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ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ             Αρ. Πρωτ. Οικ.: 802 

Αριθμός Απόφασης: 52/2017 

 

 

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και 

καθορισμός αρμοδιοτήτων τους. 

 

Ο Δήμαρχος Τροιζηνίας-Μεθάνων 

αφού έλαβε υπ’ όψιν 

 

1. Το άρθρο 59 του ν.3852/10 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης>>, όπως 

τροποποιήθηκε με το ν.4071/2012 

2. Το γεγονός ότι, ο Δήμος Τροιζηνίας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 

παρ.  2 ν.3852/2010 

3. Το αρ. 92 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με το 

ν.4051/2012 και το ν.4071/2012 

4. Τα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της 

Ε.Σ.Υ.Ε. για το Δήμο Τροιζηνίας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός της 

Δημοτικής Ενότητας Τροιζήνας είναι 5.696, και της Δημοτικής Ενότητας 

Μεθάνων είναι 2.115. (Σύνολο πληθυσμού Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων: 

7.811 κάτοικοι), 

5. Το γεγονός ότι, ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων έχει μία (1) Δημοτική 

Κοινότητα, 

 

Αποφασίζει 

 

Α.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

 Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, με θητεία από  

την 01/03/2017 έως την 31/08/2019 της τρέχουσας Δημοτικής περιόδου, 
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μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται 

κατωτέρω: 

 

I) Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καρνέζη 

Σπυρίδων και του μεταβιβάζει: 

α. καθ’ ύλην αρμοδιότητες, ως εξής: 

1. Υπεύθυνος της εύρυθμης και βέλτιστης λειτουργίας της Υπηρεσίας 

καθαριότητος, της αποκομιδής των απορριμμάτων και των θεμάτων πρασίνου 

και περιβάλλοντος. 

2. Υπεύθυνος για την εποπτεία και την ευταξία των παραλιών του Δήμου, σε 

συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. 

3. Υπεύθυνος κάθε ενέργειας για την σωστή λειτουργία του Γραφείου Κίνησης 

Οχημάτων. 

4. Υπεύθυνος για την καλή λειτουργία (κάλυψη αναγκών, συντήρηση κ.λ.π.) 

των Επιβατικών Οχημάτων, των οχημάτων και μηχανημάτων που εμπίπτουν 

στις αρμοδιότητές του, καθώς και των μηχανημάτων οδοποιίας.  

5. Υπεύθυνος θεμάτων αθλητισμού, καθώς επίσης και την συντήρηση και 

εποπτεία των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

6. Υπεύθυνος θεμάτων Πολιτικής Προστασίας. 

7. Υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση, καθαριότητα των παιδικών χαρών. 

8. Υπεύθυνος για τη διαχείριση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων και 

λοιπών τροχοφόρων. 

9. Υπεύθυνος για την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων και διαχείριση 

των χώρων στάθμευσης. 

10. Υπεύθυνος, από  κοινού με την κα. Αντιδήμαρχο Μπακάλη Μαρίνα, 

υποστηρικτικών ενεργειών για την πραγματοποίηση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και υλοποίηση δράσεων πολιτισμού. 

11. Υπεύθυνος για την υπαίθρια διαφήμιση. 

β. κατά τόπον αρμοδιότητες, ως εξής: 

1. Οι ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιότητες, θα ασκούνται σε συνεργασία με τον 

Αντιδήμαρχο κ. Παντελή Βασίλειο, όπως ορίζεται ο κατωτέρω (παρ. IΙΙ της 

παρούσης), στα ζητήματα που αφορούν αμιγώς στη Δημοτική Ενότητα 

Μεθάνων. 
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2. Θα συνεργάζεται με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών 

Κοινοτήτων και της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατά, για την επίλυση των 

προβλημάτων αρμοδιότητάς του. 

γ. επί πλέον: 

1. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών 

Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από  τις Διοικητικές Υπηρεσίες του 

Δήμου, εκτός των πιστοποιητικών χρησικτησίας, βεβαιώσεων μόνιμης 

κατοικίας ,και των βεβαιώσεων σε θέματα Πολεοδομίας και Χωροταξίας. 

2. Θεώρηση του γνησίου υπογραφής των πολιτών. 

 

II) Ορίζει Αντιδήμαρχο τη Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα. Μπακάλη 

Μαρίνα και της μεταβιβάζει: 

α. καθ’ ύλην αρμοδιότητες, ως εξής: 

1. Υπεύθυνη για τη Διαχείριση όλων των αναλώσιμων υλικών (γραφική ύλη, 

υλικά καθαριότητας, υλικά ύδρευσης, υλικά ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π.), καθώς 

και την εποπτεία και τη σωστή λειτουργία της αποθήκης υλικών. 

2. Υπεύθυνη για την  Προμήθεια Καυσίμων όλων των οχημάτων του Δήμου. 

3. Υπεύθυνη για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες λειτουργίας του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού. 

4. Υπεύθυνη κοιμητηρίων σε συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους 

των Τοπικών Κοινοτήτων και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας 

Γαλατά. 

5. Υπεύθυνη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της 

Δημοτικής Κοινότητας Γαλατά. 

6. Υπεύθυνη θεμάτων Υγείας και Κοινωνικής μέριμνας. 

7. Υπεύθυνη θεμάτων εκπαίδευσης και ΑΜΕΑ, της μεταφοράς των μαθητών και 

τη βέλτιστη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών. 

8. Υπεύθυνη, από  κοινού με την κ. Αντιδήμαρχο Καρνέζη Σπυρίδων, 

υποστηρικτικών ενεργειών για την πραγματοποίηση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και υλοποίηση δράσεων πολιτισμών. 

9. Υπεύθυνη σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

β. κατά τόπον αρμοδιότητες, ως εξής: 

1. Οι ανωτέρω καθ’ύλην αρμοδιότητες, θα ασκούνται σε συνεργασία με τον 

Αντιδήμαρχο κ. Παντελή Βασίλειο, όπως ορίζεται ο κατωτέρω (παρ. IΙΙ της 
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παρούσης), στα ζητήματα που αφορούν αμιγώς στη Δημοτική Ενότητα 

Μεθάνων. 

2. Θα συνεργάζεται με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών 

Κοινοτήτων και της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατά, για την επίλυση των 

προβλημάτων αρμοδιότητάς της. 

γ. επί πλέον: 

1. Εξουσιοδοτείται για την τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δημοτική Κοινότητα 

Τροιζήνας, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ. Καρνέζη Σπυρίδων. 

2. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών 

Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από  τις Διοικητικές Υπηρεσίες του 

Δήμου, εκτός των πιστοποιητικών χρησικτησίας, των βεβαιώσεων μόνιμης 

κατοικίας και των βεβαιώσεων σε θέματα Πολεοδομίας και Χωροταξίας. 

3. Θεώρηση του γνησίου υπογραφής των πολιτών. 

 

IΙΙ) Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παντελή 

Βασίλειο και του μεταβιβάζει: 

α. κατά τόπον αρμοδιότητες, ως εξής: 

1. Σε όλα τα θέματα, των οποίων καθ’ ύλην αρμόδιοι είναι οι υπό τα ανωτέρω I), 

II) οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι, ο κ. Παντελής Βασίλειος θα μεριμνά και θα 

συνεργάζεται με τους λοιπούς Αντιδημάρχους, για τη βελτιστοποίηση των 

αποτελεσμάτων κατά την άσκηση σε κάθε μία από  τις αρμοδιότητες ευθύνης 

τους, στην εδαφική Περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Μεθάνων. 

β. επί πλέον: 

       1. Εξουσιοδοτείται για την τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δημοτική Ενότητα                             

Μεθάνων. 

2. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, βεβαιώσεων μόνιμης 

κατοικίας, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων, που 

εκδίδονται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου, εκτός των 

πιστοποιητικών χρησικτησίας, των βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας και των 

βεβαιώσεων σε θέματα Πολεοδομίας και Χωροταξίας. 

3. Θεώρηση του γνησίου υπογραφής των πολιτών. 
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Β.   ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ & ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 

1. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, τις αρμοδιότητές του 

ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παντελής Βασίλειος.  

2. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητες 

ασκεί ο Δήμαρχος. 

 

Γ.   ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 

Εκ των ανωτέρω Αντιδημάρχων, αντιμισθίας δικαιούνται οι 

1. κ. Καρνέζης Σπυρίδων 

2. κ. Παντελής Βασίλειος 

3. Της κας. Μπακάλη Μαρίνας ο μισθός της, θα είναι εις βάρος του 

προϋπολογισμού του Δήμου. 

 

Δ.   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στους αποδέκτες, δημοσιεύεται σε μία 

ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού, 

αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων (άρθρο 59 παρ.6 

ν.3852/2010), αναρτάται στο Διαύγεια και στους Πίνακες ανακοινώσεων των 

Δημοτικών Καταστημάτων και αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

 

  

Ο Δήμαρχος Τροιζηνίας-Μεθάνων 

 

 

Κωνσταντίνος Δ. Καραγιάννης 

 

ΑΔΑ: 6ΤΔ0ΩΗΛ-ΤΑ5


		2017-03-01T10:55:37+0200
	Athens




