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ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Θέρμης με αντιμισθία 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένη Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»(Α 
87)αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του 

Δημάρχου 
 

2. Τις διατάξεις του άρθ. 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» 

 
3. Την αριθ. 15150/15-4-2014 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών»Πρωτοβάθμιοι 

και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το 
Ν.3852/2010»όπως ισχύει. 

 

4. Τα επίσημα πληθυσμιακά στοιχεία της απογραφής έτους 2011 της ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465/Β/28-12-2012)  σύμφωνα με τα οποία ο 

πληθυσμός του Δήμου Θέρμης ανέρχεται σε     53.201 κατοίκους. 
 

5. Την αριθ. 9758/2014 απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την 
οποία ανακηρύχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Θέρμης κατά τις 

εκλογές της 18ης Μαϊου 2014. 
 

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις άρθ. 59 παρ. 2 του ν.3852/2010 
και επομένως μπορούν να ορισθούν 6 Αντιδήμαρχοι. 

 
7. Τις διατάξεις της παρ. 3ε άρθ 3 του Ν.4051/2012(Α 40),αναφορικά με τον 

ορισμό των Αντιδημάρχων οι οποίοι δεν λαμβάνουν αντιμισθία. 
 

8. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήμου  (ΦΕΚ 2544/Β/7-

11-2011),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει(ΦΕΚ  3135/Β/30-12-2011) 
 

9. Τις αριθ. 2442/36131/12-9-2014(ΑΔΑ:Β33ΩΡΣ-Κ09) και 2471/36985/17-9-
2014(ΑΔΑ:7ΒΖΨΩΡΣ-694)προηγούμενες αποφάσεις μας με τις οποίες ορίσαμε 

δύο (2)Αντιδημάρχους χωρίς αντιμισθία και έναν(1) Αντιδήμαρχο με αντιμισθία 
για τη δημοτική περίοδο έως 28-2-2017.  

 



Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας 
Αντιδημάρχους του Δήμου Θέρμης  με αντιμισθία και θητεία από την υπογραφή 
της παρούσας και έως την 28η-2-2017 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, 
μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του όπως παρακάτω: 
 
1.Τον  κ. Τσολάκη Απόστολο ως  Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών(πλην των 
υπηρεσιών Συντήρησης και Αυτεπιστασίας) και Υπηρεσιών Δόμησης και του 
μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’  ύλην  αρμοδιότητες  
 

� Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Κτιριακών Έργων & 

Υπαιθρίων Χώρων. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων την εκπόνηση  μελετών κτιριακών έργων, έργων διαμόρφωσης  και 

εξωραϊσμού κοινοχρήστων χώρων την επίβλεψη και παραλαβή των έργων. 

� Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Τμήματος Συγκοινωνιακών, 
Κυκλοφοριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Οι αρμοδιότητες 

του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την μελέτη και κατασκευή 
συγκοινωνιακών έργων ,τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας 

και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, τον συντονισμό της ενδοδημοτικής 
συγκοινωνίας, τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και την αδειοδότηση 

επιχειρήσεων και επαγγελμάτων του τομέα των μεταφορών. 

� Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών 

Έργων, Έργων Σηματοδότησης και Εγκαταστάσεων. Οι αρμοδιότητες του 
τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επέκταση, συντήρηση και 

βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, την 
εκτέλεση εργασιών σήμανσης και τη συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων. 

� Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Γραφείου Απαλλοτριώσεων & 
Δημοτικής Περιουσίας. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων την τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου των φακέλων των 
οικοπέδων και κοινωφελών χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου, τη σύνταξη 
εισηγήσεων για απαλλοτριώσεις ,τη μέριμνα για διαδικασίες διοικητικής 

αποβολής. 

� Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών 

Αδειών. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την 
παραλαβή και ελέγχου πληρότητας υποβαλλόμενων φακέλων για την έκδοση 

οικοδομικών  αδειών-αδειών δόμησης ,την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, 
τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς 

εγκατάσταση κεραίας . 

� Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών 

και Σχεδίου Πόλης. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων  την μελέτη και εισήγηση  των αναγκών τροποποίησης /αναθεώρησης 

των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου, τον έλεγχο της 
εφαρμογής ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων ,τη σύνταξη πράξεων 

εφαρμογής. 

� Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών και 
Εγκαταστάσεων. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων 

τον έλεγχο κατασκευών και εγκαταστάσεων ,τον έλεγχο κατασκευής 
αυθαιρέτων και ετοιμόρροπων κτισμάτων, την τήρηση των διατάξεων του ΓΟΚ. 

� Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη 



διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη  της Τεχνικής Υπηρεσίας και της 
Υπηρεσίας Δόμησης.  

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προαναφερόμενου Αντιδημάρχου τις 
αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος.  

 

2. Τον κ.Βασίλειο Μουστάκα ως  Αντιδήμαρχο Συντήρησης, Αυτεπιστασίας 
και Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ ύλην 
αρμοδιότητες : 

� Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του τμήματος Συντήρησης & 
Αυτεπιστασίας. Οι αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη 

συντήρηση όλων των κτιριακών και συγκοινωνιακών έργων, των δημοτικών 
κτιρίων συμπεριλαμβανομένων των σχολικών υποδομών, των κοινοχρήστων 

χώρων του Δήμου, τη συντήρηση αγροτικής οδοποιϊας  καθώς και την εκτέλεση 
έργων αυτεπιστασίας. 

� Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Οι 
αρμοδιότητες του τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το σχεδιασμό της 
πολιτικής προστασίας του Δήμου καθώς και τη μέριμνα για τη δημιουργία και 

καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων  υποστήριξής της. 

 

Επιπλέον στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις κάτωθι κατά τόπον 
αρμοδιότητες: 

i. Την αναπλήρωση του ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Δημοτικής 
Ενότητας Βασιλικών 

ii. Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών υπηρεσιών της 
Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών. 

iii. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των 
γραφείων και των υποδομών των δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη 

Δημοτική Ενότητα Βασιλικών. 

iv. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών 

εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες(πλην 
του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης) που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής 
Ενότητας Βασιλικών 

v. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών και 
τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους που εμπίπτουν 

στις αρμοδιότητές του. 

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προαναφερόμενου Αντιδημάρχου τις 

καθ ύλην αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος και τις κατά τόπους αρμοδιότητές 
του ο αντιδήμαρχος κ. Τσολάκης Απόστολος. 

 
 

3. Τον κ. Θεόδωρο Γκουστίλη ως  Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ ύλην αρμοδιότητες : 

 

 



� Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών αγροτικής παραγωγής και 
ανάπτυξης στον τομέα της φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως αυτές 

περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Οι αρμοδιότητες του 
τμήματος περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υλοποίηση προγραμμάτων 

ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου και την εποπτεία λειτουργίας του γραφείου 
γεωργικής ανάπτυξης   (υπογραφή βεβαιώσεων αρμόδιας τριμελούς επιτροπής 

που χορηγούνται  σε παραγωγούς λαϊκών αγορών, αδειών απόσταξης  
στεμφύλων, καταστάσεων κοινοτικών βοσκοτόπων κλπ )  

� Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών κοιμητηρίων. 

� Το γενικό συντονισμό της λειτουργίας των συμβουλίων των τοπικών και 
δημοτικών κοινοτήτων του συνόλου του Δήμου Θέρμης . Στο πλαίσιο αυτό 

αναθέτουμε τη συνεργασία με όλους τους προέδρους, όλα τα μέλη των τοπικών 
συμβουλίων και με τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την 

ιεράρχηση των προβλημάτων τους και τη συνακόλουθη επίλυσή τους 

Επιπλέον στον παραπάνω Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις κάτωθι κατά τόπον 
αρμοδιότητες: 

i. Την αναπλήρωση του ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας 
Δημοτικής Ενότητας  Μίκρας. 

ii. Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωμένων δημοτικών 
υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας. 

iii. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού 
των γραφείων και των υποδομών των δημοτικών υπηρεσιών που 

βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Μίκρας. 

iv. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών 
εγγράφων που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές 

υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας.  

v. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών 

και τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους που 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. 

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προαναφερόμενου Αντιδημάρχου τις 
κατά τόπον αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στυλιανός Αποστόλου. 

 
   Β.  Στους παραπάνω Αντιδημάρχους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα 

• Τέλεσης Πολιτικών Γάμων. 

• Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με τις 

υπηρεσίες που εποπτεύουν.  

• Παραλαβής δικογράφων και λοιπών δικαστικών & διοικητικών εγγράφων για 
λογαριασμό του Δήμου  

 
Γ. Οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι εκδίδουν και υπογράφουν βεβαιώσεις και κάθε σχετικό 

έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενό τους και στις υπηρεσίες που εποπτεύουν 
πλην όσων έχουν ανατεθεί με εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και στο Γενικό Γραμματέα . Επίσης εισηγούνται 
θέματα των αρμοδιοτήτων τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή , 



στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κλπ συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων 
εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων. 

Τέλος εξουσιοδοτούνται να  θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής καθώς και αντίγραφα 
και  φωτοαντίγραφα εγγράφων με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 . 

 

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

Αντιδήμαρχος κ. Θεόδωρος Γκουστίλης, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο, και όταν 

αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον 
Αντιδήμαρχο κ. Απόστολο Τσολάκη. 

 
Ε.Συμπληρώνουμε  την αριθ.  2442/36131/12-9-2014(ΑΔΑ: Β33ΦΩΡΣ-Κ09 )   
προηγούμενη απόφασή μας  ως εξής: 
 
Αναφορικά με τις καθ ύλην  αρμοδιότητες  του Αντιδημάρχου Χρυσοχόου 
Παύλου (παράγραφος Β) προστίθεται και η αρμοδιότητα 
 

� Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών περιβάλλοντος της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Οι αρμοδιότητες του τμήματος 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μέριμνα για την αποκομιδή και διαχείριση 

αποβλήτων και συγκεκριμένα ογκωδών αντικειμένων. 
 
ΣΤ. Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού , 
να αναρτηθεί στη Διαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων του   Δημοτικού 
καταστήματος της έδρας του Δήμου καθώς και των Δημοτικών και Τοπικών  
Κοινοτήτων. 
 
 
Κοινοποίηση 

• Αντιδημάρχους 
• Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων 
• Χρονολογικό Αρχείο 

 
                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
                               ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
 
 


