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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΛΟΚΟ ΑΡΘΑΓΗΑ
ΓΖΚΟ ΣΡΗΠΟΙΖ
ΘΔΚΑ: « Οριζμός ανηιδεμάρτων»

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΚΑΡΥΟΤ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΣΡΙΠΟΛΗ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α' 87)», όπσο ηζρύνπλ.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α' 87), όπσο α) αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο
όκνηεο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.4555/2018 «Πξόγξακκα Κιεηζζέλεο Ι» (Α’ 133) θαη ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
Ν. 4623/2019 «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, δηαηάμεηο γηα ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε,
ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο θαη άιια επείγνληα δεηήκαηα» (Α' 134) θαη β) ζπκπιεξώζεθαλ κε
εθείλεο ηνπ άξζξνπ 177 ηνπ Ν. 4635/2019 « Δπελδύσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α' 167).
3. Σα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο έηνπο 2011 (απνθ. ΓΠ191/20.3.2014 (Β’ 698) γηα ηνλ Γήκν Σξίπνιεο, ζύκθσλα κε ηα νπνία ν πιεζπζκόο ηνπ αλέξρεηαη
ζηνπο 47.254 θαηνίθνπο.
4. Σν γεγνλόο όηη ν Γήκνο Σξίπνιεο έρεη νθηώ(8) Γεκνηηθέο Δλόηεηεο.
5. Σν γεγνλόο όηη ζην Γήκν κπνξεί λα νξηζζνύλ επηά (7) έκκηζζνη θαη δύν (2) άκηζζνη
Αληηδήκαξρνη.
6. Σελ αξ. 809/2021 (αξ. πξση. 85741/19-11-2021) εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζρεηηθά κε ηνλ Οξηζκό
Αληηδεκάξρσλ.
7. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 4953/η.
Β’/10-11-2020.
8. Σν από 22-11-2019 πξαθηηθό ηεο παξάηαμεο «Αλαζπγθξόηεζε γηα ηνλ Γήκν Σξίπνιεο», κε ην
νπνίν απνθαζίζηεθε από ην ζύλνιν ησλ κειώλ ηεο, ν νξηζκόο ηνπ κέινπο θ. Καηζαθάλα
Κσλζηαληίλνπ σο Αληηδεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο.
Αποθαζίδοσμε

Α. Οξίδνπκε από 9-1-2022 έσο θαη 8-1-2023 σο έκκηζζνπο Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο,
ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο:
1. Καλειιόπνπιν Αιέμαλδξν ηνπ Παξαζθεπά.
2. Καξνύληδνπ Διέλε ηνπ Ξελνθώληα.
3. Λαγό Γεώξγην ηνπ Αζαλαζίνπ.
4. Μαθαξνύλε Γεκήηξην ηνπ Νηθνιάνπ.
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6. Παπαδάην Ισάλλε ηνπ Γεσξγίνπ
θαη σο άκηζζν Αληηδήκαξρν ηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν Καηζαθάλα Κσλζηαληίλν ηνπ Θενδώξνπ.

Β. Μεηαβηβάδνπκε ζηνπο αλσηέξσ αληηδεκάξρνπο ηηο αθόινπζεο θαζ’ ύιελ θαη θαηά ηόπνλ
αξκνδηόηεηεο:

1. ηνλ αληηδήκαξρν θ. Καλειιόπνπιν Αιέμαλδξν ηηο αθόινπζεο θαζ’ ύιελ αξκνδηόηεηεο:
α) Σα ζέκαηα εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ θαη κειεηώλ.
β) Σα ζέκαηα ζπγθνηλσληώλ θαη θπθινθνξίαο.
γ) Σα ζέκαηα εγθαηαζηάζεσλ θαη αδεηώλ κεηαθνξώλ.
δ) Σα ζέκαηα Πνιενδνκίαο θαη Πνιενδνκηθώλ Δθαξκνγώλ.
ε)Όιεο ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Tκήκαηνο αδεηνδνηήζεσλ θαη ξύζκηζεο εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο
Γ/λζεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο.
ζη)Σελ ηέιεζε πνιηηηθώλ γάκσλ ζε όιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο.
δ) Σελ ππνγξαθή ησλ απνθάζεσλ θαη ινηπώλ ππεξεζηαθώλ εγγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη από ηηο
αληίζηνηρεο ππεξεζίεο, πιελ απηώλ πνπ ζα παξαρσξήζσ ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ, ζηνπο
πξντζηακέλνπο ησλ Τπεξεζηώλ θαη ζηνπο εληεηαικέλνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο.

2.1. ηελ αληηδήκαξρν θα Καξνύληδνπ Διέλε ηηο αθόινπζεο θαζ’ ύιελ αξκνδηόηεηεο:
α) Σα ζέκαηα Απαζρόιεζεο, Σνπξηζκνύ θαη Πνιηηηζκνύ.
β) Σα ζέκαηα ηνπ πάξθνπ ηεο θπθινθνξηαθήο αγσγήο.
γ) Σελ ππνγξαθή ησλ απνθάζεσλ θαη ινηπώλ ππεξεζηαθώλ εγγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη από ηηο
αληίζηνηρεο ππεξεζίεο, πιελ απηώλ πνπ ζα παξαρσξήζσ ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ, ζηνπο
πξντζηακέλνπο ησλ Τπεξεζηώλ θαη ζηνπο εληεηαικέλνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο.

2.2. ηελ αληηδήκαξρν θα Καξνύληδνπ Διέλε, κεηαβηβάδνπκε θαη ηηο αθόινπζεο θαηά ηόπνλ
αξκνδηόηεηεο απνθιεηζηηθά γηα ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Φαιάλζνπ:
α) Σελ επζύλε ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλεο ζηελ παξαπάλσ
Γεκνηηθή Δλόηεηα.
β) Σελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηελ αλσηέξσ
Γεκνηηθή Δλόηεηα, επηθνπξηθά κε ηνλ αξκόδην θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν.
γ) Σε κέξηκλα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζηελ
αλσηέξσ Γεκνηηθή Δλόηεηα.
δ) Σελ ππνγξαθή βεβαηώζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη ινηπώλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ ηα νπνία
εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο αλσηέξσ Γεκνηηθήο
Δλόηεηαο, πιελ απηώλ πνπ αθνξνύλ πηζηνπνηεηηθά Αζηηθήο θαη Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο ησλ
δεκνηώλ.
ε) Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ
ηνπο θαη ηελ εηζήγεζε επίιπζεο ησλ ζεκάησλ ηεο αλσηέξσ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο θαζ΄ ύιελ αξκόδηνπο Αληηδεκάξρνπο.
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ζη)Σελ επνπηεία θαη εηζήγεζε ζηνλ αξκόδην θαζ΄ ύιελ Αληηδήκαξρν ησλ ζεκάησλ ηεο
Καζαξηόηεηαο, Απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη Αλαθύθισζεο ζηελ αλσηέξσ Γεκνηηθή Δλόηεηα.
δ) Σελ επνπηεία, ηελ επζύλε θαη ην ζπληνληζκό ησλ ζεκάησλ νδνζήκαλζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ
ηεο αλσηέξσ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκόδην θαζ΄ύιελ Αληηδήκαξρν.

3. ηνλ αληηδήκαξρν θ. Λαγό Γεώξγην ηηο αθόινπζεο θαζ’ ύιελ αξκνδηόηεηεο:
α) Σε κειέηε, ηνλ ζρεδηαζκό, ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη
κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ θαη αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ θαζώο θαη ηεο θαζαξηόηεηαο ησλ
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ.
β) Σε κειέηε , ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηε ζπγθξόηεζε ησλ ζπλεξγείσλ εθηέιεζεο δνκηθώλ εξγαζηώλ,
ζπληήξεζεο – επηζθεπήο – αλαθαηαζθεπήο θ.η.ι. θηηξίσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ,
δηαγξακκίζεσλ νδώλ, ηνπνζέηεζεο πηλαθίδσλ ξύζκηζεο θπθινθνξίαο, εξγαζηώλ ζπληήξεζεο
ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ειεθηξνθσηηδόκελσλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ
(κλεκεία, θηίξηα θιπ)
γ)Σνλ ζρεδηαζκό , ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθώλ πξνγξακκάησλ, δξάζεσλ θαη
κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ
δ)Σε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
ξύπαλζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ.
ε) Σε κειέηε, ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηε ζπγθξόηεζε δηαθόξσλ ζπλεξγείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηώλ αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο πξαζίλνπ.
ζη) Σελ ππνγξαθή ησλ απνθάζεσλ θαη ινηπώλ ππεξεζηαθώλ εγγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη από ηηο
αληίζηνηρεο ππεξεζίεο, πιελ απηώλ πνπ ζα παξαρσξήζσ ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ, ζηνπο
πξντζηακέλνπο ησλ Τπεξεζηώλ θαη ζηνπο εληεηαικέλνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο.

4.1 ηνλ αληηδήκαξρν θ. Μαθαξνύλε Γεκήηξην ηηο αθόινπζεο θαζ’ ύιελ αξκνδηόηεηεο:
α) Σα ζέκαηα Παηδείαο θαη δηα βίνπ κάζεζεο.
β) Σα ζέκαηα αζθαινύο ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθώλ ραξώλ, ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηνπο
θαη ζύληαμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζήο ηνπο.
γ)Σνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηηο εηζεγήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή - βειηίσζε αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.
δ) Σε δηνξγάλσζε αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ.
ε)Σελ πξνώζεζε θαη πξνβνιή ηνπ αζιεηηζκνύ κε ηε δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθώλ δηαιέμεσλ,
εκεξίδσλ θ.η.ι.
ζη) Σελ πινπνίεζε δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ ζηνπο ηνκείο Αζιεηηζκνύ θαη Νέαο Γεληάο
ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο δξάζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνύληαη από ην Ννκηθό Πξόζσπν ηνπ
Γήκνπ.
δ) Σελ ηέιεζε πνιηηηθώλ γάκσλ ζε όιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο.
ε) Σελ ππνγξαθή ησλ απνθάζεσλ θαη ινηπώλ ππεξεζηαθώλ εγγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη από ηηο
αληίζηνηρεο ππεξεζίεο, πιελ απηώλ πνπ ζα παξαρσξήζσ ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ, ζηνπο
πξντζηακέλνπο ησλ Τπεξεζηώλ θαη ζηνπο εληεηαικέλνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο.

4.2. ηνλ αληηδήκαξρν θ. Μαθαξνύλε Γεκήηξην, κεηαβηβάδνπκε θαη ηηο αθόινπζεο θαηά ηόπνλ
αξκνδηόηεηεο απνθιεηζηηθά γηα ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Σεγέαο:
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α) Σελ επζύλε ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλεο ζηελ παξαπάλσ
Γεκνηηθή Δλόηεηα.
β) Σελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηελ αλσηέξσ
Γεκνηηθή Δλόηεηα, επηθνπξηθά κε ηνλ αξκόδην θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν.
γ) Σε κέξηκλα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζηελ
αλσηέξσ Γεκνηηθή Δλόηεηα.
δ) Σελ ππνγξαθή βεβαηώζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη ινηπώλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ ηα νπνία
εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο αλσηέξσ Γεκνηηθήο
Δλόηεηαο, πιελ απηώλ πνπ αθνξνύλ πηζηνπνηεηηθά Αζηηθήο θαη Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο ησλ
δεκνηώλ.
ε) Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ
ηνπο θαη ηελ εηζήγεζε επίιπζεο ησλ ζεκάησλ ηεο αλσηέξσ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο θαζ΄ ύιελ αξκόδηνπο Αληηδεκάξρνπο.
ζη)Σελ επνπηεία θαη εηζήγεζε ζηνλ αξκόδην θαζ΄ ύιελ Αληηδήκαξρν ησλ ζεκάησλ ηεο
Καζαξηόηεηαο, Απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη Αλαθύθισζεο ζηελ αλσηέξσ Γεκνηηθή Δλόηεηα.
δ)Σελ επνπηεία, ηελ επζύλε θαη ην ζπληνληζκό ησλ ζεκάησλ νδνζήκαλζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ
ηεο αλσηέξσ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκόδην θαζ΄ ύιελ Αληηδήκαξρν.

5.1 ηνλ αληηδήκαξρν θ. Οηθνλνκόπνπιν Γεώξγην ηηο αθόινπζεο θαζ’ ύιελ αξκνδηόηεηεο:
α) Σελ επνπηεία θαη ηνλ ζπληνληζκό ησλ ζεκάησλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε όισλ
ησλ εκπιεθόκελσλ ππεξεζηώλ θαη ησλ κέζσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ
θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ
β) Σελ επνπηεία θαη ηνλ ζπληνληζκό ησλ ζεκάησλ ηνπ απηνηεινύο Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο.
γ) Όιεο ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ηκήκαηνο Αγξνηηθήο Παξαγσγήο ηεο Γ/λζεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο
Αλάπηπμεο, ήηνη ηηο αξκνδηόηεηεο:
- ηνπ ηνκέα θπηηθήο παξαγσγήο,
- ηνπ ηνκέα δσηθήο παξαγσγήο, πιελ απηώλ πνπ αθνξνύλ ηε θξνληίδα, ηελ πεξηζπιινγή θαη ηε
δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δώσλ πνπ εληνπίδνληαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ
- ηνπ Γξαθείνπ Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο
δ) Σα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία ησλ παηδηθώλ θαηαζθελώζεσλ
ε) Σελ ηέιεζε Πνιηηηθώλ Γάκσλ ζε όιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο
5.2. ηνλ αληηδήκαξρν θ. Οηθνλνκόπνπιν Γεώξγην, κεηαβηβάδνπκε θαη ηηο αθόινπζεο θαηά ηόπνλ
αξκνδηόηεηεο απνθιεηζηηθά γηα ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Λεβηδίνπ:
α) Σελ επζύλε ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλεο ζηελ παξαπάλσ
Γεκνηηθή Δλόηεηα.
β) Σελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηελ αλσηέξσ
Γεκνηηθή Δλόηεηα, επηθνπξηθά κε ηνλ αξκόδην θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν.
γ) Σε κέξηκλα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζηελ
αλσηέξσ Γεκνηηθή Δλόηεηα.
δ) Σελ ππνγξαθή βεβαηώζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη ινηπώλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ ηα νπνία
εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο αλσηέξσ Γεκνηηθήο
4
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Δλόηεηαο, πιελ απηώλ πνπ αθνξνύλ πηζηνπνηεηηθά Αζηηθήο θαη Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο ησλ
δεκνηώλ.
ε) Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ
ηνπο θαη ηελ εηζήγεζε επίιπζεο ησλ ζεκάησλ ηεο αλσηέξσ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο θαζ΄ ύιελ αξκόδηνπο Αληηδεκάξρνπο.
ζη)Σελ επνπηεία θαη εηζήγεζε ζηνλ αξκόδην θαζ΄ ύιελ Αληηδήκαξρν ησλ ζεκάησλ ηεο
Καζαξηόηεηαο, Απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη Αλαθύθισζεο ζηελ αλσηέξσ Γεκνηηθή Δλόηεηα.
δ)Σελ επνπηεία, ηελ επζύλε θαη ην ζπληνληζκό ησλ ζεκάησλ νδνζήκαλζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ
ηεο αλσηέξσ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκόδην θαζ΄ ύιελ Αληηδήκαξρν.
6. ηνλ αληηδήκαξρν θ. Παπαδάην Ισάλλε κεηαβηβάδνπκε ηηο αθόινπζεο θαηά ηόπνλ αξκνδηόηεηεο
απνθιεηζηηθά γηα ηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Βαιηεηζίνπ, Κνξπζίνπ θαη Μαληηλείαο:

α) Σελ επζύλε ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλεο ζηηο παξαπάλσ
Γεκνηηθέο Δλόηεηεο.
β) Σελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηηο παξαπάλσ
Γεκνηηθέο Δλόηεηεο, επηθνπξηθά κε ηνλ αξκόδην θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν.
γ) Σε κέξηκλα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζηηο
παξαπάλσ Γεκνηηθέο Δλόηεηεο
δ) Σελ ππνγξαθή βεβαηώζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη ινηπώλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ ηα νπνία
εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ησλ αλσηέξσ Γεκνηηθώλ
Δλνηήησλ, πιελ απηώλ πνπ αθνξνύλ πηζηνπνηεηηθά Αζηηθήο θαη Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο ησλ
δεκνηώλ.
ε)Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ
ηνπο θαη ηελ εηζήγεζε επίιπζεο ησλ ζεκάησλ ησλ αλσηέξσ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο θαζ΄ ύιελ αξκόδηνπο Αληηδεκάξρνπο.
ζη)Σελ επνπηεία θαη εηζήγεζε ζηνλ αξκόδην θαζ΄ ύιελ Αληηδήκαξρν ησλ ζεκάησλ ηεο
Καζαξηόηεηαο, Απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη Αλαθύθισζεο ζηηο αλσηέξσ Γεκνηηθέο Δλόηεηεο.
δ)Σελ επνπηεία, ηελ επζύλε θαη ην ζπληνληζκό ησλ ζεκάησλ νδνζήκαλζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ
ησλ αλσηέξσ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκόδην θαζ΄ ύιελ Αληηδήκαξρν.
7.1. ηνλ αληηδήκαξρν θ. Καηζαθάλα Κσλζηαληίλν ηηο αθόινπζεο θαζ’ ύιελ αξκνδηόηεηεο:
α) Σα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ πξνζηαζία, ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ ηνπηθώλ θπζηθώλ πόξσλ θαη πεξηνρώλ θαη ησλ ήπησλ ή αλαλεώζηκσλ κνξθώλ
ελέξγεηαο θαζώο θαη κε ηελ θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζρεηηθώλ έξγσλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
β) Σα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πξνώζεζε ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζηηο θηλεηέο θαη αθίλεηεο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ (θηήξηα –απηνθίλεηα θ.η.ι.) θαη ηελ πξνώζεζε ησλ ήπησλ κνξθώλ
ελέξγεηαο θαη εηδηθόηεξα:
 Σε κέξηκλα γηα ηε κειέηε θαη ζηαδηαθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο,
ζύκθσλα κε ηνπο ζρεδηαζκνύο ηεο Πνιηηείαο, έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη ζπζηεκαηηθή θαη
ζπλερήο βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο.
 Σε κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ βειηίσζεο θαη ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ
ελεξγεηαθήο απόδνζεο γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο
Πνιηηείαο.
 Σε κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ
θηεξίσλ ηνπ Γήκνπ, θαζώο θαη ησλ δηθηύσλ ειεθηξνθσηηζκνύ ησλ δεκόζησλ θνηλόρξεζησλ
ρώξσλ πνπ ζεζπίδνληαη από ηελ Πνιηηεία.
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Σε κέξηκλα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ήπησλ κνξθώλ ελέξγεηαο θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε, θαηά ην
δπλαηόλ, θαζαξώλ νρεκάησλ από ην Γήκν.

γ) Σελ ππνγξαθή ησλ απνθάζεσλ θαη ινηπώλ ππεξεζηαθώλ εγγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη από ηηο
αληίζηνηρεο ππεξεζίεο, πιελ απηώλ πνπ ζα παξαρσξήζσ ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ, ζηνπο
πξντζηακέλνπο ησλ Τπεξεζηώλ θαη ζηνπο εληεηαικέλνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο.
7.2. ηνλ θ. Καηζαθάλα Κσλζηαληίλν κεηαβηβάδνπκε θαη ηηο αθόινπζεο θαηά ηόπνλ αξκνδηόηεηεο
απνθιεηζηηθά γηα ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα θηξίηηδαο:
α) Σελ επζύλε ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλεο ζηελ παξαπάλσ
Γεκνηηθή Δλόηεηα.
β) Σελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηελ αλσηέξσ
Γεκνηηθή Δλόηεηα, επηθνπξηθά κε ηνλ αξκόδην θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν.
γ) Σε κέξηκλα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζηελ
αλσηέξσ Γεκνηηθή Δλόηεηα.
δ) Σελ ππνγξαθή βεβαηώζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη ινηπώλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ ηα νπνία
εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο αλσηέξσ Γεκνηηθήο
Δλόηεηαο, πιελ απηώλ πνπ αθνξνύλ πηζηνπνηεηηθά Αζηηθήο θαη Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο ησλ
δεκνηώλ.
ε) Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ
ηνπο θαη ηελ εηζήγεζε επίιπζεο ησλ ζεκάησλ ηεο αλσηέξσ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο θαζ΄ ύιελ αξκόδηνπο Αληηδεκάξρνπο.
ζη)Σελ επνπηεία θαη εηζήγεζε ζηνλ αξκόδην θαζ΄ ύιελ Αληηδήκαξρν ησλ ζεκάησλ ηεο
Καζαξηόηεηαο, Απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη Αλαθύθισζεο ζηελ αλσηέξσ Γεκνηηθή Δλόηεηα.
δ)Σελ επνπηεία, ηελ επζύλε θαη ην ζπληνληζκό ησλ ζεκάησλ νδνζήκαλζεο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ
ηεο αλσηέξσ Γεκνηηθήο Δλόηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκόδην θαζ΄ ύιελ Αληηδήκαξρν.

Γ. Σηο αξκνδηόηεηεο ησλ αληηδεκάξρσλ πνπ απνπζηάδνπλ ή θσιύνληαη αζθεί ν Γήκαξρνο.
Γ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηόο κνπ, ζα κε αλαπιεξώλεη ν Αληηδήκαξρνο θ. Καλειιόπνπινο
Αιέμαλδξνο. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο θαη ηνπ αλσηέξσ αληηδεκάξρνπ ζα κε
αλαπιεξώλεη ν Αληηδήκαξρνο θ. Μαθαξνύλεο Γεκήηξηνο.

Δ. Η παξνύζα λα δεκνζηεπζεί κία θνξά ζε κία εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα θαη λα αλαξηεζεί ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο.
Ο

ΓΖΚΑΡΥΟ ΣΡΗΠΟΙΖ

ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ ΣΕΗΟΤΚΖ
Θοιν: 1. Αλσηέξσ αλαθεξόκελνπο
2. Γ/λζεηο ηνπ Γήκνπ
3. Γεκνηηθέο Δλόηεηεο
4. Γξαθείν Γεκάξρνπ
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