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H Δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας 
 

Αφού έλαβε υπόψη  
 Τα άρθρα 59 και 282 παρ. 16 του Ν.3852/10  
 Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. 

για το Δήμο Mάνδρας-Ειδυλλίας, σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου 
Μάνδρας – Ειδυλλίας ανέρχεται στους 17.885 κατοίκους (ΦΕΚ 3465τ. Β΄/28.12.2012) 

 Τις διατάξεις των παρ.3 και 3στ του άρθρ.3 του Ν.4051/2012 
 Το γεγονός ότι ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες 
 Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας 

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Α) Ορίζει ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας 
συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτικής Προστασίας το Δημοτικό Σύμβουλο κο Περικλή 
Ρόκα για το χρονικό διάστημα μέχρι 31.08.2019 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω 
αρμοδιότητες που αφορούν κατά τόπον αποκλειστικά τη Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας: 

1. Την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος 

2. Τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών 
σχεδίων και αντίστοιχων μελετών 

3. Την εποπτεία για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων 
του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως 
πραγματοποίησή τους. 

4. Τη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαχείρισης 
υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού 

5. Την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής 
αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, συμπεριλαμβανομένου και 
του οικισμού του Αλεποχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Βιλίων. 

6. Τη συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και 
γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη  
των δημοτικών  κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής 

7. Την εποπτεία όλων των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και την απομάκρυνση των 
διαφημιστικών πινακίδων. 

8. Τα εγγειοβελτιωτικά έργα και τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του  
περιβάλλοντος.  

9. Την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη 
συντήρηση των χώρων πρασίνου 

10. Τη συντήρηση των νεκροταφείων 
11. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα 
12. Τη συνδρομή του έργου της Αντιδημάρχου Αγγελικής Παπακωνσταντίνου σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα 
Ερυθρών και στις Τοπικές Κοινότητες Βιλίων και Οινόης. 



13. Τη γενική εποπτεία του Τομέα Πολιτικής Προστασίας για το σύνολο των Δημοτικών 
Ενοτήτων του Δήμου. 
 

Β) Του αναθέτει την αναπλήρωση της Δημάρχου στην άσκηση των καθηκόντων της σε 
περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται η Δήμαρχος και η Αντιδήμαρχος κα 
Παπακωνσταντίνου Αγγελική 

 
Γ) Ο ορισθείς κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου 
του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι 
δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου. 
 
Δ) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί η 
Δήμαρχος.  
 
Ε)  Η παρούσα  θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της περιοχής και θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα  του Δήμου.  
 

 
             Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
                 ΙΩΑΝΝΑ  ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 


