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Απόφαση Δημάρχου για Ορισμό Αντιδημάρχου 

με θητεία από 01/03/2017 έως 31/08/2019 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Αρ. 33   

 

 

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου αφού έλαβε υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 & 282 παρ.16 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 

Α’/87) και όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις 

για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α’/85). 

2. Την υπ’ αριθμ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με 

το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει (ΦΕΚ Β’/955). 

3. Την υπ’ αριθμ. 11247/28-02-2012 απόφαση για «Αποτελέσματα της Απογραφής 

Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» 
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(ΦΕΚ Β’/3465) για το Δήμο Μεγανησίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός 

ανέρχεται στους 1.041 κατοίκους, όπως τροποποιήθηκε με τον ΦΕΚ 630/Β’/20-03-

2013 ανέρχεται σε 984 κατοίκους. 

4. Την παρ.1 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’/87) όπως 

τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ε’, παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 

«Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής 

του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» (ΦΕΚ Α’40). 

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγανησίου στον οποίο 

περιγράφονται οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος (ΦΕΚ Β’/2050/28-06-2012).   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δάγλα Λάμπρο – Νικόλαο  του 

Φιλίππου ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Μεγανησίου, με θητεία από 01-03-2017 μέχρι 

31/08/2019 και του μεταβιβάζει τις κατωτέρω αρμοδιότητες: 

 

1. Διοικητικών θεμάτων – Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  

 Την έκδοση πιστοποιητικών προσωρινής και οικογενειακής κατάστασης 

καθώς και βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας. 

 Την λειτουργία των υπηρεσιών αλλοδαπών και μεταναστών.  

 Την ενημέρωση των εκλογικών καταλόγων. 

 Την τέλεση πολιτικών γάμων. 

 Την επίβλεψη της υπηρεσίας ιδίων εκμεταλλεύσεων και ειδικότερα της 

τοπικής συγκοινωνίας και την εποπτεία των οδηγών.  

 Την τήρηση των διατάξεων που αφορούν το ωράριο λειτουργίας των 

καταστημάτων. 

 Την χορήγηση ανάκληση και αφαίρεση αδειών εγκατάστασης και 

λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και την διενέργεια 

των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων – ελέγχων πάσης φύσης αδειών που 

απαιτούνται για την λειτουργία επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, 

φορέα. 
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 Την χορήγηση ανάκληση και αφαίρεση αδειών εγκατάστασης και 

λειτουργίας υπαίθριου και στάσιμου εμπορίου καθώς και ο έλεγχος 

τήρησης των διατάξεων που αφορούν υπαίθριο εμπόριο και λαϊκές αγορές. 

 Τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 

επιχειρήσεων. 

 Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την χορήγηση αδειών 

περιπτέρου. 

 Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των 

καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή. 

 

2. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας του Περιβάλλοντος 

 Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής 

περιφέρειας του Δήμου και των κοιμητηρίων καθώς και την τήρηση των 

υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές 

οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλης, 

χωριών, οικισμών, καθώς και την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού 

από τον Δήμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. 

 Την αποκομιδή και διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο 

προσωρινής αποθήκευσης μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης. 

  Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων μη φερόντων πινακίδες 

κυκλοφορίας από δημοτικούς χώρους ή χώρους όπου προκαλείται 

αισθητική ρύπανση. 

 Την τήρηση κανόνων υγιεινής των δημοσίων σχολείων. 

 Συνεργασία με τις Τοπικές Κοινότητες. 

 

3. Την εποπτεία και ευθύνη Τεχνικών Έργων  

 Ευθύνη επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας Ηλεκτρομηχανικού 

Εξοπλισμού και διαχείρισης κινητής περιουσίας (οχήματα και σκάφος). 

 Διαχείριση καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού. 

 Τις υπηρεσίες Ύδρευσης, Ηλεκτροφωτισμού, Απορριμμάτων, Διαχείριση 

λυμάτων και Ανακύκλωση και την εποπτεία του προσωπικού αυτών. 

 Την οργάνωση και ευταξία των αποθηκών του Δήμου. 
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 Τον καθορισμό των χωρών για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής 

υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο 

της κείμενης νομοθεσίας. 

 Την μέριμνα και την λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της 

περιουσίας των κατοίκων, όπως έλεγχοι σήμανσης εργασιών που 

εκτελούνται, έλεγχοι προστασίας από επικίνδυνες οικοδομές λόγω 

έλλειψης μέτρων ασφαλείας. 

 Την μέριμνα και την λήψη μέτρων για απρόσκοπτη πρόσβαση στους 

κοινόχρηστους χώρους κυκλοφοριακά συστήματα, μονοδρομήσεις κ.λπ. 

 Την τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας. 

 Τον έλεγχο συντήρησης του οδικού δικτύου. 

 Την επίβλεψη έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

 

4. Αρμοδιότητες Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας 

 Την διαχείριση βοσκοτόπων. 

 Την εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δασών. 

 Την εκμετάλλευση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκοτόπων καθώς και εκτάσεων που 

παραχωρούνται στο δημόσιο. 

 Την έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, 

κτηνοτροφίας και αλιείας καθώς και την διατήρηση του αγροτικού 

κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις οικίες τους. 

 Την ανάπτυξη, προστασία και παρακολούθηση φυτικής και ζωικής 

παραγωγής. 

 Την διοίκηση και εκμετάλλευση των χωρών της ζώνης λιμένα δικαιοδοσία 

τους καθώς και η κατασκευή και συντήρηση αναγκαίων αντιπλημμυρικών 

και εγγειοβελτιωτικών έργων. 

 

5. Την ευθύνη για τον τομέα της Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

               Εποπτεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Την προστασία μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και 

ιστορικών χώρων της περιοχής. 

 Την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών. 

 Την ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού. 
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 Την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης. 

 Την μεταφορά μαθητών στο σχολείο από τον τόπο διαμονής . 

 Την εποπτεία και τον έλεγχο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. 

 Την οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

 Την συντήρηση και την λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων, παιδικές 

χαρές, γήπεδα, γυμναστήρια, πλατείες και πράσινο. 

 

6. Την ευθύνη για τα θέματα Πολιτικής Προστασίας 

 

7. Την ευθύνη για τα θέματα Κοινωνικής Πολιτικής (άποροι, ΑΜΕΑ) 

 

 Να αναπληρώνει τον Δήμαρχο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. 

 Να υπογράφει έγγραφα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου μόνο μετά 

από έγγραφη εξουσιοδότηση Δημάρχου. 

 

Α. Ο ανωτέρω κατά την θητεία του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Προεδρείου του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

Β. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου. 

Γ. Όταν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Δήμαρχος. 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον εφημερίδα του Νομού, την δαπάνη 

της οποίας επιβαρύνεται ο Δήμος Μεγανησίου με εγγραφή αυτής στον ΚΑΕ 00-6463 και να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ισχύει από την δημοσίευσή της. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                         ΔΑΓΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
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