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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 25/2017 
 

 
Περίληψη: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το από 01-03-2017 μέχρι και 31-08-

2019  χρονικό διάστημα - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»  
 

Ο Δήμαρχος  του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα 
αφού έλαβε υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό 
των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου. 

2. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και 
Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως 
ισχύει. 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό 
αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία. 

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος. εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 
3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν  τέσσερις (4)   Αντιδήμαρχοι. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα  Καλλικράτης» σύμφωνα με τις  οποίες ο  Δήμος 
Λίμνης Πλαστήρα αποτελείται από την εδαφική περιφέρεια Πλαστήρα και την εδαφική 
περιφέρεια Νεβρόπολης Αγράφων.  

6. Τις διατάξεις της εγκυκλίου 43/2014 με αριθμ. Πρωτ. 30565/06-08-201  του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η 
θητεία των Αντιδημάρχων κατά τη Δημοτική Περίοδο  από 1η  Σεπτεμβρίου 2014 έως 31η 
Αυγούστου 2019  δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2,5 ετών. 

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα  (ΦΕΚ 1049/Β/14-4-
2016) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α.  Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας  Αντιδημάρχους του Δήμου 

Λίμνης Πλαστήρα για το από 01-03-2017 μέχρι και 31-08-2019 χρονικό διάστημα της τρέχουσας 

δημοτικής περιόδου μεταβιβάζοντας σε αυτούς  αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω: 
1. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσιαμαντά 
Δημήτριο και του μεταβιβάζει:  
καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 Εποπτεία και λειτουργία: της Διοικητικής, της Τεχνικής, της Οικονομικής Υπηρεσίας, των 
ΚΕΠ, του Ληξιαρχείου και του ανθρώπινου δυναμικού 

 Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαφάνειας 

 Χορήγηση βεβαιώσεων: ΤΑΠ, μόνιμης κατοικίας, εργαζομένων στο εξωτερικό, ζωής 

 Έλεγχος και παραλαβή δηλώσεων ηλεκτροδότησης ακινήτου, άδειες κοινόχρηστων χώρων 

 Θεώρηση γνησίου υπογραφών και τέλεση πολιτικών γάμων σε απουσία του Δημάρχου 
 
2. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, τη Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Θυμιοπούλου 
Ελένη και της μεταβιβάζει:   
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 Περιβάλλοντος και Πολεοδομικών ζητημάτων 

 Καθαριότητας και ανακύκλωσης 
 
β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Νεβρόπολης Αγράφων:  

 Ευθύνη παρακολούθησης έργων, εργασιών και μελετών 
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 Ευθύνη για την Ύδρευση, την Άρδευση και των βλαβών των.  

 Ευθύνη συντήρησης αγροτικής, δασικής, εσωτερικής  οδοποιίας και βοσκοτόπων 

 Συντονισμό Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και λειτουργίας Υπηρεσιών και γραφείων 

 Βεβαιώσεις γνησίου υπογραφών, παλαιότητας κτιρίων και μονίμου κατοικίας 

 Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πάσης φύσεως 

 Συντονισμός δράσεων αποχιονισμού με τον υπεύθυνο Εντεταλμένο Σύμβουλο 

 Την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων για τα αδέσποτα ζώα 

 Ευθύνη συντονισμού υλοτομιών ατομικών αναγκών, έλεγχος και ευθύνη υλοτομιών εμπορίου 

και εξέλεγξης αυτών. 

 Ευθύνη διαχείρισης αθλητικών χώρων, παιδικών χαρών, δημοτικών κοιμητηρίων  

 Ευθύνη δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και αντιμετώπιση βλαβών αυτού 

 Τέλεση πολιτικών γάμων εν απουσία Δημάρχου. 

 

3. Ορίζει Αντιδήμαρχο, χωρίς  αντιμισθία, τη  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. 

Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη και της μεταβιβάζει:   
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 Πολιτική προστασία, διαχείριση υδάτων, έλεγχος πόσιμου ύδατος 

 Αγροτικής Ανάπτυξης και δημοτικών δασών 

 
β. Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Πλαστήρα:  

 Ευθύνη παρακολούθησης έργων, εργασιών και μελετών 

 Ευθύνη για την Ύδρευση, την Άρδευση και των βλαβών των.  

 Ευθύνη συντήρησης αγροτικής, δασικής, εσωτερικής  οδοποιίας και βοσκοτόπων 

 Συντονισμό Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και λειτουργίας Υπηρεσιών και γραφείων 

 Βεβαιώσεις γνησίου υπογραφών, παλαιότητας κτιρίων και μονίμου κατοικίας 

 Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πάσης φύσεως 

 Συντονισμός δράσεων αποχιονισμού με τον υπεύθυνο Εντεταλμένο Σύμβουλο 

 Την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων για τα αδέσποτα ζώα 

 Ευθύνη συντονισμού υλοτομιών ατομικών αναγκών, έλεγχος, ευθύνη υλοτομιών εμπορίου και 

εξέλεγξης αυτών 

 Ευθύνη διαχείρισης αθλητικών χώρων, παιδικών χαρών, δημοτικών κοιμητηρίων  

 Ευθύνη δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και αντιμετώπιση βλαβών αυτού 

 Τέλεση πολιτικών γάμων εν απουσία Δημάρχου. 
 

4. Ορίζει Αντιδήμαρχο, χωρίς  αντιμισθία, το  Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. 

Κελεπούρη Βασίλειο και του μεταβιβάζει:   
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 Πολιτισμού και αθλητισμού,  πρόνοιας, κοινωνικής προστασίας και απασχόλησης  

 Ευθύνη διοργάνωσης πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων 

 Έκδοσης και ανανέωσης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών και επαγγελματιών 
πωλητών λαϊκών αγορών.  

 Το συντονισμό της διαχείρισης των Αθλητικών χώρων με τους Τοπικούς Αντιδημάρχους 

 Το συντονισμό των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων σε ζητήματα αρμοδιότητάς του 
 
Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη 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 των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο 

Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της  Αντιδημάρχου κ. Θυμιοπούλου Ελένης που 
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απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη, ενώ, τις κατά 

τόπον αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνης που απουσιάζει ή 

κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Θυμιοπούλου Ελένη. 

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος 

κ. Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του 

Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσιαμαντά Δημήτριο.   

Ε. Εισηγούνται τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους στην οικονομική επιτροπή και το Δημοτικό 

Συμβούλιο και υπογράφουν την αλληλογραφία των αρμοδιοτήτων που τους μεταβιβάζονται 

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 
 Ο Δήμαρχος 

 
 
 

Δημήτριος Τσιαντής 
Μέλος Δ.Σ. 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 
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