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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                          21 επηεκβξίνπ 2017 

ΓΖΜΟ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                             Αξ. Πξση. Οηθ.: 5592 

Αξηζκόο Απόθαζεο: 399/2017 

 

ΘΔΜΑ: Οξηζκόο Αληηδεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ θαη 

θαζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

 

Ο Γήκαξρνο Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ 

αθνύ έιαβε ππ’ όςηλ 

 

1. Τν άξζξν 59 ηνπ λ.3852/10 << Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο>>, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.4071/2012, 

2. Τν γεγνλφο φηη, ν Γήκνο Τξνηδελίαο εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 

παξ.  2 λ.3852/2010, 

3. Τν αξ. 92 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην  

Ν.4051/2012, Ν.4147/2013 θαη ην Ν. 4483/2017,  

4. Τν α. 20 ηνπ Ν. 4387/2016, 

5. Τν α. 33 ηνπ Ν. 4483/2017, 

6. Τα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο έηνπο 2011 ηεο 

Δ.Σ.Υ.Δ. γηα ην Γήκν Τξνηδελίαο, ζχκθσλα κε ηα νπνία ν πιεζπζκφο ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Τξνηδήλαο είλαη 5.696, θαη ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

Μεζάλσλ είλαη 2.115. (Σχλνιν πιεζπζκνχ Γήκνπ Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ: 

7.811 θάηνηθνη), 

7. Τν γεγνλφο φηη, ν Γήκνο Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ έρεη (1) Γεκνηηθή Κνηλφηεηα, 

8. Τελ ππ’ αξηζκ. 52/2017 Α.Γ. πεξί νξηζκνχ Αληηδεκάξρσλ ηνπ Γήκνπ 

Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ θαη θαζνξηζκφ αξκνδηνηήησλ ηνπο (ΑΓΑ: 6ΤΓ0ΩΗΛ-

ΤΑ5), ε νπνία εμαθνινπζεί λα ηζρχεη, 

Απνθαζίδεη 
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Α. ΣΟΝ  ΟΡΗΜΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟΤ & ΣΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ 

 Οξίδεη σο Αληηδήκαξρν ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κε ζεηεία απφ  ηελ 

21/09/2017 έσο ηελ 31/08/2019 ηεο ηξέρνπζαο Γεκνηηθήο πεξηφδνπ, κεηαβηβάδνληαο 

ζε απηφλ ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο, φπσο απηέο νξίδνληαη θαησηέξσ: 

 

I) Οξίδεη Αληηδήκαξρν ην Γεκνηηθφ Σχκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο θ. Παηνπιηά 

Κσλζηαληίλν θαη ηνπ κεηαβηβάδεη: 

 

α. θαζ’ύιελ αξκνδηόηεηεο, σο εμήο: 

1. Υπεχζπλνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ Ύδξεπζεο , Άξδεπζεο θαη 

Απνρέηεπζεο (αληιηνζηάζηα, δίθηπα, κνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, 

δηαηάμεηο απηνκαηηζκνχ θ.ι.π) θαη ηεο παξνρήο λεξνχ αλζξψπηλεο 

θαηαλάισζεο κε ζηνηρεία πνηφηεηαο λεξνχ εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ  ηηο 

δηαηάμεηο νξίσλ. 

2. Υπεχζπλνο γηα ηηο ελέξγεηεο εθηέιεζεο κηθξψλ ηερληθψλ έξγσλ Ύδξεπζεο θαη 

Απνρέηεπζεο. 

3. Υπεχζπλνο γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

4. Υπεχζπλνο ζεκάησλ εκπνξίνπ θαη ιατθψλ αγνξψλ. 

5. Υπεχζπλνο ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο αγξνηηθήο, δαζηθήο νδνπνηίαο. 

6. Υπεχζπλνο γηα ηε ζπληήξεζε, επνπηεία ησλ Σρνιηθψλ Κηηξίσλ  Α βάζκηαο 

θαη Β βάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Α βάζκηα θαη  Β βάζκηα 

Σρνιηθή Δπηηξνπή. 

7. Υπεχζπλνο ησλ ζεκάησλ πξσηνγελνχο παξαγσγήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

Πξνέδξνπο θαη Δθπξνζψπνπο ησλ Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γαιαηά. 

8. Υπεχζπλνο γηα ηε βεβαίσζε ηειψλ άξδεπζεο, χδξεπζεο θαη ησλ ηειψλ 

παξεπηδεκνχλησλ. 

9. Υπεχζπλνο Δπηθνηλσλίαο θαη Γξαθείνπ Τχπνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πξφεδξν 

ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

 

β. θαηά ηόπνλ αξκνδηόηεηεο, σο εμήο: 

1. Οη αλσηέξσ θαζ’χιελ αξκνδηφηεηεο, ζα αζθνχληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Αληηδήκαξρν θ. Παληειή Βαζίιεην, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ παξ. ΙΙΙ ηεο ππ’ 
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αξηζκ. 52/2017 Α.Γ., ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ακηγψο ζηε Γεκνηηθή 

Δλφηεηα Μεζάλσλ. 

2. Θα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξνέδξνπο θαη Δθπξνζψπνπο ησλ Τνπηθψλ 

Κνηλνηήησλ θαη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γαιαηά, γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

 

γ. επί πιένλ: 

1. Δμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή βεβαηψζεσλ, βεβαηψζεσλ κφληκεο 

θαηνηθίαο, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ Γηνηθεηηθψλ Δγγξάθσλ, πνπ 

εθδίδνληαη απφ  ηηο Γηνηθεηηθέο Υπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, εθηφο ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ρξεζηθηεζίαο, θαη ησλ βεβαηψζεσλ ζε ζέκαηα Πνιενδνκίαο 

θαη Φσξνηαμίαο. 

2. Θεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο ησλ πνιηηψλ. 

 

Β.   ΑΝΑΠΛΖΡΩΖ  ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΩΝ 

Τηο θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Καξλέδε Σππξίδσλα πνπ 

απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αζθεί ν Αληηδήκαξρνο Παηνπιηάο Κσλζηαληίλνο. Τηο θαηά 

ηφπνλ αξκνδηφηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Παηνπιηά Κσλζηαληίλνπ πνπ απνπζηάδεη ή 

θσιχεηαη, αζθεί ε Αληηδήκαξρνο θα. Μπαθάιε Μαξίλα, ελψ ηηο θαηά ηφπνλ 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Παληειή Βαζίιεηνπ πνπ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, 

νη Αληηδήκαξρνη έθαζηνο θαη’ αξκνδηφηεηα. Σε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο 

ηεο Αληηδεκάξρνπ θαο. Μπαθάιε Μαξίλαο, ηηο θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηέο ηεο, αζθεί ν 

Αληηδήκαξρνο θ. Καξλέδεο Σππξίδσλ. 

 

Γ.   ΑΝΣΗΜΗΘΗΑ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟΤ 

Ο Αληηδήκαξρνο θ. Παηνπιηάο Κσλζηαληίλνο δελ ζα ιακβάλεη αληηκηζζία, θαη σο 

εθ ηνχηνπ δελ ζα  βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ (άξζξν 20 ηνπ Ν. 

4387/2016 θαη α. 33 ηνπ Ν. 4483/2017). 

 

Γ.   ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΑΠΟΦΑΖ 

 Η παξνχζα απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνπο απνδέθηεο, δεκνζηεχεηαη ζε κία 

εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ λνκνχ ή ζε κία εβδνκαδηαία ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ, 

αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ (άξζξν 59 παξ.6 

λ.3852/2010), αλαξηάηαη ζην Γηαχγεηα θαη ζηνπο Πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ησλ 
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Γεκνηηθψλ Καηαζηεκάησλ θαη απνζηέιιεηαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο. 

 

Ο Γήκαξρνο Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ 

 

 

Κσλζηαληίλνο Γ. Καξαγηάλλεο 
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