίων αυτών.
Μεριμνά για τη διάθεση και τη δράση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και
τεχνικών μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των
καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
Συνεργάζεται με τις Εθελοντικές Ομάδες , συντονίζει τις δράσεις τους σε περιπτώσεις
εφαρμογής Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και μεριμνά για την αρωγή αυτών σε θέματα
υλικοτεχνικής υποδομής.
Επιλαμβάνεται των θεμάτων Π.Σ.Ε.Α. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
Μεριμνά για τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των
κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την
τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, προς
καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και
αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνει υποχρεωτικά στον
αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών.
Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία
των δασικών περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας
των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών.

Β. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Περιβάλλοντος με αντικείμενο:




Μελετά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων (γεωτρήσεις,
δεξαμενές, ρέματα κ.λπ.) και για τα μέτρα - δράσεις που απαιτούνται για τον έλεγχο
της ρύπανσης του αστικού ιστού.
Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες
περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες
υπηρεσίες.
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Γ. Την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατεθείσες
αρμοδιότητες, με την σύμφωνη πάντα γνώμη της Δημάρχου.
Δ. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να
είναι μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι
δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη
απόφαση της Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Ε. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί η Δήμαρχος.
ΣΤ. Δεν δικαιούται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.
Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου Στυλίδας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να τοιχοκολληθεί στο πίνακα των
ανακοινώσεων.

Κοινοποίηση
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
- κ. Δημήτριο Ψάρρη
Εσωτερική Διανομή
- Υπηρεσίες Δήμου Στυλίδας

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

BΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

