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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                     Γαζηνύλε 17-9-2021  

ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ 

ΓΖΜΟ ΠΖΝΔΗΟΤ  Αξηζ. Πξση. 10928 

 

                                                         Απόθαζε 984/2021 

                                                      Ο Γήκαξρνο Πελεηνύ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58, 59, 61, 66, 92 θαη 93 ηνπ Ν. 3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή 

ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθέληξσζεο Γηνίθεζεο –Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α’ 

87), αλαθνξηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ, ηνλ νξηζκφ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

Αληηδεκάξρσλ, ηελ αληηκηζζία ησλ αηξεηψλ, ηηο Γεκνηηθέο Παξαηάμεηο θαη ηελ εηδηθή 

άδεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο απηψλ, φπσο απηέο ηζρχνπλ 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3. Σα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο έηνπο 2011 (απνθ. 

2891/15.3.2013 ΦΔΚ Β '  630) γηα ηνλ Γήκν Πελεηνχ, ζχκθσλα κε ηα νπνία ν πιεζπζκφο 

ηνπ αλέξρεηαη ζηνπο 21.034 θαηνίθνπο. 

4. Σν γεγνλφο φηη ν Γήκνο Πελεηνχ έρεη ηξεηο (3) Γεκνηηθέο Δλφηεηεο. 

5. Σν γεγνλφο φηη κπνξεί λα νξηζζνχλ πέληε (5) Αληηδήκαξρνη. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν.4647/2019 (ΦΔΚ 204/2019 η. Α’) «Άκηζζνη 

Αληηδήκαξρνη» 

7. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 88 θαη 89 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» αλαθνξηθά κε ηελ εμνπζηνδφηεζε ησλ ππνγξαθψλ θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ 

Γεκάξρνπ, 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ 133/2018 η. Α) 

9. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ 1 ηνπ αξ 33 ηνπ Ν 4483/2017 

10. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ (ΦΔΚ ΦΔΚ Β 

557/08.04.2011) 

11. Σν απφ 30/08/19 πξαθηηθφ ζχκπξαμεο ησλ παξαηάμεσλ πνπ απνηεινχλ πιένλ ηελ εληαία 

παξάηαμε «ΝΔΑ ΔΠΟΥΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ» 

12. Σελ αλάγθε νξηζκνχ δχν Αληηδεκάξρσλ σο κέιε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη δπν 

Αληηδεκάξρσλ σο κέιε ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο 

 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
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Α π ν θ α ζ ί δ ε η 
 

 

Α. ΟΡΗΕΔΗ ηνπο θαησηέξσ δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο σο Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ 

κε ζεηεία από 20-9-2021 έσο θαη 19-9-2022 θαη ηνπο κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο σο εμήο: 

 

1. ηνλ θ. Μπξάηε Άγγειν ηνπ Γεκεηξίνπ από ηε δεκνηηθή παξάηαμε «ΝΔΑ ΔΠΟΥΖ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ», νξίδεη θαζ' πιελ έκκηζζν Αληηδήκαξρν 

Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ,  Σνπξηζκνύ & ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο 

παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 

 

α. Γηνηθεηηθώλ ζεκάησλ θαη ηδίσο: 

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

νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, Γξακκαηείαο Οξγάλσλ Γηνίθεζεο, Λεμηαξρείνπ, Πξσηνθφιινπ & 

Γηεθπεξαίσζεο 

- ηελ έθδνζε ησλ πξάμεσλ ησλ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

- ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

- ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠ 

- ηε δηαθάλεηα θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

- ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα 

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

ζρεηίδνληαη κε ηηο πην πάλσ αλαηηζέκελεο αξκνδηφηεηεο. 

 

β. Σα ζέκαηα πξνβνιήο θαη Σνπξηζκνύ 

 

γ. Σελ από θνηλνύ επζύλε κε ην Γήκαξρν γηα ην ηξαηεγηθό ρεδηαζκό 

δ. Γηα ηηο αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο εμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή θαη ρνξήγεζε 

εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θιπ θαζώο θαη γηα ηελ έθδνζε απνθάζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ φπσο απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νξίδεηαη. 

 

ε. Σελ εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ ζηα Γηθαζηήξηα γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ (φπσο απηά 

αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ -ΦΔΚ 557 η.Β' 8.4.2011 θαη φπσο 

απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη) 
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2. ηνλ θ. Γεσξγόπνπιν Νίθν ηνπ Υξήζηνπ από ηε δεκνηηθή παξάηαμε «ΝΔΑ ΔΠΟΥΖ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ», νξίδεη θαζ' πιελ έκκηζζν Αληηδήκαξρν 

Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 

 

 

α. Οηθνλνκηθώλ ζεκάησλ θαη ηδίσο: 

- ηελ επνπηεία θαη επζχλε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ 

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

Βεβαίσζε Σειψλ Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ, Διέγρνπ, Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, Σακεηαθήο 

Βεβαίσζεο Δηζπξάμεσλ Κνηλνπνηήζεσλ θνξνινγεηέαο χιεο, Πξνυπνινγηζκνχ, 

Δθθαζάξηζεο Γαπαλψλ, Πξνκεζεηψλ, Λνγηζηεξίνπ -Γηπινγξαθηθνχ, Σακείνπ, Γηαρείξηζεο 

πιηθψλ θαη απνζεκαηηθνχ εμνπιηζκνχ γξαθείσλ, Γηαρείξηζεο πιηθψλ θαη απνζεκαηηθνχ 

εμνπιηζκνχ γξαθείσλ φπσο επίζεο θαη ηελ πνιηηηθή επζχλε ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ 

νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ 

β. Σελ δηαρείξηζε ησλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ Γξάζεσλ γηα ηα αδέζπνηα δώα 

ζπληξνθηάο θαη ηε ράξαμε ηνπ ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ γηα ηελ θξνληίδα απηώλ θαη 

ηελ επζύλε γηα ηε ζπλέξγηα κε άιινπο Γήκνπο θαη Φνξείο γηα ηελ αμηνπνίεζε ζρεηηθώλ 

πξνγξακκάησλ. 

 

γ. Γηα ηηο αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο εμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή θαη ρνξήγεζε 

εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θιπ θαζώο θαη γηα ηελ έθδνζε απνθάζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ φπσο απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νξίδεηαη. 

 

δ. Σελ εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ ζηα Γηθαζηήξηα γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ (φπσο 

απηά αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ -ΦΔΚ 557 η.Β' 8.4.2011 θαη 

φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη) 
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3. ηνλ θ. ίκσλα Μάιιηαξε ηνπ Νηθνιάνπ από ηε δεκνηηθή παξάηαμε «ΝΔΑ ΔΠΟΥΖ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ», νξίδεη θαζ' πιελ άκηζζν Αληηδήκαξρν 

Παηδείαο, Νενιαίαο θαη Άζιεζεο θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 

 

α. Σηο αξκνδηόηεηεο ηεο Παηδείαο, 

 

β. ηε πκβνπιεπηηθή Αγσγή θαη Γξάζεηο Νενιαίαο, ην Σνπηθφ πκβνχιην Νέσλ, ησλ 

ζεκάησλ Νενιαίαο, ην πκβνχιην Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο, ηα ζέκαηα Ηζφηεηαο ησλ 

Φχισλ 

γ. Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ αζιεηηζκνύ ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 75 πεξίπησζε ζη' ηνπ λ. 3463/06 θαη ηε ρνξήγεζε θαη ππνγξαθή αδεηψλ, 

πηζηνπνηεηηθψλ, ηελ έθδνζε απνθάζεσλ, ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο θαη 

επνπηείαο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ θαη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληθψλ 

κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ 

δ. Σελ επζύλε δεκηνπξγίαο δνκώλ πνπ ζα πξνάγνπλ ηνπο ζθνπνύο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη 

ηεο Άζιεζεο. 

 

ε. Γηα ηηο αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο εμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή θαη ρνξήγεζε 

εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θιπ θαζώο θαη γηα ηελ έθδνζε απνθάζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ φπσο απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νξίδεηαη. 

ζη. Σελ εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ ζηα Γηθαζηήξηα γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ (φπσο 

απηά αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ -ΦΔΚ 557 η.Β' 8.4.2011 θαη 

φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη) 
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4. ηνλ θ. Καιαξίηε Μηραήι ηνπ Παλαγηώηε από ηε δεκνηηθή παξάηαμε «ΝΔΑ ΔΠΟΥΖ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ», νξίδεη θαζ' πιελ έκκηζζν Αληηδήκαξρν 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ 

αξκνδηφηεηεο: 

 

α. ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο ζηελ νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη, ηδίσο ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 75 ηνπ λ. 3463/06 θαη ηε ρνξήγεζε θαη 

ππνγξαθή αδεηψλ, πηζηνπνηεηηθψλ, ηελ έθδνζε απνθάζεσλ, ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, ηελ 

επζχλε ιεηηνπξγίαο θαη επνπηείαο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ θαη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ησλ 

αληίζηνηρσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ. 

 

β. Σελ αλάπηπμε ησλ Γνκώλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο θαη ηδίσο 

- Σελ επνπηεία θαη επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαλνκήο ηξνθίκσλ ΣΔΒΑ, ηνπ 

Κέληξνπ Κνηλφηεηαο κε παξάξηεκα ΡΟΜΑ ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ» 

- ηελ ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο, ηελ εθαξκνγή θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ ππνζηήξημε θαη θξνληίδα εππαζψλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ, ηελ πξφλνηα απφξσλ θαη αζηέγσλ, ηηο δξάζεηο εζεινληηζκνχ θαη 

ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ππεξεζηψλ 

αιινδαπψλ θαη κεηαλαζηψλ 

 

γ. ηα ζέκαηα Απαζρόιεζεο θαη ηδίσο 

ηελ πινπνίεζε ή ηε ζπκκεηνρή ζε νινθιεξσκέλα ηνπηθά ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα δξάζεο 

θαη  πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο 

θαη ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αλέξγσλ, ζην πιαίζην  ησλ εζληθψλ 

θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ, ηελ πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

ππεξεζηψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο,  κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ 

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Κέληξσλ  Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο θαη ηε 

ζπκβνιή ζηελ απνξξφθεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο κε ηελ αλάπηπμε  

ζπκβνπιεπηηθψλ δξάζεσλ πνπ παξέρνληαη δσξεάλ πξνο ηνπο αλέξγνπο  

 

δ. Γηα ηηο αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο εμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή θαη ρνξήγεζε 

εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θιπ θαζώο θαη γηα ηελ έθδνζε απνθάζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ φπσο απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νξίδεηαη. 

 

ε. Σελ εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ ζηα Γηθαζηήξηα γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπ (φπσο απηά 

αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ -ΦΔΚ 557 η.Β' 8.4.2011 θαη φπσο 

απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη) 
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5. ηελ θα. Βξπώλε Υξηζηίλα ηνπ Γξεγνξίνπ από ηε δεκνηηθή παξάηαμε «ΝΔΑ ΔΠΟΥΖ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ», νξίδεη θαζ' πιελ έκκηζζν Αληηδήκαξρν 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, Πνιενδνκίαο, θαη Υσξνηαμίαο, θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ 

αξκνδηφηεηεο: 

 

α. Σερληθώλ Έξγσλ, θαη ηδίσο: 

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

κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Γηεχζπλζεο ησλ Σερληθψλ Έξγσλ, Σερληθήο θαη 

Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο - Σερληθφ Αξρείν, Πξνγξακκαηηζκνχ, Δπίβιεςεο Έξγσλ, 

Δθηέιεζεο Έξγσλ Οδνπνηίαο, Δθηέιεζεο Κηηξηαθψλ Έξγσλ, Δθηέιεζεο Έξγσλ Τπαίζξησλ 

Υψξσλ, Γηθηχσλ, ηερληθψλ πλεξγείσλ, Δπίβιεςεο έξγσλ  

β. Σελ επνπηεία θαη επζύλε ηνπ Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ  

- ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ αξκνδηνηήησλ 

πνιενδνκίαο, ρσξνηαμίαο θαη ρξήζεσλ γεο, Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ, Σνπνγξαθηθψλ 

Δθαξκνγψλ, Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ θαη ειέγρνπ, Απζαηξέησλ, Σερληθνχ Αξρείνπ - 

Γξακκαηείαο. 

 

γ. Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο - Κπθινθνξηαθνύ, θαη ηδίσο: 

Σε Γεκνηηθή - αζηηθή ζπγθνηλσλία, ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ. Σε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ θαζνξηζκφ πεδνδξφκσλ, 

κνλνδξνκήζεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο, ηελ απνκάθξπλζε εγθαηαιειεηκκέλσλ 

νρεκάησλ θαη γεληθφηεξα ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή δπζκελψλ επηδξάζεσλ ζηελ 

αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο, ηηο αξκνδηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. 

δ. Σελ θαζνιηθή επζύλε ειέγρνπ θαηάιεςεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ. 

 

ε. Γηα ηηο αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο εμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή θαη ρνξήγεζε 

εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θιπ θαζώο θαη γηα ηελ έθδνζε απνθάζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ φπσο απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νξίδεηαη. 

ζη. Σελ εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ ζηα Γηθαζηήξηα γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ (φπσο 

απηά αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ -ΦΔΚ 557 η.Β' 8.4.2011 θαη 

φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη) 
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6. ηνλ θ. Γεσξγηόπνπιν Γεώξγην ηνπ Δπάγγεινπ από ηε δεκνηηθή παξάηαμε «ΝΔΑ 
ΔΠΟΥΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ», νξίδεη θαζ' πιελ έκκηζζν 
Αληηδήκαξρν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Μεηαπνίεζεο & Λατθώλ Αγνξώλ θαη ηνπ 
κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 

 

α. Σελ επζύλε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ηεο θηελνηξνθίαο θαη ηεο κεηαπνίεζεο 

 

β. Σνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνύλ ην ππαίζξην εκπόξην θαη ηηο 

ιατθέο αγνξέο 

 

γ. Καηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη εκπνξίνπ, θαη ηδίσο: 

- ηνλ έιεγρν θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

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

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

- ηελ 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, εκπνξνπαλεγχξεσλ, 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 πξνζηίκσλ γηα ηα παξάλνκα πιαίζηα θαη ηηο παξάλνκεο πηλαθίδεο 

(λ.2946/2001, ΦΔΚ 224Α'/2001) 

- 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 

 

δ. Σελ δεκηνπξγία δνκώλ πνπ πξνάγνπλ ηελ Αγξνηηθή Οηθνλνκία θαη ηε Μεηαπνίεζε 

ε. Γηα ηηο αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο εμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή θαη ρνξήγεζε 

εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θιπ θαζώο θαη γηα ηελ έθδνζε απνθάζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ φπσο απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νξίδεηαη. 

 

ζη. Σελ εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ ζηα Γηθαζηήξηα γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ (φπσο 

απηά αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ -ΦΔΚ 557 η.Β' 8.4.2011 θαη 

φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη). 

Έδξα ηνπ Αληηδεκάξρνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Μεηαπνίεζεο & Λατθώλ Αγνξώλ ζα 

είλαη ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Σξαγαλνύ. 

ΑΔΑ: 6ΟΖΦΩΞΑ-5ΕΓ



8 

 

 

7. ηνλ θ. Καξακπίλε Ησάλλε ηνπ Παλαγηώηε, Αλεμάξηεην Γεκνηηθό ύκβνπιν νξίδεη 

θαζ' πιελ άκηζζν Αληηδήκαξρν Καζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο, Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο & Πεξηβάιινληνο θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 

 

α. Σελ επνπηεία θαη επζύλε ηεο Καζαξηόηεηαο, ηνπ Πεξηβάιινληνο, θαη ηδίσο: 

- ηελ επζχλε ηεο θαζαξηφηεηαο φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο 

ηνπ Γήκνπ, ηεο απνθνκηδήο θαη δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, θαη ηεο νξγάλσζεο θαη δηάζεζεο 

ησλ κέζσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ απαηηνχληαη θάζε θνξά ζε θεληξηθφ επίπεδν 

β. Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο & Πεξηβάιινληνο 

 

- ηελ επίβιεςε κειεηψλ θαη έξγσλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο & Πξαζίλνπ 

- ην ζπληνληζκφ θαη ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

- ηελ επζχλε ηνπ ηνκέα Αλάπηπμεο, Οηθνινγίαο, Δλέξγεηαο θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ελέξγεηαο, έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο 

- ηελ επζχλε ησλ Γαζψλ, δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαιιηεξγεηηθψλ εθηάζεσλ θαη 

βνζθνηφπσλ, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, 

 

γ. Σελ επνπηεία θαη επζύλε ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληθψλ 

κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, 

Κπθινθνξίαο - ηάζκεπζεο Ορεκάησλ, Δπνπηείαο ηήξεζεο ηνπ θαλνληζκνχ θαη ησλ άιισλ 

θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

 

δ. Γηα ηηο αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο εμνπζηνδνηείηαη γηα ηελ ππνγξαθή θαη ρνξήγεζε 

εγγξάθσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θιπ θαζώο θαη γηα ηελ έθδνζε απνθάζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ φπσο απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ νξίδεηαη. 

 

ε. Σελ εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ ζηα Γηθαζηήξηα γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ (φπσο απηά 

αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ -ΦΔΚ 557 η.Β' 8.4.2011 θαη φπσο 

απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη). 
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Β. Οη αλσηέξσ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο δελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ή λα είλαη κέιε 

ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

Γ. Ζ αλάθιεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ είλαη δπλαηή κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελψλ απφ ηνλ 

νξηζκφ ηνπ, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη 

ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

 

Γ. Καζήθνληα Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζα αζθεί ν Γήκαξρνο Πελεηνύ 

Αλδξέαο Μαξίλνο ηνπ ππξίδσλα απφ 20-9-2021 έσο θαη 6-11-2021 

 

Δ.  Οη Αληηδήκαξρνη θ.θ. Νίθνο Γεσξγόπνπινο ηνπ Υξήζηνπ θαη ίκσλαο Μάιιηαξεο 

ηνπ Νηθνιάνπ νξίδνληαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο από 20-9-2021 έσο θαη 6-

11-2021  

Σ. Καζήθνληα Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ζα αζθεί ε Αληηδήκαξρνο 

Πελεηνύ θα. Υξηζηίλα Βξπώλε ηνπ Γξεγνξίνπ απφ 20-9-2021 έσο θαη 6-11-2021 

 

Ε. Οη Αληηδήκαξρνη θ.θ. Ησάλλεο Καξακπίλεο ηνπ Ησάλλε θαη Μηραήι Καιαξίηεο ηνπ 

Παλαγηώηε νξίδνληαη κέιε ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο από 20-9-2021 έσο θαη 6-

11-2021  

Ζ. Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπηεί κία θνξά ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα θαη, αλ δελ ππάξρεη 

εκεξήζηα, ζε κία εβδνκαδηαία ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ Ννκνχ θαη λα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ θαη ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» 

Θ. Ζ παξνχζα λα θνηλνπνηεζεί ζηνπο αλσηέξσ νξηδφκελνπο Αληηδεκάξρνπο. 
 

 

 

 

                        Ο Γήκαξρνο Πελεηνύ 
 

 

                       Αλδξέαο π. Μαξίλνο 
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