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ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 796 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη : 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 & 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87), αναφορικά με 

τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου. 

2. Την υπ' αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και 

Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως 

ισχύει. 

3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. 

2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τα οποία ο 

πληθυσμός του ανέρχεται στους 24.883 κατοίκους. 

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (ΦΕΚ Α' 40), αναφορικά με τον 

ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 88 «Εξουσιοδότηση υπογραφών» του Ν.3463/2006 «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’114). 

6. Την υπ’ αριθμ. 43/30565/06-08-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

7. Την υπ΄αριθμ.204/2017 απόφαση Δημάρχου με θέμα  περί ορισμού Αντιδημάρχων.  

8. Την υπ΄αριθμ.795/2018 απόφαση Δημάρχου με θέμα ‘’Ανάκληση αρμοδιοτήτων & 

εξουσιοδοτήσεων ορισθέντος αντιδημάρχου  λόγω διαγραφής από την παράταξη 

"Δημοτική Καινοτομία". 

9. Τις διατάξεις των άρθρων 203 & 206 του Ν. 4555/18 ( Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι). 

10. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2447/Β΄/06-09-2012) όπως ισχύει. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 
Α. Τροποποιούμε την με αριθμ.204/2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων και 

ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου 

Λαυρεωτικής, με θητεία από 01-11-2018 μέχρι και 31-08-2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής 

περιόδου και μεταβιβάζουμε σε αυτούς τις παρακάτω αρμοδιότητες, όπως αυτές προκύπτουν από 

τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λαυρεωτικής : 

 

 

1. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ   

      

 Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες: 

� Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας (Εποπτεία, συντονισμός και 

ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και 

αποκατάσταση καταστροφών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα με ευθύνη συντήρησης 

οχημάτων-μηχανημάτων, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού).  

�  Ανάπτυξη- Οργάνωση εθελοντισμού. 

� Μέριμνα για αυτεπάγγελτο καθαρισμό από  το Δήμο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των 

παραπάνω υπόχρεων, και πρόταση υποβολής προστίμου σε βάρος εκείνων που δεν 

συμμορφώνονται. 

�  Ευθύνη υλοποίησης προγράμματος Καθαρές Ακτές - Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Γαλάζια Σημαία).    

� Μέριμνα σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις και σε συνεργασία με τους 

αρμόδιους Αντιδημάρχους- Εντεταλμένους Δημοτικούς συμβούλους, για την τήρηση των 

υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιόκτητες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών 

και λοιπών ακάλυπτων χώρων.  

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής ως: 

� Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη για την συντήρηση και επισκευή όλων των δημοτικών 

κτιρίων και των σχολικών μονάδων. 

� Εποπτεία θεμάτων ηλεκτροφωτισμού (επέκταση, συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού).   

� Διαχείριση  κοιμητηρίου (εποπτεία λειτουργίας) της Δημοτικής  Ενότητας Λαυρεωτικής 

καθώς και του κοιμητηρίου οικ. Λεγραινών. 

� Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών για την συντήρηση 

αγροτικού οδικού δικτύου και οδικού δικτύου οικισμών. 

 

2. ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  
 

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας ως: 

� Εποπτεία  των έργων και των εργασιών. 

� Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη για την συντήρηση και επισκευή όλων των δημοτικών 

κτιρίων και των σχολικών μονάδων. 

� Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών για την συντήρηση 

αγροτικού οδικού δικτύου και οδικού δικτύου οικισμών. 

� Διαχείριση  κοιμητηρίου (εποπτεία λειτουργίας) της  Κερατέας καθώς και του κοιμητηρίου 

οικ. Πλάκας. 

� Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά  αγροτικής περιουσίας και απασχόλησης.  

� Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας. 
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3. ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

    

 Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας ως: 

� Εποπτεία λειτουργίας και συντήρησης  παιδικών χαρών και των εγκαταστάσεων τους της  

Δημοτικής Ενότητας Κερατέας. 

� Ευθύνη για θέματα πρωτογενούς τομέα (φυτικής – ζωικής παραγωγής). 

� Εποπτεία λειτουργίας  λαϊκής αγοράς, εμποροπανηγύρεων και την εφαρμογή των μέτρων 

για εύρυθμη λειτουργία τους.   

� Επικοινωνία με συλλόγους και φορείς. 

� Συνεργασία με την  Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Κερατέας για την επίλυση των   

προβλημάτων της Δημοτικής Ενότητας. 

� Εποπτεία θεμάτων ηλεκτροφωτισμού (επέκταση, συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού).   

Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες: 

� Εποπτεία θεμάτων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. 

� Εποπτεία θεμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (μεριμνά για την συνεχή βελτίωση της  

ενεργειακής διαχείρισης με σκοπό την βέλτιστη απόδοση καθώς και την μείωση της 

ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και των 

δημοσίων κοινοχρήστων χώρων).    

� Σχεδιασμός και εποπτεία προγραμμάτων για τα αδέσποτα ζώα. 

 

4.  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   του ΧΡΗΣΤΟΥ    
 

Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες: 

� Εποπτεία θεμάτων Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας (Σχεδιασμός και εφαρμογή 

κυκλοφορικών ρυθμίσεων, τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας, καθορισμός πεζοδρόμων – μονοδρομήσεων). 

� Μέριμνα για την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης  και 

αρίθμηση κτισμάτων. 

� Εποπτεία γραφείου κίνησης και συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων (ευθύνη διαχείρισης 

υλικών και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού). 

� Εποπτεία  των έργων και των εργασιών. 

� Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού. 

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής ως: 

� Εποπτεία των υπηρεσιών και συντονισμό των δράσεων για την “ Ενεργοποίηση Υλοποίησης 

Προγράμματος Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής, Ασύλου και διαχείρισης  

προσφυγικών ροών” (επίβλεψη της υλοποίησης του προγράμματος σε συνεργασία με τις 

διοικήσεις των κέντρων φιλοξενίας και να παρέχει ακριβή, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 

στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την 

πορεία του προγράμματος, καθώς και για κάθε πρόβλημα που προκύπτει). 
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5. ΤΣΙΚΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
 

Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες: 

• Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας, 

ανακύκλωσης και πρασίνου, του περιβάλλοντος και των κοινοχρήστων χώρων (ευθύνη 

συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού).  

• Θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, 

μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης καθώς και την εποπτεία , τον συντονισμό και 

την ευθύνη λειτουργίας, των εγκαταστάσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. 

• Ορίζεται ως αναπληρωτής του Δημάρχου σε περίπτωση κωλύματος αυτού. 

 

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής ως: 

� Εποπτεία λειτουργίας και συντήρησης  παιδικών χαρών και των εγκαταστάσεων τους. 

� Συνεργασία με την  Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Λαυρεωτικής για την επίλυση των 

προβλημάτων της Δημοτικής Ενότητας. 

� Μέριμνα και συντονισμός για θέματα που αφορούν στην λειτουργιά της Δημοτικής 

Συγκοινωνίας.  

� Ευθύνη για θέματα πρωτογενούς τομέα  (αλιεία). 

� Ευθύνη για τα προγράμματα προώθησης τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων.  

� Μέριμνα για θέματα Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου και την ανάπτυξη  λιμενικής ζώνης.  

� Εποπτεία λειτουργίας  λαϊκής αγοράς, εμποροπανηγύρεων και την εφαρμογή των μέτρων 

για εύρυθμη λειτουργία τους.   

� Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά  αγροτικής περιουσίας και απασχόλησης. 

� Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας. 

� Επικοινωνία με συλλόγους και φορείς της Δημοτικής Ενότητας. 

� Παρακολούθηση και στήριξη του Κέντρου Υγείας. 

 

Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος  Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. 

 

Γ. Όλοι οι ανωτέρω οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι θα έχουν την αρμοδιότητα της έκδοσης και 

υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, των Διοικητικών Πράξεων και των 

εγγράφων, αδειών, βεβαιώσεων, συμβάσεων – πλην των προγραμματικών συμβάσεων σύμφωνα 

με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - κ.λ.π., που εκδίδονται στα 

πλαίσια λειτουργίας των υπηρεσιών των οποίων έχουν την αρμοδιότητα επίβλεψης,κατεύθυνσης 

και ελέγχου, καθώς και την εκ περιτροπής τέλεση πολιτικών γάμων. 

  Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι θα επιβλέπουν, θα κατευθύνουν και θα ελέγχουν τις υπηρεσίες με το 

αντίστοιχο προσωπικό, στα θέματα αρμοδιότητας του καθενός και θα μελετούν και θα 

εισηγούνται προτάσεις για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία τους. 

 

Δ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι θα εκπροσωπούν το Δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή, 

για θέματα του τομέα των αρμοδιοτήτων τους. 

 

Ε. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου 

του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή 

με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου. 
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ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία 

εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Λαυρεωτικής. 

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
 
 

ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

Κοινοποίηση: 

� Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

 

Εσωτερική Διανομή: 

• Γραφείο Δημάρχου  

• Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 

• Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι  

• Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  

• Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  

• Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

• Ν.Π.Δ.Δ.  Λαυρεωτικής  
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