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Αξηζκόο Απόθαζεο: 314/2016 

 

 

ΘΕΜΑ : Απνδνρή παξαίηεζεο Αληηδεκάξρνπ θαη νξηζκόο λένπ Αληηδεκάξρνπ 

ηνπ Δήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ. 

 

Ο Δήκαξρνο Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ 

αθνύ έιαβε ππ’όςηλ 

 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο» (Α’ 87), αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ 

αλαπιήξσζε ηνπ Γεκάξρνπ. 

2. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 86 θαη 88 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114
Α
/8-06-2006) 

«Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». 

3. Τελ ππ’ αξηζκ. 15150/15-04-2014 απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ 

«Πξσηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο 

Φώξαο κε ην Ν. 3852/2010», όπσο ηζρύεη. 

4. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ε’ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4051/2012 (Α’ 40), 

αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκό Αληηδεκάξρσλ, νη νπνίνη δελ ζα ιακβάλνπλ 

αληηκηζζία. 

5. Τν γεγνλόο όηη ν Γήκνο Τξνηδελίαο - Μεζάλσλ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 59 παξ.  2ηνπ Ν.3852/2010 θαη επνκέλσο κπνξεί λα νξηζζνύλ 4 

Αληηδήκαξρνη. 

6. Τν αξ. 92 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην 

λ.4051/2012 θαη ην λ.4071/2012 
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7. Τελ ππ’ αξηζκ. 28/2015 (Α.Γ.Α. ΒΕΗΠΩΖΛ-ΖΥ8) απόθαζε Γεκάξρνπ πεξί 

νξηζκνύ Αληηδεκάξρσλ Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ, 

8. Τελ ππ’ αξηζκ. πξση. 3803/30-06-2016 αίηεζε ηεο θ. Μαξίαο Σηάηθνπ - 

Κνπηνπδή, κε ηελ νπνία δεηά ηελ παξαίηεζή ηεο από ηε ζέζε ηεο 

Αληηδεκάξρνπ γηα πξνζσπηθνύο  ιόγνπο, 

9. Τελ αλάγθε ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Γεκνηηθώλ 

Δλνηήησλ ηνπ, 

10. Τελ αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ηεο αλσηέξσ Αληηδεκάξρνπ πξηλ από ηε ιήμε 

ηεο ζεηείαο ηεο, κεηά ηελ αίηεζε παξαίηεζήο ηεο θαη ηνλ νξηζκό λένπ 

Αληηδεκάξρνπ, 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ 

 

I) Απνδέρεηαη ηελ από 30-06-2016 (αξ. πξση. 3803) αίηεζε παξαίηεζεο ηεο θ. 

Μαξίαο Σηάηθνπ - Κνπηνπδή από ην αμίσκα ηεο Αληηδεκάξρνπ, ζύκθσλα κε όζα 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 54 παξ. 4 ηνπ Ν. 3852/2010.  

 

II) Τελ απαιιάζζεη από ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο σο Αληηδεκάξρνπ, 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ππ’ αξηζκ. 28/2015 (Α.Γ.Α. ΒΕΗΠΩΖΛ-ΖΥ8) 

απόθαζε Γεκάξρνπ. 

 

ΘΘΘ) Οξίδεη κε ζεηεία από 1-07-2016 θαη έσο 28-02-2017 Αληηδήκαξρν ηε Γεκνηηθή 

Σύκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο θ. Υξπζνύια Αλδξένπ θαη ηεο κεηαβηβάδεη: 

α. θαζ’ύιελ αξκνδηόηεηεο, σο εμήο: 

1. Υπεύζπλε θάζε ελέξγεηαο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο 

Ορεκάησλ θαη ηελ Πξνκήζεηα Καπζίκσλ. 

2. Υπεύζπλε ησλ Δπηβαηηθώλ Ορεκάησλ (θάιπςε αλαγθώλ θαη ζπληήξεζε).  

3. Υπεύζπλε γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ 

ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

4. Υπεύζπλε, από  θνηλνύ κε ηελ θα. Αληηδήκαξρν Μπαθάιε Μαξίλα, ζεκάησλ 

εθπαίδεπζεο θαη ΑΜΔΑ, ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ θαη ηε βέιηηζηε 

ιεηηνπξγία ησλ Σρνιηθώλ Δπηηξνπώλ. 

5. Υπεύζπλε ζεκάησλ εκπνξίνπ θαη ιατθώλ αγνξώλ. 
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6. Υπεύζπλε, από θνηλνύ κε ηελ θα. Αληηδήκαξρν Μπαθάιε Μαξίλα, 

ππνζηεξηθηηθώλ ελεξγεηώλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιηηηζηηθώλ 

εθδειώζεσλ θαη πινπνίεζε δξάζεσλ πνιηηηζκνύ. 

7. Υπεύζπλε ζεκάησλ Υγείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ. 

8. Υπεύζπλε γηα ηελ ππαίζξηα δηαθήκηζε. 

9. Υπεύζπλε γηα ηε ζπληήξεζε, επνπηεία ησλ Σρνιηθώλ Κηηξίσλ Β’ βάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Β’ βάζκηα Σρνιηθή Δπηηξνπή. 

10. Υπεύζπλε ησλ ζεκάησλ πξσηνγελνύο παξαγσγήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

Πξνέδξνπο θαη Δθπξνζώπνπο ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ηνλ Πξόεδξν ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Γαιαηά. 

β. θαηά ηόπνλ αξκνδηόηεηεο, σο εμήο: 

1. Οη αλσηέξσ θαζ’ύιελ αξκνδηόηεηεο, ζα αζθνύληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Αληηδήκαξρν θ. Παληειή Βαζίιεην, όπσο νξίδεηαη ν δεύηεξνο θαησηέξσ (παξ. 

IV ηεο παξνύζεο), ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ακηγώο ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα 

Μεζάλσλ. 

2. Θα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξνέδξνπο θαη Δθπξνζώπνπο ησλ Τνπηθώλ 

Κνηλνηήησλ θαη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Γαιαηά, γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ αξκνδηόηεηάο ηεο. 

γ. επί πιένλ: 

1. Δμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή βεβαηώζεσλ, βεβαηώζεσλ κόληκεο 

θαηνηθίαο, πηζηνπνηεηηθώλ θαη ινηπώλ Γηνηθεηηθώλ Δγγξάθσλ, πνπ 

εθδίδνληαη από  ηηο Γηνηθεηηθέο Υπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, εθηόο ησλ 

πηζηνπνηεηηθώλ ρξεζηθηεζίαο θαη ησλ βεβαηώζεσλ ζε ζέκαηα Πνιενδνκίαο, 

Φσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο. 

2. Δμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ηέιεζε Πνιηηηθώλ Γάκσλ ζηε Γεκνηηθή Δλόηεηα 

Τξνηδήλνο, κε αλαπιεξώηξηα ηελ θα. Αληηδήκαξρν Μπαθάιε Μαξίλα. 

3. Θεώξεζε ηνπ γλήζηνπ ππνγξαθήο ησλ πνιηηώλ. 

Η παξνύζα απόθαζε έρεη ηζρύ από 1-07-2016 θαη κέρξη 28-02-2017. 
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ΔΗΜΟΘΕΤΗ ΑΠΟΦΑΗ 

 Ζ παξνύζα απόθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνπο απνδέθηεο, δεκνζηεύεηαη ζε κία 

εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ ή ζε κία εβδνκαδηαία ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ Ννκνύ 

αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ (άξζξν 59 παξ.6 

λ.3852/2010), αλαξηάηαη ζην Γηαύγεηα θαη ζηνπο Πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ ησλ 

Γεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ θαη απνζηέιιεηαη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο γηα έιεγρν. 

 

Ο Γήκαξρνο Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ 

 

                                                                                                                        

Κσλζηαληίλνο Γ. Καξαγηάλλεο 
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