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Απόφαση ∆ηµάρχου
για τον ορισµό Αντιδηµάρχων & Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων

Ο ∆ήµαρχος Νέας Προποντίδας κ.∆αµιανός Ιορδανίδης του Ηλία
αφού έλαβε υπόψη του:
-το άρθρο 59 του Ν.3852/2010
-τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής του έτους 2001 της
Ε.Σ.Υ.Ε. για το ∆ήµο Νέας Προποντίδας,σύµφωνα µε τα οποία ο πληθυσµός του
ανέρχεται στους 30.017 κατοίκους,
-το γεγονός ότι ο ∆ήµος Νέας Προποντίδας έχει τρεις (3)∆ηµοτικές Ενότητες
-τον Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων (Ν.3463/2006)

αποφασίζει
Ορίζει τους Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Νέας Προποντίδας,µε θητεία δύο (2) ετών
εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου,δηλαδή για τα έτη 2011-2012,µεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριµένες αρµοδιότητές του,όπως παρακάτω:
A.
1.Ορίζει Αντιδήµαρχο τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ.Εµµανουήλ
Καρρά του ∆ηµητρίου και του µεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ύλην αρµοδιότητες:
1.Την εποπτεία της διεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
2.Την εποπτεία του Γραφείου Πληροφορικής και Μηχανοργάνωσης
3.Την εποπτεία του τµήµατος Μελετών και Έργων και του γραφείου
Προγραµµατισµού,Σχεδιασµού,Ωρίµανσης Έργων και Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.
4.Τον τοµέα Πολιτισµού και Αθλητισµού
5.Τον τοµέα της πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης

(ΚΑΠΗ,ΚΗΦΗ,Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι,Παιδικοί Σταθµοί,Γραφείο Παροχής
Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών,Κ.∆.Α.Π.)
6.Την επίβλεψη της εκµετάλλευσης της δηµοτικής περιουσίας,τη συντήρηση και διαχείριση δηµοτικών κτιρίων και δηµοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων.
7.Τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
8.Τις βεβαιώσεις πόσιµου νερού,παρακρατηθέντος φόρου,εισοδήµατος,τιµολογίων
δαπανών,ΤΑΠ,∆ΕΗ,είσπραξη εσόδων.
9.Την ευθύνη της λειτουργίας,συντήρησης των σχολικών υποδοµών και γενικότερα
των υποχρεώσεων που απορρέουν στον τοµέα της Παιδείας
10.Τον καθορισµό των χώρων και των όρων λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και
των Εµποροπανηγύρεων (πλην Αγίου Μάµα),για την άσκηση υπαίθριων εµπορικών
δραστηριοτήτων,καθώς και τη χορήγηση και ανάκληση αδειών για την άσκηση
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.
11.Την προστασία,αξιοποίηση και εκµετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων.
12.Τη συντήρηση και διαχείριση υποδοµών για τη στήριξη της τοπικής οικονοµίας,
όπως έργων οδοποιίας,συστηµάτων αντιπληµµυρικών και εγγειοβελτιοκών έργων.
13.Την εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού,αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
14.Τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
15.Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
16.Την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
17.Τη συντήρηση των αγροτικών δρόµων
18.Την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,την προστασία του εδάφους,
την καταπολέµηση της ρύπανσης και τη συντήρηση και διαχείριση συστηµάτων και
δικτύων άρδευσης,ύδρευσης,αποχέτευσης και τη λειτουργία των βιολογικών
σταθµών.
2.Ορίζει Αντιδήµαρχο τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ.Κωνσταντίνο
Πασσαλή του Νικολάου και του µεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ύλην αρµοδιότητες:
1.Την εποπτεία της διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
2.Την εποπτεία της Πολεοδοµίας
3.Την εποπτεία του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας
4.Την εποπτεία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
5.Τον τοµέα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του ∆ήµου
6.Τον τοµέα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
7.Τον τοµέα δηµόσιας υγείας
8.Την υπογραφή µισθοδοτικών καταστάσεων όλου του προσωπικού του ∆ήµου
9.Το σχεδιασµό και την εφαρµογή προγραµµάτων ή τη συµµετοχή σε προγράµµατα
και δράσεις για την ένταξη των παλλινοστούντων οµογενών µεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική,οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
10.Την επίβλεψη της διαχείρισης των χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής
υπαίθριας διαφήµισης,τη χορήγηση αδειών διενέργειας διαφήµισης,την αφαίρεση
των παράνοµων υπαίθριων διαφηµιστικών πλαισίων,καθώς και την επιβολή των προβλεπόµενων προστίµων.
11.Τη χορήγηση,ανάκληση και αφαίρεση των αδειών ίδρυσης,λειτουργίας και εγκατάστασης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος,κινηµατογράφων,θεάτρων και
παρεµφερών επιχειρήσεων,παιδότοπων και διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
(Λούνα Παρκ,τσίρκο κ.λ.π.),ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων,µουσικών οργάνων,

υπηρεσιών διαδικτύου,εκµίσθωση µοτοποδηλάτων,καθώς και τον έλεγχο της τήρησης
των σχετικών διατάξεών της.
12.Την τήρηση αρχείων επισήµων εγγράφων και την έκδοση αντιγράφων
13.Την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία.
14.Την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία περί
Ιθαγένειας ,αλλοδαπών και µετανάστευσης.
15.Την χορήγηση άδειας πολιτικού γάµου και την τέλεση των γάµων αυτών.
16.Την χορήγηση βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας γενικού τύπου αλλά και αυτής για
µεταδηµότευση.
17.Τον καθορισµό,συντήρηση και εκµετάλλευση χώρων στάθµευσης,καθώς και τον
έλεγχο της στάθµευσης των αυτοκινήτων.
18.Τη ρύθµιση της κυκλοφορίας και γενικότερα τη λήψη µέτρων για την αποφυγή
δυσµενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας.
Β.
1.Ορίζει Αντιδήµαρχο τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ.Βασίλειο
∆αµιανίδη του Στυλιανού στη ∆ηµοτική Ενότητα Μουδανιών και του µεταβιβάζει
α) την παρακάτω καθ’ύλην αρµοδιότητα:
1.Τον τοµέα της Αγροτικής Ανάπτυξης,Κτηνοτροφίας και Αλιείας καθ’όλη την
επικράτεια του ∆ήµου Νέας Προποντίδας.
και β) τις παρακάτω κατά τόπον αρµοδιότητες:
1.Την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες
στη δηµοτική ενότητα.
2.Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη
δηµοτική ενότητα.
3.Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται
στη δηµοτική ενότητα.
4.Την υπογραφή,µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου,βεβαιώσεων,πιστοποιητικών και
λοιπών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν
στα όρια της δηµοτικής ενότητας.
5.Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων,την αποκοµιδή και διαχείριση
των αποβλήτων στη δηµοτική ενότητα και την προώθηση στο ΧΥΤΑ αυτών.
6.Την καθαριότητα των ακτών και ρεµάτων.
7.Τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού,την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων
και γενικότερα δικτύων ενέργειας για κοινωφελείς σκοπούς στα όρια της δηµοτικής
ενότητας.
8.Την παροχή συνδροµής στην αρµόδια πυροσβεστική υπηρεσία µε κάθε πρόσφορο
µέσο για την αντιµετώπιση πυρκαγιών στα όρια της δηµοτικής ενότητας.
9.Την παρακολούθηση και συντήρηση των νεκροταφείων.
10.Τη συντήρηση και διαχείριση χώρων πρασίνου,χώρων αναψυχής πλατειών και
λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.
11.Την ευθύνη της λειτουργίας και συντήρησης των αθλητικών υποδοµών.
2.Ορίζει Αντιδήµαρχο τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ.Ανέστη
Τσοµπανέλη του Λεωνίδα στη ∆ηµοτική Ενότητα Τρίγλιας και του µεταβιβάζει τις
Παρακάτω κατά τόπον αρµοδιότητες:
1.Την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες
στη δηµοτική ενότητα.
2.Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη

δηµοτική ενότητα.
3.Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται
στη δηµοτική ενότητα.
4.Την υπογραφή,µε εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου,βεβαιώσεων,πιστοποιητικών και
λοιπών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν
στα όρια της δηµοτικής ενότητας.
5.Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων,την αποκοµιδή και διαχείριση
των αποβλήτων στη δηµοτική ενότητα και την προώθηση στο ΧΥΤΑ αυτών.
6.Την καθαριότητα ακτών και ρεµάτων.
7.Τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού,την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων
και γενικότερα δικτύων ενέργειας για κοινωφελείς σκοπούς στα όρια της δηµοτικής
ενότητας.
8.Την παροχή συνδροµής στην αρµόδια πυροσβεστική υπηρεσία µε κάθε πρόσφορο
µέσο για την αντιµετώπιση πυρκαγιών στα όρια της δηµοτικής ενότητας.
9.Την παρακολούθηση και συντήρηση των νεκροταφείων.
10.Τη συντήρηση και διαχείριση χώρων πρασίνου,χώρων αναψυχής πλατειών και
λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.
11.Την ευθύνη της λειτουργίας και συντήρησης των αθλητικών υποδοµών.
2.Ορίζει Αντιδήµαρχο τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ.Ιωάννη
Χατζηαλέξη του ∆ηµητρίου στη ∆ηµοτική Ενότητα Καλλικράτειας και του
µεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπον αρµοδιότητες:
1.Την ευθύνη της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες
στη δηµοτική ενότητα.
2.Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη
δηµοτική ενότητα.
3.Την µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται
στη δηµοτική ενότητα.
4.Την υπογραφή,µε εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου,βεβαιώσεων,πιστοποιητικών και
λοιπών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν
στα όρια της δηµοτικής ενότητας.
5.Την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων,την αποκοµιδή και διαχείριση
των αποβλήτων στη δηµοτική ενότητα και την προώθηση στο ΧΥΤΑ αυτών.
6.Την καθαριότητα ακτών και ρεµάτων.
7.Τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού,την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων
και γενικότερα δικτύων ενέργειας για κοινωφελείς σκοπούς στα όρια της δηµοτικής
ενότητας.
8.Την παροχή συνδροµής στην αρµόδια πυροσβεστική υπηρεσίας µε κάθε πρόσφορο
µέσο για την αντιµετώπιση πυρκαγιών στα όρια της δηµοτικής ενότητας.
9.Την παρακολούθηση και συντήρηση των νεκροταφείων.
10.Τη συντήρηση και διαχείριση χώρων πρασίνου,χώρων πρασίνου,χώρων αναψυχής πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.
11.Την ευθύνη της λειτουργίας και συντήρησης των αθλητικών υποδοµών.
Γ.Οι ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας τους δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη
του προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου.Η ανάκληση αντιδηµάρχου πριν τη λήξη
της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δηµάρχου.
∆.Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου,τις αρµοδιότητες ασκεί
ο ∆ήµαρχος.Τις κατά τόπον αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ.Β.∆αµιανίδη όταν
απουσιάζει ή κωλύεται,,ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ.Ε.Καρράς,τις κατά τόπον αρµοδιό-

τητες του Αντιδηµάρχου κ.Α.Τσοµπανέλη όταν απουσιάζει ή κωλύεται,ασκεί ο
Αντιδήµαρχος κ.Κ.Πασσαλής,ενώ τις κατά τόπον αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου
κ.Ι.Χατζηαλέξη όταν απουσιάζει ή κωλύεται,ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ.Β.∆αµιανίδης.
Τις καθ’ύλην αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ.Εµµ.Καρρά όταν απουσιάζει ή
κωλύεται,ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ.Β.∆αµιανίδης,ενώ τις καθ’ύλην αρµοδιότητες που
ασκεί ο Αντιδήµαροχος κ.Κ.Πασσαλής όταν απουσιάζει ή κωλύεται,ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ.Εµµ.Καρράς.
Ε.Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται,τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήµαρχος κ.Εµµανουήλ Καρράς ,που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο κι όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται,τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ.Βασίλειο ∆αµιανίδη.
Ζ.Η παρούσα απόφαση θα δηµοσιευθεί σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα
του νοµού κι αν δεν υπάρχει,σε µία εβδοµαδιαία της πρωτεύουσας του νοµού και θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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