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                                                            ΑΠΟΦΑΖ 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΠΤΓΛΑ - ΘΟΙΗΛΓΡΟΤ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α’ 87/07.06.2010). 

2. Σελ ππ' αξηζκ. 15150/ 15.4.2014 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ «Πξσηνβάζκηνη 

θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Υψξαο κε ην Ν. 3852/ 2010», 

φπσο ηζρχεη. 

3. Σελ ππ' αξηζ. 58/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Καηεξίλεο, ζχκθσλα κε 

ηηο νπνίεο αλαθεξχρζεθαλ, γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν 2014-2019, νη ηαθηηθνί δεκνηηθνί 

ζχκβνπινη ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Γήκνπ Πχδλαο -Κνιηλδξνχ. 

4. Σν απφ 24-08-2014 Πξαθηηθφ νξθσκνζίαο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ηνπ Γήκνπ Πχδλαο -

Κνιηλδξνχ . 

5. Σα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο έηνπο 2011 ηεο ΔΤΔ γηα 

ηνλ Γήκν Πχδλαο Κνιηλδξνχ, ζχκθσλα κε  ηα νπνία ν πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζηηο 15.179 

θαηνίθνπο. 

6.   Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Πχδλαο -Κνιηλδξνχ (ΦΔΚ Β’ αξ. 

θχιινπ 456/22 -3-2011) θαη ηδηαίηεξα ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 20. 

7.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ.4 θαη παξ.3 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ απφ 01-

01-2013 κε ηηο δηαηάμεηο ηηο παξ. 3ε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4051/2012 (ΦΔΚ 40/Α΄/29-02-

2012 <<Ρπζκίζεηο ζπληαμηνδνηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη άιιεο επείγνπζεο ξπζκίζεηο 

εθαξκνγήο κλεκνλίνπ ζπλελλφεζεο ηνπ Ν. 4046/2012.  

8.  Σν γεγνλφο φηη ζην Γήκν Πχδλαο –Κνιηλδξνχ  θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 

3852/2010 κπνξεί λα νξηζζνχλ έσο ηέζζεξηο αληηδήκαξρνη εθ ησλ νπνίσλ νη δχν 

δηθαηνχληαη αληηκηζζία. 

9. Σν γεγνλφο φηη ν Γήκνο Πχδλαο -Κνιηλδξνχ έρεη ηέζζεξηο (4) Γεκνηηθέο Δλφηεηεο. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

Α. Οξίδεη ηνπο θαησηέξσ δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηεο πιεηνςεθίαο σο Αληηδεκάξρνπο ηνπ 

Γήκνπ Πχδλαο –Κνιηλδξνχ  , κε ζεηεία δπόκηζη εηώλ, κέρξη ηελ 31.08.2019, εληφο ηεο 

ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηφδνπ, κεηαβηβάδνληαο ζε απηνχο ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηέο ηνπ, σο 

εμήο: 

  

1. Σνλ θ Πνξθπξίδε Υξηζηόθνξν ηνπ Κηραήι, κε αληηκηζζία, κε ηηο παξαθάησ 

αξκνδηφηεηεο: 

1. 1.  Θαζ' ύιελ αξκνδηόηεηεο: 

1.Οηθνλνκηθώλ ζεκάηωλ  θαη ηδίωο:  

i. Σελ επνπηεία θαη επζχλε ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ 

ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ: Πξνζφδσλ,  ΣΑΠ θαη Σειψλ Καζαξηφηεηαο-Φσηηζκνχ, 

Διέγρνπ, Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, Σακεηαθήο Βεβαίσζεο Δηζπξάμεσλ, Κνηλνπνηήζεσλ 

θνξνινγεηέαο χιεο, Πξνυπνινγηζκνχ, Δθθαζάξηζεο Γαπαλψλ, Πξνκεζεηψλ, Λνγηζηεξίνπ 

- Γηπινγξαθηθνχ, Σακείνπ, Γηαρείξηζεο πιηθψλ θαη απνζεκαηηθνχ εμνπιηζκνχ γξαθείσλ. 

ii. Να ζπλππνγξάθεη ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο, θαζψο θαη φια ηα έγγξαθα, 

απνθάζεηο, δηθαηνινγεηηθά θαη πξάμεηο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία. 

2. Γηνηθεηηθώλ ζεκάηωλ  θαη ηδίωο:  



- ηελ επνπηεία θαη επζχλε ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληθψλ 

κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα  ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ 

Τπεξεζηψλ, ηεο Γξακκαηείαο Οξγάλσλ Γηνίθεζεο, ηνπ Λεμηαξρείνπ, ηνπ Γεκνηνινγίνπ, 

ηεο Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο, ηνπ Πξσηνθφιινπ & θαη Γηεθπεξαίσζεο.   

- ηελ επνπηεία ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ. 

- ηελ έθδνζε ησλ πξάμεσλ ησλ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ  

- ηε  ρνξήγεζε αδεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ  

- ηελ εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ Πνιηηψλ  

- ηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ Αιινδαπψλ θαη κεηαλαζηψλ  

- ηελ έθδνζε θαη ππνγξαθή φισλ ησλ απνθάζεσλ, εγγξάθσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πην πάλσ αλαηηζέκελεο αξκνδηφηεηεο. 

3.Σα ζέκαηα πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ θαη Σνπξηζκνύ. 

4.Σα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηωλ παηδηθώλ ραξώλ ηνπ δήκνπ. 

5.Σελ επζύλε   γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηωλ αθηώλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πύδλαο θαη 

Κεζώλεο. 

6.Σελ επνπηεία θαη επζύλε   γηα ηα Αιηεπηηθά Θαηαθύγηα Αιπθώλ Θίηξνπο θαη Κεζώλεο 

(Ιηκάληα) θαη ηε ζπλεξγαζία κε ην Ιηκεληθό Σακείν Πηεξίαο. 

7.Σελ επνπηεία γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηωλ αθηώλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πύδλαο θαη 

Κεζώλεο. 

 
 1.2. Θαηά ηόπνλ, ζηα όξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο  Κεζώλεο ηηο παξαθάηω 

αξκνδηόηεηεο: 

2) Θαηά ηόπνλ, ζηα όξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο  Κεζώλεο ηηο παξαθάηω 

αξκνδηόηεηεο: 

α) Tελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε 

δεκνηηθή ελφηεηα. 

β) Σελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημε ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηε δεκνηηθή 

ελφηεηα.  

γ) Σελ κέξηκλα  γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζηε 

δεκνηηθή ελφηεηα.  

δ) Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ ηνπηθψλ θαη δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 

ε) Σελ επνπηεία ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο αλαθχθισζεο ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα. 

ζη) Σα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ θαη ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. 

δ) Σελ επνπηεία ηνπ δεκνηηθνχ δηθηχνπ άξδεπζεο ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο θαη ηελ 

κέξηκλα γηα ηελ θαιή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ. 

ε) Σελ εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ 

θαη εγγξάθσλ ηα νπνία εθδίδνληαη, ζηα πιαίζηα ησλ αλσηέξσ αλαηηζέκελσλ θαηά ηφπν 

αξκνδηνηήησλ, απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. 

ζ) Σελ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ. 

 

2. Σνλ θ. Θαθάλε Θωλζηαληίλν ηνπ Θωκά , ρωξίο αληηκηζζία, κε ηηο παξαθάησ 

αξκνδηφηεηεο: 

2.1. Θαζ’ ύιελ, αξκνδηόηεηεο: 

1. Σελ επνπηεία θαη ηελ επζχλε  ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ Μεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ 

2. Σελ επνπηεία θαη ηελ επζχλε  γηα ηνλ Γεκνηηθφ θσηηζκφ θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 

Νεθξνηαθείσλ 

3. Σελ επνπηεία θαη ηελ επζχλε  γηα ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία θαη ην ζπληνληζκφ  ζηνλ 

απνρηνληζκφ.  

4.  Σελ επνπηεία θαη ηελ επζχλε  γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ απηνηεινχο ηκήκαηνο πεξηβάιινληνο 

θαη θαζαξηφηεηαο ηνπ Ο.Δ.Τ. κε αληηθείκελα ηελ   Θαζαξηόηεηα, ηελ Αλαθύθιωζε θαη 

ην Πξάζηλν θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θαη αθνξνχλ ηα παξαθάησ: Απνθνκηδή αζηηθψλ 

απνξξηκκάησλ, δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη αδξαλψλ πιηθψλ, θαζαξηφηεηα νδψλ, 



πιαηεηψλ, παηδηθψλ ραξψλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, θαζαξηφηεηα ιατθψλ αγνξψλ, 

πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο θαη δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, θίλεζε θαη 

ζπληήξεζε νρεκάησλ, πεξηζπιινγή εγθαηαιειεηκκέλσλ απηνθηλήησλ, δεκνηηθά 

θνηκεηήξηα θαη πξάζηλν. 

5. Σελ επνπηεία, επίβιεςε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο. 

6. Σελ επζχλε γηα ηελ έθδνζε θαη ππνγξαθή ππεξεζηαθψλ ζεκεησκάησλ γηα ηελ πξνκήζεηα 

πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, ιηπαληηθψλ θαη θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ θαη εξγαζηψλ χζηεξα 

απφ ζπλελλφεζε κε ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία. 

7. Σελ εμνπζηνδφηεζε ηεο ππνγξαθήο βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ 

εγγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη ζηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ θαζ’ χιελ αλαηηζέκελσλ 

αξκνδηνηήησλ. 

2.2. Θαηά ηόπνλ, ζηα όξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Θνιηλδξνύ, ηηο παξαθάηω 

αξκνδηόηεηεο: 

α) Tελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε 

δεκνηηθή ελφηεηα. 

β) Σελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημε ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηε δεκνηηθή 

ελφηεηα. 

γ) Σελ κέξηκλα  γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζηε 

δεκνηηθή ελφηεηα. 

δ) Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ ηνπηθψλ θαη δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 

ε) Σελ επνπηεία ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο αλαθχθισζεο ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα. 

ζη) Σα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ θαη ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. 

δ) Σελ επνπηεία ηνπ δεκνηηθνχ δηθηχνπ άξδεπζεο ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο θαη ηελ 

κέξηκλα γηα ηελ θαιή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ. 

ε) Σελ εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ 

θαη εγγξάθσλ ηα νπνία εθδίδνληαη, ζηα πιαίζηα ησλ αλσηέξσ αλαηηζέκελσλ θαηά ηφπν 

αξκνδηνηήησλ, απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. 

ζ) Σελ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ. 

 

3. Σελ θα. Ληθνινπνύινπ Βαζηιηθή ηνπ Ηωάλλνπ, ρωξίο αληηκηζζία, κε ηηο παξαθάησ 

αξκνδηφηεηεο: 

3.1. Θαζ’ ύιελ, αξκνδηόηεηεο: 

α) Σε κέξηκλα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ ρνιηθώλ θηεξίωλ θαη ηελ 

κέξηκλα εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρνιηθώλ Κνλάδωλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ 

Γεκoηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, ηνπο θαηά 

ηφπνλ Αληηδεκάξρνπο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηνηθήζεηο ησλ αληίζηνηρσλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

ηνπ Γήκνπ.  

β) Σελ επνπηεία ιεηηνπξγίαο ηωλ Θέληξωλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ απηήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηφπνλ Αληηδεκάξρνπο. 

γ) Σελ επνπηεία ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνηεινχο Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλωζεο 

θαη Πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο. 

δ) Σελ επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνηεινχο Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο  

Παηδείαο θαη  Πνιηηηζκνύ θαζώο θαη ηωλ Αζιεηηθώλ ζεκάηωλ. 

ε) Σα ζέκαηα δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ επνπηεία ηεο 

εθαξκνγή ηνπ «πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα». 

δ) Σελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

ε) Σελ επζχλε θαη ηελ επνπηεία ζηα ζέκαηα εζηκνηππίαο, ηειεηώλ θαη ενξηαζηηθώλ 

εθδειώζεωλ , ελ γέλεη ηνπ Γήκνπ. 



ζ)  Σηο αδειθνπνηήζεηο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζε εζληθά θαη επξωπαϊθά δίθηπα.  

η) Σελ επζχλε θαη ηελ επνπηεία ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ησλ θνπλνππηψλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πηεξίαο θαη ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

θ) Σελ επζχλε θαη ηελ επνπηεία ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ησλ κλεκείσλ θαη ησλ κνπζείσλ θαζψο θαη ησλ πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηβαιινληηθά θαη αξραηνινγηθά πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ καο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο. 

θα) Σελ εμνπζηνδφηεζε ηεο ππνγξαθήο βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ 

εγγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη ζηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ θαζ’ χιελ αλαηηζέκελσλ αξκνδηνηήησλ. 

  

3.2 Θαηά ηόπνλ, ζηα όξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Αηγηλίνπ, ηηο παξαθάηω 

αξκνδηόηεηεο: 

α) Tελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε 

δεκνηηθή ελφηεηα. 

β) Σελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημε ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηε δεκνηηθή 

ελφηεηα. 

γ) Σελ κέξηκλα  γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζηε 

δεκνηηθή ελφηεηα. 

δ) Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ ηνπηθψλ θαη δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 

ε) Σελ επνπηεία ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο αλαθχθισζεο ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα. 

ζη) Σα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ θαη ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. 

δ) Σελ επνπηεία ηνπ δεκνηηθνχ δηθηχνπ άξδεπζεο ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο θαη ηελ 

κέξηκλα γηα ηελ θαιή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ. 

ζ) Σελ εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ 

θαη εγγξάθσλ ηα νπνία εθδίδνληαη, ζηα πιαίζηα ησλ αλσηέξσ αλαηηζέκελσλ θαηά ηφπν 

αξκνδηνηήησλ, απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. 

ε) Σελ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ. 

 

4.Σελ θ. Αζιαλίδνπ Αξγπξνύια ηνπ Διεπζεξίνπ, κε αληηκηζζία, κε ηηο παξαθάησ 

αξκνδηφηεηεο: 

 

4.1. Θαζ’ ύιελ, αξκνδηόηεηεο: 

1. Σελ επνπηεία θαη ηελ επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε, αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο αθίλεηεο 

δεκνηηθήο πεξηνπζίαο. 

2. Σελ επνπηεία θαη ηελ επζχλε γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ  θαη ηδίσο ζε ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ : 

-ηνλ πξσηνγελή  ηνκέα (Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Κηελνηξνθίαο, Αιηείαο)   

-ηε δηαρείξηζε ησλ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ελ γέλεη ζεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε 

ρξεκαηνδνηήζεηο ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο ζηνπο ηνκείο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο, Κηελνηξνθίαο, Αιηείαο 

3. Σελ επνπηεία θαη ηελ επζχλε γηα ηα  Καηαζηήκαηα, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ην εκπφξην θαη ηδίσο  

γηα: 

-ηνλ έιεγρν θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο,  

-ηελ έθδνζε πάζεο θχζεο αδεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο.  

- έθδνζε πάζεο θχζεο αδεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο, 

εθκεηάιιεπζεο, νξγαληζκνχ, θνξέα.  

-ηε ρνξήγεζε αδεηψλ άζθεζεο επαγγέικαηνο 

-ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν  ησλ θαηαζηεκάησλ θαη 

επηρεηξήζεσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή 

-ηε ιεηηνπξγία Γεκνηηθψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ, ηελ άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ  

-ηε Γηαθήκηζε, θαη ηνπο ρψξνπο γηα ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ πξνβνιήο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο.  



-ηελ επηβνιή πξφζηηκσλ γηα ηα παξάλνκα πιαίζηα θαη ηηο παξάλνκεο πηλαθίδεο (λ.2946/2001, 

ΦΔΚ 224Α'/2001) 

4. Σελ επνπηεία θαη επζχλε   γηα ηα ηακαηηθά Λαζπφλεξα ζηηο Αιπθέο 

5. Σελ επνπηεία θαη επζχλε    γηα ηελ Ρχζκηζε ηεο Κπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ 

6. Σελ εθπξνζψπεζε  ζηελ Παλειιήληα εηαηξία Αιπθψλ Α.Δ. 

7. Σελ επνπηεία θαη ηελ επζχλε   γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ πνπ αθνξνχλ ηα δίθηπα 

χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο. 

8.Σελ επζχλε γηα ηελ έθδνζε θαη ππνγξαθή ππεξεζηαθψλ ζεκεησκάησλ γηα ηελ πξνκήζεηα 

πιηθψλ άξδεπζεο, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο. 

9.Όιεο ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηελ επζχλε γηα ηα αδέζπνηα δψα πνπ βξίζθνληαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα 

ηνπ Γήκνπ Πχδλαο – Κνιηλδξνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ θαζψο θαη ησλ εγθπθιίσλ 

θαη ησλ νδεγηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ γηα ην ζέκα απηφ. (Ν. 604/1977 -

ΦΔΚ 163/13.06.1977 ηεχρνο Α', ΠΓ 463/1978-ΦΔΚ 96/14.6.1978 ηεχρνο Α’, Ν 3170/ 2003 

Αξζξν 14,  Ν. 4039/2012 -ΦΔΚ 15/02.02.2012 ηεχρνο Α', Ν.  4235/2014 – ΦΔΚ Α 32 

/11.02.2014).  

9.Γεληθά ηε ρνξήγεζε θαη ππνγξαθή αδεηψλ, πηζηνπνηεηηθψλ, ηελ έθδνζε απνθάζεσλ, ηελ 

επηβνιή πξνζηίκσλ ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ θαζψο θαη  ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο θαη 

επνπηείαο ησλ θνξέσλ θαη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ 

Γήκνπ.  

10.Σελ εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ 

θαη εγγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη ζηα πιαίζηα ησλ αλσηέξσ αλαηηζέκελσλ θαζ’ χιελ αξκνδηνηήησλ. 

4.2. Θαηά ηόπνλ, ζηα όξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πύδλαο , ηηο παξαθάηω 

αξκνδηόηεηεο: 

α) Tελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε 

δεκνηηθή ελφηεηα.  

β) Σελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημε ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηε δεκνηηθή 

ελφηεηα.  

γ) Σελ κέξηκλα  γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζηε 

δεκνηηθή ελφηεηα.  

δ) Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ ηνπηθψλ θαη δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 

ε) Σελ επνπηεία ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο αλαθχθισζεο ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα. 

ζη) Σα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ θαη ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. 

δ) Σελ επνπηεία ηνπ δεκνηηθνχ δηθηχνπ άξδεπζεο ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο θαη ηελ 

κέξηκλα γηα ηελ θαιή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ. 

ε) Σελ εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ 

θαη εγγξάθσλ ηα νπνία εθδίδνληαη, ζηα πιαίζηα ησλ αλσηέξσ αλαηηζέκελσλ θαηά ηφπν 

αξκνδηνηήησλ, απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. 

ζ) Σελ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ. 

 

Β. ε φινπο ηνπο Αληηδεκάξρνπο αλαηίζεληαη πέξαλ ησλ αλσηέξσ θαη: 

α) Η ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

β) Η ππνγξαθή βεβαηψζεσλ δσήο.  

γ) Η ππνγξαθή πηζηνπνηεηηθψλ ζπληήξεζεο ζπγγελψλ εξγαδνκέλσλ ζην εμσηεξηθφ. 

 

Γ. Όηαλ ν Γήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ηα θαζήθνληά ηνπ νξίδεηαη λα αζθεί ν Αληηδήκαξρνο 

θ. Καθάλεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Θσκά, σο Αληηδήκαξρνο πνπ αλαπιεξψλεη ην Γήκαξρν. 

Γ. Σηο αξκνδηφηεηεο ησλ Αληηδεκάξρσλ  πνπ απνπζηάδνπλ ή θσιχνληαη σο πξνο ηελ ηέιεζε 

πνιηηηθψλ γάκσλ αζθεί ν Γήκαξρνο.  

Δ. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη Αληηδήκαξρνη ππνρξενχληαη: 

α) Να εθπιεξψλνπλ επζπλείδεηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κε 

γλψκνλα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 



β) Να ζέβνληαη θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα φισλ αλεμαηξέησο ησλ πνιηηψλ θαη λα 

κεξηκλνχλ γηα ηελ θαζνιηθή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πξνο ηνλ Γήκν, ρσξίο 

δηαθξίζεηο ζε βάξνο νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο. 

γ) Να ελζαξξχλνπλ θαη λα πξνσζνχλ θάζε κέηξν πνπ πξνάγεη ηε δηαθάλεηα θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. 

δ) Να δειψλνπλ θάζε πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ (ηδηνθηεζηαθφ ή νηθνγελεηαθφ) πνπ έρνπλ, ζε 

ζρέζε κε ζέκαηα ηνπ Γήκνπ. 

ε) Να ππνβάιινπλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηελ εηήζηα δήισζε γηα ηελ 

πεξηνπζηαθή ηνπο θαηάζηαζεο θαη λα ζέηνπλ απηήλ ζηε δηάζεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά κε αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

ζη) Να ππνζηεξίδνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζην έξγν ηνπο  κε ηα πκβνχιηα θαη ηνπο 

Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθψλ θαη Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ θαζψο θαη  κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ηνπηθψλ Κνηλνηήησλ ζεβφκελνη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. 

Η παξνχζα λα δεκνζηεπζεί ζηηο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο ηνπ Ννκνχ Πηεξίαο θαη λα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 

  

                               Ο ΓΖΚΑΡΥΟ 

                         ΔΤΑΓΓΔΙΟ ΙΑΓΓΑΡΖ 

Θνηλ: 1. Οξηδφκελνπο Αληηδεκάξρνπο 

         2. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο 

            Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο  

            Σκήκα Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ 

                Κίηξνπο 41 

             60100 ΚΑΣΔΡΙΝΗ  

         3. Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γ. Πχδλαο -Κνιηλδξνχ 

         4. Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ & Πνιενδνκίαο Γ. Πχδλαο -Κνιηλδξνχ 

         5. Σκήκα Γ/θψλ Τπεξεζηψλ Γ. Πχδλαο -Κνιηλδξνχ 

         6. Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Γ. Πχδλαο -Κνιηλδξνχ 

         7.Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο Γ. Πχδλαο -Κνιηλδξνχ 

         8.Σκήκα Πεξηβάιινληνο & Καζαξηφηεηαο Γ. Πχδλαο -Κνιηλδξνχ 

         9.Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Γ. Πχδλαο -Κνιηλδξνχ 

       10.Σκήκα ΚΔΠ Γ. Πχδλαο -Κνιηλδξνχ 
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