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ΑΠΟΦΑΣΗ 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 

114/8.6.2006), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (Α'  87)  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (Α'  87),  όπως

αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα

Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του

Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

4.Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  (Α'  87),  όπως

τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3

ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.

"Πρωτοβάθμιοι  και  Δευτεροβάθμιοι  Οργανισμοί  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  της  Χώρας,

σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

6.Την με αρ.  82 (αρ.  Πρωτ.  59633/20-08-2019,  ΑΔΑ ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ) εγκύκλιο

ΥΠΕΣ περί ορισμού Αντιδημάρχων.

7.Το γεγονός ότι ο Δήμος Πλατανιά έχει πληθυσμό 16.874  κατοίκων σύμφωνα με τα

επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20-03-

2014 (Β’ 698)) και τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.



8.Το γεγονός ότι στον Δήμο Πλατανιά  μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πλατανιά (ΦΕΚ 2186

Β΄/29-09-2011) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και

του δημοτικού έργου και την ανάγκη κάλυψης όλων των τομέων των Υπηρεσιών του

Δήμου Πλατανιά  και εύρυθμης λειτουργίας αυτών. 

11.Την  ανάγκη  να  υπάρξει  συντονισμένη  και  ταχύτερη  προώθηση  των  δημοτικών

θεμάτων  σε  συνδυασμό  με  την  επιθυμία  μας  να  προβούμε  σε  καταμερισμό  των

αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αρχής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς  Συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ.  Καλαϊτζάκη

Γεώργιο, Μαλακωνάκη Ιωάννη, Σολιδάκη Εμμανουήλ και Σταματάκη Ιωάννη,   ως

Αντιδημάρχους του Δήμου Πλατανιά,   με θητεία από την ημερομηνία υπογραφής της

παρούσας και μέχρι 30-09-2020 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, οι οποίοι στα

πλαίσια των κατευθύνσεων που χαράσσει η Εκτελεστική Επιτροπή, υποστηρίζουν τον

Δήμαρχο στον συντονισμό και στην προαγωγή του δημοτικού έργου  και μεταβιβάζουμε

σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο, των Υπηρεσιών του

Δήμου Πλατανιά σύμφωνα και με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ως εξής:

Α.Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.

Καλαϊτζάκη   Γεώργιο  του  Εμμανουήλ,   στον   οποίο  παρέχεται  αντιμισθία,  τις

παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1.Τα θέματα που αφορούν καταστήματα, τις επιχειρήσεις, το εμπόριο και την ρύθμιση

εμπορικών  δραστηριοτήτων  και  ειδικότερα  την  έκδοση  και  υπογραφή  πάσης  φύσης

αδειών,  εγγράφων  και  διοικητικών  πράξεων  που  απαιτούνται  για  τη  λειτουργία

οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα. Τα θέματα που αφορούν

τη  λειτουργία  Δημοτικών  και  λαϊκών  αγορών,  εμποροπανηγύρεων,  την  άσκηση

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση σχετικών αδειών καθώς και την

διαφήμιση,  και  τους  χώρους  για  την  τοποθέτηση  πλαισίων  προβολής  υπαίθριας

διαφήμισης. 

2.Την εποπτεία και μέριμνα για τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό. 

3. Την προστασία και προαγωγή της Υγείας και τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους

χώρους εργασίας.



4.Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών και ειδικότερα: 

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των  αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι

εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την συνευθύνη, για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και

των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 

γ)Την μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την αγροτική οδοποιία στη δημοτική

ενότητα καθώς και δράσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας  που αφορούν την Δημοτική

Ενότητα.

δ)Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε

κατάσταση καλής λειτουργίας.

ε)  Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου,  βεβαιώσεων,  πιστοποιητικών και

λοιπών  διοικητικών  εγγράφων,  που  εκδίδονται  από  τις  δημοτικές  υπηρεσίες  που

λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

στ)  Τη  συνεργασία  με  τους  προέδρους  των  κοινοτήτων  για  την  επίλυση  των

προβλημάτων των κοινοτήτων τους.

     Για τις ανωτέρω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και

υπογραφή όλων  των  αποφάσεων,  εγγράφων και  δικαιολογητικών  που  σχετίζονται  με

αυτές.

Β. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.

Μαλακωνάκη  Ιωάννη  του  Αντωνίου,   στον   οποίο  παρέχεται  αντιμισθία,  τις

παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1.Καθ’ύλην,  την  εποπτεία  και  ευθύνη  της  Καθαριότητας  και  της  Ανακύκλωσης  και

ειδικότερα την  ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής

περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων.

2.Τα θέματα που αφορούν το ζωϊκό κεφάλαιο, την αδεσποτία των παραγωγικών ζώων

και την αλιεία.

3.Την εποπτεία και ευθύνη των δημοτικών κοιμητηρίων. 

4.Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου και ειδικότερα: 

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων  δημοτικών υπηρεσιών που είναι

εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την συνευθύνη, για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και

των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 

γ)Την μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την αγροτική οδοποιία στη δημοτική

ενότητα καθώς και δράσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας  που αφορούν την Δημοτική

Ενότητα.



δ)Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε

κατάσταση καλής λειτουργίας.

ε)  Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου,  βεβαιώσεων,  πιστοποιητικών και

λοιπών  διοικητικών  εγγράφων,  που  εκδίδονται  από  τις  δημοτικές  υπηρεσίες  που

λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

στ)  Τη  συνεργασία  με  τους  προέδρους  των  κοινοτήτων  για  την  επίλυση  των

προβλημάτων των κοινοτήτων τους.

     Για τις ανωτέρω ανατιθέμενες αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και

υπογραφή  όλων των  αποφάσεων,  εγγράφων και  δικαιολογητικών  που  σχετίζονται  με

αυτές.

Γ. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.

Σολιδάκη  Εμμανουήλ  του  Γεωργίου,  στον   οποίο  παρέχεται  αντιμισθία,  τις

παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1.Καθ’ ύλην,  την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και εποπτεία επί

θεμάτων της Δημοτικής Περιουσίας. 

2.Καθ’  ύλην,  την  οργάνωση,  προγραμματισμό,  παρακολούθηση,  συντονισμό  και

εποπτεία  των θεμάτων   της  Πολιτικής Προστασίας.

3.Ο  ανωτέρω  επικουρεί  τον  Δήμαρχο   στα   θέματα  και  λειτουργία  των  Τεχνικών

Υπηρεσιών.

4. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων  και ειδικότερα: 

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των  αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών που είναι

εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την συνευθύνη, για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και

των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 

γ)Την μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την αγροτική οδοποιία στη δημοτική

ενότητα. 

δ)Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε

κατάσταση καλής λειτουργίας.

ε)  Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου,  βεβαιώσεων,  πιστοποιητικών και

λοιπών  διοικητικών  εγγράφων,  που  εκδίδονται  από  τις  δημοτικές  υπηρεσίες  που

λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

στ)  Τη  συνεργασία  με  τους  προέδρους  των  κοινοτήτων  για  την  επίλυση  των

προβλημάτων των κοινοτήτων τους.



   Για  τις  ανωτέρω ανατιθέμενες αρμοδιότητες  εξουσιοδοτείται  για  τη χορήγηση και

υπογραφή όλων  των  αποφάσεων,  εγγράφων και  δικαιολογητικών  που  σχετίζονται  με

αυτές.

Δ.  Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.

Σταματάκη Ιωάννη του Θεοδώρου,  στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω

καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

1.Καθ’ ύλην,  την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης των Διοικητικών Υπηρεσιών και

των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου καθώς και την εποπτεία και ευθύνη της

Διεύθυνσης του ΚΕΠ.

2.Καθ΄ύλην, την ευθύνη του Γραφείου Κίνησης και διαχείρισης & συντήρησης οχημάτων

και μηχανημάτων έργων, λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού και καυσίμων.

3.Καθ΄ύλην,  την  ευθύνη  των  θεμάτων  αιγιαλού  και  παραλίας  και  κατάληψης

κοινοχρήστων χώρων 

4.Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά και ειδικότερα: 

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υποδομών  που είναι εγκατεστημένες στη

δημοτική ενότητα.

β) Την συνευθύνη, για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων και

των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. 

γ)Την μέριμνα για όλα τα θέματα που αφορούν την αγροτική οδοποιία στη δημοτική

ενότητα καθώς και δράσεις σε θέματα πολιτικής προστασίας  που αφορούν την Δημοτική

Ενότητα.

δ)Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε

κατάσταση καλής λειτουργίας.

ε)  Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου,  βεβαιώσεων,  πιστοποιητικών και

λοιπών  διοικητικών  εγγράφων,  που  εκδίδονται  από  τις  δημοτικές  υπηρεσίες  που

λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

στ)  Τη  συνεργασία  με  τους  προέδρους  των  κοινοτήτων  για  την  επίλυση  των

προβλημάτων των κοινοτήτων τους.

   Για  τις  ανωτέρω ανατιθέμενες  αρμοδιότητες  εξουσιοδοτείται  για  τη χορήγηση και

υπογραφή όλων  των  αποφάσεων,  εγγράφων και  δικαιολογητικών  που  σχετίζονται  με

αυτές.

Ε. O Δήμαρχος εξακολουθεί να ασκεί αποκλειστικά τις αρμοδιότητες της παρ. 1, εδαφ. α,

β,  γ,  δ,  ε,  στ,  θ  του  άρθρου  58  του  Ν.3852/2010  και  προΐσταται  της  Διεύθυνσης

Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  



ΣΤ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι

μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. 

Ζ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον

ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται

στην άσκηση των καθηκόντων του

Η. α.  Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Καλαϊτζάκη που απουσιάζει ή

κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ Εμμανουήλ Σολιδάκης

β.  Τις  αρμοδιότητες  του  Αντιδημάρχου  κ.  Ιωάννη  Μαλακωνάκη  που  απουσιάζει  ή

κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σταματάκης.  

γ.  Τις  αρμοδιότητες  του  Αντιδημάρχου  κ Εμμανουήλ  Σολιδάκη  που  απουσιάζει  ή

κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος  Καλαϊτζάκης.

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Σταματάκη που απουσιάζει ή κωλύεται

ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης. 

Θ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται,  τα καθήκοντα του ορίζεται  να ασκεί  ο

Αντιδήμαρχος κ. Σολιδάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου που αναπληρώνει το Δήμαρχο και

όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από

τον Αντιδήμαρχο κ. Μαλακωνάκη Ιωάννη του Αντωνίου.  

Ι. Τους πολιτικούς  γάμους τελεί ο Δήμαρχος. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται

για  οποιοδήποτε  λόγο,  αρμόδιοι  για  την  τέλεση  των  πολιτικών  γάμων  είναι  ο

Καλαϊτζάκης Γεώργιος για την Δημοτική Ενότητα Βουκολιών, ο Μαλακωνάκης Ιωάννης

για  την  Δ.Ε.  Κολυμβαρίου,  ο  Σολιδάκης  Εμμανουήλ  για  την  Δημοτική  Ενότητα

Μουσούρων.  και ο Σταματάκης Ιωάννης για την Δημοτική Ενότητα Πλατανιά.

      Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα, να  αναρτηθεί στην

ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο      ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ




