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ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 10/2019
Οξηζκόο Αληηδεκάξρωλ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλωλ θαη θαζνξηζκόο
αξκνδηνηήηωλ ηνπο.
Ο Γήκαξρνο
Έρνληαο ππόςε:
1.
Τελ ππ’ αξηζκ. 82 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, κε Α.Π.:
59633/20.08.2019 θαη ΑΓΑ: ΧΧ3Χ465ΦΘ7-5ΑΜ κε ηίηιν «Οξηζκόο Αληηδεκάξρσλ»,
2.
Τν γεγνλόο όηη ν Γήκνο Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 59, παξ. 2 ή 59, παξ. 3 ηνπ Ν. 3852/ 2010 θαη επνκέλσο κπνξεί λα νξηζζνύλ
ηέζζεξεηο Αληηδήκαξρνη, όπσο πξνθύπηεη θαη από ην Παξάξηεκα Ι ηεο παξαπάλσ
εγθπθιίνπ,
3.
Τηο δηαηάμεηο
Γεκάξρνπ»,

ηνπ

άξζξνπ

58 ηνπ Ν. 3852/2010 «Αξκνδηόηεηεο ηνπ

4.
Τελ ππ’ αξηζκ. 28549/16-04-2019 απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ
«Πξσηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Φώξαο κε
ην Ν. 3852/2010», όπσο ηζρύεη,
5.
Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν.3979/2011 (ΦΔΚ Α’ 138/16-62011) ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ν δήκαξρνο « Μπνξεί λα αλαζέηεη, ρσξίο ακνηβή, ηελ
επνπηεία θαη ηνλ ζπληνληζκό ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ηνπ δήκνπ ζε κέιε ηνπ
δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ»,
6.

Τν αξ. 92 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη,

7.

Τνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ. 2807/09-12-2011),

8.
Τα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο ηνπ έηνπο 2011
ηεο Δ.Σ.Υ.Δ. γηα ηνλ Γήκν Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ (απόθ. 11247/ΦΔΚ 3465/η.Β΄/ 2812-2012),
9.
Τν γεγνλόο όηη, βάζε ηνπ κόληκνπ πιεζπζκνύ ν Γήκνο Τξνηδελίαο - Μεζάλσλ
έρεη ηέζζεξηο (4) θνηλόηεηεο θάησ ησλ 300 θαηνίθσλ θαη έμε (6) θνηλόηεηεο άλσ ησλ
300 θαηνίθσλ (εθ ησλ νπνίσλ κία (1) άλσ ησλ 2000),
10.

Τελ αλάγθε εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

Οξίδεη ηνπο θαησηέξσ δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο σο
Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κε ζεηεία από 09/09/2019 γηα έλα
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(1) ρξόλν, εληόο ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ, θαη ηνπο κεηαβηβάδεη
αξκνδηόηεηεο σο εμήο:
I)
Οξίδεη Αληηδήκαξρν ηo Γεκνηηθό Σύκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο θ.
νύρια ωηήξην θαη ηνπ κεηαβηβάδεη:
α.

θαζ’ ύιελ αξκνδηόηεηεο, ωο εμήο:
1.

Τελ έθδνζε αδεηώλ παξαρώξεζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ.

2.
Τελ έθδνζε αδεηώλ παξαρώξεζεο ρξήζεο αηγηαινύ ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Ληκεληθνύ Τακείνπ.
3.
Τελ έθδνζε αδεηώλ, επνπηεία, επζύλε θαη ζπληνληζκό επί
ζεκάησλ ππαίζξηαο δηαθήκηζεο.
4.
Τελ επζύλε θαη ηελ επηκέιεηα, επηαμία θαη ιεηηνπξγία ησλ
Γεκνηηθώλ Κνηκεηεξίσλ, ηε δηαρείξηζε ησλ ηάθσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηώλ
ηαθήο, ζύκθσλα κε ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηνπ Γ.Σ. θαη ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθώλ
αδεηνδνηήζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ.
5.
Τελ εθκίζζσζε θαη παξαρώξεζε Γεκνηηθώλ αθηλήησλ θαη
θιεξνδνηεκάησλ θαη γεληθά ηε δηαρείξηζε – αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ
Γήκνπ.
6.
Τελ επνπηεία θαη επζύλε ηήξεζεο θαη εθαξκνγήο ηεο
λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο
θαη γεληθά ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο από ην Γήκν
(ρνξήγεζε αδεηώλ, αλάθιεζε ή θαη αθαίξεζε αδεηώλ, ζθξάγηζε θαηαζηήκαηνο θιπ).
7.
Τελ επζύλε θαη επνπηεία δηαρείξηζεο ζεκάησλ πεξηπηέξσλ
θαη ρνξήγεζεο αδεηώλ εθκίζζσζεο.
8.

Τελ αδεηνδόηεζε θαη επνπηεία ππαίζξησλ εκπνξηθώλ

δξαζηεξηνηήησλ.
9.
Τε ρνξήγεζε αδεηώλ ρξήζεο κνπζηθώλ νξγάλσλ θαη
παξάηαζεο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο.
10.
εκπνξνπαλεγύξεσλ.

Τελ

επζύλε

θαη

επνπηεία

ηεο

ιεηηνπξγίαο

11.
Τελ έθδνζε αδεηώλ ππαίζξηνπ θαη πιαλόδηνπ εκπνξίνπ
θαζώο θαη ιατθώλ αγνξώλ.
12.
Τελ επζύλε, από θνηλνύ κε ηελ θα Αληηδήκαξρν Σνύρια
Σηπιηαλή, ππνζηεξηθηηθώλ ελεξγεηώλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιηηηζηηθώλ θαη
αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ θαζώο θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνιηηηζκνύ.
13.
Τελ επζύλε επί ζεκάησλ πξσηνγελνύο παξαγσγήο ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ.
14.
Τελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο
Πνιηηώλ (Κ.Δ.Π.) Γαιαηά.
15.
Τελ επζύλε γηα ηελ αδεηνδόηεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε
ζπληήξεζε ησλ παηδηθώλ ραξώλ.
16.
Τελ επζύλε, επνπηεία θαη ζπληνληζκό ζε ζέκαηα
δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνπο ηνκείο αξκνδηόηεηάο ηνπ, θαζώο θαη
ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ην πξόγξακκα «Γηαύγεηα».
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17.

Τελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πξνγξακκάησλ Νενιαίαο.

18.
Τελ επζύλε ζεκάησλ αζιεηηζκνύ, θαζώο επίζεο θαη ηεο
ζπληήξεζεο θαη επνπηείαο ησλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.
19.
Τελ
πινπνίεζε
πξνγξακκάησλ
Δθαξκνγώλ
Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο, Δπηθνηλσληώλ θαη Δπξπδσληθώλ Γηθηύσλ.

θαη

20.
Τε κέξηκλα γηα ηε βεβαίσζε νθεηιώλ πξνο ην Γήκν πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπ.
β.

θαηά ηόπνλ αξκνδηόηεηεο, ωο εμήο:

1.
Οη αλσηέξσ θαζ’ ύιελ αξκνδηόηεηεο, ζα αζθνύληαη ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Λεζηώηε ππξίδωλ, όπσο νξίδεηαη ν δεύηεξνο
θαησηέξσ (παξ.IV ηεο παξνύζεο), ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ακηγώο ζηε Γεκνηηθή
Δλόηεηα Μεζάλσλ.
2.
Θα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ, γηα
ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ αξκνδηόηεηάο ηνπ.
γ.

επί πιένλ:

1.
Δμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή βεβαηώζεσλ,
πηζηνπνηεηηθώλ θαη ινηπώλ Γηνηθεηηθώλ Δγγξάθσλ, πνπ εθδίδνληαη από
ηηο
Γηνηθεηηθέο Υπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηόηεηέο ηνπ.
2.
Τελ ηέιεζε ησλ πνιηηηθώλ γάκσλ εθ πεξηηξνπήο κε ην
Γήκαξρν θαη ηνπο ινηπνύο Αληηδεκάξρνπο.
II)
Οξίδεη Αληηδήκαξρν ηε Γεκνηηθή Σύκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο θα.
Μάγεηξα – Πάιιε Αλαζηαζία θαη ηεο κεηαβηβάδεη:
α.
ιεηηνπξγίαο ηεο
ηεο αλαθύθισζεο.

θαζ’ ύιελ αξκνδηόηεηεο, ωο εμήο:
1.
Τελ επζύλε θαη επνπηεία ηεο εύξπζκεο θαη βέιηηζηεο
ππεξεζίαο θαζαξηόηεηνο, ηεο απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ θαη
2.

Τελ

εθπόλεζε

θαη

εθαξκνγή

πξνγξακκάησλ

3.

Τελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ.

4.

Τελ

5.

Τελ επζύλε γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ παηδηθώλ ραξώλ.

6.

Τελ επζύλε γηα ηελ θαζαξηόηεηα ησλ ρώξσλ ησλ ιατθώλ

αλαθύθισζεο.
επζύλε

γηα

ηελ

θαζαξηόηεηα

ησλ

δεκνηηθώλ

θνηκεηεξίσλ.

αγνξώλ.
7.
ησλ αδξαλώλ πιηθώλ.

Τελ επζύλε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη

8.
Τελ επζύλε γηα ηελ επνπηεία, ηελ επηαμία θαη ηνλ
θαζαξηζκό ησλ αθηώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Ληκεληθνύ Τακείνπ.
9.

Τε κέξηκλα γηα ζέκαηα πξαζίλνπ θαη πεξηβάιινληνο.
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10.
Τελ επζύλε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ
επηδηόξζσζε βιαβώλ ησλ ππνδνκώλ Ύδξεπζεο, Άξδεπζεο θαη Απνρέηεπζεο
(αληιηνζηάζηα, δίθηπα, κνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, δηαηάμεηο απηνκαηηζκνύ θιπ).
11.
Τελ επζύλε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο παξνρήο ηνπ λεξνύ
αλζξώπηλεο θαηαλάισζεο, κε ζηνηρεία πνηόηεηαο λεξνύ εληόο ησλ πξνβιεπνκέλσλ
από ηηο δηαηάμεηο νξίσλ.
12.
Τελ επζύλε γηα ηηο ελέξγεηεο εθηέιεζεο κηθξώλ ηερληθώλ
έξγσλ Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο.
13.

Τελ επζύλε θαζαξηζκνύ ησλ δηθηύσλ όκβξησλ πδάησλ.

14.

Τε βεβαίσζε ηειώλ άξδεπζεο θαη ύδξεπζεο.

15.
Τε κέξηκλα γηα ηε βεβαίσζε νθεηιώλ πξνο ην Γήκν πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο αξκνδηόηεηέο ηεο.
16.
Τε δηαρείξηζε, πξνζηαζία θαη κέξηκλα επί ζεκάησλ πνπ
αθνξνύλ ηα αδέζπνηα δώα.
17.
Τελ επζύλε, επνπηεία θαη ζπληνληζκό ζε ζέκαηα
δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνπο ηνκείο αξκνδηόηεηάο ηεο, θαζώο θαη
ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ην πξόγξακκα «Γηαύγεηα».
β.

θαηά ηόπνλ αξκνδηόηεηεο, ωο εμήο:

1.
Οη αλσηέξσ θαζ’ ύιελ αξκνδηόηεηεο, ζα αζθνύληαη ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Λεζηώηε ππξίδωλ, όπσο νξίδεηαη ν δεύηεξνο
θαησηέξσ (παξ. IV ηεο παξνύζεο), ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ακηγώο ζηε Γεκνηηθή
Δλόηεηα Μεζάλσλ.
2.
Θα
ζπλεξγάδεηαη
κε
ηνπο
Πξνέδξνπο
Κνηλνηήησλ, γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ αξκνδηόηεηάο ηεο.
γ.

ησλ

επί πιένλ:

1.
Δμνπζηνδνηείηαη
γηα
ηελ
ππνγξαθή
βεβαηώζεσλ,
πηζηνπνηεηηθώλ θαη ινηπώλ Γηνηθεηηθώλ Δγγξάθσλ, πνπ εθδίδνληαη από
ηηο
Γηνηθεηηθέο Υπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηόηεηέο ηεο.
2.
Τελ ηέιεζε ησλ πνιηηηθώλ γάκσλ εθ πεξηηξνπήο κε ην
Γήκαξρν θαη ηνπο ινηπνύο Αληηδεκάξρνπο.
III)
Οξίδεη Αληηδήκαξρν ηε Γεκνηηθό Σύκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο θα.
νύρια ηπιηαλή θαη ηεο κεηαβηβάδεη:
α.

θαζ’ ύιελ αξκνδηόηεηεο, ωο εμήο:

1.
Τελ επζύλε γηα ηελ πξνκήζεηα θαη δηαρείξηζε όισλ ησλ
αλαιώζηκσλ πιηθώλ (γξαθηθή ύιε, πιηθά θαζαξηόηεηαο, πιηθά ύδξεπζεο /
απνρέηεπζεο, ειεθηξνκεραλνινγηθό εμνπιηζκό θιπ.) , θαζώο θαη γηα ηελ επνπηεία
θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεο ησλ πιηθώλ.
2.
Τελ επζύλε γηα όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ
θαιή ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη επέθηαζε ηνπ δεκνηηθνύ δηθηύνπ ειεθηξνθσηηζκνύ.
3.
Τελ επζύλε ζεκάησλ εθπαίδεπζεο, κεηαθνξάο καζεηώλ
θαη βέιηηζηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Σρνιηθώλ Δπηηξνπώλ Α’ βάζκηαο θαη Β’ βάζκηαο
Δθπαίδεπζεο.
Σελίδα 4

ΑΔΑ: Ω0ΕΘΩΗΛ-0Φ4

4.
Τελ επζύλε γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επνπηεία ησλ
Σρνιηθώλ Κηηξίσλ Α’ βάζκηαο θαη Β’ βάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
αληίζηνηρεο Σρνιηθέο Δπηηξνπέο Α’ βάζκηαο θαη Β’ βάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
5.

Τελ

επνπηεία

ηνπ

πξνζσπηθνύ

θαζαξηόηεηαο

ησλ

6.

Τελ

επζύλε

7.

Τελ επζύλε ζρεδηαζκνύ θαη εθηέιεζεο πξνγξακκάησλ «Γηα

Σρνιηθώλ Κηηξίσλ.
εθαξκνγήο

πξνγξακκάησλ

πξνζηαζίαο

ΑΜΔΑ.
Βίνπ Μάζεζεο».
8.
Τελ επζύλε ζπληήξεζεο θαη βειηίσζεο ηεο δεκνηηθήο,
αγξνηηθήο, θαη δαζηθήο νδνπνηίαο.
9.
Τελ επζύλε θαη επνπηεία ηεο νξγάλσζεο, ηνπ ζπληνληζκνύ
θαη ηεο παξαθνινύζεζεο ησλ ππεξεζηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ
θαη εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ
Γήκνπ. Σπλεξγαζία κε ζπλαξκόδηνπο θνξείο.
10.

Τελ

επζύλε

γηα

ηε

βεβαίσζε

ησλ

11.

Τελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο.

ηειώλ

παξεπηδεκνύλησλ.
12.
Τελ επζύλε
ζεκάησλ
θνηλσληθήο
κέξηκλαο
θαη
ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξόεδξν ηεο
ΓΗ.ΚΔ.ΓΗΤ.
13.
Τελ επζύλε, από θνηλνύ κε ηνλ θ. Αληηδήκαξρν Σνύρια
Σσηήξην, ππνζηεξηθηηθώλ ελεξγεηώλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιηηηζηηθώλ θαη
αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ θαζώο θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνιηηηζκνύ.
14.

Τελ επζύλε γηα ηε βεβαίσζε ησλ ηειώλ ΤΑΠ.

15.
Τελ επζύλε, επνπηεία, δηαρείξηζε θαη ζπληήξεζε ηνπ
ζπλόινπ ησλ Ορεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ησλ Μεραλεκάησλ Έξγνπ θαη ηνπ Μεραλνινγηθνύ
Δμνπιηζκνύ θαζώο θαη ηελ επζύλε ηεο απνζήθεο ησλ αληαιιαθηηθώλ θαη ησλ ινηπώλ
πιηθώλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θάζε είδνπο
βιαβώλ θαη επηζθεπώλ απηώλ.
16.
Τελ επζύλε θάζε ελέξγεηαο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία
ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο Ορεκάησλ.
17.
Τελ επζύλε γηα ηελ θπθινθνξία θαη ζηάζκεπζε ησλ
νρεκάησλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο.
18.
Τελ επζύλε
γηα
ηε
εγθαηαιειεηκκέλσλ απηνθηλήησλ θαη ινηπώλ ηξνρνθόξσλ.

δηαρείξηζε

ησλ

19.

Τελ επζύλε γηα ηελ πξνκήζεηα θαη δηαρείξηζε θαπζίκσλ.

20.

Τελ επζύλε γηα ζέκαηα ΟΓΑ

21.
Τελ επζύλε, επνπηεία θαη ζπληνληζκό ζε ζέκαηα
δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνπο ηνκείο αξκνδηόηεηάο ηεο, θαζώο θαη
ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ην πξόγξακκα «Γηαύγεηα».
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β.

θαηά ηόπνλ αξκνδηόηεηεο, ωο εμήο:

1.
Οη αλσηέξσ θαζ ’ύιελ αξκνδηόηεηεο, ζα αζθνύληαη ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Λεζηώηε ππξίδωλ, όπσο νξίδεηαη ν δεύηεξνο
θαησηέξσ (παξ. IV ηεο παξνύζεο), ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ακηγώο ζηε Γεκνηηθή
Δλόηεηα Μεζάλσλ.
2.
Θα
ζπλεξγάδεηαη
κε
ηνπο
Πξνέδξνπο
Κνηλνηήησλ, γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ αξκνδηόηεηάο ηεο.
γ.

ησλ

επί πιένλ:

1.
Δμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή βεβαηώζεσλ,
πηζηνπνηεηηθώλ θαη ινηπώλ Γηνηθεηηθώλ Δγγξάθσλ, πνπ εθδίδνληαη από
ηηο
Γηνηθεηηθέο Υπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηόηεηέο ηεο.
2.
Τελ ηέιεζε ησλ πνιηηηθώλ γάκσλ εθ πεξηηξνπήο κε ην
Γήκαξρν θαη ηνπο ινηπνύο Αληηδεκάξρνπο.
IV)
Οξίδεη Αληηδήκαξρν ην Γεκνηηθό Σύκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο θ. Λεζηώηε
ππξίδωλ θαη ηνπ κεηαβηβάδεη:
α.

θαηά ηόπνλ αξκνδηόηεηεο, ωο εμήο:

1.
Σε όια ηα ζέκαηα, ησλ νπνίσλ θαζ ’ ύιελ αξκόδηνη είλαη νη ππό
ηα αλσηέξσ I) , II) , III) νξηδόκελνη Αληηδήκαξρνη, ν θ. Λεζηώηε ππξίδωλ ζα κεξηκλά
θαη ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ινηπνύο Αληηδεκάξρνπο, γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ θαηά ηελ άζθεζε ζε θάζε κία από ηηο αξκνδηόηεηεο επζύλεο ηνπο,
ζηελ εδαθηθή Πεξηθέξεηα ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μεζάλσλ.
β.

επηπιένλ:

1.
Δμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή βεβαηώζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ
θαη ινηπώλ Γηνηθεηηθώλ Δγγξάθσλ, πνπ εθδίδνληαη από ηηο Γηνηθεηηθέο Υπεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ θαη εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηόηεηέο ηνπ.
2.
Τελ ηέιεζε ησλ πνιηηηθώλ γάκσλ εθ πεξηηξνπήο κε ην Γήκαξρν
θαη ηνπο ινηπνύο Αληηδεκάξρνπο.
Β.

ΑΝΑΠΛΖΡΩΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ & ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΩΝ

1.
Όηαν ο Δήμαρτος αποσζιάζει ή κωλύεηαι, ηα καθήκονηά ηοσ ορίζεηαι να
αζκεί ο Ανηιδήμαρτος θ. Λεζηώηεο ππξίδωλ, ποσ αναπληρώνει ηο Δήμαρτο, και
όηαν ασηός αποσζιάζει ή κωλύεηαι ηα καθήκονηα ηοσ Δημάρτοσ θα αζκούνηαι από ηον
Ανηιδήμαρτο κ. Σούχλα Σωτήριο.
2.
Σε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ησλ Αληηδεκάξρσλ, ηηο
αξκνδηόηεηεο αζθεί ν Γήκαξρνο.
3.
Τηο θαηά ηόπνλ αξκνδηόηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Σνύρια
Σσηεξίνπ όηαλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, αζθεί ε Αληηδήκαξρνο θ. Μάγεηξα Πάιιε
Αλαζηαζία. Τηο θαηά ηόπνλ αξκνδηόηεηεο ηεο Αληηδεκάξρνπ θ. Μάγεηξα Πάιιε
Αλαζηαζίαο όηαλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, αζθεί ε Αληηδήκαξρνο θ. Σνύρια Σηπιηαλή.
Τηο θαηά ηόπνλ αξκνδηόηεηεο ηεο Αληηδεκάξρνπ
θ. Σνύρια Σηπιηαλήο, όηαλ
απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, αζθεί ν Αληηδήκαξρνο θ. Σνύριαο Σσηήξηνο. Τηο θαηά
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ηόπνλ αξκνδηόηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Λεζηώηε Σππξίδσλ όηαλ απνπζηάδεη ή
θσιύεηαη, αζθνύλ νη Αληηδήκαξρνη έθαζηνο θαη’ αξκνδηόηεηα.

Γ.

ΑΝΣΗΜΗΘΗΑ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΩΝ

Δθ ησλ αλσηέξσ Αληηδεκάξρσλ, αληηκηζζίαο δηθαηνύληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν
92 ηνπ Ν. 3852/2010 νη:
1.
2.
3.
4.
Γ.

θ.
θ.
θ.
θ.

Λεζηώηεο Σππξίδσλ
Σνύριαο Σσηήξην
Μάγεηξα – Πάιιε Αλαζηαζία
Σνύρια Σηπιηαλή.

ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΑΠΟΦΑΖ

Η παξνύζα απόθαζε λα δεκνζηεπζεί κία θνξά ζε κία εκεξεζία
εθεκεξίδα ηνπ Ννκνύ ή ζε κία εβδνκαδηαία ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ Ννκνύ θαη λα
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (άξζξν 59 παξ. 6 Ν. 3852/2010).

Ο Γήκαξρνο Τξνηδελίαο - Μεζάλσλ
Σππξίδσλ Φξ. Πνιιάιεο

Δζωηεξηθή Γηαλνκή:
1. θ. Γήκαξρν
2. θ. Πξόεδξν Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ
3. θ. Αληηδεκάξρσλ
4. Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ
5. Ννκηθά Πξόζσπα θαη Δπηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ
6. Υπεξεζίεο Γήκνπ
.
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