Μάνδρα 30.12.2014
αριθ. πρωτ. 29018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑ Σ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 460
H ∆ήµαρχος 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 ∆ήµο Mάνδρας-Ειδυλλίας, σύµφωνα µε τα οποία ο µόνιµος πληθυσµός του ∆ήµου
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 ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας έχει τέσσερις (4) ∆ηµοτικές Ενότητες
• Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Ορίζει ως έµµισθο Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας
συµπεριλαµβανοµένης και της Πολιτικής Προστασίας τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κο Περικλή
Ρόκα για το χρονικό διάστηµα µέχρι 28.2.2017 και του µεταβιβάζει τις παρακάτω
αρµοδιότητες που αφορούν κατά τόπον αποκλειστικά τη ∆ηµοτική 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 ∆ήµου, µε στόχο την έγκαιρη, οικονοµική και άριστη από επιστηµονικής
απόψεως πραγµατοποίησής 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
6. Τη συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού των οδών και
γενικά των υπαιθρίων χώρων του ∆ήµου, 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 γενική εποπτεία του Τοµέα Πολιτικής Προστασίας για το σύνολο των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων του ∆ήµου.

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 του δηµάρχου.
Γ). Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί η
∆ήµαρχος.

∆). Η παρούσα θα δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της περιοχής και θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

Μάνδρα 30.12.2014
αριθ. πρωτ. 29020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑ Σ – ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 461
H ∆ήµαρχος 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 ∆ήµο Mάνδρας-Ειδυλλίας, σύµφωνα µε τα οποία ο µόνιµος πληθυσµός του ∆ήµου
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 ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας έχει τέσσερις (4) ∆ηµοτικές Ενότητες
• Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α).Ορίζει ως έµµισθη Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας
την ∆ηµοτικό Σύµβουλο κα Παπακωνσταντίνου Αγγελική για το χρονικό διάστηµα µέχρι
28.2.2017 και της µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες που αφορούν κατά τόπον και
αποκλειστικά τη ∆ηµοτική Κοινότητα Ερυθρών και τις Τοπικές Κοινότητες Βιλίων και
Οινόης:
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 ∆ήµου, µε στόχο την έγκαιρη, οικονοµική και άριστη από επιστηµονικής
απόψεως πραγµατοποίησής 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
6. Τη συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού των οδών και
γενικά των υπαιθρίων χώρων του ∆ήµου, 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 στήριξη του έργου του Αντιδηµάρχου κου Περικλή Ρόκα όσον αφορά στον τοµέα
Πολιτικής Προστασίας.

Β) Η ορισθείσα κατά τη διάρκεια της θητείας της δεν µπορούν 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.
Γ). Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος της Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί η
∆ήµαρχος.
∆). Θα αναπληρώνει τη ∆ήµαρχο στην άσκηση των καθηκόντων της , σε περίπτωση που η
∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.

Ε) Η παρούσα θα δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της περιοχής και θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

Μάνδρα 30.12.2014
αριθµ. πρωτ.: 29021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 462
Η ∆ήµαρχος 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 ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας, σύµφωνα µε τα οποία ο µόνιµος
πληθυσµός του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας ανέρχεται στους 17.885
κατοίκους (ΦΕΚ 3465 τ. Β΄/28.12.2012)
• Tις διατάξεις των παρ.3 και 3στ του άρθρ.3 του Ν.4051/2012
• Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας έχει τέσσερις (4) ∆ηµοτικές
Ενότητες
● Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α)Ορίζει ως άµισθο Αντιδήµαρχο Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων, ∆ιαφάνειας και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κο Ευάγγελο Κώνστα για το
χρονικό διάστηµα µέχρι 28.2.2017 και του µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
1. Τη σχεδίαση και εισήγηση της επικοινωνιακής πολιτικής του ∆ήµου
2. Τα προγράµµατα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο
∆ήµος
3. Τη σχεδίαση, εισήγηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενηµέρωσης των
πολιτών
4. Την παρακολούθηση των δηµοσιευµάτων
5. Τη διαχείριση των σχέσεων του ∆ήµου µε τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο
και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης
6. Τις ενηµερωτικές εκδόσεις και εκποµπές του ∆ήµου στα ΜΜΕ
7. Τη διερεύνηση των δυνατοτήτων εξασφάλισης προγραµµάτων, εθνικών και
ευρωπαϊκών, προς όφελος του ∆ήµου και των κατοίκων του.
8. Την εποπτεία των λειτουργιών του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ιαφάνειας και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (άρθρο 7 του ΟΕΥ του ∆ήµου)
9. Την εποπτεία του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ιοικητικής Βοήθειας ( άρθρο 8 του
ΟΕΥ του ∆ήµου)

10. Την εποπτεία των λειτουργιών του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού
Οργάνωσης και Πληροφορικής όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 10 του ΟΕΥ
του ∆ήµου
11. Την εποπτεία των δραστηριοτήτων του ∆ήµου σε θέµατα Τουρισµού όπως
αυτές περιγράφονται υπό τους αριθµούς (4), (5), (6) και (7) του Κεφαλαίου ∆
του άρθρου 11 του ΟΕΥ του ∆ήµου
12. Την εποπτεία της της λειτουργίας των Τµηµάτων ΚΕΠ όπως ορίζονται στον
ΟΕΥ όπως ορίζονται στον ΟΕΥ του ∆ήµου
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 ∆ηµάρχου.
Γ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες
ασκεί η ∆ήµαρχος.
∆) Η παρούσα θα δηµοσιευτεί σε ηµερήσια εφηµερίδα της περιοχής και θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

Μάνδρα 30.12.2014
αριθµ. πρωτ.: 29022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 463
Η ∆ήµαρχος 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 ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας, σύµφωνα µε τα οποία ο µόνιµος
πληθυσµός του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας ανέρχεται στους 17.885
κατοίκους (ΦΕΚ 3465 τ. Β΄/28.12.2012)
• Τις διατάξεις των παρ.3 και 3στ του άρθρ.3 του Ν.4051/2012
• Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας έχει τέσσερις (4) ∆ηµοτικές
Ενότητες
● Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Ορίζει ως άµισθη Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Πρόνοιας, Παιδείας και
Οικονοµικής Ανάπτυξης την ∆ηµοτική Σύµβουλο κα Ελένη ΠαπακωνσταντίνουΡουµελιώτη για το χρονικό διάστηµα µέχρι 28.2.2017 και της µεταβιβάζει τις
παρακάτω αρµοδιότητες:
1. Την εποπτεία των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ήτοι των Τµηµάτων
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων, ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου,
Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας
2. Την εποπτεία των δοµών Κοινωνικής Πρόνοιας του ∆ήµου
3. Την εποπτεία των δοµών ∆ια Βίου Μάθησης και της φύλαξης των σχολείων
4. Την εποπτεία της λειτουργίας του Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Ανάπτυξης
πλην των υπό τους αριθµούς (4), (5), (6) και (7) του Κεφαλαίου -∆- του
άρθρου 11 του ΟΕΥ του ∆ήµου, που αφορούν σε θέµατα Τουρισµού
5. Την υπογραφή απασών των αποφάσεων, απάντων των εγγράφων των άνω
υπηρεσιών πλην εκείνων που αφορούν σε µεταδηµοτεύσεις, σε εγγραφές και
διορθώσεις του ∆ηµοτολογίου και σε πολιτογραφήσεις
6. Την παραλαβή δικαστικών, εξωδίκων λοιπών εγγράφων
7. Την επικύρωση αντιγράφων από το αρχείο του ∆ήµου και τη θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής
8. Τον έλεγχο προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού των άνω
υπηρεσιών που εποπτεύει

9. Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων για τη χορήγηση επιδοµάτων,
κανονικών και αναρρωτικών αδειών κλπ ως και υπηρεσιακών µεταβολών που
αφορούν στο προσωπικό όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου
Β) Η ορισθείσα κατά τη διάρκεια της θητείας της 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.
Γ)Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος της Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες
ασκεί η ∆ήµαρχος
∆)Η παρούσα θα δηµοσιευτεί σε ηµερήσια εφηµερίδα της περιοχής και θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου

Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ

