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ΘΕΜΑ :  «ΟΡΙΜΟ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΩΝ» 
 

ΑΠΟΦΑΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΤ  315/2019 
 

 Ο Διμαρχοσ Θιρασ, ζχοντασ υπόψθ :      
1. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 59 ηος Λ. 3852/2010 «Λέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ και 

ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ- Ππόγπαμμα Θαλλικπάηηρ» (Α' 87), όπυρ ανηικαηαζηάθηκε 

από ηην παπ.1 ηος άπθπος 68 ηος Λ.4555/2018 (Α’ 133) Ππόγπαμμα Θλειζθένηρ Η, αναθοπικά 

με ηον οπιζμό ηυν Ανηιδημάπσυν και ηην αναπλήπυζη ηος Γημάπσος και από ηο άπθπο 5 ηος 

Λ.4623/2019 (Α' 134). 

2. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 2 ηος Λ. 3852/2010 όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει. 

3.  Σην ςπ' απιθ. 28549/16.04.2019 (ΦΔΘ 1327/17.04.2019 ηεύσορ B’) απόθαζη ΤΠ.Δ. 

"Ππυηοβάθμιοι και Γεςηεποβάθμιοι Οπγανιζμοί Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ ηηρ Υώπαρ, ζύμθυνα 

με ηο ν. 3852/2010, όπυρ ιζσύει." 

4. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 92 ηος Λ. 3852/2010 «Λέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ και 

ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ- Ππόγπαμμα Θαλλικπάηηρ» (Α' 87), όπυρ ηποποποιήθηκε από 

ηο άπθπο 33 ηος Λ.4483/2017 (Α’ 107) και ηηρ παπ. 3 ε' άπθπος 3 ν.4051/2012 (Α' 40), 

αναθοπικά με ηην ανηιμιζθία. 

5. Σα επίζημα πληθςζμιακά δεδομένα ηηρ ηελεςηαίαρ απογπαθήρ έηοςρ 2011 για ηον Γήμο 

Θήπαρ, ζύμθυνα με ηα οποία ο πληθςζμόρ ηος ανέπσεηαι ζηοςρ  17.752 καηοίκοςρ. 

6. Σο γεγονόρ όηι ο Γήμορ Θήπαρ έσει δύο (2) Γημοηικέρ Δνόηηηερ. 

7. Σο γεγονόρ όηι ζηο Γήμο μποπεί να οπιζθούν ηέζζεπιρ (4) Ανηιδήμαπσοι. 

8. ηην εγκύκλιο ΤΠ.Δ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Οπιζμόρ Ανηιδημάπσυν. 

9. Σο από 02/09/2019 ππακηικό για ηην παποσή έγκπιζηρ ηηρ πλειοτηθίαρ ηυν ζςμβούλυν 

ηηρ Γημοηικήρ Παπάηαξηρ «ΚΑΕΗ ΑΙΙΑΕΟΤΚΔ ΑΛΣΟΡΗΛΖ ΘΖΡΑΗΑ» για ηον οπιζμό ηος 

ζςμβούλος κ. Γπόζος πςπίδυνα υρ Ανηιδημάπσος. 

10. Σον Οπγανιζμό Δζυηεπικών Τπηπεζιών ηος Γήμος. (ΦΔΘ 2966/Β/22.11.2013) 

 
Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι 

Ορίηει τουσ εξισ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ ωσ Αντιδθμάρχουσ του Διμου Θιρασ με κθτεία 
από 04-09-2019 ζωσ 04-09-2020 και τουσ μεταβιβάηει αρμοδιότθτεσ ωσ εξισ : 
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       Σον κ. ΔΡΟΟ ΠΤΡΙΔΩΝΑ, και’ φλην Αντιδθμαρχο και του μεταβιβάζει τισ παρακάτω 
αρμοδιότητεσ : 
1. Σθν ευκφνθ τθσ κακαριότθτασ όλων των κοινόχρθςτων χϊρων τθσ εδαφικισ περιφζρειασ 

του Διμου και τθσ οργάνωςθσ και διάκεςθσ των μζςων και του ανκρϊπινου δυναμικοφ, 
που απαιτοφνται κάκε φορά. 

2. Σθν ευκφνθ τθσ αποκομιδισ των ςτερεϊν αποβλιτων ςε επίπεδο προςωρινισ  

αποκικευςθσ μεταφόρτωςθσ, ανακφκλωςθσ και εν γζνει αξιοποίθςθσ, διάκεςθσ, 

λειτουργίασ ςχετικϊν εγκαταςτάςεων και αποκατάςταςθσ υφιςτάμενων ΧΑΔΑ. 

3. Σθν ευκφνθ τθσ παρακολοφκθςθσ και ςυντιρθςθσ του δθμοτικοφ θλεκτροφωτιςμοφ. 

4. Σθν εποπτεία τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των δθμοτικϊν κοιμθτθρίων. 

5. Σθν ευκφνθ του  κλαδζματοσ όλων των δζντρων, κάμνων, δεντροςτοιχιϊν του Διμου και θ 

αποκομιδι αυτϊν. 

6. Σθ μζριμνα, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ πυροςβεςτικζσ διατάξεισ, για τθν τιρθςθ των 

υποχρεϊςεων κακαριςμοφ, από τουσ ιδιοκτιτεσ, νομείσ και επικαρπωτζσ των οικοπεδικϊν 

και λοιπϊν ακάλυπτων χϊρων, που βρίςκονται εντόσ πόλεων και οικιςμϊν και ςε απόςταςθ 

μζχρι 100 μζτρων από τα όριά τουσ, κακϊσ και θ υποχρζωςθ αυτεπάγγελτου κακαριςμοφ 

από το διμου, ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ των υπόχρεων. 

7. Σθν  λειτουργία αμαξοςταςίου και τθν παρακολοφκθςθ τθσ καλισ λειτουργίασ του 

γραφείου κίνθςθσ οχθμάτων. 

8. Σθν εποπτεία τθσ  ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ κακαριότθτασ 

κακϊσ και των λοιπϊν μθχανθμάτων του Διμου. 

9. Σθν τιρθςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ κοιμθτθρίου κακϊσ και τθν τιρθςθ του 

κανονιςμοφ κακαριότθτασ από τουσ δθμότεσ και τθν επιβολι προςτίμων ςτα πλαίςια των 

ανωτζρω αρμοδιοτιτων κακϊσ και τθν εποπτεία τθσ λειτουργίασ των αντίςτοιχων 

οργανικϊν μονάδων του Διμου. 

10. Σθν ευκφνθ όλων των προμθκειϊν που διενεργοφνται από όλεσ τισ υπθρεςίεσ του Διμου. 

11. Σθν ευκφνθ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ κεντρικισ αποκικθσ του διμου. 

12. Ορίηεται υπεφκυνοσ για τισ Κοινότθτεσ Καρτεράδου, Βουρβοφλου, Βόκωνα και Ζξω Γωνιάσ. 

13. Σθν εκπροςϊπθςθ του Διμου ςτα δικαςτιρια ςε κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του. 

       Σην κα ΚΙΣΟΤ ΟΦΙΑ, και’ φλην Αντιδθμαρχο και τησ μεταβιβάζει τισ παρακάτω 
αρμοδιότητεσ : 
1. Σθν ευκφνθ Οικονομικϊν κεμάτων και ιδίωσ : 

 Σθν εποπτεία και ευκφνθ των οικονομικϊν και των αντίςτοιχων οργανικϊν μονάδων του 

Διμου και ςυγκεκριμζνα των : Προςόδων, ΣΑΠ και τελϊν Κακαριότθτασ - Φωτιςμοφ, 

Ελζγχου, Δθμοτικισ Περιουςίασ, Σαμειακισ Βεβαίωςθσ Ειςπράξεων Κοινοποιιςεων 

φορολογθτζασ φλθσ, Προχπολογιςμοφ, Εκκακάριςθσ Δαπανϊν, Προμθκειϊν, Λογιςτθρίου – 

Διπλογραφικοφ, Σαμείου, Διαχείριςθσ υλικϊν και αποκεματικοφ εξοπλιςμοφ γραφείων. 

 Σθ διατφπωςθ προτάςεων ςχετικϊν με ειςαγωγι μζτρων εκςυγχρονιςμοφ τθσ 

μθχανογραφικισ υποδομισ και τθ λιψθ μζτρων περιοριςμοφ των δαπανϊν. 

 Σθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του προχπολογιςμοφ.  

 Σθν υπογραφι των βεβαιωτικϊν καταλόγων (άρκρο 58 παρ. 1 περίπτ. ε’ Ν. 3852/10, ΦΕΚ 

87Α’/7-6-2010), των αποφάςεων ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, των χρθματικϊν ενταλμάτων 

πλθρωμισ των δαπανϊν, οι οποίεσ ζχουν εκκακαριςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του 
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διμου κακϊσ και όλα τα ζγγραφα, αποφάςεισ, δικαιολογθτικά και πράξεισ ςχετικά με τθν 

οικονομικι υπθρεςία. 

2. Σθν ευκφνθ  των διοικθτικϊν κεμάτων και ιδίωσ : 

 Εποπτεία και ευκφνθ των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν και των αντίςτοιχων οργανικϊν μονάδων 

του Διμου και ςυγκεκριμζνα των αρμοδιοτιτων τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν, 

Γραμματείασ Οργάνων Διοίκθςθσ, Λθξιαρχείου, Δθμοτολογίου, Δθμοτικισ Κατάςταςθσ, 

Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωςθσ. 

 Εποπτεία του Διοικθτικοφ προςωπικοφ του Διμου. 

 Ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν προςωρινισ και οικογενειακισ κατάςταςθσ των δθμοτϊν, κακϊσ 

και τισ βεβαιϊςεισ μόνιμθσ κατοικίασ. 

 Σθ διαδικαςία χοριγθςθσ των αδειϊν του προςωπικοφ. 

 Σθ λειτουργία των ΚΕΠ. 

 Σθ λειτουργία του προγράμματοσ Διαφγεια. 

 Σθν εποπτεία και ευκφνθ ζκδοςθσ και υπογραφισ όλων των αποφάςεων, εγγράφων και 

δικαιολογθτικϊν που ςχετίηονται με τισ πιο πάνω ανατικζμενεσ αρμοδιότθτεσ. 

3. Σθν εποπτεία των οργανικϊν μονάδων του Διμου για τθν υλοποίθςθ των δράςεων και 

ςτόχων κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 75 περ. ςτ’ του ν. 3463/06. 

4. Σθν εποπτεία των οργανικϊν μονάδων Κοινωνικισ Μζριμνασ και Προαγωγισ τθσ Δθμόςιασ 

Τγείασ του Διμου, για τθ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν υγείασ και κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ. 

5. Σθν μζριμνα καταγραφισ και προςταςίασ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του Διμου και τθν 

εποπτεία τθσ λειτουργίασ του αντίςτοιχου γραφείου. 

6. Σθν επιμζλεια τθσ ςυντιρθςθσ και του εξοπλιςμοφ των κοινόχρθςτων χϊρων αναψυχισ και 

των παιδικϊν χαρϊν. 

7. Σθν ειςιγθςθ για τον κανονιςμό λειτουργίασ κοιμθτθρίου κακϊσ και τθν ειςιγθςθ  του 

κανονιςμοφ κακαριότθτασ. 

8. Ορίηεται υπεφκυνθ για τισ Κοινότθτεσ Οίασ, Θθραςίασ και Μεςαριάσ. 

9. Σθν εκπροςϊπθςθ του Διμου ςτα δικαςτιρια ςε κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ. 

Σον κ. ΣΕΦΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, και’ φλην Αντιδθμαρχο και του μεταβιβάζει τισ παρακάτω 
αρμοδιότητεσ : 
1. Σθν ευκφνθ για τον τομζα τθσ Παιδείασ και ειδικότερα τον ζλεγχο των ςχολικϊν κτιρίων, τθ 

ςυντιρθςι τουσ και τον προγραμματιςμό για τθν ίδρυςθ νζων ςχολικϊν μονάδων, κακϊσ 
και τθ διαδικαςία καταςκευισ νζων ςχολείων ςε ςυνεργαςία με τουσ υπεφκυνουσ 
οργανιςμοφσ και κεςμοφσ (ΟΚ, Περιφερειακι Αυτ/ςθ, κ.α.) 

2. Σθν εποπτεία των δθμοτικϊν δομϊν και οργανικϊν μονάδων Παιδείασ , ακλθτιςμοφ και 

Νζασ Γενιάσ, για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων του Διμου ςτουσ παραπάνω τομείσ.  

3. Σθν τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ των δθμόςιων και ιδιωτικϊν ςχολείων. 

4. Σθν εποπτεία των Νομικϊν Προςϊπων του τομζα Κοινωνικισ Μζριμνασ και Παιδείασ. 

5. Σθν  ευκφνθ για τθ ςφνταξθ μελετϊν για τθν τοποκζτθςθ κινθτισ τθλεφωνίασ ςε 

ςυνεργαςία με πανεπιςτθμιακά ιδρφματα, το Δθμόκριτο ι άλλουσ επιςτθμονικοφσ φορείσ. 

6. Σθν ευκφνθ και οργάνωςθ του τομζα πλθροφορικισ και μθχανοργάνωςθσ του Διμου. 

7. Σθν τζλεςθ πολιτικϊν γάμων και τθν παρακολοφκθςθ του αντίςτοιχου γραφείου, κακϊσ και 

τθν υπογραφι των εγγράφων προερχόμενα από το γραφείο αυτό. 
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8. Ορίηεται υπεφκυνοσ για τισ Κοινότθτεσ Εμπορείου, Ακρωτθρίου, Μεγαλοχωρίου και 

Πφργου. 

9. Σθν εκπροςϊπθςθ του Διμου ςτα δικαςτιρια ςε κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του. 

Σον κ. ΜΑΝΣΟΤΗ  ΓΡΗΓΟΡΙΟ, και’ φλην Αντιδθμαρχο και του μεταβιβάζει τισ παρακάτω 
αρμοδιότητεσ : 
1. Σθν ευκφνθ λειτουργίασ καταςτθμάτων, επιχειριςεων και εμπορίου και ιδίωσ : 

 Σον ζλεγχο καταςτθμάτων και επιχειριςεων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ 

 Σθν εποπτεία και ευκφνθ ζκδοςθσ και υπογραφισ πάςθσ φφςεωσ αδειϊν που απαιτοφνται 

για τθν λειτουργία επιχειριςεων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 

 Σθν εποπτεία και ευκφνθ ζκδοςθσ και υπογραφισ πάςθσ φφςθσ αδειϊν που απαιτοφνται 

για τθ λειτουργία οποιαςδιποτε επιχείρθςθσ, εκμετάλλευςθσ, οργανιςμοφ, φορζα.  

 Σθ χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ επαγγζλματοσ. 

 Σθ λειτουργία Δθμοτικϊν και λαϊκϊν αγορϊν, τθν άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν 

δραςτθριοτιτων και τθ χοριγθςθ των ςχετικϊν αδειϊν. 

 Σθ διαφιμιςθ και τουσ χϊρουσ για τθν τοποκζτθςθ πλαιςίων προβολισ υπαίκριασ 

διαφιμιςθσ. 

 Σθν επιβολι προςτίμων για τα παράνομα πλαίςια και τισ παράνομεσ πινακίδεσ (ν. 

2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001). 

 Γενικά τθ χοριγθςθ και υπογραφι αδειϊν, πιςτοποιθτικϊν, τθν ζκδοςθ αποφάςεων, τθν 

επιβολι προςτίμων των ανωτζρω αρμοδιοτιτων κακϊσ και τθν ευκφνθ λειτουργίασ των 

αντίςτοιχων οργανικϊν μονάδων του Διμου. 

2. Σθν εποπτεία και τθν ευκφνθ επί των κεμάτων του Γραφείου Πολιτικισ Προςταςίασ και 

διαχείριςθσ κρίςεων και τον ζλεγχο των ςχετικϊν προμθκειϊν. ε περίπτωςθ εκτάκτου 

ςυμβάντοσ αναγομζνου ςτο πεδίο τθσ πολιτικισ προςταςίασ, περιζρχονται ςτθ δικαιοδοςία 

του και ευκφνθ του όλο το διοικθτικό και εργατοτεχνικό προςωπικό κακϊσ και τα 

απαραίτθτα μθχανικά μζςα για τθν αντιμετϊπιςθ του εκτάκτου γεγονότοσ. 

3. Σθν εποπτεία τθσ δομισ τθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ. 

4. Σθν ευκφνθ του τομζα ενζργειασ και εναλλακτικϊν μορφϊν ενζργειασ, ζρευνασ και 

τεχνολογίασ. 

5. Σθν παρακολοφκθςθ των εμπορικϊν δραςτθριοτιτων ςτα όρια του Διμου και τθ 

ςυνεργαςία με το φλλογο Εμπόρων και τα επιμελθτιρια. 

6. Κυκλοφοριακοφ και ιδίωσ : 

 Σουσ  χϊρουσ  ςτάκμευςθσ κακϊσ και τον ζλεγχο τθσ ςτάκμευςθσ των αυτοκινιτων. 

 Σθ ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ, τον κακοριςμό πεηοδρόμων, μονοδρομιςεων και 

κατευκφνςεων τθσ κυκλοφορίασ, τθν απομάκρυνςθ εγκαταλελειμμζνων οχθμάτων και 

γενικότερα τθ λιψθ μζτρων για τθν αποφυγι δυςμενϊν επιδράςεων ςτθν αςφάλεια τθσ 

κυκλοφορίασ, τισ αρμοδιότθτεσ ςτον τομζα των μεταφορϊν.  

 Σθ χοριγθςθ και υπογραφι αδειϊν, τθν ζκδοςθ αποφάςεων, τθν επιβολι κυρϊςεων για τισ 

ανωτζρω περιπτϊςεισ. 

 Σθν ευκφνθ για τθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ του οδικοφ δικτφου. 

 Ο κακοριςμόσ των αςτικϊν γραμμϊν λεωφορείων, τθσ αφετθρίασ, τθσ διαδρομισ, των 

ςτάςεων και του τζρματοσ των αντίςτοιχων γραμμϊν, κακϊσ και ο κακοριςμόσ των 
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προδιαγραφϊν των ςτάςεων και των ςτεγάςτρων αναμονισ επιβατϊν αςτικϊν και 

υπεραςτικϊν γραμμϊν. 

7. Ορίηεται υπεφκυνοσ για τισ Κοινότθτεσ Θιρασ, Επιςκοπισ Γωνιάσ και Ημεροβιγλίου. 

8. Σθν εκπροςϊπθςθ του Διμου ςτα δικαςτιρια ςε κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του. 

Οι ανωτζρω Αντιδιμαρχοι υπογράφουν όλα τα ζγγραφα τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ και οι 

αρμοδιότθτεσ αυτζσ εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ που ιςχφουν κάκε 

φορά ςτο πλαίςιο λειτουργίασ των ςυςτθμάτων του Διμου. 

Οι ανωτζρω κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ δεν μποροφν να εκλεγοφν μζλθ του 

Προεδρείου του Δθμοτικοφ υμβουλίου. Η ανάκλθςθ Αντιδθμάρχου πριν τθ λιξθ τθσ κθτείασ 

του είναι δυνατι με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δθμάρχου. 

Σισ αρμοδιότθτεσ τθσ  Αντιδθμάρχου κασ Κίτςου οφίασ όταν απουςιάηει ι κωλφεται αςκεί 

ο Αντιδιμαρχοσ κ. τεφανάκθσ Γεϊργιοσ, ενϊ τισ αρμοδιότθτεσ του  Αντιδθμάρχου κ. Μαντοφςθ 

Γρθγορίου όταν απουςιάηει ι κωλφεται αςκεί ο Αντιδιμαρχοσ κ. Δρόςοσ πυρίδων  και 

αντίςτροφα. 

Όταν ο Διμαρχοσ απουςιάηει ι κωλφεται, τα κακικοντά του ορίηεται να αςκεί θ 

Αντιδιμαρχοσ κα Κίτςου οφία, που αναπλθρϊνει το Διμαρχο, όταν αυτι απουςιάηει ι 

κωλφεται τα κακικοντα του Δθμάρχου κα αςκοφνται από τον Αντιδιμαρχο κ. Μαντοφςθ 

Γρθγόριο, όταν αυτόσ απουςιάηει ι κωλφεται τα κακικοντα του Δθμάρχου κα αςκοφνται από 

τον Αντιδιμαρχο κ. τεφανάκθ Γεϊργιο και όταν αυτόσ απουςιάηει ι κωλφεται τα κακικοντα 

του Δθμάρχου κα αςκοφνται από τον Αντιδιμαρχο κ. Δρόςο πυρίδων. 

Η παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςε μία τουλάχιςτον θμεριςια εφθμερίδα του νομοφ, 

να αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα Διαφγεια, ςτθν ιςτοςελίδα και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του 

Διμου. 

Η παροφςα απόφαςθ ιςχφει μζχρι ανακλιςεωσ τθσ με νεότερθ απόφαςθ του Δθμάρχου. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΗΡΑ 

 

ΑΝΣΩΝΙΟ  ΙΓΑΛΑ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ : 
 

1. ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ 
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
3. ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟΤ 
4. ΠΡ/ΝΟΤ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΔΗΜΟΤ 
5. ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΕΠΙΧ/ΕΙ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ 
6. Μ.Μ.Ε. ΘΗΡΑ 
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