Γεςηέπα 2 Σεπηεμβπίος 2019
ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οπίζηηκαν οι νέοι Ανηιδήμαπσοι. Πποζωπικά αναλαμβάνει ο Γήμαπσορ ηον Τοςπιζμό.
Πξνζσπηθά αλέιαβε ν Γήμαπσορ Απιζηοηέλη κ. Σηέλιορ Βαλιάνορ, ηελ αξκνδηφηεηα θαη
επζχλε γηα ηνλ Τνπξηζκφ, κεηά ηε ζεκεξηλή δηαδηθαζία νξηζκνχ Αληηδεκάξρσλ, επηζεκαίλνληαο
θαη` απηφλ ηνλ ηξφπν ηε βαξχηεηα πνπ πξνζδίδεη ε λέα Γεκνηηθή Αξρή ζην ζπγθεθξηκέλν
αλαπηπμηαθφ πεδίν.
«Δχρνκαη ζηνπο λένπο Αληηδεκάξρνπο θαιή θψηηζε θαη δχλακε ζην έξγν ηνπο, κε εδξαία ηελ
πεπνίζεζε φηη ζα ππεξβάιινπλ εαπηνχο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θαζήθνληά ηνπο,
απέλαληη ζηνλ ηφπν θαη ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο, έρνληαο σο πνιχηηκν εθφδην ηε ζπλδξνκή θαη
ηελ επζπλεηδεζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Αξηζηνηέιε», δήισζε ζρεηηθά ν Γήμαπσορ
Απιζηοηέλη. «Η απφθαζή κνπ λα δηαηεξήζσ ηελ επζχλε ηνπ Τνπξηζκνχ, δελ είλαη απιψο
ζπκβνιηθή, αιιά θαη νπζηαζηηθή. Ο Τνπξηζκφο πξέπεη λα είλαη ππιψλαο αλάπηπμεο ηνπ ηφπνπ
καο θαη ηέηνηνο ζα γίλεη.»
Ο κ. Βαλιάνορ, φξηζε ηνπο λένπο Αληηδεκάξρνπο σο εμήο:
1. ηνλ κ. Νικόλαο Αςγεπινό καθ' ύλην Ανηιδήμαπσο Οικονομικών και Γιοικηηικών
Θεμάηων, ζηνλ νπνίν κεηαβηβάδεη κεηαμχ άιισλ ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:
-ηελ επνπηεία θαη επζχλε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ
-ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε φισλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
πηζηψζεσλ.
- ηελ επνπηεία θαη επζχλε ησλ Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ
ηνπ
- ηελ εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ Πνιηηψλ
- ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠ
- ηε δηαθάλεηα θαη Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε
- ηηο αδεηνδνηήζεηο θαη ινηπέο ξπζκίζεηο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
-ηνλ έιεγρν θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο,
- ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν
επηρεηξήζεσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή

ησλ θαηαζηεκάησλ θαη

- ηε ιεηηνπξγία Γεκνηηθψλ θαη ιατθψλ αγνξψλ, εκπνξνπαλεγχξεσλ, ηελ άζθεζε ππαίζξησλ
εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ

- ηε Γηαθήκηζε, θαη ηνπο ρψξνπο γηα ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ πξνβνιήο ππαίζξηαο δηαθήκηζεο.
- ηελ επηβνιή πξφζηηκσλ γηα ηα παξάλνκα πιαίζηα θαη ηηο παξάλνκεο πηλαθίδεο (λ.2946/2001,
ΦΔΚ 224Α'/2001)
- γεληθά ηε ρνξήγεζε θαη ππνγξαθή αδεηψλ, πηζηνπνηεηηθψλ, ηελ έθδνζε απνθάζεσλ, ηελ
επηβνιή πξνζηίκσλ ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ θαζψο θαη
ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο θαη
επνπηείαο ησλ θνξέσλ θαη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ
Γήκνπ.
-Τελ επνπηεία ηνπ Παηδηθνχ Σηαζκνχ Αξλαίαο.
-Τε δηαρείξηζε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ,
-ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
-ηελ πξναγσγή ηεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγχεο θαη
-ηελ επνπηεία ζεκάησλ Υγείαο.
2. ηνλ κ. Αλέξιο Ανηωνίος Ανηιδήμαπσο Καθαπιόηηηαρ Ανακύκλωζηρ και Πεπιβάλλονηορ,
με ηιρ παπακάηω απμοδιόηηηερ:
- ηελ επζχλε ηεο θαζαξηφηεηαο φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο εδαθηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ
Γήκνπ, ηεο απνθνκηδήο θαη δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ
- ηελ επνπηεία θαη επζχλε ηεο αληίζηνηρεο νξγαληθήο κνλάδαο ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ
Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Καζαξηφηεηαο.
- ηελ επίβιεςε κειεηψλ θαη έξγσλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ.
- ηελ επζχλε ηνπ ηνκέα Αλάπηπμεο, Οηθνινγίαο, Δλέξγεηαο θαη ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο,
έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο,
Τα ζέκαηα πξσηνγελνχο ηνκέα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Κηελνηξνθίαο θαη Αιηείαο.
- ηελ δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ δαζψλ θαη ιαηνκείσλ,
- ηελ επζχλε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαιιηεξγεηηθψλ εθηάζεσλ θαη βνζθνηφπσλ,
- ηε δηάδνζε ζηνλ αγξνηηθφ θφζκν, κέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, γλψζεσλ γηα ηελ
εθαξκνγή βειηησκέλσλ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο.
- ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζην πιαίζην ζρεδίσλ βειηίσζεο,
ηη δξάζεηο γηα ηα αδέζπνηα δψα θαη
ηηο θαηά ηφπν αξκνδηφηεηεο ζηε δεκνηηθή ελφηεηα Σηαγείξσλ-Αθάλζνπ (εμέιημε έξγσλ, κέξηκλα
γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ θνηλνηήησλ γηα ηελ

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ χδξεπζεο, άξδεπζεο
θαη απνρέηεπζεο, ειεθηξνθσηηζκνχ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, θ.α.)
3. ηνλ κ. Γεώπγιο Θαλαζζινό
απμοδιόηηηερ:

Ανηιδήμαπσο Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ, με ηιρ εξήρ

-ηνλ ζπληνληζµφ θαη ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (φπσο πιεκκχξεο,
ρηνλνπηψζεηο, ππξθαγηέο θ.ιπ.),
-ηελ επζχλε γηα ηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ ηεο πξψελ Μαζεηηθήο Δζηίαο θαη ηνπ Παηδηθνχ Σηαζκνχ
Αξλαίαο,
ηελ επνπηεία ησλ ∆ηαδεµνηηθψλ Σθαγείσλ
ηηο θαηά ηφπν αξκνδηφηεηεο ζηε δεκνηηθή ελφηεηα Αξλαίαο.
4. ηνλ κ. Γεώπγιο Κούκο Ανηιδήμαπσο Τεσνικών Έπγων και Υπηπεζιών, με ηιρ εξήρ
(μεηαξύ άλλων) απμοδιόηηηερ:
-Τελ επνπηεία θαη επζχλε ησλ Τερληθψλ Υπεξεζηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ
Γήκνπ
-ηελ επζχλε ηεο Σπληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο Ηιεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
-ηελ επνπηεία θαη επζχλε ηνπ Πνιενδνκηθνχ Σρεδηαζκνχ
-ηεο Παηδείαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο λενιαίαο,
-ηηο θαηά ηφπν ηηο αξκνδηφηεηεο ζηε δεκνηηθή ελφηεηα Παλαγίαο.-

