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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1071 
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 
 Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρ.33 του Ν.4483/2017 
 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 τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Σπυρίδωνα Δρίκο για το 
χρονικό διάστημα μέχρι 31.08.2019 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
1. Την εποπτεία και την ευθύνη του τομέα της Πολιτικής Προστασίας στις Τοπικές 

Κοινότητες Βιλίων και Οινόης. Ειδικότερα η εποπτεία του συμπεριλαμβάνει πέραν των 
άλλων και τους εθελοντές και τους πιθανούς αναδόχους και συνεργάζεται με τις λοιπές 
κρατικές και περιφερειακές αρμόδιες υπηρεσίες στην πρόληψη αλλά και στην 
αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. 

2. Την εποπτεία και την ευθύνη θεμάτων ρύθμισης κυκλοφορίας και στάθμευσης στις 
Τοπικές Κοινότητες Βιλίων και Οινόης. 

3. Την εποπτεία και την ευθύνη για την αποξήλωση διαφημιστικών πινακίδων στις Τοπικές 
Κοινότητες Βιλίων και Οινόης. 

4. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα στις Τοπικές Κοινότητες Βιλίων και Οινόης 
5. Την ευθύνη προώθησης της ανακύκλωσης και την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων στις Τοπικές Κοινότητες Βιλίων και Οινόης 
6. Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Δημάρχου. 
 
Β) 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 της Δημάρχου. 
 
Γ). Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί η 
Δήμαρχος.  
 
Δ) Η παρούσα  θα δημοσιευτεί σε μία  ημερήσια εφημερίδα της περιοχής και θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα  του Δήμου.  
 

 
             Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
                 ΙΩΑΝΝΑ  ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ 




