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Θέκα: «Ορηζκός Αληηδεκάρτωλ θαη κεηαβίβαζε αρκοδηοηήηωλ». 
 

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΥΟΤ  132/2016  
 

       Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ  ΘΗΡΑ  έρνληαο ππόςε: 

1.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α' 87), αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ 
Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Γεκάξρνπ. 

2.  Σελ ππ. αξ. 15150/15.04.2014 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ «Πξσηνβάζκηνη θαη 
δεπηεξνβάζκηνη ΟΣΑ ηεο ρώξαο κε ην λόκν 3852/2010» όπσο ηζρύεη. 

3.  Σν γεγνλόο όηη ν Γήκνο. εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59, παξ. 2, ηνπ Ν. 3852/ 2010 θαη 
επνκέλσο κπνξεί λα νξηζζνύλ 4 Αληηδήκαξρνη. 

4.  Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ε' άξζξνπ 3 λ.4051/2012 (Α' 40), αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκό 
αληηδεκάξρσλ νη νπνίνη δελ ζα ιακβάλνπλ αληηκηζζία. 

5.  Σελ κε αξ. 23/12-06-2014 απόθαζε ηνπ Πνιπκειέο Πξσηνδηθείνπ Νάμνπ, όπσο ζπκπιεξώζεθε 
κε ηελ όκνηα 26/20-6-2014 ηνπ ίδηνπ δηθαζηεξίνπ. 

6.  Σν ππ. αξ. 774/24.08.2014 Πξαθηηθό Πξσηόθνιιν Οξθσκνζίαο. 
7.  Σηο δηαηάμεηο ηεο εγθπθιίνπ 43/2014 κε αξηζ. Πξση.30565/06.08.2014 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ, Απνθεληξσκέλεο θαη ειεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε 
ζεηεία ησλ Αληηδεκάξρσλ θαηά ηε Γεκνηηθή Πεξίνδν  από 1ε επηεκβξίνπ 2014 έσο 31ε 
Απγνύζηνπ 2019 δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 2,5 εηώλ. 

8.  Σνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Θήξαο (ΦΔΚ 2966/22.11.2013 ηεύρνο Β). 
9.  Σηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 
10. Σελ από 19/5/2016 αίηεζε παξαίηεζεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Κπξηαδή Γεσξγίνπ. 

 
 
 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ε Ι 
 

        Οξίδεη ηνπο εμήο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο σο Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ 

Θήξαο, κε ζεηεία   από ζήκερα  έως 28-02-2017 θαη ηνπο  κεηαβηβάδεη αξκνδηόηεηεο σο εμήο: 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙA 
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟ ΘΗΡΑ  
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Δαρδέληας  Αλάργσρος ,  αλαιακβάλεη: 
 

1. Σελ επζύλε ηεο θαζαξηόηεηαο όισλ ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ 
Γήκνπ θαη ηεο νξγάλσζεο θαη δηάζεζεο ησλ κέζσλ θαη ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ πνπ 
απαηηνύληαη θάζε θνξά ζε θεληξηθό επίπεδν. 

2. Σελ απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ απόβιεησλ ζε επίπεδν πξνζσξηλήο 
απνζήθεπζεο κεηαθόξησζεο, επεμεξγαζίαο, αλαθύθισζεο θαη ελ γέλεη αμηνπνίεζεο, 
δηάζεζεο, ιεηηνπξγίαο ζρεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηαζθεπήο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη 
αμηνπνίεζεο, θαζώο θαη απνθαηάζηαζεο πθηζηακέλσλ ΥΑΓΑ.  

3. Σελ επίβιεςε κειεηώλ θαη έξγσλ Πξαζίλνπ. 
4. Σελ επνπηεία θαη επζύλε ησλ δεκνηηθώλ θνηκεηεξίσλ. 
5. Σελ επηκέιεηα ηεο ζπληήξεζεο θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ αλαςπρήο θαη 

ησλ παηδηθώλ ραξώλ. 
6. Σελ απνκάθξπλζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ κε θεξόλησλ πηλαθίδεο θπθινθνξίαο από 

δεκνηηθνύο ρώξνπο ή ρώξνπο όπνπ πξνθαιείηαη αηζζεηηθή ξύπαλζε.  
7. Σν θιάδεκα όισλ ησλ δέληξσλ, ζάκλσλ δεληξνζηνηρηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ε απνθνκηδή απηώλ. 
8. Σε κέξηκλα, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο ππξνζβεζηηθέο δηαηάμεηο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

ππνρξεώζεσλ θαζαξηζκνύ, από ηνπο ηδηνθηήηεο, λνκείο, θαη επηθαξπσηέο, ησλ νηθνπεδηθώλ 
θαη ινηπώλ αθάιππησλ ρώξσλ, πνπ βξίζθνληαη εληόο πόιεσλ  θαη νηθηζκώλ θαη ζε 
απόζηαζε κέρξη 100 κέηξσλ από ηα όξηά ηνπο, θαζώο θαη ε ππνρξέσζε απηεπάγγειηνπ 
θαζαξηζκνύ από ηνπο δήκνπο, ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ησλ ππόρξεσλ. 

9. Σελ ηήξεζε θαλόλσλ πγηεηλήο ησλ δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ ζρνιείσλ. 
10. Σελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ακαμνζηαζίνπ θαη γξαθείνπ θίλεζεο νρεκάησλ. 
11. Σε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαζαξηόηεηαο θαζώο θαη     

  ησλ ινηπώλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ. 
12. Σελ επζύλε ησλ ζπλεξγείσλ ζπληήξεζεο νδώλ, νδνζηξσκάησλ, πιαηεηώλ, πεδνδξνκίσλ 

θαη ινηπώλ  θνηλνρξήζησλ ρώξσλ. 
13. Σελ εηζήγεζε γηα θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο θνηκεηεξίσλ θαζώο θαη ηελ ηήξεζή απηνύ θαη ηνπ 

θαλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο από ηνπο Γεκόηεο. 
14. Οξίδεηαη ππεύζπλνο γηα ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Δκπνξείνπ θαζώο θαη γηα ηηο Σνπηθέο  

Κνηλόηεηεο Αθξσηεξίνπ θαη Μεγαινρσξίνπ. 
15. Σελ εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ ζηα Γηθαζηήξηα ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπ. 

 

 

 

 

 Κακποσράθες  Νηθόιαος, αλαιακβάλεη: 
 

1. Σελ εσζύλε ηωλ Δηοηθεηηθώλ ζεκάηωλ θαη ηδίως: 

 Δπνπηεία θαη επζύλε ησλ Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληθώλ 
κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα  ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γηεύζπλζεο 
Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ, Γξακκαηείαο Οξγάλσλ Γηνίθεζεο, Λεμηαξρείνπ, 
Γεκνηνινγίνπ, Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο, Πξσηνθόιινπ & Γηεθπεξαίσζεο.   

 Δπνπηεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ. 
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 Έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο  θαηάζηαζεο ησλ δεκνηώλ, 
θαζώο θαη ηηο βεβαηώζεηο κόληκεο  θαηνηθίαο. 

 Έθδνζε ησλ πξάμεσλ ησλ ππεξεζηαθώλ κεηαβνιώλ ηνπ πξνζσπηθνύ.  

 Σε  ρνξήγεζε αδεηώλ ηνπ πξνζσπηθνύ.  

 Σε ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠ.  

 Σε δηαθάλεηα θαη Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε.  

 Σε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηαύγεηα.  

 Σελ επνπηεία θαη επζύλε έθδνζεο θαη ππνγξαθήο όισλ ησλ απνθάζεσλ, εγγξάθσλ 
θαη  δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πην πάλσ αλαηηζέκελεο αξκνδηόηεηεο. 

 Σελ επνπηεία θαη επζύλε έθδνζεο θαη ππνγξαθήο όισλ ησλ απνθάζεσλ, εγγξάθσλ 
θαη  δηθαηνινγεηηθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πην πάλσ αλαηηζέκελεο αξκνδηόηεηεο. 
 

2. Καηαζηεκάηωλ, επητεηρήζεωλ  θαη εκπορίοσ:   

 ηνλ έιεγρν θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο.  

 Σελ επνπηεία θαη επζύλε έθδνζεο θαη ππνγξαθήο πάζεο θύζεο αδεηώλ πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηε ιεηηνπξγία  επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο.  

 Σελ επνπηεία θαη επζύλε έθδνζεο θαη ππνγξαθήο πάζεο θύζεο αδεηώλ πνπ 
απαηηνύληαη γηα ηε ιεηηνπξγία  νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο, εθκεηάιιεπζεο, 
νξγαληζκνύ, θνξέα.  

  ηε ρνξήγεζε αδεηώλ άζθεζεο επαγγέικαηνο. 

 ηε ιεηηνπξγία Γεκνηηθώλ θαη ιατθώλ αγνξώλ, ηελ άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθώλ.  
     δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ.  

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

 ηελ επηβνιή πξόζηηκσλ γηα ηα παξάλνκα πιαίζηα θαη ηηο παξάλνκεο πηλαθίδεο.  
     (λ.2946/2001, ΦΔΚ 224Α'/2001). 

 γεληθά ηε ρνξήγεζε θαη ππνγξαθή αδεηώλ, πηζηνπνηεηηθώλ, ηελ έθδνζε  
     απνθάζεσλ, ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ θαζώο θαη     
     ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο θαη επνπηείαο ησλ θνξέσλ θαη ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο    
     ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ.  
 

3. Κσθιοθορηαθού θαη ηδίως: 

 Σνπο ρώξνπο  ζηάζκεπζεο, θαζώο θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ.  

 Σε ξύζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ θαζνξηζκό πεδνδξόκσλ, κνλνδξνκήζεσλ θαη 
θαηεπζύλζεσλ ηεο  θπθινθνξίαο, ηελ απνκάθξπλζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ 
θαη γεληθόηεξα ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή δπζκελώλ επηδξάζεσλ ζηελ 
αζθάιεηα ηεο  θπθινθνξίαο, ηηο αξκνδηόηεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ.  

 Σε ρνξήγεζε θαη ππνγξαθή αδεηώλ, ηελ έθδνζε απνθάζεσλ, ηελ επηβνιή             
θπξώζεσλ γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο. 

 Σελ εσζύλε γηα ηε ζήκαλζε θαη ζεκαηοδόηεζε ηοσ οδηθού δηθηύοσ. 
 Σε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πάξθνπ θπθινθνξηαθήο αγσγήο. 
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4. Ο θαζνξηζκόο ησλ αζηηθώλ γξακκώλ ιεσθνξείσλ, ηεο αθεηεξίαο, ηεο δηαδξνκήο, ησλ 
ζηάζεσλ θαη ηνπ ηέξκαηνο ησλ αληίζηνηρσλ γξακκώλ, θαζώο θαη ν θαζνξηζκόο ησλ 
πξνδηαγξαθώλ ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζηεγάζηξσλ αλακνλήο επηβαηώλ αζηηθώλ θαη 
ππεξαζηηθώλ γξακκώλ. 
Σελ επζύλε γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ θαη ηελ επνπηεία ηνπ αληίζηνηρνπ 
γξαθείνπ ηεο ιεηηνπξγίαο. 

5. Οξίδεηαη ππεύζπλνο γηα ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Δπηζθνπήο Γσληάο, Μεζαξηάο, Καξηεξάδνπ  
θαζώο θαη γηα ηεο  Σνπηθήο  Κνηλόηεηαο  Έμσ Γσληάο. 

6. Σελ εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ ζηα Γηθαζηήξηα ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπ. 
 
 

Καθούρος  Μάρθος, αλαιακβάλεη:  
 

1. Σελ επζύλε γηα ηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο θαη εηδηθόηεξα ηνλ έιεγρν ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ, ηελ 
ζπληήξεζή ηνπο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό γηα ηελ ίδξπζε λέσλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ, θαζώο 
θαη ηελ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λέσλ ζρνιείσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεύζπλνπο 
νξγαληζκνύο θαη ζεζκνύο (ΟΚ, Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε). 

2. Σελ επνπηεία θαη ηελ επζύλε επί ησλ ζεκάησλ ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη 
δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζρεηηθώλ πξνκεζεηώλ. ε πεξίπησζε εθηάθηνπ 
ζπκβάληνο αλαγνκέλνπ ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, πεξηέξρνληαη ζηε δηθαηνδνζία 
ηνπ θαη ηελ επζύλε ηνπ όιν ην δηνηθεηηθό θαη εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό θαζώο θαη ηα 
απαξαίηεηα κεραληθά κέζα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ εθηάθηνπ γεγνλόηνο.  

3. Σελ επνπηεία ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ηνπ ηνκέα Κνηλσληθήο Μέξηκλαο & Παηδείαο. 
4. Σελ επζύλε γηα ηελ Αγξνηηθή αλάπηπμε θαη αιηεία. 
5. Σελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Γόκεζεο. 
6. Σελ επζύλε θαη νξγάλσζε ηνπ ηνκέα Πιεξνθνξηθήο θαη Μεραλνξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ θαη 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ Γήκνπ Θήξαο www.thira.gr 
7. Σελ επζύλε γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ κε ηελ εθθιεζία. 
8. Σελ παξαθνινύζεζε ησλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα όξηα ηνπ Γήκνπ θαη ηε 

ζπλεξγαζία κε ην ζύιινγν Δκπόξσλ θαη ηα επηκειεηήξηα. 
9. Σελ επζύλε γηα ηε ζύληαμε κειεηώλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε ζπλεξγαζία 

κε παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα, ην Γεκόθξηην ή άιινπο επηζηεκνληθνύο θνξείο. 
10. Σελ επζύλε άζθεζεο ησλ θαηά ηόπνλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Οίαο θαη 

ππεύζπλνο γηα ηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Θεξαζίαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 207 ηνπ Ν. 
3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 θεθ. 2 ηνπ Ν. 4071/2012, θαζώο θαη γηα ηηο 
Σνπηθέο Κνηλόηεηεο Βνπξβνύινπ θαη Ηκεξνβηγιίνπ. 

11. Σελ εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ ζηα Γηθαζηήξηα ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπ. 
 
 

 

Μπειιώληα – Μελδρηλού Ρούια,  αλαιακβάλεη: 
 

1. Σολ ηοκέα σγείας θαη θσρίως: 
 Σελ επζύλε γηα ην ηνκέα ηεο πγείαο θαζώο θαη ηελ πξσηνβνπιία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

λένπ λνζνθνκείνπ. 
 Σελ επζύλε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε πξαγκαηνπνίεζε πξνιεπηηθώλ εμεηάζεσλ ησλ 

θαηνίθσλ θαη ησλ εππαζώλ νκάδσλ πιεζπζκνύ. 
 Σελ νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ζεκηλαξίσλ πξώησλ βνεζεηώλ. 
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 Σελ νξγάλσζε θαη ηε πξαγκαηνπνίεζε νκηιηώλ θαη εκεξίδσλ αθνξνύλησλ ηα ζέκαηα ηεο 
πγείαο. 

2. Σελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κνηλσληθνύ Φαξκαθείνπ θαη ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 
Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ. Τπνρξεσηηθά ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ εληεηαικέλν ή ηνπο 
εληεηαικέλνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο πνπ ζα νξηζηνύλ κε απόθαζε Γεκάξρνπ θαη ζα 
αλαιάβνπλ εηδηθόηεξα θαζήθνληα. 

3. Σελ ηέιεζε πνιηηηθώλ γάκσλ θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ αληηζηνίρνπ γξαθείνπ, θαζώο θαη 
ηελ ππνγξαθή ησλ εγγξάθσλ πξνεξρόκελα από ην γξαθείν απηό. 

4. Σελ νξγάλσζε επηηξνπώλ θαη ην ζπληνληζκό ηνπο γηα ηελ νλνκαζία νδώλ, πιαηεηώλ θαη ηελ 
αξίζκεζε θαη ηελ νδνζήκαλζή ηνπο. 

5. Σελ επζύλε γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Γξαθείνπ Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ. 
6. Οξίδεηαη ππεύζπλνο γηα ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Θήξαο θαζώο θαη γηα ηηο Σνπηθέο Κνηλόηεηεο  

Βόζσλα θαη Πύξγνπ. 
7. Σελ εθπξνζώπεζε ηνπ Γήκνπ ζηα Γηθαζηήξηα ζε ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπ. 

 
 Οη αλσηέξσ Αληηδήκαξρνη ππνγξάθνπλ όια ηα έγγξαθα ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπο θαη νη 
αξκνδηόηεηεο απηέο εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρύνπλ θάζε θνξά 
ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ.  
 Οη αλσηέξσ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο δελ κπνξνύλ λα εθιεγνύλ κέιε ηνπ πξνεδξείνπ 
ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Η αλάθιεζε αληηδεκάξρνπ πξηλ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ είλαη δπλαηή κε 
εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ δεκάξρνπ. 

 Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Καθνύξνπ Μάξθνπ πνπ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη αζθεί ν 
Αληηδήκαξρνο θ. Γαξδέληαο Αλάξγπξνο  θαη αληίζηξνθα, ελώ ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. 
Κακπνπξάθε Νηθόιανπ πνπ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη αζθεί ε Αληηδήκαξρνο θ. Μπειιώληα – 
Μελδξηλνύ Ρνύια θαη αληίζηξνθα. 

Όηαλ ν Γήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, ηα θαζήθνληα ηνπ νξίδεηαη λα αζθεί ν Αληηδήκαξρνο 
θ. Καθνύξνο Μάξθνο, πνπ αλαπιεξώλεη ην Γήκαξρν, θαη όηαλ απηόο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη ηα 
θαζήθνληα ηνπ Γεκάξρνπ ζα αζθνύληαη από ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Κακπνπξάθε Νηθόιαν. 
 

     Η παξνύζα απόθαζε λα δεκνζηεπηεί ζε κία ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ.  (αλ 
δελ ππάξρεη εκεξήζηα, ζε κηα εβδνκαδηαία ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ λνκνύ) θαη λα αλαξηεζεί ζηελ 
ηζηνζειίδα θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ.  
 

Η παρούζα απόθαζε ηζτύεη κέτρη αλαθιήζεως ηες κε λεόηερε απόθαζε ηοσ Δεκάρτοσ. 
 

 

Ο Δήκαρτος    Θήρας 
 

Αλαζηάζηος  - Νηθόιαος  Ζώρδος 

Κοηλοποίεζε:  

1. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ 

2. Γξαθείν Πξνέδξνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

2. Αληηδεκάξρνπο 

4. Πξ/λνπο  Τπεξεζηώλ &Σκεκάησλ Γήκνπ                 

5. Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο & Ννκηθά Πξόζσπα 

6. Μ.Μ.Δ  Θήξαο 
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