
 
                                     

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ  ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ                  Γιδσμόηειτο  04-11-2021                      
       ΛΟΚΟ ΔΒΡΟΤ                             Αριθ. Πρφη.: 8558 

ΓΖΚΟ ΓΗΓΤΚΟΣΔΗΥΟΤ                     Αριθ. Απόθαζης : Α- 1457 

                                                             
 

Ο Γήμαρτος Γιδσμοηείτοσ 

 

      Ιαμβάνονηας  σπόυη :  

 

 ην άξζξν 59 ηνπ Ν.3852/10 <<Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο>>,όπσο αληηθαηαζηάζεθε από 

ηελ παξ. 1 ηνπ άξζ. 68 ηνπ Ν. 4555/2018 (Α΄133) Πξόγξακκα Θιεηζζέλεο Η 

αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Γεκάξρνπ 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 5 ηνπ Ν. 4623/2019 (Α΄ 134). 

 Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

 Τελ ππ΄ αξηζ.  28549/16.4.2019 (ΦΔΘ 1327/17.4.2019 /Β΄) απόθαζε ΥΠΔΣ 

‘’Πξσηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Φώξαο, 

ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 3852/2010, όπσο ηζρύεη. 

 Τα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο έηνπο 2011 ηεο 

Δ.Σ.Υ.Δ. γηα ηνλ Γήκν Γηδπκνηείρνπ, ζύκθσλα κε ηα νπνία ν πιεζπζκόο ηνπ 

αλέξρεηαη ζηνπο 19.493 θαηνίθνπο. 

 Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 92 παξ. 1  Ν.3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζ. 33 

ηνπ Ν. 4483/2017 (Α΄ 107) θαη ηεο παξ. 3 ε΄ άξζ. 3 ηνπ Ν. 4051/2012 (Α΄ 40) 

αλαθνξηθά κε ηελ αληηκηζζία. 

 Τν γεγνλόο όηη ν Γήκνο Γηδπκνηείρνπ έρεη δύν ( 2 ) Γεκνηηθέο Δλόηεηεο. 

 Τν γεγνλόο όηη ζην Γήκν Γηδπκνηείρνπ κπνξεί λα νξηζζνύλ ηέζζεξηο (4) 

Αληηδήκαξρνη. 

 Τελ ππ΄ αξηζ.  82/59633/20.8.2019 εγθύθιην ηνπ ΥΠΔΣ πεξί νξηζκνύ Αληηδεκάξρσλ. 

 Τνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο (ΦΔΘ 2318/Β/17-10-2011) όπνπ 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά θαη κε ζαθήλεηα νη αξκνδηόηεηεο ησλ Υπεξεζηώλ ζύκθσλα 

κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

        Α. Οξίδεη ηνπο θαησηέξσ δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο  σο Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ 

Γηδπκνηείρνπ κε ζεηεία από 4-11-2021 κέρξη 3-11-2022 εληόο ηεο ηξέρνπζαο Γεκνηηθήο 

πεξηόδνπ, κεηαβηβάδνληαο ζε απηνύο ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηόηεηέο , όπσο παξαθάησ: 

 

- Οξίδεη Αληηδήκαξρν Γηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ,  ηνλ Γεκνηηθό Σύκβνπιν 

ηεο πιεηνςεθίαο θ. Τζηκπαλιηώηε Δπάγγειν. 
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  - Οξίδεη Αληηδήκαξρν  Τνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο & Πεξηβάιινληνο , ηελ Γεκνηηθή 

Σύκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο θ. Θενδνζίνπ Σηπιηαλή. 

        Β-1. Μεηαβηβάδεη ζηνλ Αληηδήκαξρν Γηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ θ.  

Τζηκπαλιηώηε Δπάγγειν ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο :  

1. Τελ νξγάλσζε , ζπληνληζκό & επνπηεία ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ πνπ αλήθνπλ ζηε 

Δ/λζε Δ/θώλ & Οηθ/θώλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ θαη έθδνζε – ππνγξαθή όισλ ησλ 

ζρεηηθώλ εγγξάθσλ – βεβαηώζεσλ - Πηζηνπνηεηηθώλ θαη Απνθάζεσλ Αλάιεςεο 

Υπνρξεώζεσλ, αξκνδηόηεηαο απηήο (εθηόο απνθάζεσλ πξνθεξύμεσλ, 

πξόζιεςεο ,δηνξηζκνύ , ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ, αμηνιόγεζεο & πεηζαξρηθήο 

δηαδηθαζίαο ππαιιήισλ, απνθάζεσλ αλαζέζεσλ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ & 

Παξνρήο Υπεξεζηώλ).  

2. Τελ άζθεζε θαζεθόλησλ σο πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζ. 1 ηνπ ΠΔ 270/1981. 

3. Τελ ηέιεζε πνιηηηθώλ γάκσλ . 

4. Τελ ρνξήγεζε αδεηώλ ππαιιήισλ ησλ  ππεξεζηώλ. 

5. Τελ εθπξνζώπεζε ηνπ Δήκνπ ζηα Δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκόζηα αξρή ζε ζέκαηα 

αξκνδηόηεηαο ηνπ .(Σε πεξίπησζε πνπ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη εθπξνζσπείηαη από ηνλ 

θ. Δήκαξρν) 

6. Εθηειεί ηεο απνθάζεηο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ , ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θαη 

ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο ζε ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηνπ. 

7. Tελ επηθύξσζε αληηγξάθσλ από ην πξσηόηππν ή από αθξηβέο αληίγξαθν ηεο αξρήο πνπ 

ην εμέδσζε, θαη βεβαηώζεηο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο 

          

 

Β-2 Μεηαβηβάδεη ζηελ Αληηδήκαξρν Τνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο & Πεξηβάιινληνο 

θ. Θενδνζίνπ Σηπιηαλή ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο :  

 

1.  Τελ νξγάλσζε θαη επνπηεία ησλ ππεξεζηώλ αξκνδηόηεηαο ρνξήγεζεο αδεηώλ 

εκπνξηθώλ, γεληθώλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ξύζκηζεο εκπνξηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη Πξνζηαζίαο θαηαλαισηή θαη έθδνζε θαη ππνγξαθή όισλ ησλ 

ζρεηηθώλ εγγξάθσλ – βεβαηώζεσλ αξκνδηόηεηαο ηνπ απηνηεινύο ηκήκαηνο Τνπηθήο 
Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο. 

2. Τελ εθπόλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ έξεπλαο  θαη ηερλνινγίαο γηα ηελ 
αλάπηπμε ηεο  πεξηνρήο ηνπο. 

3Τελ νξγάλσζε θαη επνπηεία εθπόλεζεο, πινπνίεζεο θαη ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα 

γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ  πεξηνρώλ ηνπο θαη ηελ πξνώζεζε ελαιιαθηηθώλ 

κνξθώλ ηνπξηζκνύ, θαζώο θαη ηε δεκηνπξγία  ζεξέηξσλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ 

αλαςπρήο θαη δηαθνπώλ. 
 

4.Τελ εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ ζηα Γηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκόζηα αξρή ζε ζέκαηα 

αξκνδηόηεηαο ηνπ .(Σε πεξίπησζε πνπ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη εθπξνζσπείηαη από ηνλ θ. 

Γήκαξρν). 

5. Δθηειεί ηεο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ , ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 

ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ζε ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηεο. 
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6. Τελ ηέιεζε πνιηηηθώλ γάκσλ. 

7. Τελ ππνγξαθή ησλ πάζεο θύζεσο πηζηνπνηεηηθώλ θαη βεβαηώζεσλ πνπ εθδίδνληαη 

από ην Τκήκα Αζηηθήο & Γεκνηηθήο Θαηάζηαζεο. 

8. Τελ επηθύξσζε αληηγξάθσλ από ην πξσηόηππν, ή από αθξηβέο αληίγξαθν ηεο αξρήο 

πνπ ην εμέδσζε, θαη βεβαηώζεηο γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 

9. Τελ ελ γέλεη κέξηκλα (δηαηξνθή - πεξίζαιςε) ησλ αδέζπνησλ δώσλ. 

10. Τνλ ζπληνληζκό & επνπηεία ηεο θαζαξηόηεηαο όισλ ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηεο 

εδαθηθήο πεξηθέξεηαο Γήκνπ Γηδπκνηείρνπ, ηελ απνθνκηδή  θαη δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ θαη ηελ ιήςε πξνιεπηηθώλ θαη θαηαζηαιηηθώλ κέηξσλ γηα  ηελ πξνζηαζία 

ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ρώξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ 

από  εθδήισζε ππξθαγηάο, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

11. Τελ δηαρείξηζε ζηεξεώλ απνβιήησλ, ζε επίπεδν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, 

κεηαθόξησζεο, επεμεξγαζίαο, αλαθύθισζεο θαη ελ γέλεη αμηνπνίεζεο, δηάζεζεο, 

ιεηηνπξγίαο ζρεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηαζθεπήο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη 

αμηνπνίεζεο, θαζώο θαη απνθαηάζηαζεο πθηζηάκελσλ ρώξσλ ελαπόζεζεο (Φ.Α.Γ.Α.). 

12. Τελ πεξηζπιινγή  αδέζπνησλ ζθύισλ θαη ηελ ελ γέλεη κέξηκλα γηα ηελ βειηίσζε 

εγθαηαζηάζεσλ αδέζπνησλ ζθύισλ. 
13.Τελ δηαρείξηζε ζηεξεώλ απνβιήησλ, ζε επίπεδν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, 

κεηαθόξησζεο, επεμεξγαζίαο, αλαθύθισζεο θαη ελ γέλεη αμηνπνίεζεο, δηάζεζεο, 

ιεηηνπξγίαο ζρεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηαζθεπήο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη 

αμηνπνίεζεο, θαζώο θαη απνθαηάζηαζεο πθηζηάκελσλ ρώξσλ ελαπόζεζεο 
(Φ.Α.Γ.Α.).  

14.Τελ πεξηζπιινγή  αδέζπνησλ ζθύισλ θαη ηελ ελ γέλεη κέξηκλα γηα ηελ βειηίσζε 

εγθαηαζηάζεσλ αδέζπνησλ ζθύισλ. 
 

   Γ. Σηελ πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ησλ Αληηδεκάξρσλ ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπο 

αζθεί ν Γήκαξρνο. 

    Γ. Όηαλ ν Γήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, ηα θαζήθνληά ηνπ νξίδεηαη λα αζθεί ν 

Αληηδήκαξρνο θ.   Τζηκπαλιηώηεο Δπάγγεινο .                                      

    

 Δ. Ζ παξνύζα απόθαζε λα δεκνζηεπηεί ζε κία ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα εθεκεξίδα ή ζε κία 

εβδνκαδηαία ηεο Πξσηεύνπζαο ηνπ λνκνύ θαη λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

 

 

                                                                Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΓΗΓΤΚΟΣΔΗΥΟΤ 

 

 

                                                                ΥΑΣΕΖΓΗΑΛΛΟΓΙΟΤ ΡΩΚΤΙΟ 
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