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ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010 ) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
2. Την υπ’ αρίθµ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι
και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας µε το Ν. 3852/2010»,
όπως ισχύει.
3. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Χαϊδαρίου εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 3 του Ν.
3852/2010 και εποµένως µπορούν να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήµαρχοι.
4. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Χαϊδαρίου (ΦΕΚ 608/Β’/2013).
5. Την υπ’ αρίθµ. 29843/12-09-2014 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: 7ΕΡΨΩΗ3-8ΓΓ), µε την
οποία ορίσθηκαν οι Αντιδήµαρχοι του ∆ήµου Χαϊδαρίου µε θητεία εντός της τρέχουσας
δηµοτικής περιόδου από 12-09-2014 έως 05-03-2017.
6. Την µε αρίθµ. πρωτ. 33511/16-11-2015 παραίτηση του κ. Βαρυτιµιάδη Ηλία, από τα
καθήκοντα του Αντιδηµάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Αποδεχόµαστε την παραίτηση του
αναλυτικότερα αναφέρονται σε αυτή.

κ.

Βαρυτιµιάδη

Ηλία

σύµφωνα

µε

όσα

B. Ορίζουµε Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων, Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και ∆όµησης τον
∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Βορρέα Κωνσταντίνο, µε θητεία εντός της
τρέχουσας δηµοτικής περιόδου από 17-11-2015 έως 05-03-2017 και του µεταβιβάζουµε τις
κατωτέρω καθ’ ύλην αρµοδιότητες:
B.1. Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και
των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα της ∆ιεύθυνσης των
Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραµµατειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο,
Προγραµµατισµού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας,
Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων
Ηλεκτροφωτισµού, ∆ικτύων, Προγραµµατισµού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης
έργων.
B.2. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και των αντίστοιχων
οργανικών µονάδων του ∆ήµου και συγκεκριµένα
των αρµοδιοτήτων πολεοδοµίας,
χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδοµικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρµογών,
Οικοδοµικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - Γραµµατείας.
- των τεχνικών έργων και µελετών που αφορούν την ύδρευση- αποχέτευση
- τη συντήρηση και διαχείριση των συστηµάτων ύδρευσης και άρδευσης
- των αντλιοστασίων
- της συντήρησης και διαχείρισης της αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισµών.
- των αντιπληµµυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων
- την ευθύνη επίβλεψης των σχολικών εγκαταστάσεων
- την εποπτεία της ∆ηµοτικής Περιουσίας και του Κτηµατολογίου
- την ευθύνη επίβλεψης του αστικού εξοπλισµού ( φωτιστικά σώµατα, καθιστικά, καλάθια
απορριµµάτων κ.λ.π)
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- την ευθύνη για την συντήρηση και επισκευή όλων των έργων και εργασιών που
εκτελούνται από το συνεργείο αυτεπιστασίας
- την ευθύνη επίβλεψης σιντριβανιών
- την ευθύνη επίβλεψης των πινακίδων οδοσήµανσης
- την ευθύνη επίβλεψης παράνοµων επιδαπέδιων πινακίδων
- την ευθύνη επίβλεψης µικρών τεχνικών κατασκευών ( λακκούβες δρόµων, πλάκες
πεζοδρόµων και πεζοδροµίων, εσοχές κάδων κλπ)
- την ευθύνη επίβλεψης εξωραϊσµού υπαιθρίων χώρων
- την ευθύνη για την διαφύλαξη και την συντήρηση των παγίων και του εν γένει
εξοπλισµού όλων των υπηρεσιών που εντάσσονται στις αρµοδιότητες του
-Την τέλεση πολιτικών γάµων.

Για τις ανωτέρω αρµοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών,
πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των
αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου.

Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν µπορεί να εκλεγεί µέλος του προεδρείου
του δηµοτικού συµβουλίου. Η ανάκληση αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι
δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δηµάρχου.

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού
και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
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