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Θέμα: Ορισμός άμισθου Αντιδημάρχου για το χρονικό διάστημα από 29-3-
2022 μέχρι λήξης του καθεστώτος κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας και άμισθου εντεταλμένου συμβούλου μέχρι 31-3-2023 - 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου, 58 § 1 περ. γ’, και ι’ του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως η τελευταία περίπτωση προστέθηκε με το 
άρθρο 44 § 2 του ν. 3979/2011. 
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 § 7 εδ. 4 & 5 του άνω ν. 3852/2010, όπως τα 
δύο εδάφια αυτά της § 7, η οποία είχε προστεθεί με το άρθρο 47 ν. 4647/2019, 
προστέθηκαν με το άρθρο 98 ν. 4842/2021, που ορίζουν: «...Σε δήμους ή 
δημοτικές ενότητες δήμων, που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
πολιτικής προστασίας από φυσικές καταστροφές, μπορούν να ορίζονται έως δύο 
(2) επιπλέον άμισθοι αντιδήμαρχοι, πλέον των οριζομένων στο πρώτο, δεύτερο 
και τρίτο εδάφιο της παρούσας, ειδικά για τον συντονισμό και την 
παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που 
απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από 
την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών. Η ισχύς της απόφασης ορισμού των 
ανωτέρω αντιδημάρχων παύει αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος 
της απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 
προστασίας.». 
 
3. Την υπ΄ αριθμ. 28549/16-4-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
με θέμα: «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής 
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Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το ν. 3852/2010» (ΦΕΚ β’ 1327/17-4-2019), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄ αριθμ. 32237/16-4-2019 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1487 β’ /3-5-2019). 
 
4. Την υπ’ αριθμ. 82/59633/20-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργού 
Εσωτερικών με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων». 
 
5. Το από 24-8-2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών 
Συμβούλων και Συμβούλων Κοινοτήτων. 
 
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, 
όπως ισχύει (ΦΕΚ 456 β’/26-2-2013, 3215 β’/14-9-2017 και 5375 β’/30-9-
2018). 
 
7. Την υπ’ αριθμ. 7704/19-8-2021 (ΑΔΑ: ΩΗ6Ξ46ΜΤΛΒ-25Λ) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας οι Δημοτικές Ενότητες Βιλίων, 
Μάνδρας και Οινόης του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, για την αντιμετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις 
καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 16-8-2021 στις 
παραπάνω περιοχές, με ισχύ από την ημερομηνία εκδήλωσης του 
καταστροφικού φαινομένου και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 16-2-2022. 
 
8. Την υπ’ αριθμ. 408/16-2-2022 (ΑΔΑ: 9ΣΙΕ46ΝΠΙΘ-ΦΔΩ) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με την οποία το καθεστώς κήρυξης 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας παρατάθηκε μέχρι 16-
8-2022. 
 
9. Την ανάγκη αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση 
των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που 
εκδηλώθηκαν την 16-8-2021 στις παραπάνω περιοχές 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Ορίζει άμισθο αντιδήμαρχο και εντεταλμένο σύμβουλο, τον δημοτικό σύμβουλο 
Μελέτιο Αδάμ του Παναγιώτη, προς τον οποία μεταβιβάζονται οι παρακάτω 
καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 
 
Α. Πολιτικής Προστασίας : 
 
ορίζεται Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Πυρασφάλειας μέχρι την 
ημερομηνία λήξης ισχύος της απόφασης κήρυξης της περιοχής σε Κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας από τις πυρκαγιές της 18-8-2021, 
προς τον οποίο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες: 
 
α) Συμμετέχει με προτάσεις στην οργάνωση των προληπτικών εργασιών 
Πολιτικής προστασίας, προβαίνει σε καταγραφή και εντοπισμό εύφλεκτων 
υλικών και ξηράς φυτικής ύλης, ενόψει προετοιμασίας για την αντιπυρική 
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περίοδο και ενημερώνει σχετικά το Δήμαρχο και τον επόπτη Πολιτικής 
Προστασίας. 
 
β) Συμμετέχει στην οργάνωση πυροπροστασίας των δασών 
 
γ) Διατυπώνει προτάσεις για την υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης των 
δασικών περιοχών. 
 
δ) Συνεπικουρεί τον Δήμαρχο στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής 
Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) 
 
ε) Συντονίζει τις εθελοντικές ομάδες πυρασφάλειας. 
 
Β. Σχολικών Μονάδων 
 
Ορίζεται εντεταλμένος σύμβουλος Σχολικών Μονάδων, προς τον οποίο 
μεταβιβάζονται μέχρι 31-3-2023 οι εξής αρμοδιότητες: 
 
α) Ασκεί εποπτεία στο σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολικών 
μονάδων του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας και συντονίζει τις ενέργειες για την 
επίλυση των τεχνικών και κτιριολογικών προβλημάτων τους. 
 
β) Συνεργάζεται με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, επεξεργάζεται τις 
προτάσεις τους, και υποβάλει εισηγήσεις προς τη δημοτική αρχή με σκοπό την 
ποιοτική αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων και χώρων, ώστε να 
πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 
 
Γ. Αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Μάνδρας 
 
α) Ασκεί εποπτεία στο σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεων, δηλαδή 
γηπέδων ποδοσφαίρου, κλειστού γυμναστηρίου και κολυμβητηρίου της 
δημοτικής ενότητας Μάνδρας και συντονίζει τις ενέργειες για την τακτική και 
έκτακτη συντήρησή τους και την επίλυση των τεχνικών και κτιριολογικών 
προβλημάτων τους. 
 
β) Συνεργάζεται με τα Αθλητικά Σωματεία, επεξεργάζεται τις προτάσεις τους, 
και υποβάλει εισηγήσεις προς τη δημοτική αρχή με σκοπό την ποιοτική 
αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων, ώστε να πληρούνται όλες οι 
προβλεπόμενες αγωνιστικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας για 
την απρόσκοπτη λειτουργία τους. 
 
2. Επισημαίνεται ότι: 
 
Α. Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως 
αντιδήμαρχος, δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
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Β. Η θητεία του αντιδημάρχου εκκινεί στις 29-3-2022 λήγει με το πέρας του 
καθεστώτος Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών 
Ενοτήτων Βιλίων, Μάνδρας και Οινόης του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας που 
όπως κηρύχθηκαν αρχικά με την υπ’ αριθμ. 7704/19-8-2021 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. 
 
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητές 
του ασκεί ο δήμαρχος ή, κατά περίπτωση, ορισθείς δημοτικός σύμβουλος με 
οικεία απόφαση δημάρχου. Ο δήμαρχος προβαίνει σε διευκρινίσεις, σε 
ενδεχόμενη ασάφεια ως προς τη διατύπωση των παραπάνω αρμοδιοτήτων. 
 
Δ. Η θητεία του ως εντεταλμένου συμβούλου λήγει στις 31-3-2023. 
 
Ε. Με τη λήξη της θητείας ως Αντιδήμαρχος, διατηρεί τις ανωτέρω αρμοδιότητες 
πολιτικής προστασίας ως εντεταλμένος σύμβουλος, μέχρι τέλος της ισχύος του 
παρόντος 
 
ΣΤ. Καλείται ο Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών να προβεί στις απαιτούμενες 
ενέργειες προκειμένου η παρούσα να κοινοποιηθεί αρμοδίως, να δημοσιευτεί 
άπαξ σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας και στο Πρόγραμμα «Διαύγεια». 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΣΤΑΘΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 
2. Προϊστάμενο Διοικητικών Υπηρεσιών, για τη δημοσίευση σε εφημερίδα. 
3. Γραφείο Μηχανοργάνωσης, για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
4. Γραφείο Μισθοδοσίας 
5. Οριζόμενο 
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