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Α Π Ο Φ Α  Θ    Δ Θ Μ Α Ρ Χ Ο Τ 
ΑΡ. 155 

 
Ο Διμαρχοσ Περάματοσ 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα 
Καλλικράτθσ» (Αϋ 87), αναφορικά με τον οριςμό των Αντιδθμάρχων και τθν 
αναπλιρωςθ Δθμάρχου. 

2. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 άρκρο 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεφχοσ Α’) 
όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ.1 του άρκρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 
138/16.06.2011 τεφχοσ Α'), και τθν παρ.2 του άρκρου 3 του Ν.4071/2012 
(ΦΕΚ 85/Α'/11-4-2012), με τισ οποίεσ κακορίηεται ο αρικμόσ των 
αντιδθμάρχων. 

3. Σο γεγονόσ ότι ο Διμοσ Περάματοσ εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του άρκρου 59, 
παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και επομζνωσ μπορεί να οριςκοφν τζςςερισ (4) 
Αντιδιμαρχοι. 

4. Σισ παρ. 3ε  και 3ςτ του άρκρου 3 του Ν. 4051/12, αναφορικά με τον οριςμό 
αντιδθμάρχων οι οποίοι δεν κα λαμβάνουν αντιμιςκία. 

5. Σθν εγκφκλιο με αρ. 43/2014 (αρ. πρωτ. 30565/06.08.14) του Τπουργείου 
Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ & Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με 
τθν οποία θ κθτεία των Αντιδθμάρχων κατά τθ δθμοτικι περίοδο από 1θ 
επτεμβρίου 2014 ζωσ 31θ Αυγοφςτου 2019 δεν μπορεί να είναι μικρότερθ 
των 2,5 ετϊν. 

6. Σον Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ του Διμου μασ (ΦΕΚ 3257τ. Βϋ/06-12-
2012) ςτον οποίο περιγράφονται ανά οργανικι μονάδα οι αρμοδιότθτεσ τισ 
οποίεσ αςκεί ο Διμοσ. 

                                 
                                                          Α Π Ο Φ Α  Ι Η Ο Τ Μ Ε 
 
       Α. Ορίηει τουσ κατωτζρω δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ τθσ πλειοψθφίασ ωσ     
            Αντιδθμάρχουσ του Διμου Περάματοσ, με κθτεία από 01/03/2017   
            μζχρι και  31/08/2019 και τουσ μεταβιβάηει αρμοδιότθτεσ ωσ εξισ: 
 
 
1. Ορίηουμε Αντιδιμαρχο τον Δθμοτικό φμβουλο τθσ πλειοψθφίασ κ. 

Καραγιαννάκη Παναγιώτη του Κων/νου, με αντιμιςθία και του μεταβιβάηουμε 

τισ πιο κάτω αρμοδιότθτεσ:    



  α. Σθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων και τθν εποπτεία του προςωπικοφ των   

  Δ/νςων: 1) Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν, 2) Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν, 3)    

  Κ.Ε.Π., 4)  Κοινωνικισ Προςταςίασ – Πρόνοιασ & Προαγωγισ   

  Τγείασ. 

        β. Σον Προγραμματιςμό & Ανάπτυξθ 

        γ. Σθ Διαφιμιςθ, και τουσ χϊρουσ για τθν τοποκζτθςθ πλαιςίων   

            προβολισ υπαίκριασ διαφιμιςθσ.  

 

     2. Ορίηουμε Αντιδιμαρχο τον Δθμοτικό φμβουλο τθσ πλειοψθφίασ    

          κ. Καζάκου Μαργαρίτα του Κων/νου, χωρίσ αντιμιςκία και τθσ  

     μεταβιβάηουμε τισ πιο κάτω αρμοδιότθτεσ: 

α. Σθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων και τθν εποπτεία του προςωπικοφ των Δ/νςων: 

1) Παιδείασ, Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ & Νεολαίασ και 2) Προςχολικισ 

Αγωγισ.  

 

3. Ορίηουμε Αντιδιμαρχο τον Δθμοτικό φμβουλο τθσ πλειοψθφίασ κ.  

Κεφεριάν Αναςτάςιο  του Στεπάν, χωρίσ αντιμιςκία και του μεταβιβάηουμε 

τισ πιο  κάτω αρμοδιότθτεσ:   

α. Σθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων ςε κζματα υποδομϊν και ακλθτιςμοφ του 

Διμου μασ. 

β. Σθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων και τθν εποπτεία του προςωπικοφ  

     τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν.  

γ. Σθν εποπτεία τθσ Κυριακάτικθσ Αγοράσ χιςτοφ 

 

 

4. Ορίηουμε Αντιδιμαρχο τον Δθμοτικό φμβουλο τθσ πλειοψθφίασ    

     κ. Λαγουδάκη Αθανάςιο του  Γεωργίου, με αντιμιςθία και του   

     μεταβιβάηουμε τισ πιο κάτω αρμοδιότθτεσ: 

        α. Σθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων και τθν εποπτεία του προςωπικοφ τθσ  

           Δ/νςθσ Περιβάλλοντοσ – Ποιότθτασ Ηωισ  και τθσ  Πολιτικισ   

            Προςταςίασ. 

         β. Σθν εποπτεία των Λαϊκϊν Αγορϊν  

          γ. Σισ δράςεισ για τα αδζςποτα ηϊα   

 

Β. τθν περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ των Αντιδθμάρχων τισ  



     αρμοδιότθτεσ αςκεί ο Διμαρχοσ.      

  

Γ. Όταν ο Διμαρχοσ απουςιάηει ι κωλφεται τα κακικοντά του ορίηουμε  

     να αςκοφνται από τον Αντιδιμαρχο κ. Καραγιαννάκη Παναγιώτη  

      του Κων/νου  ο  οποίοσ αναπλθρϊνει τον Διμαρχο. 

 

Δ. Για τθν τζλεςθ Πολιτικϊν Γάμων ορίηονται οι Αντιδιμαρχοι με τθν  

    εξισ ςειρά: ο  κ. Καραγιαννάκθσ Παναγιϊτθσ  και  ςε  περίπτωςθ   

     απουςίασ του  θ κ Καηάκου Μαργαρίτα  και ςε  περίπτωςθ  απουςίασ  

     τθσ   ο  κ. Κεφεριάν Αναςτάςιοσ και ςε περίπτωςθ απουςίασ του ο κ.  

     Λαγουδάκθσ Ακανάςιοσ. 

 

Ε. Ανατίκεται  θ  υπογραφι  με  εντολι  Δθμάρχου των βεβαιϊςεων  

    μονίμου κατοικίασ και των Δθλϊςεων Πολιτογράφθςθσ Ελλθνικισ  

    Ικαγζνειασ ςτθν Αντιδιμαρχο κ. Καηάκου Μαργαρίτα  του Κων/νου. 

 

Σ. Ανατίκεται  θ  υπογραφι  με  εντολι  Δθμάρχου των αδειϊν  

       κατάλθψθσ  κοινοχριςτων χϊρων για τθν Κυριακάτικθ Αγορά  

       χιςτοφ ςτον Αντιδιμαρχο  Κεφεριάν Αναςτάςιο του τεπάν. 

 

    Οι ανωτζρω κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ δεν μποροφν να εκλεγοφν μζλθ 

του Προεδρείου του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Θ ανάκλθςθ αντιδθμάρχου πριν τθ 

λιξθ τθσ κθτείασ του είναι δυνατι με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 

δθμάρχου.  Θ Παροφςα απόφαςθ ιςχφει από 1/3/2017. 

    Θ παροφςα  να δθμοςιευκεί μία φορά ςε μία θμεριςια εφθμερίδα του νομοφ ι 

ςε μία εβδομαδιαία τθσ πρωτεφουςασ του Νομοφ και να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα 

του Διμου. 

 
 
                                                                   Ο ΔΘΜΑΡΧΟ 
 
 
 
                                                           ΙΩΑΝΝΘ ΛΑΓΟΤΔΑΚΘ 
 


