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                    Απόθαζε Δεκάξρνπ γηα ηνλ νξηζκό αληηδεκάξρνπ  
             Με ζεηεία από 01/09/2014 έσο ηελ 01/03/2017  

 
 
Ο Γήκαξρνο Μεγαλεζίνπ αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν.3852/2010 θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 282 παξ. 16 ηνπ Ν.3852/10  

2. Τα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο έηνπο 2011 ηεο 
ΔΛΣΤΑΤ γηα ηνλ Γήκν Μεγαλεζίνπ , ζύκθσλα κε ηα νπνία ν πιεζπζκόο ηνπ 
είλαη κηθξόηεξνο ησλ 2000 θαηνίθσλ.  

3. Τνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Μεγαλεζίνπ  

 

                                               Απνθαζίδεη: 

  Οξίδεη ηνλ Δεκνηηθό ύκβνπιν  Kνλ Κνληδάξε Αζαλάζην ηνπ ππξίδσλα ηεο 
πιεηνςεθίαο σο Αληηδήκαξρν ηνπ Δήκνπ Μεγαλεζίνπ , κε ζεηεία από 1/9/2014 
κέρξη 01/03/2017, θαη ηνπ κεηαβηβάδεη αξκνδηόηεηεο σο εμήο:  
 
1. Δηνηθεηηθώλ ζεκάησλ-Δηαθάλεηα θαη Ηιεθηξνληθή Δηαθπβέξλεζε. 

 Τελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ πξνζσξηλήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 
θαζώο θαη βεβαηώζεηο κνλίκνπ θαηνηθίαο 

 Τελ Λεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ Αιινδαπώλ θαη κεηαλαζηώλ 
 Τελ Δλεκέξσζε ησλ εθινγηθώλ θαηαιόγσλ. 
 Τελ ρνξήγεζε βεβαίσζεο κόληκεο θαηνηθίαο 
 Τελ Τέιεζε Πνιηηηθώλ Γάκσλ 
 Τελ επίβιεςε ηεο ππεξεζίαο ηδίσλ εθκεηαιιεύζεσλ θαη εηδηθόηεξα ηεο 

ηνπηθήο ζπγθνηλσλίαο θαη ηελ επνπηεία ησλ νδεγώλ. 
 Τελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ 
 Τελ ρνξήγεζε αλάθιεζε  θαη αθαίξεζε αδεηώλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ δηελέξγεηα ησλ 
πξνβιεπόκελσλ επηζεσξήζεσλ-ειέγρσλ πάζεο θύζεο αδεηώλ πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία επηρείξεζεο ,εθκεηάιιεπζεο , νξγαληζκνύ , 
θνξέα. 

 Τελ ρνξήγεζε αλάθιεζε  θαη αθαίξεζε αδεηώλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
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ππαίζξηνπ θαη ζηάζηκνπ εκπνξίνπ θαζώο θαη ν έιεγρνο ηήξεζεο ησλ 
δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ ππαίζξην εκπόξην θαη ιατθέο αγνξέο. 

 Τνλ θαζνξηζκό ησλ ρξνληθώλ νξίσλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ θαη 
επηρεηξήζεσλ 

 ηελ εθαξκνγή ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηώλ 
πεξηπηέξνπ 

 Τελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο , ηνλ πγεηνλνκηθό έιεγρν ησλ 
θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ , ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. 

2.Σελ επνπηεία θαη επζύλε ηεο Καζαξηόηεηαο ηνπ Πεξηβάιινληνο 
 Τελ θαζαξηόηεηα όισλ ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηεο εδαθηθήο 

πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ θνηκεηεξίσλ θαζώο θαη ηελ ηήξεζε ησλ 
ππνρξεώζεσλ θαζαξηζκνύ από ηνπο ηδηνθηήηεο, λνκείο, θαη επηθαξπσηέο 
νηθνπέδσλ θαη ινηπώλ αθάιππησλ ρώξσλ, πνπ βξίζθνληαη εληόο πόιεο, 
ρσξηώλ, νηθηζκώλ, θαζώο θαη ηελ ππνρξέσζε απηεπάγγειηνπ θαζαξηζκνύ 
από ην Γήκν ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ησλ ππόρξεσλ.  

 Τελ απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ απόβιεησλ ζε 
επίπεδν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο κεηαθόξησζεο, επεμεξγαζίαο, 
αλαθύθισζεο  

 Τελ απνκάθξπλζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ κε θεξόλησλ 
πηλαθίδεο θπθινθνξίαο από δεκνηηθνύο ρώξνπο ή ρώξνπο όπνπ 
πξνθαιείηαη αηζζεηηθή ξύπαλζε.  

 Τελ ηήξεζε θαλόλσλ πγηεηλήο ησλ δεκόζησλ ζρνιείσλ.  
 Σπλεξγαζία κε ηηο Τνπηθέο Κνηλόηεηεο. 

 
3.Σελ επνπηεία θαη επζύλε Σερληθώλ Έξγσλ 

 Δπζύλε επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο Ηιεθηξνκεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ θαη 
δηαρείξηζεο θηλεηήο πεξηνπζίαο (νρήκαηα θαη ζθάθνο), 

 Γηαρείξηζε θαπζίκσλ θαη αληαιιαθηηθώλ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ. 
 Τηο ππεξεζίεο Ύδξεπζεο,  Ηιεθηξνθσηηζκνύ, Απνξξηκκάησλ ,Γηαρείξηζε 

ιπκάησλ θαη αλαθύθισζε  θαη ηελ επνπηεία ηνπ πξνζσπηθνύ απηώλ. 
 Τελ νξγάλσζε θαη επηαμία ησλ απνζεθώλ ηνπ Γήκνπ 
 Τνλ θαζνξηζκό ρώξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ πξνβνιήο ππαίζξηαο 

δηαθήκηζεο ζύκθσλα κε ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο. 

 Τελ κέξηκλα θαη ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο 
πεξηνπζίαο ησλ θαηνίθσλ , όπσο έιεγρνη ζήκαλζεο εξγαζηώλ πνπ 
εθηεινύληαη ,έιεγρνη πξνζηαζίαο από επηθίλδπλεο νηθνδνκέο ιόγσ έιιεηςεο 
κέηξσλ αζθαιείαο 

 ηελ κέξηκλα θαη ηελ ιήςε κέηξσλ γηα απξόζθνπηε πξόζβαζε ζηνπο 
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο  θπθινθνξηαθά ζπζηήκαηα, κνλνδξνκήζεηο θ.ι.π 

 ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ πιεξνθνξίαο 
 ηνλ έιεγρν ζπληήξεζεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ 
 ηελ επίβιεςε έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε. 

 
 
4.Αξκνδόηεηεο αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ,Γεσξγίαο ,Κηελνηξνθίαο ,Αιηείαο 

 ηελ δηαρείξηζε βνζθνηόπσλ 
 ηελ εθκεηάιιεπζε δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ δαζώλ 
 ηελ εθκεηάιιεπζε θαη δηαρείξηζε δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ θαιιηεξγήζηκσλ 

εθηάζεσλ θαη βνζθνηόπσλ θαζώο θαη εθηάζεσλ πνπ παξαρσξνύληαη ζην 
δεκόζην 

 ηελ έξεπλα θαη κειέηε θάζε ζέκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο 
,θηελνηξνθίαο θαη αιηείαο θαζώο θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ αγξνηηθνύ 
,θηελνηξνθηθνύ θαη αιηεπηηθνύ πιεζπζκνύ ζηηο νηθίεο ηνπο. 

 Τελ αλάπηπμε ,πξνζηαζία  θαη παξαθνινύζεζε θπηηθήο θαη δσηθήο 



παξαγσγήο. 
 ηελ δηνίθεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ρώξσλ ηεο δώλεο ιηκέλα δηθαηνδνζία ηνπο 

θαζώο θαη ε θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε αλαγθαίσλ αληηπιεκκπξηθώλ θαη 
εγγεηνβειηησηηθώλ έξγσλ. 

 
5.Σελ επζύλε γηα ηνλ ηνκέα ηεο Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ ,Αζιεηηζκνύ θαη λενιαίαο. 
     Δπνπηεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 Τελ πξνζηαζία κλεκείσλ ,ζπειαίσλ θαζώο θαη αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ 
ρώξσλ ηεο πεξηνρήο 

 ηελ πξνώζεζε πνιηηηζηηθώλ αληαιιαγώλ 
 ηελ αλάπηπμε πνιηηηζηηθνύ ηνπξηζκνύ 
 ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο 
 ηελ κεηαθνξά καζεηώλ ζην ζρνιείν από ηνλ ηόπν δηακνλήο 
 ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ 
 ηελ νξγάλσζε ζπλαπιηώλ ή άιισλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ. 
 Τελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, παηδηθέο ραξέο 

,γήπεδα , γπκλαζηήξηα ,πιαηείεο θαη πξάζηλν 
 
6.Σελ επζύλε γηα ηα ζέκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  
 
Θέκαηα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (Άπνξνη, ΑΜΔΑ) 
Να αλαπιεξώλεη ηνπ Γήκαξρν όηαλ απηόο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη 
Να ππνγξάθεη έγγξαθα πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γεκάξρνπ κόλν κεηά 
από έγγξαθε  εμνπζηνδόηεζε Γεκάξρνπ. 
 
Α.Ο αλσηέξσ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ δελ κπνξεί λα εθιεγεί κέινο ηνπ 
πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ.  

Β.Η αλάθιεζε αληηδεκάξρνπ πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ είλαη δπλαηή κε εηδηθά 
αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ δεκάξρνπ. 

Γ. Σηελ πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ Αληηδεκάξρνπ ηηο αξκνδηόηεηεο αζθεί 
ν Γήκαξρνο.  

 

 

 Η παξνύζα απόθαζε λα δεκνζηεπηεί ζε κία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα ηνπ 
λνκνύ  θαη λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ. Ιζρύεη από ηελ 
δεκνζίεπζή ηεο. 

                              Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  
 
                            
 
                                                                 ΔΑΓΛΑ ΠΑΤΛΟ 
           
    
 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ  
 
ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΟ :θνλ  Κνληδάξε Αζαλάζην ηνπ ππξίδσλα 
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