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Άσκηση σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα

1. Η τήρηση του δημοτολογίου και του μητρώου αρρένων, η έκδοση των σχετικών
πιστοποιητικών, που απορρέουν από αυτό, καθώς και η τήρηση των υποχρεώσεων, που
απορρέουν από την κείμενη Νομοθεσία για τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού
Δημοτολογίου.
2. Η τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα, που
συμβαίνουν στην Περιφέρειά τους και η έκδοση αποσπασμάτων των ληξιαρχικών πράξεων.
3. Η τήρηση αρχείων επίσημων εγγράφων και η έκδοση αντιγράφων.
4. Η περιοδική ενημέρωση των Δημοσίων Υπηρεσιών για τις μεταβολές προσωπικής
κατάστασης, που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.
5. Η τήρηση των υποχρεώσεων, που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική Νομοθεσία.
6. Η τήρηση των υποχρεώσεων, που προκύπτουν από την ισχύουσα Νομοθεσία περί ιθαγένειας
και αλλοδαπών και μετανάστευσης.
7. Η χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και η τέλεση των γάμων αυτών.
8. Η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών,
καθώς και η χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.
9. Η χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.
10. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων, που αφορούν τους χώρους προσωρινής
εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
11. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων, που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.
12. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων, που αφορούν το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και τις
οικοδομές, που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες.
13. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης
των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων
καθορίζονται από την κείμενη Νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς
και διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης αυτών.
14. Η τήρηση των διατάξεων, που αφορούν το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.
15. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας
κινηματογράφων,
θεάτρων
και
παρεμφερών
επιχειρήσεων
και
η
διενέργεια
των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων.
16. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων και
διάφορων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων,
μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την
κείμενη Νομοθεσία, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεών της.
17. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων και παροχής
υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων.
18. Η χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, καθώς και ο έλεγχος
τήρησης των σχετικών διατάξεων.
19. Η χορήγηση και ανάκληση αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η χορήγηση
αδειών εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών, σύμφωνα με το
άρθρο 2 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄), καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων,
που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές.
20. Η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στην Περιφέρειά τους.
21. Η αφαίρεση της άδειας από τις οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο
Ι.Κ.Α.
22. Η χορήγηση και ανάκληση άδειας εγκατάστασης και χρήσης του οικήματος για την άσκηση
δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών
διατάξεων.
23. Ο έλεγχος τήρησης της τουριστικής Νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού
ενδιαφέροντος, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Νόμου.
24. Η χορήγηση αδειών διενέργειας διαφήμισης, τοποθέτησης πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης,
τοποθέτησης επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και
νομικά πρόσωπα, καθώς και η παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε
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νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, όπως επίσης ο έλεγχος εφαρμογής
των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης των προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων
και επιγραφών, η αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και η
επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων με τις προϋποθέσεις και τους όρους, που
προβλέπονται από την κείμενη Νομοθεσία.
Η χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.
Η πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και η πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από
παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
Ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που
αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων ομογενών, που έχουν την ελληνική
ιθαγένεια.
Ο καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.
Η χορήγηση (από το Δημοτικό Συμβούλιο) αδειών ίδρυσης υπεραγορών λιανικού εμπορίου.
Η χορήγηση (με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου
εμπορίου και ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών στο Δήμο, καθώς και η
συγκρότηση (με απόφαση Δημάρχου) της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.
Η έγκριση (με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών,
καθώς και η χορήγηση άδειας συμμετοχής στις αγορές αυτές.
Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του
τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία
περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και
κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών
στις Λαϊκές Αγορές, η οποία εκδίδεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ανά Περιφερειακή
Ενότητα. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες δεν αφορούν τους Δήμους των Νομών Αττικής και
Θεσσαλονίκης.
Η συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των
Λαϊκών Αγορών.
Η εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.
Η λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής
και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για κάθε
έτος του αριθμού των φαρμακείων, που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.
Η παροχή άδειας σε πρόσωπο, που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων ή γατών (μετά από
έκθεση Κτηνιατρικής Αρχής), καθώς και σχετικής άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών
και ποδιών, καθώς και η συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού
συμβουλίου.
Η χορήγηση άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου κατ’ άρθρο 17 του ν. 3377/2005, καθώς
και ο σχετικός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων.
Η χορήγηση αδειών για την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των διεθνών), η ρύθμιση θεμάτων
λειτουργίας τους και η εποπτεία αυτών.
Η χορήγηση αδειών καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά
ή υπαίθριων ή μικτών.
Η δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων,
σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
Η δυνατότητα παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων ή η καταβολή του μισθώματος
προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας
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