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Έχοντας υπόψη:
1.- το άρθρο 59 & 282 παρ. 16 του Ν.3852/10 και όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο
6 του Ν. 4071/2012,
2.-τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (ΦΕΚ
3465/τ’ ΔΕΥΤΕΡΟ/28-12-2012) της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τον Δήμο Μύκης, σύμφωνα με τα οποία ο
πληθυσμός του ανέρχεται στους 15.540 κατοίκους.
3.-το γεγονός ότι ο Δήμος Μύκης έχει τρεις (3) Δημοτικές και τρεις (3) Τοπικές Κοινότητες.
4.-την παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιείται με την υποπαράγραφο ε’ ,
παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4051/12,
5.Την αριθ. 551/18713/14-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΦΗΜΩΚΛ-ΝΩΜ) προηγούμενη σχετική απόφασή
μας,
6.Τις από 8/9/2016 δηλώσεις παραίτησης από τις θέσεις των Αντιδημάρχων , των κκ.
Χαφούζ Αχμέτ Χαϊρεδίν, Χασάν-Σαλήχ Σαμή, Καβάς Κενάν και Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ,
7.-την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Ορίζουμε τους Αντιδημάρχους του Δήμου Μύκης, με θητεία από 22-9-2016 έως την 282-2017, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές μας, όπως παρακάτω:
τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ ΤΟΥ ΜΕΧΜΕΤ και του
μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες:

Την αναπλήρωση του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του.

Την επίβλεψη της υπηρεσίας Ύδρευσης & Αποχέτευσης και την ευθύνη καλής
λειτουργίας των δικτύων και των αντλιοστασίων, καθώς και την παρακολούθηση της
λοποίησης των έργων/εργασιών, ύδρευσης-αποχέτευσης.

Αρμόδιος για θέματα Πολιτικής Προστασίας (Π.Σ.Ε.Α.) (συντονισμός υπηρεσιών,
σχεδιασμός & εποπτεία δράσεων, συνεργασία με άλλους φορείς).

Αρμόδιος για θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Αρμόδιος για την τέλεση των πολιτικών γάμων , παράλληλα με τους
Αντιδημάρχους κκ. ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ του ΑΧΜΕΤ, ΓΚΟΒΕΝΤΑΡ ΤΖΕΧΑΤ ΤΟΥ ΜΕΧΜΕΤ
και ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ.
Εξουσιοδοτούμε αυτόν όπως υπογράφει παράλληλα με τους υπαλλήλους του Δήμου, κκ.
Βαρελτζίδη Ηλία του Γεωργίου, Καναργιέλη Ιωάννη του Ηλία και Αχμέτ Σουκρή Αλή του
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Χιλμή καθώς και με τους Αντιδημάρχους, κκ. ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ του ΑΧΜΕΤ,
ΓΚΟΒΕΝΤΑΡ ΤΖΕΧΑΤ ΤΟΥ ΜΕΧΜΕΤ και ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ, τα πιστοποιητικά
προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως των δημοτών, βεβαιώσεις, θεωρήσεις για το
γνήσιο των υπογραφών.
β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες Κοτύλης & Θερμών:
Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στις δημοτικές ενότητες.
Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
δημοτικές ενότητες.
Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων.
Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών
κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους.
Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα είναι έμμισθος.

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ
ΤΟΥ ΑΧΜΕΤ και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Αρμόδιος για θέματα της υπηρεσίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας.

Την παρακολούθηση της υλοποίησης των τεχνικών έργων, εργασιών και μελετών
(εκτός ύδρευσης – αποχέτευσης & αγροτικών δικτύων).

Την εποπτεία (συντονισμό) του εποχιακού προσωπικού.

Αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης,
καθώς και την έκδοση αποφάσεων παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης
ανασφαλίστων.

Αρμόδιος για την τέλεση των πολιτικών γάμων, παράλληλα με τους
Αντιδημάρχους κκ. ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ του ΜΕΧΜΕΤ, ΓΚΟΒΕΝΤΑΡ ΤΖΕΧΑΤ του ΜΕΧΜΕΤ και
ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ.
Εξουσιοδοτούμε αυτόν όπως υπογράφει παράλληλα με τους υπαλλήλους του Δήμου, κκ.
Βαρελτζίδη Ηλία του Γεωργίου, Καναργιέλη Ιωάννη του Ηλία και Αχμέτ Σουκρή Αλή του
Χιλμή καθώς και με τους Αντιδημάρχους, κκ. ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ του ΜΕΧΜΕΤ, ΓΚΟΒΕΝΤΑΡ
ΤΖΕΧΑΤ του ΜΕΧΜΕΤ και ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ. τα πιστοποιητικά προσωπικής
και οικογενειακής καταστάσεως των δημοτών, βεβαιώσεις, θεωρήσεις για το γνήσιο των
υπογραφών.
β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Μύκης (Δ.Κ. Εχίνου &
Μύκης):
Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη δημοτική ενότητα.
Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
δημοτική ενότητα.
Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών
κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των
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προβλημάτων τους.
Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα είναι άμισθος.
3.
Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΓΚΟΒΕΝΤΑΡ
ΤΖΕΧΑΤ του ΜΕΧΜΕΤ και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Αρμόδιος για θέματα εμπορικών δραστηριοτήτων (αδειοδότηση ρύθμιση
δραστηριοτήτων προστασία
καταναλωτή,
άδειες
καταστημάτων, θέματα λειτουργίας λαϊκών αγορών και αδειών
μικροπωλητών).
 Αρμόδιος για θέματα τ η ς
υπηρεσίας Αγροτικής Παραγωγής,
Κτηνοτροφίας & πρασίνου.
 Αρμόδιος για την συντήρηση των αγροτικών δρόμων.
 Αρμόδιος για θέματα Αστικής Κατάστασης & αλλοδαπών.
Αρμόδιος για την τέλεση των πολιτικών γάμων, παράλληλα με τους Αντιδημάρχους
ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ του ΜΕΧΜΕΤ, ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ του ΑΧΜΕΤ και ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ του
ΜΟΥΣΤΑΦΑ .
Εξουσιοδοτούμε αυτόν όπως υπογράφει παράλληλα με τους υπαλλήλους του Δήμου, κκ.
Βαρελτζίδη Ηλία του Γεωργίου, Καναργιέλη Ιωάννη του Ηλία και Αχμέτ Σουκρή Αλή του
Χιλμή καθώς και με τους Αντιδημάρχους, κκ. ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ του ΜΕΧΜΕΤ, ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ
ΧΑΣΑΝ του ΑΧΜΕΤ και ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ τα πιστοποιητικά προσωπικής
και οικογενειακής καταστάσεως των δημοτών, βεβαιώσεις, θεωρήσεις για το γνήσιο των
υπογραφών.
β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Μύκης & Σατρών (Δ.Κ. Μύκης
& Τ.Κ. Σατρών) :
Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη δημοτική ενότητα.
Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
δημοτική ενότητα.
Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών
κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους.
Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα είναι έμμισθος.

5. Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. κ. ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ
του ΜΟΥΣΤΑΦΑ και της μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Την ευθύνη της εγκρίσεως και υπογραφής των εντολών για την προμήθεια
καυσίμων κίνησης και θέρμανσης και των εντολών για την συντήρηση και
επισκευή όλων των οχημάτων, καθώς και για την παρακολούθηση της
υλοποίησής τους.
 Την εποπτεία κίνησης των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου.
 Την εποπτεία (διαχείριση-συντήρηση) του δικτύου φωτισμού (Φ.Ο.Π.) οδών και
πλατειών.
 Αρμόδια για θέματα πολιτισμού, παιδείας, αθλητισμού και νεολαίας.
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Αρμόδια για την τέλεση των πολιτικών γάμων, παράλληλα με τους
Αντιδημάρχους κκ. ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ του ΜΕΧΜΕΤ, ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ ΤΟΥ ΑΧΜΕΤ
και ΓΚΟΒΕΝΤΑΡ ΤΖΕΧΑΤ του ΜΕΧΜΕΤ .

Εξουσιοδοτούμε αυτήν όπως υπογράφει παράλληλα με τους υπαλλήλους του Δήμου, κκ.
Βαρελτζίδη Ηλία του Γεωργίου, Καναργιέλη Ιωάννη του Ηλία και Αχμέτ Σουκρή Αλή του
Χιλμή καθώς και με τους Αντιδημάρχους, κκ. ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ του ΜΕΧΜΕΤ, ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ
ΧΑΣΑΝ ΤΟΥ ΑΧΜΕΤ και ΓΚΟΒΕΝΤΑΡ ΤΖΕΧΑΤ του ΜΕΧΜΕΤ τα πιστοποιητικά προσωπικής
και οικογενειακής καταστάσεως των δημοτών, βεβαιώσεις, θεωρήσεις για το γνήσιο των
υπογραφών.
β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Ωραίου & Μύκης:
Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στη δημοτική ενότητα.
Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
δημοτική ενότητα.
Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών
και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που
λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
Τη συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών
κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους.
Η ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα είναι άμισθη.

Γ. 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.
Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί
ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ ΤΟΥ
ΜΕΧΜΕΤ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ του
ΑΧΜΕΤ , και αντίστροφα ενώ, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.
ΓΚΟΒΕΝΤΑΡ ΤΖΕΧΑΤ ΤΟΥ ΜΕΧΜΕΤ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ.
ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ και αντίστροφα.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ.ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ του ΜΕΧΜΕΤ, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον
Αντιδήμαρχο κ. ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ του ΑΧΜΕΤ.
ΣΤ.Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα
του νομού και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ζ. Επίσης να κοινοποιηθεί στους οριζόμενους, τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του
Δήμου για να λάβουν γνώση.

Ο Δήμαρχος Μύκης

Καπζά Τζεμήλ

