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Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του   

(άρθρο 59 Ν. 3852/2010) 

ΑΠΟΦΑΣΗ 292/2021 

 

Ο Δήμαρχος Αγιάς 

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 

(αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Αγιάς, σύμφωνα με τα οποία ο 

πληθυσμός του ανέρχεται στους 11.470 κατοίκους. 

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αγιάς έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες. 
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7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι και (1) 

άμισθος Αντιδήμαρχος. 

8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων. 

9. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020: Ορισμός Αντιδημάρχων.  

10. Την Απόφαση Δημάρχου 032-2020 «Ορισμός Αντιδημάρχου Διοικητικών 

Θεμάτων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» (ΑΔΑ: 63Δ3Ω6Ι-ΝΣΙ) 

11. Την Απόφαση Δημάρχου 034-2020 «Ορισμός άμισθου Αντιδημάρχου 

Καθαριότητας & Γρ. Κινήσεως» (ΑΔΑ: 6ΑΝ4Ω6Ι-8ΡΖ). 

12. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς ΦΕΚ 1584/Β'/30-6-

2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 2888/Β'/20-11-2011. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Ορίζει τον κατωτέρω δημοτικό σύμβουλο ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Αγιάς, με 
θητεία ενός έτους, από 1-9-2021 έως 31-8-2022, εντός της τρέχουσας 
δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 
 

α) Την ευθύνη για την εποπτεία του Ανθρώπινου Δυναμικού των υπηρεσιών που 

εποπτεύουν.  

Β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται 

στον τομέα ευθύνης τους. 

Γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και των 

υποδομών στον τομέα ευθύνης τους. 

Δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και 

λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που 

αφορούν τον τομέα ευθύνης τους. 

Ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων, τους Εντεταλμένους 

Δημοτικούς Συμβούλους και τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων για την 

επίλυση των προβλημάτων και το συντονισμό των εργασιών. 

 
Τον κ. Τσιαγκάλη Νικόλαο του Γεωργίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας, 
Αθλητισμού, Ισότητας και Νεολαίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω 
αρμοδιότητες: 
 

 Μεριμνά για τα θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, για την 
εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για τα σχολεία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, 
προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού 
και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. 

 Μεριμνά για την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών 
εγκαταστάσεων (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί 
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χώροι άθλησης). 
 Μεριμνά για την προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του 

μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. 
 Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που 

απευθύνονται στους νέους, σε συνεργασία με τους σχεδιασμούς και τα 
προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. 

 Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο, συντήρηση και λειτουργία των παιδικών 
χαρών σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και τους Προέδρους των 
Κοινοτήτων. 

 Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και 
μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα των φύλων σε όλους τους τομείς. 

 Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 
 

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι 
μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.  

Γ.  Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από 

τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που 

ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του. 

Δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσιαγκάλη Νικόλαου που απουσιάζει ή 

κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γιάνναρος Γεώργιος. 

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 

Αντιδήμαρχος κ. Τσιαγκάλης Νικόλαος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν 

αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον 

Αντιδήμαρχο κ. Κρανιώτη Ευάγγελο. 

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν 

υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

Ο Δήμαρχος  

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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