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Θέκα: «Οξηζκόο Αληηδεκάξρσλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 01-09-2022 έσο  
              31-10-2023» 
 

Απόθαζε   295/2022 
Ο Γήκαξρνο Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 

Έτοντας σπόυη : 
1) Σελ απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 2011 ζχκθσλα κε ηελ νπνία (ΦΔΚ 3465/η.Β΄/28.12.2012) 
νη έμη (6) πξψελ Γήκνη θαη λχλ Γεκνηηθέο Δλφηεηεο: Αγίνπ Γεσξγίνπ – Απνιισλίαο –
Αξέζνπζαο- Δγλαηίαο – Μαδχηνπ θαη Ρεληίλαο πνπ απνηεινχλ ηνλ Γήκν Βφιβεο έρνπλ 
αζξνηζηηθά πιεζπζκφ 23.478 θαηνίθνπο. 
2) Σηο δηαηάμεηο : α)  ησλ άξζξσλ 9,58, 59 θαη 92 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ΦΔΚ 87/ηΑ΄/ 
7-6-2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 
3) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 41 θαη 68 ηνπ Ν. 4555/2018 θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ  άξζξσλ 2, 5 
θαη 114  ηνπ Ν. 4623/2019. 
4) Σελ ππ’ αξηζκ.15.150/15-04-2014 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ «Πξσηνβάζκηνη 
θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Υψξαο κε ην Ν. 3852/2010» 
(ΦΔΚ 955-Β θαη δηνξζ. ζθαικ. ΦΔΚ 1034-Β΄) 
5)Σν γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ν αξηζκφο ησλ 
Αληηδεκάξρσλ κε αληηκηζζία ζην Γήκν Βφιβεο  αλέξρεηαη ζε έμη (6), ελψ ππάξρεη δπλαηφηεηα 
νξηζκνχ επηπιένλ ηνπ 1/3 απηψλ ρσξίο αληηκηζζία (παξ.7 άξζ.59  Ν. 3852/2010). 
6) Σηο αξηζκ. 278/2019, 291/2019, 73/2020,  341/2020, 313,2021 πξνγελέζηεξεο απνθάζεηο 
Γεκάξρνπ γηα νξηζκφ Αληηδεκάξρσλ κέρξη 31-08-2022.  
7) Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ 
αξηζκ. 2968/13-01-2017 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο  (ΦΔΚ 999/Β΄/24-03-2017) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε 

 
 
Α. Οξίδνπκε ηνπο παξαθάησ δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο σο 
Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, κε ζεηεία από 01-09-2022 κέρξη 31-10-2023, θαη 
ηνπο κεηαβηβάδνπκε αξκνδηόηεηεο σο εμήο : 
 
1) Σνλ θ. Ηνξδαλίδε Θεόδσξν Αληηδήκαξρν Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Γηαρείξηζεο 
Καζεκεξηλόηεηαο  θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ κε αληηκηζζία  θαη ηνπ κεηαβηβάδνπκε ηηο 
παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 
 
1. Να εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο 
Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αληηθείκελα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. 
2. Να πξνβαίλεη ζε αλαθνηλψζεηο, δειψζεηο, ζπλεληεχμεηο θαη δεκνζηεχζεηο ζην φλνκα ηνπ 
Γήκνπ χζηεξα απφ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ. 
3.Σελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αδεηνδφηεζε θαη ιεηηνπξγία 
θηελνηξνθηθψλ θαη πηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ  ζχκθσλα κε ηελ θείκελεο δηαηάμεηο.   
4. Σνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ θαη ησλ εκπνξνπαλεγχξεσλ θαη 
γηα ηελ άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
5. Ζ ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ γηα ηηο γλσζηνπνηήζεηο ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο θαη εγθαηάζηαζεο 
ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 
6. Ζ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. 
7.Ζ ρνξήγεζε, αλάθιεζε θαη αθαίξεζε αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
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θηλεκαηνγξάθσλ,  ζεάηξσλ θαη παξεκθεξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε δηελέξγεηα ησλ 
πξνβιεπφκελσλ επηζεσξήζεσλ. 
8. Ζ ρνξήγεζε, αλάθιεζε θαη αθαίξεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο παηδφηνπσλ θαη  
δηάθνξσλ ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ινχλα πάξθ, ηζίξθν, πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, 
πνπ  πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ 
δηαηάμεψλ.  
9. Ζ ρνξήγεζε, αλάθιεζε θαη αθαίξεζε αδεηψλ ηερληθψλ ςπραγσγηθψλ παηγλίσλ θαη 
παξνρήο  ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. 
10. Ζ ρνξήγεζε ηεο παξάηαζεο ζηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο κνπζηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη ν 
έιεγρνο  ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. 
11. Σνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο 
ερνξχπαλζεο. 
12. Σνλ έιεγρν ησλ φξσλ θαη ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε θαηαζηήκαηα. 
13. Σελ ππνγξαθή απνθάζεσλ  επηβνιήο θπξψζεσλ ζε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ 
ελδηαθέξνληνο ιφγσ έιιεηςεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή άιισλ ιφγσλ φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 
θείκελε λνκνζεζία. 
14. Σελ επνπηεία ηεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη γξαθείσλ. 
15. Σελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ ζηα δηθαζηήξηα θαη ελψπηνλ θάζε Αξρήο . 
16. Σεο δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 
17. Σελ άζθεζε αξκνδηφηεηαο ησλ άξζξσλ 94 παξ. 6 εδάθηα 28-42 ηνπ Ν. 3852/2010. 
18. Σνλ θαζνξηζκφ ρψξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ πξνβνιήο ππαίζξηα δηαθήκηζεο. 
19. Σελ αξκνδηφηεηα λα επηβάιεη πξφζηηκα γηα ηα παξάλνκα πιαίζηα θαη ηηο παξάλνκεο 
πηλαθίδεο (Ν. 2946/2001 ΦΔΚ 224/ηΑ΄/2001). 
20. Σε ρνξήγεζε, αλάθιεζε θαη αθαίξεζε αδεηψλ ρξήζεο πεδνδξνκίσλ θαη θνηλφρξεζησλ 
ρψξσλ. 
21.Σελ δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ αηγηαινχ 
θαη παξαιίαο. 
22. Σελ έθδνζε Απνθάζεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ πνπ αθνξνχλ παξαβάζεηο ηνπ θαλνληζκνχ 
ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ. 
23. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην αληηδήκαξρν γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο  Γεκνηηθήο 
Δλφηεηαο Απνιισλίαο: 
Α. Σελ επζχλε ηεο Καζαξηφηεηαο Κνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 
Β. Σελ επζχλε επηαμίαο θαη θαζαξηφηεηαο  ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ησλ αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 
Γ. Σελ επζχλε επηαμίαο θαζαξηφηεηαο θαη  ζπληήξεζεο ησλ θνηκεηεξίσλ θαη ηελ κέξηκλα γηα 
ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ θνηκεηεξίσλ. 
Γ. Σελ επνπηεία ζπληήξεζεο ηεο αγξνηηθήο νδνπνηίαο. 
24. Σελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή δηθηχσλ ειεθηξνθσηηζκνχ θαη ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 
αζθάιεηα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 
25. Σελ επζχλε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θίλεζεο νρεκάησλ ηεο Τπεξεζίαο 
Ζιεθηξνθσηηζκνχ. 
26. Σελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ρξεζηκνπνηψληαο  
ηα αλάινγα κέζα θαη πξνζσπηθφ. 
27. Σελ ππνγξαθή βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 
εθδίδνληαη απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. 
28. Σελ έθδνζε αδεηψλ θαη ηέιεζεο πνιηηηθψλ γάκσλ. 
29. Σελ παξαιαβή δηθνγξάθσλ. 
 
2) Σνλ θ. αββόπνπιν Υξήζην Αληηδήκαξρν Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη 
Κπθιηθήο νηθνλνκίαο ρσξίο αληηκηζζία θαη ηνπ κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο : 
  
1. Να εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο 
Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αληηθείκελα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. 
2. Σελ επνπηεία ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ηνκέα ηνπ. 
3. Σελ επνπηεία αλαθχθισζεο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ 

4.Σε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ, ζε επίπεδν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, κεηαθφξησζεο, 
επεμεξγαζίαο, αλαθχθισζεο θαη ελ γέλεη αμηνπνίεζεο, δηάζεζεο, ιεηηνπξγίαο ζρεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ 
5.  Σελ αμηνπνίεζε φινπ ηνπ θάζκαηνο Κπθιηθήο Οηθνλνκίαο πνπ αθνξά ζηελ πξφιεςε, 
κείσζε, αλαζρεδηαζκφ, επαλάρξεζε, αλαθαηαζθεπή, αλαθχθισζε θαη αλάθηεζε. 
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6. Σελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν γηα ηελ παξάλνκε θαη αλεμέιεγθηε απφξξηςε απνξξηκκάησλ ή 
ιπκάησλ ζε πξψελ ΥΑΓΑ ή ζε άιινπο δεκφζηνπο ρψξνπο. 
7. Ζ κέξηκλα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ππξνζβεζηηθέο δηαηάμεηο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ θαζαξηζκνχ, απφ ηνπο ηδηνθηήηεο, λνκείο, θαη επηθαξπσηέο, ησλ νηθνπέδσλ θαη 
ησλ αθάιππησλ ρψξσλ. 
8. Γηα ηελ  θαζεκεξηλφηεηα φισλ ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ  : 
Α. Σελ επζχλε ηεο Καζαξηφηεηαο Κνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 
Β. Σελ επζχλε επηαμίαο θαη θαζαξηφηεηαο  ησλ παηδηθψλ ραξψλ, ησλ πάξθσλ, ησλ ρψξσλ 
πξαζίλνπ θαη ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 
9. Σελ απνκάθξπλζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ. 
10. Σελ επζχλε ηνπ γξαθείνπ θίλεζεο θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ θαη 
κεραλεκάησλ, ηελ ρξέσζή ηνπο γηα ζπληήξεζε, ηνλ ηερληθφ έιεγρν (Κ.Σ.Δ.Ο.), ηελ αζθάιηζή 
ηνπο, ηελ θάξηα θαπζαεξίσλ θαη ηε λφκηκε θπθινθνξία ηνπο. 
11. Σελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ ζηα Γηθαζηήξηα θαη ελψπηνλ θάζε αξρήο. 
12. Σεο δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 
13. Σελ επνπηεία θαη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσθεινχο Δξγαζίαο πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ Γήκν κέζσ ΟΑΔΓ, ππνγξάθνληαο φια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 
πξφζιεςεο, ηνπνζέηεζεο θαη απνρψξεζεο ησλ απαζρνινχκελσλ. 
14. Σελ επζχλε ψζηε φινη νη εξγαδφκελνη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ λα θέξνπλ ηα κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο. 
15. Σελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ θαη πξνηάζεσλ- παξαηεξήζεσλ ηνπ γηαηξνχ 
εξγαζίαο θαη ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο. 
16. Σελ ππνγξαθή βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 
εθδίδνληαη απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. 
17. Σελ έθδνζε αδεηψλ θαη ηέιεζεο πνιηηηθψλ γάκσλ. 
18. Σελ παξαιαβή δηθνγξάθσλ. 
 
3) Σνλ θ. Καξαθίηζν Απόζηνιν Αληηδήκαξρν Πνηόηεηαο δσήο, Σερληθώλ Θεκάησλ θαη 
πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο κε αληηκηζζία θαη ηνπ κεηαβηβάδνπκε ηηο 
παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 
 
1. Να εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο 
Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αληηθείκελα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. 
2.Να εηζεγείηαη ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαη πεηζαξρηθήο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ νξίδεηαη αξκφδηνο. 
3. Σελ ζχληαμε ησλ εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηνκέα ηνπ. 
4. Σελ επνπηεία ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο 

5. Να ππνγξάθεη: 

α) Πξάμεηο επηβνιήο εηζθνξάο ζε ρξήκα. 
β) Βεβαηψζεηο εμφθιεζεο εηζθνξάο. 
γ) Βεβαηψζεηο ππνβνιήο δήισζεο ηδηνθηεζίαο. 
6. Ζ εθπφλεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ,  
αξρηηεθηνληθνχ θαη  πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ 
πνιηηηθψλ. 
7. Ζ κέξηκλα θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ησλ  
θαηνίθσλ, φπσο ν έιεγρνο ζήκαλζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηηο νδνχο θαη ηεο 
ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ πνπ εθηεινχλ έξγα θαη ελαπνζέηνπλ πιηθά θαη  εξγαιεία 
ζηηο νδνχο ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ δηθηχνπ, ε ιήςε κέηξσλ θαη ν έιεγρνο γηα  ηελ 
πξνζηαζία απφ επηθίλδπλεο νηθνδνκέο, απφ έιιεηςε κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζε  
εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη θαη γεληθφηεξα απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο 
γηα ηε δσή θαη ηελ πεξηνπζία ησλ θαηνίθσλ. 
8. Σν ζρεδηαζκφ  γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ησλ νηθηζκψλ. 
9. Σε κέξηκλα θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηνπο θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο. 
10. Σελ επζχλε γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ησλ αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 
11. Σελ ππνγξαθή ησλ ρνξεγνχκελσλ απφ ηνλ Γήκν αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
δεκνηηθψλ θαη ηδησηηθψλ παηδηθψλ ή βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ. 
12. Σελ επνπηεία θαηαγξαθήο ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο. 
13. Σελ επνπηεία ζεκάησλ θηεκαηνινγίνπ. 
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14. Σελ επνπηεία ηεο πνξείαο ησλ πνιενδνκηθψλ εθαξκνγψλ. 
15. Σεο δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 
16. Σελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ ζηα Γηθαζηήξηα θαη ελψπηνλ θάζε αξρήο. 
17.  Σελ έθδνζε αδεηψλ θαη ηέιεζεο πνιηηηθψλ γάκσλ  
18. Να πξνβαίλεη ζε αλαθνηλψζεηο, δειψζεηο, ζπλεληεχμεηο θαη δεκνζηεχζεηο ζην φλνκα ηνπ 
Γήκνπ χζηεξα απφ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ. 
19. Σελ ππνγξαθή ζπκβνιαίσλ πξνζθπξψζεσλ κε ηδηψηεο – ηδηνθηήηεο ζχκθσλα κε ηηο 
κειέηεο ησλ Πξάμεσλ Δθαξκνγήο ησλ Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ ηνπ Γήκνπ. 
20. Σελ ππνγξαθή βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 
εθδίδνληαη απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. 
 
 
 
4) Σνλ θ. Παληαδίδε Νηθόιαν Αληηδήκαξρν Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, 
ρσξίο αληηκηζζία  θαη ηνπ κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο : 
 
1. Να εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο 
Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αληηθείκελα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο. 
2.Να πξνβαίλεη ζε αλαθνηλψζεηο, δειψζεηο, ζπλεληεχμεηο θαη δεκνζηεχζεηο ζην φλνκα ηνπ 
Γήκνπ χζηεξα απφ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ. 
3. Να επνπηεχεη θαη ειέγρεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ είζπξαμε   ησλ εζφδσλ: θφξσλ, 
εηζθνξψλ, ηειψλ, ελνηθίσλ θαη ινηπψλ δηθαησκάησλ. 
4. Σελ ππνγξαθή ησλ βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ 

5. Να  ππνγξάθεη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο θαη ηα θχιια εθθαζάξηζεο ησλ 
δαπαλψλ. 
6. Σεο έγθξηζεο ησλ δαπαλψλ θαη ηεο δηάζεζεο φισλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ πηζηψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζηψζεσλ πνπ 
εγγξάθνληαη ζε απηφλ κε αλακφξθσζε, κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο Αλάιεςεο 
Τπνρξέσζεο.  
7. Να ππνγξάθεη φιεο ηηο πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ, λα 
εθδίδεη ηηο απνθάζεηο απ’ επζείαο αλαζέζεσλ πξνκεζεηψλ θαη λα ππνγξάθεη φιεο ηηο ζρεηηθέο 
ζπκβάζεηο. 
8. Να εθδίδεη απνθάζεηο απεπζείαο αλάζεζεο εξγαζηψλ θαη λα ππνγξάθεη φιεο ηηο ζρεηηθέο 
ζπκβάζεηο. 
9. Σελ ππνγξαθή ζπκβνιαίσλ πξνζθπξψζεσλ κε ηδηψηεο – ηδηνθηήηεο ζχκθσλα κε ηηο 
κειέηεο ησλ Πξάμεσλ Δθαξκνγήο ησλ Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ ηνπ Γήκνπ. 
10. Σελ ππνγξαθή φισλ ησλ κηζζσηεξίσλ ζπκβνιαίσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ 
εθκίζζσζε δεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή θνηλφρξεζηψλ ρψξσλ. 
11.  Σελ επζχλε ηεο παξαιαβήο ησλ εθκηζζσκέλσλ δεκνηηθψλ αθηλήησλ κεηά ηελ ιήμε ησλ 
ζπκβάζεσλ θαη ηελ δηαπίζησζε ηήξεζεο ησλ ζπκθσλεζέλησλ φξσλ γηα ηελ παξάδνζή ηνπο. 
12. Σελ ππνγξαθή πξσηνθφιισλ δηνηθεηηθήο απνβνιήο γηα απζαίξεηεο θαηαιήςεηο δεκνηηθψλ 
αθηλήησλ. 
13. Σελ έθδνζε απνθάζεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ πνπ αθνξνχλ παξαβάζεηο ησλ 
θαλνληζκψλ: α) θαζαξηφηεηαο β) λεθξνηαθείσλ γ) ππαίζξηαο δηαθήκηζεο δ) άξδεπζεο ηνπ 
Γήκνπ θαζψο θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ηέιε θσηηζκνχ, ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ θαη 
ΣΑΠ. 
14. Σελ   επζχλε ψζηε φινη νη εξγαδφκελνη ηεο αξκνδηφηεηά ηνπ λα θέξνπλ ηα κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο. 
15. Σελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ θαη πξνηάζεσλ- παξαηεξήζεσλ ηνπ γηαηξνχ 
εξγαζίαο θαη ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο. 
16. Σεο δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 
17. Σελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ ζηα Γηθαζηήξηα θαη ελψπηνλ θάζε αξρήο. 
18. Σελ ππνγξαθή βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 
εθδίδνληαη απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. 
19. Σελ έθδνζε αδεηψλ θαη ηέιεζεο πνιηηηθψλ γάκσλ. 
20. Σελ παξαιαβή δηθνγξάθσλ. 
21. Να ππνγξάθεη: 

α) Πξάμεηο επηβνιήο εηζθνξάο ζε ρξήκα. 

β) Βεβαηψζεηο εμφθιεζεο εηζθνξάο. 

γ) Βεβαηψζεηο ππνβνιήο δήισζεο ηδηνθηεζίαο. 
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5) Σελ θ. Γαγθιή Μαξία Αληηδήκαξρν Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη 
Γηαρείξηζεο Καζεκεξηλόηεηαο κε αληηκηζζία θαη ηεο κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ 
αξκνδηφηεηεο: 
 
1. Να εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο 
Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αληηθείκελα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο. 
2. Να πξνβαίλεη ζε αλαθνηλψζεηο, δειψζεηο, ζπλεληεχμεηο θαη δεκνζηεχζεηο ζην φλνκα ηνπ 
Γήκνπ χζηεξα απφ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ. 
3. Να ζρεδηάδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ 
ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη 
γηα ηε γεληθή παηδεία ησλ θαηνίθσλ  
(π.ρ. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηβιηνζεθψλ- ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ 
δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ - ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πάξθσλ θπθινθνξηαθήο 
αγσγήο).             
4. Να κειεηά θαη λα εηζεγείηαη γηα ηε ξχζκηζε δεηεκάησλ εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζρνιείσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. 
5. Δπνπηεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα 
παηδείαο ηνπ Γήκνπ. 
6. Να κεξηκλά ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ θαζψο θαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο. 
7. Σε ιεηηνπξγία αλνηθηνχ παλεπηζηεκίνπ  
8.  Σελ εθαξκνγή  πξνγξακκάησλ ηνπ θέληξνπ δηα βίνπ κάζεζεο 
9. Σελ πξνζηαζία, πξνβνιή θαη αλάδεημε ησλ κνπζείσλ, ησλ κλεκείσλ, ησλ αξραηνινγηθψλ 
θαη ηζηνξηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο θαη ηνλ ελ γέλεη ηνπηθφ πνιηηηζκφ. 
10. Σελ επζχλε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εηζήγεζε θαη ηε κέξηκλα γηα ηε δεκηνπξγία κνπζείσλ, 
κλεκείσλ, γηα ηελ επηζθεπή ζπληήξεζε θαη επηζθεπή παξαδνζηαθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζρνιηθψλ 
θηηξίσλ θαη θηηξίσλ. 
11. Σελ πξνψζεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη αληαιιαγψλ ζε εζληθφ 
θαη επξσπατθφ επίπεδν. 
12. Να εηζεγείηαη θαη λα κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ 
γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηελ παξνρή δπλαηνηήησλ άζιεζεο ζηνπο θαηνίθνπο. 
13. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην αληηδήκαξρν θαζαξηφηεηαο γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο 
Γεκνηηθή Δλφηεηαο Δγλαηίαο: 
Α. Σελ επζχλε ηεο Καζαξηφηεηαο Κνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 
Β. Σελ επζχλε επηαμίαο θαη θαζαξηφηεηαο ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ησλ αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 
Γ. Σελ επζχλε επηαμίαο θαζαξηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο ησλ θνηκεηεξίσλ θαη ηελ κέξηκλα γηα 
ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ θνηκεηεξίσλ. 
Γ. Σελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή δηθηχσλ ειεθηξνθσηηζκνχ θαη ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 
αζθάιεηα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 
14. Σεο δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. 
15.Σελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ ζηα Γηθαζηήξηα θαη ελψπηνλ θάζε αξρήο. 
16.  Σελ έθδνζε αδεηψλ θαη ηέιεζεο πνιηηηθψλ γάκσλ.  
17. Σελ ππνγξαθή βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 
εθδίδνληαη απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. 
 
 
 
 
6) Σνλ θ. Κνξνζίδε Ησάλλε Αληηδήκαξρν Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ θαη Γηαρείξηζεο  
Καζεκεξηλόηεηαο, κε αληηκηζζία θαη ηνπ κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 
 
1. Να εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο 
Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αληηθείκελα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο. 
2. Σεο δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. 
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3. Σηο αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 59 παξ. 3 ηνπ Ν. 3852/2010 γηα φιεο 
ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηα θάησζη : 
α) Σελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε φιεο 
ηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο 
β) Σελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζε φιεο ηηο  
δεκνηηθέο  ελφηεηεο. 
γ) Σε κέξηκλα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ βξίζθεηαη ζε φιεο ηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο 
θαζψο θαη ηελ επζχλε λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
4. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην αληηδήκαξρν γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο  δεκνηηθήο 
ελφηεηαο Αξέζνπζαο: 
Α. Σελ επζχλε ηεο Καζαξηφηεηαο Κνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 
Β. Σελ επζχλε επηαμίαο θαη θαζαξηφηεηαο  ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ησλ αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 
Γ. Σελ επζχλε επηαμίαο θαζαξηφηεηαο θαη  ζπληήξεζεο ησλ θνηκεηεξίσλ θαη ηελ κέξηκλα γηα 
ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ θνηκεηεξίσλ. 
Γ. Σελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή δηθηχσλ ειεθηξνθσηηζκνχ θαη ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 
αζθάιεηα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 
Δ. Σελ επνπηεία ζπληήξεζεο ηεο αγξνηηθήο νδνπνηίαο. 
5. Να πξνβαίλεη ζε αλαθνηλψζεηο, δειψζεηο, ζπλεληεχμεηο θαη δεκνζηεχζεηο ζην φλνκα ηνπ 
Γήκνπ χζηεξα απφ εμνπζηνδφηεζε ηνπ  Γεκάξρνπ. 
6. Σελ παξαιαβή δηθνγξάθσλ. 
7. Σελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ ζηα Γηθαζηήξηα θαη ελψπηνλ θάζε αξρήο. 
8. ηελ ππνγξαθή βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 
εθδίδνληαη απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. 
9. Σελ έθδνζε αδεηψλ θαη ηέιεζεο πνιηηηθψλ γάκσλ. 
 
 
 
7) Σνλ θ. Παπαγεξά Παλαγηώηε Αληηδήκαξρν πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο Τπνδνκώλ 
θαη εγθαηαζηάζεσλ κε αληηκηζζία θαη ηνπ κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 
 
1. Να εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο 
Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αληηθείκελα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. 
2. Να πξνβαίλεη ζε αλαθνηλψζεηο, δειψζεηο, ζπλεληεχμεηο θαη δεκνζηεχζεηο ζην φλνκα ηνπ 
Γήκνπ χζηεξα απφ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ. 
3. Σεο δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 
4. Σελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ ζηα Γηθαζηήξηα θαη ελψπηνλ θάζε αξρήο. 
5. Σελ επζχλε γηα ηε ζπληήξεζε ησλ δεκνηηθψλ θηεξίσλ. 
6. Σελ επζχλε ζπληήξεζεο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 
7. Σελ επζχλε ζπληήξεζεο ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ζηάζεσλ ιεσθνξείσλ. 
8. Σελ επζχλε ζπληήξεζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ. 
9. Σε ζπληήξεζε ππνδνκψλ γηα ηελ ζηήξημε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, φπσο έξγσλ νδνπνηίαο, 
ζπζηεκάησλ άξδεπζεο, αληηπιεκκπξηθψλ θαη εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ. 
10. Σελ επζχλε επηαμίαο θαζαξηφηεηαο θαη  ζπληήξεζεο ησλ θνηκεηεξίσλ θαη ηελ κέξηκλα γηα 
ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ θνηκεηεξίσλ. 
11. Σελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 3481/2006 πνπ πξνβιέπεη ηνλ έιεγρν ησλ 
νδψλ, ηε δηαπίζησζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. 
12. Σελ επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηα πεδνδξφκηα αλ νη παξφδηνη, 
πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο, αδηαθνξήζνπλ χζηεξα απφ έθθιεζε ησλ 
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 
13.  Σελ έθδνζε αδεηψλ θαη ηέιεζεο πνιηηηθψλ γάκσλ  
14. Σελ ππνγξαθή βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 
εθδίδνληαη απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. 
15. Σελ παξαιαβή δηθνγξάθσλ. 
 
 
8) Σελ θ. αιέπε ηέιια Αληηδήκαξρν Πεξηβάιινληνο, Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη 
Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο,  κε αληηκηζζία θαη ηεο κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ 
αξκνδηφηεηεο. 
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1. Να εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο 
Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αληηθείκελα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. 
2. Να πξνβαίλεη ζε αλαθνηλψζεηο, δειψζεηο, ζπλεληεχμεηο θαη δεκνζηεχζεηο ζην φλνκα ηνπ 
Γήκνπ χζηεξα απφ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ. 
3. Σελ επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθψλ δαζψλ θαη αιζψλ. 
4. Σελ επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο θαη ησλ  
εζσηεξηθψλ πδάησλ απφ ηελ αιηεία ( ιίκλεο, πνηακνί) θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο. 
5. Ο ζπληνληζκφο θαη ε επίβιεςε ηνπ έξγνπ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ πξφιεςε,  
εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα 
δηνηθεηηθά ηνπο φξηα. 
6. Ζ δηαηχπσζε εηζήγεζεο γηα ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο ηνπο, ζην  
πιαίζην ηνπ εηήζηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ, κέηξσλ θαη  
δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή ηνπο ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ  
ζρεδηαζκνχ. 
7. Ζ δηάζεζε θαη ν ζπληνληζκφο δξάζεο ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ  
πξφιεςε, εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ ηεο πεξηθέξεηάο 
ηνπο. 
8. Σελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ. 
9.Σελ πξνζέιθπζε εζεινληψλ θαη ηελ νξγάλσζε ζρεηηθνχ κεηξψνπ. 
10. Σελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ή ηε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνψζεζε 
ηεο ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο. 
11. Σελ εθαξκνγή θαη πξνψζεζε πξνγξακκάησλ έμππλεο πφιεο. 
12.Σελ πεξηζπιινγή θαη ελ γέλεη κέξηκλα γηα ηα αδέζπνηα δψα θαη ηε ιεηηνπξγία θαηαθπγίσλ 
θαη εηδηθφηεξα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4039/2012 γηα «Σα δεζπνδφκελα θαη 
αδέζπνηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε 
ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ» 
13. Σελ παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Καζαξέο Αθηέο - Καζαξέο Θάιαζζεο θαη ηελ 
επνπηεία ηεο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο ησλ αθηψλ ηνπ Γήκνπ. 
14. Σελ   επζχλε ψζηε φινη νη εξγαδφκελνη ηεο αξκνδηφηεηά ηνπ λα θέξνπλ ηα κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο. 
15. Σεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 
16. Σελ εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ ζηα Γηθαζηήξηα θαη ελψπηνλ θάζε αξρήο. 
17. Σελ ππνγξαθή βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 
εθδίδνληαη απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. 
18. Να ππνγξάθεη: 

α) Πξάμεηο επηβνιήο εηζθνξάο ζε ρξήκα. 

β) Βεβαηψζεηο εμφθιεζεο εηζθνξάο. 

γ) Βεβαηψζεηο ππνβνιήο δήισζεο ηδηνθηεζίαο. 
19. Σελ έθδνζε αδεηψλ θαη ηέιεζεο πνιηηηθψλ γάκσλ. 
20. Σελ παξαιαβή δηθνγξάθσλ. 
 
Β)  1) Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Ηνξδαλίδε Θενδώξνπ, όηαλ απνπζηάδεη ή 
θσιύεηαη, αζθεί ν Αληηδήκαξρνο θ. Κνξνζίδεο Ησάλλεο θαη αληίζηξνθα. 
2)Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. αββόπνπινπ Υξήζηνπ, όηαλ απνπζηάδεη ή 
θσιύεηαη, αζθεί ν Αληηδήκαξρνο θ. Παληαδίδεο Νηθόιανο θαη αληίζηξνθα. 
3) Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Καξαθίηζνπ Απόζηνινπ, όηαλ απνπζηάδεη ή 
θσιύεηαη, αζθεί ε Αληηδήκαξρνο θ. αιέπε ηέιια θαη αληίζηξνθα. 
4) Σηο αξκνδηόηεηεο ηεο Αληηδεκάξρνπ θ. Γαγθιή Μαξίαο, όηαλ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, 
αζθεί ν Αληηδήκαξρνο θ. Παπαγεξάο Παλαγηώηεο θαη αληίζηξνθα. 
 
Γ) Όηαλ ν Γήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, ηα θαζήθνληά ηνπ νξίδεηαη λα αζθεί ν 
Αληηδήκαξρνο θ. Ηνξδαλίδεο Θεόδσξνο πνπ αλαπιεξώλεη ην Γήκαξρν, θαη όηαλ απηόο 
απνπζηάδεη ή θσιύεηαη ηα θαζήθνληα ηνπ Γεκάξρνπ ζα αζθνύληαη από ηνλ 
Αληηδήκαξρν θ. αββόπνπιν Υξήζην. 

 
                                                               Ο Δήμαρτος  Βόλβης  
 
 
                                                                  Διαμαντής Ι. Λιάμας  
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