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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ    1031/2021 
 

Περίληψη: «Ορισμός  Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 01/09/2021 μέχρι και 
31/08/2022»  
 

Ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα 
Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του 
Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 
"Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, 
σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 
ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.  

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 για τον Δήμο 
Λίμνης Πλαστήρα , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 4635 
κατοίκους.  

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.  

7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.  

8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. Ν.4635/19, Άρθρο 177, παρ 1Α. (ΦΕΚ. 167 Α΄/30-10-2019.):Ορισμός 
Αντιδημάρχων.  

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ..)  
 
                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λίμνης 
Πλαστήρα, με θητεία από 01/09/2021 μέχρι 31/08/2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής 
περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:  
 
1. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. 
Ξηροφώτου Βασιλική και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:  
Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:  
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i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του 
Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, 
Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων 
φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - 
Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, 
Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων  
 
ii. Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση 
όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.  
 
Διοικητικών θεμάτων και ιδίως: 

 την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων 
οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, 
Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & 
Διεκπεραίωσης.  

 την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού  

 τη χορήγηση αδειών του προσωπικού  

 την τέλεση γάμων  

 την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών  

 τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια  

 την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών 
που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.  

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

 Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαφάνειας  

 Χορήγηση βεβαιώσεων: μόνιμης κατοικίας, εργαζομένων στο εξωτερικό, ζωής  

 Έλεγχος και παραλαβή δηλώσεων ηλεκτροδότησης ακινήτου, άδειες κοινόχρηστων 
χώρων  

 Θεώρηση γνησίου υπογραφών .  

 Βεβαιώσεις γνησίου υπογραφών, παλαιότητας κτιρίων και μονίμου κατοικίας  

 Ευθύνη παρακολούθησης έργων, εργασιών και μελετών  

 Συντονισμό Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και λειτουργίας Υπηρεσιών και 
γραφείων  

 Πολιτισμού και αθλητισμού, πρόνοιας, κοινωνικής προστασίας και απασχόλησης  

 Ευθύνη διοργάνωσης πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων  

 Το συντονισμό της διαχείρισης των Αθλητικών χώρων με τους Τοπικούς 
Αντιδημάρχους  

 Το συντονισμό των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων σε ζητήματα αρμοδιότητάς του  
 
2. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, τη Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Θέο 
Απόστολο και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:  
 

 Θέματα Πολιτικής Προστασίας  
α)Εφαρμογή σχεδίου « ΙΟΛΑΟΣ»  

              β)Εφαρμογή σχεδίου «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ»  

                       γ)το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας  
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 Καθαρισμός και συντήρηση αγροτικών δρόμων 

 Καθαρισμός και συντήρηση Δασικών δρόμων 

 Προμήθεια και διάθεση χαλικιού συντήρησης  αγροτικών και δασικών δρόμων. 

 Επικαιροποίηση του σχεδίου αποχιονισμού του Δήμου. 

  Την ευθύνη του Αποχιονισμού στη Δημοτική Ενότητα Πλαστήρα καθώς και στη 
Δημοτική Ενότητα Νεβρόπολης.  

                 
Διαχείριση Δημοτικών Οχημάτων 

 Την ευθύνη γραφείου κίνησης 

 Τον έλεγχο και προγραμματισμό και συντήρηση παντός τύπου οχημάτων  -
μηχανημάτων 

 Την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης και λοιπών πάσης φύσεως 
προμηθειών 

 
 
3. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. 
Τσιαμαντά Στέφανο και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:  
 
Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος του Δήμου Λίμνης 
Πλαστήρα  
 

 Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής 
περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της 
οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που 
απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο  

 την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου  

 Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  

    βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,  

 Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων στη Δημοτική Ενότητα Νεβρόπολης  

 Περιβάλλοντος και Πολεοδομικών ζητημάτων  

 Καθαριότητας και ανακύκλωσης  

 Ευθύνη παρακολούθησης έργων, εργασιών και μελετών στη Δημοτική ενότητα 
Νεβρόπολης.  

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

 Συντονισμό Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και λειτουργίας Υπηρεσιών και 
γραφείων  

 Βεβαιώσεις γνησίου υπογραφών, παλαιότητας κτιρίων και μονίμου κατοικίας  

 Ευθύνη διαχείρισης αθλητικών χώρων, παιδικών χαρών, δημοτικών κοιμητηρίων 
στη Δημοτική ενότητα Νεβρόπολης  

 Ευθύνη δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και αντιμετώπιση βλαβών αυτού στη 
Δημοτική Ενότητα Νεβρόπολης.  

 Τέλεση πολιτικών γάμων σε απουσία του Δημάρχου  
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 την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών 
ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας . 

 
Τα Αδέσποτα Ζώα.  

 Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα  

 Την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων για τα αδέσποτα ζώα  
 
 
4. Ορίζει Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μηλίτση 
Αλέξανδρο και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:  
 

 Τους καστανεώνες.  

 Την αυτεπιστασία  

 Ευθύνη παρακολούθησης έργων, εργασιών και μελετών στη Δημοτική Ενότητα 
Πλαστήρα. 

 Ευθύνη δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και αντιμετώπιση βλαβών αυτού Δημοτική  

Ενότητα Πλαστήρα.  

 Ευθύνη διαχείρισης αθλητικών χώρων, παιδικών χαρών, δημοτικών κοιμητηρίων 
Δημοτική Ενότητα Πλαστήρα.  

 Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων Δημοτική Ενότητα Πλαστήρα .  

 την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, 

οργανισμού, φορέα.  

 την προστασία της δημόσιας υγείας, και την προστασία του καταναλωτή . 

 τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών  

 τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας 

διαφήμισης.  

 την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες 

(ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001)  

 την έκδοση και ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών και 

επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.  

 γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση 
αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και 
την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη 
λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου 

 

Γ. 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.  
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Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο  
Δήμαρχος.  
Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Ξηροφώτου Βασιλικής που απουσιάζει ή κωλύεται 
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Θέος Απόστολος και τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Θέου 
Απόστολου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί 0 Αντιδήμαρχος κ.Τσιαμαντάς Στέφανος και 
τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσιαμαντά Στέφανου που απουσιάζει ή κωλύεται 
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος.  
 

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η 
Αντιδήμαρχος κ. Ξηροφώτου Βασιλική και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα 
του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Θέο Απόστολο .  
 
ΣΤ. Εισηγούνται τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους στην οικονομική επιτροπή και το 
Δημοτικό  
Συμβούλιο και υπογράφουν την αλληλογραφία των αρμοδιοτήτων που τους 
μεταβιβάζονται  
 
Η. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα του νομού και να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου , στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 

                                                                                                           Ο Δήμαρχος  
 
 
 
 
 
                                                                                                    Παναγιώτης Νάνος  

 

ΑΔΑ: 60ΛΗΩΛΥ-68Ε


		2021-09-01T13:05:34+0300
	Athens




