
       
 
 

 

                                                                      OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 

 
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου 

Βασίλης Λαμπρινός 
 
           Έχοντας υπόψη: 
 1. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 88 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν . 
            2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “ Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, 
 όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 44 § 3 του Ν. 3979/2011 . 
            3. Τη με αριθμό 423/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . 
            4. Τις  με αριθ. Πρωτ. 134569/3-9-2014,  136126/5-9-2014 και 5633/19-1-2015 
προηγούμενες Αποφάσεις . 
 5. Την με αριθ. πρωτ. 28690/15-3-2016 αίτηση παραίτησης της κας Στυλιανής 
Αρχοντάκη από την θέση της Εντεταλμένης Συμβούλου σε θέματα Δημοτικής Περιουσίας . 
 6. Την με αριθ. πρωτ. 28344/15-3-2016 αίτηση παραίτησης του κου Μαρίνου 
Παττακού  από την θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου σε θέματα  Πολιτικής Προστασίας . 
            7. Την με αριθ. πρωτ. 28686/15-3-2016 αίτηση παραίτησης του κου Εμμανουήλ 
Χαιρέτη από την θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου σε θέματα Αδειοδοτήσεων και 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων . 
            8. Τον Ο.Ε.Υ. Του Δήμου Ηρακλείου . 
 9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου . 
 
 
     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
 Ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους Στυλιανή Αρχοντάκη, Μαρίνο Παττακό, 
Εμμανουή Χαιρέτη και Gian Andrea Paolo Garancini ως Εντεταλμένους Συμβούλους  
εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και μέχρι 2/9/2018 (με καθήκοντα Αντιδημάρχων 
αμισθί) και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (Ο.Ε.Υ.) , με εξουσιοδότηση υπογραφής . 
 
Α. Στην Στυλιανή Αρχοντάκη : Την οργάνωση διοίκηση παρακολούθηση συντονισμό 
εποπτεία και έλεγχο της καταγραφής και αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας 
(άρθρο 15 §7 εδαφ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7):  
 
- Την τήρηση αρχείων και φακέλλων των ακινήτων της δημοτικής περιουσίας . 
- Την αξιοποίηση διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας . 
- Την τήρηση αρχείου δωρεών, κληροδοτημάτων και εκμετάλλευση των . 
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- Την περιφρούρηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. 
- Την τήρηση μηχανογραφημένου συγκεντρωτικού καταλόγου δημοτικής περιουσίας. 
- Την επιμέλεια της διαδικασίας μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση σχολικών κτιρίων και 
υπηρεσιών του Δήμου. 
- Εισηγήσεις για οικονομοτεχνικές προτάσεις και παρακολούθηση εφαρμογής των. 
- Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων και πιστοποιητικών . 
 

Β. Στον Μαρίνο Παττακό : Την οργάνωση διοίκηση παρακολούθηση συντονισμό 

εποπτεία και έλεγχο της Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 9 § 6) με αρμοδιότητες :  

- Την Διατύπωση εισηγήσεων για σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας . 

- Την Υποστήριξη του συντονισμού και επίβλεψη του έργου πρόληψης αντιμετώπισης και 

αποκατάστασης καταστροφών  και μεριμνά για τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και 

τον συντονισμό του. 

- Την Επεξεργασία προτάσεων για την προστασία των δασικών περιοχών και συμμετοχή 

στην οργάνωση της πυροπροστασίας . 

- Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων και πιστοποιητικών . 
 
-Την εποπτεία και υπογραφή των σχετικών υπηρεσιακών εγγράφων και πιστοποιητικών 

της Δημοτικής Αστυνομίας (άρθρο 7)  

 

Γ. Στον Εμμανουήλ Χαιρέτη : Την οργάνωση διοίκηση παρακολούθηση συντονισμό 
εποπτεία και έλεγχο της  Αδειοδότησης και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων  
(άρθρο 9 παραγ 3) με αρμοδιότητες :  
 

-Του Τμήματος των προϋποθέσεων Αδειοδοτήσεων και της Ρύμθισης Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων ήτοι η ίδρυση λειτουργία και εγκατάσταση  καταστημάτων και 

επιχειρήσεων και οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των και η ίδρυση και 

λειτουργία καταστημάτων υγιεινομικού ενδιαφέροντος  και ειδικότερα :   

- Τον καθορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις) . 
- Τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και στη 
συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου . 
- Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν 
γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης 
της χορήγησης επαγγελαμτικών και παραγωγικών αδειών . 
- Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών 
των λαϊκών αγορών . 
- Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης 
περιπτέρων . 
- Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και την τήρηση 
των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος 
κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Νόμου . 



       
 
 

 

- Την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες 
διατάξεις και την παρακολούθηση της εφαρμογής του Νόμου και των κανονιστικών 
διατάξεων του Δήμου που αφορούν : 
α) Στις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα στο Δήμο σε λαϊκές 
αγορές . 
β) Στην ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι 
λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νομοθεσία και τους 
αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις . 
γ) Στην ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (βλ. άρθρο 80 
του ΚΔΚ) . 
) Στην ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων και διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων  
(λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών  
εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 
ε) Στα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου. 
στ) Στη λειτουργία μουσικών οργάνων . 
ζ) Στην άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων 
χριστουγεννιάτικων αγορών . 
η) Στα ζωήλατα οχήματα . 
θ) Στην εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από 
εκδιδόμενα πρόσωπα. 
ι) Στη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, την 
τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και 
νομικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε 
νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς . 
ια) Στον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης . 
ιβ) Στην λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων . 
ιγ) Στην άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου . 
ιδ) Στην συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές . 
ιε) Στην παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων ή γατών, 
καθώς και σχετικής άδειας λειτουργία καταστήματος . 
ιστ) Στην άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, 
καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.    
- Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων υπό τις οποίες 
χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και την εισήγηση για την λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις π.χ. Ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίμων. 
- Τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης , των προδιαγραφών 
των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, προβαίνει στην αφαίρεση των παράνομων 
υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων 
προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 
- Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων και πιστοποιητικών . 
 

 
Δ. Στον Gian Andrea Paolo Garancini : Την οργάνωση διοίκηση παρακολούθηση 

συντονισμό εποπτεία και έλεγχο του Τουρισμού (άρθρο13 παρ. 6) με αρμοδιότητες :  

- Την τήρηση μητρώων και στοιχείων που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του 

τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, 

τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές κλπ) . 



       
 
 

 

- Τον σχεδιασμό και εισήγηση  σε προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την 

ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών 

υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς φορείς της περιοχής, Μεριμνά για την 

εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. 

- Την μέριμνα  για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής 

προβολής της περιοχής του Δήμου. 

- Την μέριμνα για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης – πληροφόρησης των επισκεπτών 

της περιοχής . 

- Την υπογραφή των σχετικών εγγράφων και πιστοποιητικών . 
 

 Η παρούσα ισχύει από την ημέρα δημοσίευσής της στον Τοπικό ημερήσιο Τύπο 

(ΠΑΤΡΙΣ, ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ) κατά το άρθρο 59 παρ. 6 του Ν 3852/2010 . 

 

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
 
          ΒΑΣΙΛΗΣ  ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 
 

 

 
 
 
Π Ι Ν Α Κ Α Σ    Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν  
 
Α. Αποδέκτες προς ενέργεια :  
 
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
2. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
3. κ.κ. Αντιδημάρχους 
 
Β. Αποδέκτες προς ενημέρωση :  
 
1. ΝΠΔΔ Δήμου 
2. ΔΕΥΑΗ 
3. ΝΠΙΔ (Επιχειρήσεις Δήμου) 
4. Δημοτικές Ενότητες 
5. Δημοτικές Κοινότητες  
 
Γ. Εσωτερική Διανομή  
 
1. Γραφείο κ. Δημάρχου 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
3. Διευθύνσεις Δήμου 
4. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού   
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :  
- Γραφείο Δημάρχου 
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
- Διευθύνσεις Δήμου 
- Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού  


