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Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων 

με θητεία από 02/09/2019 έως 31/08/2020 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Αρ. 82    

 

 

Ο Δήμαρχος Μεγανησίου αφού έλαβε υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

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

αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα 

Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ Α’/133), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την 

αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 

Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ Α’/134). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/Β’/17.04.2019) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 

«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας» 

σύμφωνα με τον ν. 3852/2010, όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

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

τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’/107) και  της παρ. 3 ε’ 

άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες 

επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» (ΦΕΚ 

Α’/40), αναφορικά με την αντιμισθία. 

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-

191/20.03.2014 (ΦΕΚ Β’/698)) για τον Δήμο Μεγανησίου, σύμφωνα με τα οποία ο 

πληθυσμός του ανέρχεται στους 1.041 κατοίκους. 

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μεγανησίου έχει τρείς (3) Δημοτικές Κοινότητες. 

7. Το γεγονός ότι στον Δήμο μπορεί να ορισθούν 3 Αντιδήμαρχοι. 

8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 82/59633/20.08.2019 «Ορισμός Αντιδημάρχων». 

9. Το πρακτικό ορκωμοσίας των αιρετών του Δήμου Μεγανησίου για την Δημοτική  περίοδο 

2019-2023. 

10. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεγανησίου στον οποίο 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους 

του Δήμου Μεγανησίου, με θητεία από 02-09-2019 μέχρι 31-08-2020, εντός της 

τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 

 

1. τον κο Δάγλα  Λάμπρο – Νικόλαο του Φιλίππου και του μεταβιβάζει τις 

παρακάτω αρμοδιότητες:  

 

 Οικονομικά & Διοικητικά Θέματα – Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  

 

 Την εποπτεία και ευθύνη των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και 

των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των 

αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου, Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού, Ελέγχου, 

Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων 



                                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, 

Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών 

και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Γραμματείας Οργάνωσης 

Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, 

Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης, την έκδοση των πράξεων των 

υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού, την χορήγηση αδειών του 

προσωπικού, την τέλεση πολιτικών γάμων, την εξυπηρέτηση και 

ενημέρωση των Πολιτών, τη λειτουργία των ΚΕΠ, τη διαφάνεια και 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, τη λειτουργία του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», 

την λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών, την έκδοση και 

υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που 

σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες. 

 Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον 

προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που 

εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής 

απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

 Την υπογραφή  με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, 

πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις 

υπηρεσίες του Δήμου. 

 Την ενημέρωση των εκλογικών καταλόγων. 

 Την επίβλεψη του διοικητικού προσωπικού. 

 

 Την εποπτεία και ευθύνη Τεχνικών Έργων  και ιδίως  την εποπτεία και ευθύνη των 

Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και 

συγκεκριμένα  του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, Τεχνικής 

και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών 

και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών 

Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων 

Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και 

Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.  

 

 Την ευθύνη της επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας του 

Ηλεκτρομηχανικού Εξοπλισμού και διαχείρισης υλικών, καυσίμων, κινητής 
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περιουσίας (οχήματα και σκάφος) και ανταλλακτικών μηχανολογικού 

εξοπλισμού. 

 Την επίβλεψη της υπηρεσίας ιδίων εκμεταλλεύσεων και ειδικότερα της 

τοπικής συγκοινωνίας και την εποπτεία των οδηγών. 

 Τις υπηρεσίες Ύδρευσης, Ηλεκτροφωτισμού, Απορριμμάτων, Διαχείριση 

λυμάτων και Ανακύκλωση και την εποπτεία του προσωπικού αυτών. 

 Την οργάνωση και ευταξία των αποθηκών του Δήμου. 

 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.λ.π. 

 Την τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας. 

 Τον έλεγχο συντήρησης του οδικού δικτύου. 

 Την επίβλεψη έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

  Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού  και των 

αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα   των 

αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών 

Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, 

Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας. 

 

 

Ο οριζόμενος Αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω 

μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες. 
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2. τον κο Κατωπόδη Διονύσιο του Σπυρίδωνος και του μεταβιβάζει τις 

παρακάτω αρμοδιότητες:  

 

 

 Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας του Περιβάλλοντος 

 

 Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της 

εδαφικής περιφέρειας του Δήμου 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 ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών 

μορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας. 

 Την  ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών 

εκτάσεων και  βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων 

πόρων.  

 Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.   

 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. 

 Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου. 

 Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων. 

 

 

 

 Καταστήματα, επιχειρήσεις και εμπόριο 

 

 Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
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 Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία 

επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία 

οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.  

 Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος. 

 Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο  των 

καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή. 

 Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την 

άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των 

σχετικών αδειών. 

  Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής 

υπαίθριας διαφήμισης.  

 Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες 

πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001). 

 Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση 

αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς 

και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη 

λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.  

 Τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 

επιχειρήσεων. 

   

 

 

 Αρμοδιότητες Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας 

 

 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. 
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 Την διοίκηση και εκμετάλλευση των χωρών της ζώνης λιμένα δικαιοδοσία 

τους καθώς και η κατασκευή και συντήρηση αναγκαίων αντιπλημμυρικών 

και εγγειοβελτιωτικών έργων. 

 Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, 

Αλιείας). 

 Τα θέματα προβολής και Τουρισμού. 

 

 

 

 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. 

 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. 

 

 

 Την ευθύνη για τα θέματα Πολιτικής Προστασίας 

 

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

 

 

Ο οριζόμενος Αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω 

μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες. 
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Α. Οι ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη 

του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. 

 

Β. Η ανάκληση των Αντιδημάρχων είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τους 

ορισμούς τους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται 

στην άσκηση των καθηκόντων του. 

 

Γ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Δάγλα Λάμπρου – Νικόλαου του Φιλίππου που 

απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Κατωπόδης Διονύσιος του Σπυρίδωνος. 

   β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Κατωπόδη Διονυσίου του Σπυρίδωνος που 

απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος – Νικόλαος του Φιλίππου. 

 

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 

Αντιδήμαρχος κο Δάγλας Λάμπρος – Νικόλαος του Φιλίππου, που αναπληρώνει τον 

Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται 

από τον Αντιδήμαρχο κο Κατωπόδη Διονύσιο του Σπυρίδωνος. 

 

Ε. Οι Αντιδήμαρχοι να υπογράφουν έγγραφα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου 

μόνο μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση Δημάρχου. 

 

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα και , αν δεν 

υπάρχει ημερήσια, σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού  και να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  

 

Την δαπάνη την επιβαρύνεται ο Δήμος Μεγανησίου με εγγραφή αυτής στον ΚΑΕ 00-6463. 

 

Ισχύει από την δημοσίευσή της. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                         ΔΑΓΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
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