
 

  

 

 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΛΝΚΝΠ ΗΩΑΛΛΗΛΩΛ 

ΓΖΚΝΠ ΘΝΛΗΡΠΑΠ 

 

  

 Κφληηζα   2-9-2019 

Αξ.πξση.    6884  

  

 

ΑΞΝΦΑΠΖ    ΑΟ.   213 /2019                

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ  ΘΝΛΗΡΠΑΠ 

                                                  

Έρνληαο ππόςε :  

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ  άξζξσλ 58 & 59 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α' 87). 

2. Σηο δηαηάμεηο ην άξζξνπ 68 παξ. 1 ηνπ  Ν 4555/2018 (ΦΔΚ 

133/Α)-ΚΛΔΙΘΔΝΗ I. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4604/2019 (ΦΔΚ50/Α/26-3-2019 ).  

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 4623 /19 (ΦΔΚ 

134/09.08.2019 ηεχρνο A’) .«Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ, δηαηάμεηο γηα ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε, 

ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο θαη άιια επείγνληα δεηήκαηα». 

5. Σε κε αξ.82/20-8-2019 Δγθχθιην ηνπ ΤΠΔ πνπ αθνξά ζηνλ 

νξηζκφ ησλ Αληηδεκάξρσλ . 

    6.Σελ ππ' αξηζκ. 28549/ 16.4.2019( ΦΔΚ Β 1327/17-4-2019)     

  απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ «Πξσηνβάζκηνη θαη  

  Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Υψξαο κε  

  ην Ν. 3852/ 2010», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

       7.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε  

          απφ ην άξζξν 33 ηνπ Ν 4483/2017 θαη ηεο  παξαγξάθνπ 3 ε'  



         άξζξνπ 3 λ.4051/2012 (Α' 40),   αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ  

      αληηδεκάξρσλ νη νπνίνη    δελ ζα ιακβάλνπλ       αληηκηζζία φπσο  

      έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.  

       8. Σα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο έηνπο  

           2011 ηεο      Δ..Τ.Δ. (απνθ. 11247 - ΦΔΚ 3465/28.12.2012 ηεχρνο    

           Β’) γηα ηνλ Γήκν Κφληηζαο, ζχκθσλα κε ηα νπνία ν πιεζπζκφο ηνπ  

           αλέξρεηαη ζηνπο έμη ρηιηάδεο ηξηαθφζηνπο εμήληα δχν (6.362)    

           θαηνίθνπο.  

       9. Σν γεγνλφο φηη ν Γήκνο Κφληηζαο  έρεη  πέληε (5) Γεκνηηθέο Δλφηεηεο. 

      10. Σν γεγνλφο φηη ζην Γήκν Κφληηζαο κπνξεί λα νξηζηνχλ  έσο θαη    

           πέληε (5) Αληηδήκαξρνη .  

      11. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ 2170/Β/28-  

           09-2011), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα (ΦΔΚ  

           2796/Β/16-10-2012),(ΦΔΚ 689/Β/28-2-2019 ).  

                                        

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ 

1. Νξίδεη ηνπο Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ Θόληηζαο ,γηα ηε ρξνληθή 

πεξίνδν από 1/9/2019 έσο θαη 1/9/2020 κεηαβηβάδνληαο ζε 

 απηνύο ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηόηεηεο ηνπ όπσο θαησηέξσ :  

 α) Οξίδεη Αληηδήκαξρν ηνλ   Γεκνηηθφ   χκβνπιν ηεο παξαηάμεσο ηνπ 

Γεκάξρνπ, θ. Γεκήηξην Σήξα ηνπ Σαξίζε, ζηνλ νπνία  δελ 

παξέρεηαη αληηκηζζία θαη ηνπ  κεηαβηβάδεη:  

θαζ’ ύιελ ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο: 

i. Σελ επνπηεία θαη επζχλε Λεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ :  Πξνζφδσλ,  

ΣΑΠ θαη Σειψλ Καζαξηφηεηαο-Φσηηζκνχ, Διέγρνπ Γεκνηηθήο 

Πεξηνπζίαο, Σακεηαθήο Βεβαίσζεο Δηζπξάμεσλ, Κνηλνπνηήζεσλ 

θαηαζηάζεσλ  θνξνινγεηέαο χιεο, Πξνυπνινγηζκνχ, 



Δθθαζάξηζεο Γαπαλψλ, Πξνκεζεηψλ, Λνγηζηεξίνπ – 

Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο, Σακείνπ, Γηαρείξηζεο πιηθψλ θαη 

απνζεκαηηθνχ εμνπιηζκνχ γξαθείσλ, ζρεδηαζκνχ θαη 

εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο . 

ii. Σελ έθδνζε ηνπ ηεθκεξησκέλνπ αηηήκαηνο, ζε φιεο ηηο 

πηζηψζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ  

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζηψζεσλ πνπ εγγξάθνληαη  ζε 

απηφλ κε αλακφξθσζε.  

iii. Σελ επνπηεία ηεο έθδνζεο  βεβαησηηθψλ  θαηαιφγσλ   πνπ 

έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ, 

θαζψο θαη φια ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. 

iv. Σελ επνπηεία θαη αληηκεηψπηζε ζεκάησλ Αγξνηηθήο 

Παξαγσγήο (ηνκέαο θπηηθήο παξαγσγήο, ηνκέαο δσηθήο 

παξαγσγήο, ηνκέαο δαζηθήο παξαγσγήο). 

v. Σελ επνπηεία  γηα ηε  δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ (πξφρεηξσλ, 

ηαθηηθψλ, Γηεζλψλ) ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ θαη ηελ 

επνπηεία εθηέιεζεο  ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ . 

vi. Σελ επνπηεία ησλ θιεξνδνηεκάησλ. 

vii. Σελ επνπηεία θαη επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ 

Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ. 

viii. Σελ επνπηεία ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκαηείαο, ησλ Οξγάλσλ 

Γηνίθεζεο, ηνπ Λεμηαξρείνπ, ηνπ Γεκνηνινγίνπ, ηεο Γεκνηηθήο 

Καηάζηαζεο, ηνπ  Πξσηνθφιινπ & ηεο  Γηεθπεξαίσζεο. 

ix. Σελ επνπηεία ηνπ ζπλφινπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο 

νξγάλσζεο θαη απφδνζεο ησλ ππεξεζηψλ. 

x. Σελ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ. 

xi. Σελ επνπηεία θαη επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνηεινχο 

ηκήκαηνο ΚΔΠ.  



xii.  Σε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ αιινδαπψλ θαη κεηαλαζηψλ. 

xiii. Σελ επνπηεία θαη επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ γξαθείνπ 

αδεηνδνηήζεσλ   (άδεηεο, πγεηνλνκηθφο έιεγρνο, πξνζηαζία 

θαηαλαισηή, δηαθήκηζε, επηβνιή πξνζηίκσλ θαη ξχζκηζεο 

εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ) .   

xiv. Δπνπηεία Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ, 

εκπνξνπαλεγχξεσλ, άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

xv. Σελ έθδνζε θαη ππνγξαθή απνθάζεσλ, εγγξάθσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πην πάλσ 

αξκνδηφηεηεο .  

xvi. Θαηά ηόπν ηηο αξκνδηόηεηεο ζηηο  Γεκνηηθέο  Δλφηεηεο   

Αεηνκειίηζαο, Γηζηξάηνπ θαη Φνχξθαο   (Άξζξν 59, παξ. 1 

ηνπ Ν. 3852/2010). Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξνέδξνπο θαη ηα 

κέιε ησλ   πκβνπιίσλ ησλ σο άλσ Κνηλνηήησλ γηα ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο.   

 β) Οξίδεη Αληηδήκαξρν ην Γεκνηηθφ χκβνπιν ηεο παξάηαμεο ηνπ 

Γεκάξρνπ  θ.Αξηζηείδε Ιαδνγηάλλε ηνπ Ησάλλε, κε  αληηκηζζία 

θαη ηνπ  κεηαβηβάδεη: 

Θαζ’ ύιελ ηηο πην θάησ αξκνδηόηεηεο: 

i. Σελ επνπηεία θαη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ 

Απαζρφιεζεο θαη Σνπξηζκνχ. 

ii.  Σελ επνπηεία θαη επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ 

Πξνγξακκαηηζκνχ - Πιεξνθνξηθήο θαη Γηαθάλεηαο. 

iii.  Σελ επνπηεία θαη επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. 

iv.  Γηάζεζε Γεκνηηθψλ ρψξσλ γηα πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο 

εθδειψζεηο. 

v. Σελ επνπηεία θαη επζχλε ιεηηνπξγίαο ηεο Μαζεηηθήο Δζηίαο 



ηνπ Γήκνπ Κφληηζαο. 

vi.  Σελ επνπηεία ηεο  δηαρείξηζε ησλ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ 

θαη ησλ ελ γέλεη ζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ρξεκαηνδνηήζεηο  ζηα 

πιαίζην πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο 

vii. Θαηά ηόπν ηηο αξκνδηόηεηεο ζηε Γεκνηηθή   Δλφηεηα 

Μαζηνξνρσξίσλ (Άξζξν 59, παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010). Σε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Κνηλνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

Μαζηνξνρσξίσλ,  γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο.   

γ) Οξίδεη Αληηδήκαξρν ηνλ Γεκνηηθφ χκβνπιν ηεο  παξάηαμεο ηνπ 

Γεκάξρνπ  ηνλ θ. Ληθόιαν Ρζηαιηακάλε  ηνπ Ησάλλε, ρσξίο  

αληηκηζζία θαη ηνπ κεηαβηβάδεη:   

 Θαζ’  ύιελ ηηο πην θάησ αξκνδηόηεηεο: 

i. Σελ επνπηεία θαη επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ 

θαζαξηφηεηαο θαη Πξαζίλνπ, ζε φιε ηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα 

ηνπ Γήκνπ,  απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, νξγάλσζε θαη δηάζεζε 

κέζσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

αλσηέξσ . 

ii. Σελ επνπηεία θαη επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ Ύδξεπζεο 

–Απνρέηεπζεο. 

iii. Δπίβιεςε κειεηψλ θαη έξγσλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη 

πξαζίλνπ. 

iv. Καζνξηζκφ ρψξσλ  ζηάζκεπζεο θαη ηνλ έιεγρν ζηάζκεπζεο 

ησλ απηνθηλήησλ. 

v. Απνκάθξπλζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ θαη κέζσλ. 

vi. πληήξεζεο θαη επηζθεπή ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, 

νρεκάησλ θαη κέζσλ θαη δηαρείξηζεο θαπζίκσλ, αληαιιαθηηθψλ 

θαη πιηθψλ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

vii. Λήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. 

viii. Σελ επνπηεία θαη επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ  Γξαθείνπ 



Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

ix. Σηο δξάζεηο γηα ηα αδέζπνηα δψα. 

x. Θαηά ηόπν ηηο αξκνδηόηεηεο ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα  

Κφληηζαο   (Άξζξν 59, παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010). Σε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξνέδξνπο θαη ηα κέιε ησλ   πκβνπιίσλ 

ησλ σο άλσ Κνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηνπο.   

2. Πε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο Αληηδεκάξρσλ νη 

αξκνδηόηεηαο θαζ ’ ύιελ θαη θαηά ηόπν αζθνύληαη από ηνλ 

Γήκαξρν .    

3. Όηαλ ν Γήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, ηα θαζήθνληά ηνπ 

νξίδεηαη λα αζθεί  ν Αληηδήκαξρνο  θ. Ληθόιανο Ρζηαιηακάλεο. 

4. Ζ παξνύζα λα δεκνζηεπηεί κία θνξά ζε κία εκεξήζηα 

εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ ή ζε κία εβδνκαδηαία ηεο πξσηεύνπζαο 

ηνπ λνκνύ θαη λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7, αξ. 59, ηνπ Λ. 

3852/2010 (ΦΔΘ 87/2010 ΡΔΣΝΠ Α’). 

 

                                                         Ν Γήκαξρνο 
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