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Στυλίδα     30  -  11 -  2022 

 

Αριθ.  Πρωτ:            11455         

  

Αριθ. Απόφ.:                 313  

    

        ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημάρχου ορισμού άμισθων Αντιδημάρχων και μεταβίβαση  

                     Αρμοδιοτήτων. 

 

H Δήμαρχος Στυλίδας  

 

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) και 

από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) αναφορικά με τους άμισθους 

Αντιδημάρχους. 

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 Στυλίδας, (υπ’ αριθ. 11247/28-12-2012 απόφαση ΕΛΣΤΑΤ - ΦΕΚ Β΄ 

3465), σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 12.750 κατοίκους. 

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Στυλίδας  έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες. 
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7. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 82/59633/20-08-2019 με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων». 

8. Το γεγονός ότι στο Δήμο Στυλίδας μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) έμμισθοι 

Αντιδήμαρχοι και ένας (1) άμισθος Αντιδήμαρχος, σύμφωνα με την 48/22119/07-

04-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4842/2021 (ΦΕΚ 190/13.10.2021 τεύχος Α΄) 

περί ορισμού άμισθων Αντιδημάρχων σε δήμους ή δημοτικές ενότητες που έχουν 

κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – τροποποίηση του άρθρου 59 του Ν. 

3852/2010. 

10. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 809/85741/19-11-2021 με θέμα «Ορισμός 

Αντιδημάρχων». 

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας (ΦΕΚ 1564/ 

τ.Β΄/17-04-2021). 

12. Την υπ’ αριθ. 312/11454/30-11-2022 απόφαση Δημάρχου, με την οποία  

ορίσθηκαν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι με αντιμισθία.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Χρήστο Αλεξίου ως άμισθο 

Αντιδήμαρχο του Δήμου Στυλίδας, με θητεία από 01/12/2022 έως και 31/12/2023, 

και του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην την αρμοδιότητα χειρισμού των κάτωθι: 

Α.  Την εποπτεία και ευθύνη του τομέα Πολιτισμού με αντικείμενο: 

 

• Το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων δράσεων παρέμβασης του 

Δήμου για την ανάπτυξη του πολιτισμού στην περιοχή σε συνεργασία με τους 

τουριστικούς, επαγγελματικούς και πολιτιστικούς φορείς της περιοχής.  

• Το σχεδιασμό για την πραγματοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικής και 

πολιτισμικής προβολής του Δήμου.  

• Την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τοµέα του 

πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των 

πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό 

επίπεδο. 

• Τη συνεργασία με το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης με σκοπό την 

πολιτιστική – τουριστική ανάδειξη της περιοχής.  

• Την παραχώρηση-διάθεση πλατειών, κοινοχρήστων χώρων, αιθουσών του 

Δήμου κλπ. για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. 

 

Β.  Την εποπτεία και ευθύνη της πρόληψης της παραβατικότητας με αντικείμενο: 
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• Τη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και άλλους συναρμόδιους φορείς, 

για τον σχεδιασμό και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών, διοικητικών και 

επιχειρησιακών μέτρων, προς αντιμετώπιση των προβλημάτων 

παραβατικότητας που σχετίζονται με την ασφάλεια στο Δήμο Στυλίδας. 

• Τη διοργάνωση και το συντονισμό εκδηλώσεων σχετικών με την ασφάλεια 

των πολιτών, τη διοργάνωση συνεδριών και ημερίδων για θέματα 

αρμοδιοτήτων και ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών. 

• Τη συνεργασία με Δημοτικές Αστυνομίες πόλεων του εσωτερικού. 

• Την ενημέρωση του κοινού για θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. 

 

Γ.  Την Εποπτεία και ευθύνη του τομέα Αθλητισμού με αντικείμενο:   

• Το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για 

την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων 

άθλησης στους κατοίκους του Δήμου. Στις αρμοδιότητές του εμπίπτουν: 

• Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων κάθε είδους.  

• Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού. 

• Η εισήγηση για τη δημιουργία, διαχείριση και συντήρηση των δημοτικών 

αθλητικών εγκαταστάσεων, των δημοτικών γυμναστηρίων, των δημοτικών 

αθλητικών κέντρων και των δημοτικών χώρων άθλησης.  

• Η οργάνωση και διαχείριση των σχέσεων του Δήμου με αθλητικούς φορείς 

και αθλητικές ομάδες της πόλης. 

• Η συμμετοχή στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.  

• Η  μέριμνα για τον οικονομικό έλεγχο των αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των χώρων άθλησης και σε θέματα 

συντήρησης – καθαριότητας. 

• Η συνεννόηση με τα σωματεία και τις υπηρεσίες για την έκδοση 

προγραμμάτων προπονήσεων των αθλητικών συλλόγων και των σωματείων. 

• Ο καθορισμός των προπονήσεων στα γήπεδα με χλοοτάπητα σε συνεννόηση 

με το εκάστοτε συντηρητή και τα σωματεία. 

• Η εισήγηση για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων για τη διεξαγωγή 

αθλητικών εκδηλώσεων. 

• Η παρακολούθηση της λειτουργίας και δράσης δημοτικών δομών και νομικών 

προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του 

πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς.  

• Έχει την ευθύνη για τη φύλαξη, συντήρηση και μέσων εξοπλισμού των χώρων 

άθλησης, την τήρηση των απαιτούμενων βιβλίων/ηλεκτρονικών αρχείων για 

όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποδομή τους, την 

τήρηση του Μητρώου νέων και την ανάληψη πρωτοβουλιών και 

δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας 

των νέων. 

• Η υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς του Αθλητισμού και 

της Νέας Γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που 

υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου. 
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• Η παρακολούθηση της λειτουργίας και δράσης δημοτικών δομών και νομικών 

προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του 

αθλητισμού και της Νέας Γενιάς. 

• Η τήρηση του μητρώου νέων και η ευθύνη για την ανάληψη πρωτοβουλιών 

και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των νέων. 

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο 

Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου. 

2. Ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Ευάγγελο Μπούρχα ως 

άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Στυλίδας και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα 

χειρισμού των κάτωθι: 

Α. Το συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, 

εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων 

αναγκών που προέκυψαν από την παράκτια διάβρωση που είχε εκδηλωθεί στην 

Κοινότητα Στυλίδας της Δημοτικής Ενότητας Στυλίδας. 

Β. Το συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, 

εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων 

αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών του 

καιρικού φαινομένου με την κωδική ονομασία ΙΑΝΟΣ στη Δημοτική Ενότητα 

Εχιναίων.  

Γ. Την καθ’ ύλην εποπτεία και ευθύνη της φροντίδας των Αδέσποτων Ζώων. 

Δ.Την κατά τόπον της ΔΕ Εχιναίων εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του 

Γραφείου ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης με αντικείμενο: 

 

• Τη μέριμνα για κάθε πράξη που έχει σχέση με την συντήρηση, επέκταση, 

επισκευή και ανακατασκευή του δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης. 

• Τη συντήρηση και επισκευή φρεατίων αποχέτευσης όμβριων υδάτων, 

συντήρησης των δικτύων όμβριων υδάτων μετά των φρεατίων υδροσυλλογής 

αρμοδιότητας Δ. Ε. Eχιναίων (σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, 

όπου απαιτείται, σύμφωνα με τη νομοθεσία), κατασκευής αποχετευτικών 

δικτύων ακαθάρτων και συνδέσεων ακινήτων, κατασκευής έργων 

αποχέτευσης λυμάτων, κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων με 

το δίκτυο ακαθάρτων. 

• Τη μέριμνα για την παραλαβή των σχετικών μελετών αποχέτευσης από τους 

αρμόδιους φορείς. 

• Τη μέριμνα για τη συντήρηση των αρδευτικών συγκροτημάτων κατά τακτά 

χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση των μικρών βλαβών και την 

ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων για μεγαλύτερες βλάβες. 
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• Την παρακολούθηση του αρχείου των ωρών άρδευσης. 

• Τηρεί καταστάσεις, στις οποίες καταγράφονται τα ονόματα των παραγωγών 

σύμφωνα με το πρόγραμμα άρδευσης. 

• Τη μέριμνα για τη σύνταξη αναλυτικών καταστάσεων, όπου θα εμφανίζονται 

τα στοιχεία των παραγωγών που κάνουν χρήση του δημοτικού αρδευτικού 

δικτύου, τις εκτάσεις των αγροτεμαχίων που αρδεύουν, τις ώρες που 

αναλογούν στον κάθε παραγωγό και γενικώς οτιδήποτε άλλο στοιχείο 

κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να συνταχθεί ο βεβαιωτικός κατάλογος 

άρδευσης από την αρμόδια υπηρεσία. 

• Τη μέριμνα για την καταβολή των τελών άρδευσης. 

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο 

Αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Καναπίτσας. 

 

Η θητεία του Αντιδημάρχου κ. Ευαγγέλου Μπούρχα αρχίζει την 01/12/2022 και 

λήγει την ημερομηνία λήξης ισχύος των αποφάσεων κήρυξης των ανωτέρω 

περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας από φυσικές 

καταστροφές. Σε περίπτωση παράτασης των αποφάσεων η θητεία του άμισθου 

Αντιδημάρχου παρατείνεται χωρίς καμία διατύπωση, μέχρι την ημερομηνία λήξης 

της ισχύος των αποφάσεων περί παράτασης κήρυξης των ανωτέρω περιοχών σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης 

οικονομικής απολαβής.  

Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να 

εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση 

Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με 

ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην 

άσκηση των καθηκόντων του. 

 

Επιπλέον τους αναθέτει:  

• Την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις πιο πάνω 

ανατεθείσες αρμοδιότητες με την σύμφωνη πάντα γνώμη της Δημάρχου.  

• Την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων, εναλλακτικά με τη Δήμαρχο.  

 

Με την παρούσα εξουσιοδοτούνται οι ως άνω Αντιδήμαρχοι να υπογράφουν «με 

εντολή Δημάρχου» τη θεώρηση α) του γνησίου της υπογραφής και β) για του 

ακριβούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο. 
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Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να τοιχοκολληθεί 

στο πίνακα των ανακοινώσεων.  

 

        Κοινοποίηση  

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

  Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 

- Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας                                           Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Οριζόμενους Αντιδημάρχους  

 

     Εσωτερική Διανομή 

- Υπηρεσίες Δήμου Στυλίδας                                                               BΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
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