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ΘΕΜΑ: Ορισµός Αντιδηµάρχου  ∆ήµου Θέρµης  και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων τους

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και  της  αποκεντρωµένη ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»(Α  87)αναφορικά µε  τον
ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου, όπως αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 1 του άρθρου 68 του  Ν. 4555 / 2018 και από τις διατάξεις της περ. δ΄της
παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019

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

3. Τι διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις
του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019

4. Την  αριθ.  15150/15-4-2014  απόφαση  Υπουργού  Εσωτερικών»Πρωτοβάθµιοι  και
∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν.3852/2010»όπως
ισχύει.

5. 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  ∆ήµου
Θέρµης ανέρχεται σε     53.201 κατοίκους.

6. Την αριθ.  7234/2019 απόφαση Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης µε την οποία
ανακηρύχθηκαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι του ∆ήµου Θέρµης κατά τις εκλογές της 26ης

Μαϊου 2019.
7. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος εµπίπτει στις διατάξεις άρθ. 59 παρ. 2 του ν.3852/2010 και

εποµένως µπορούν να ορισθούν 6 Αντιδήµαρχοι.
8. Τον  ισχύοντα  Οργανισµό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας   του  ∆ήµου   (ΦΕΚ  2544/Β/7-11-

2011),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει(ΦΕΚ  3135/Β/30-12-2011),( ΦΕΚ  3700/Β/19-10-
2017), ( ΦΕΚ  1115/Β/4-4-2019) και ( ΦΕΚ  2888/ Β/ 5-7-2019)

9. Την εγκύκλιο  ΥΠΕΣ  82/59633/20-8-2019, “Ορισµό Αντιδηµάρχων”

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Ορίζει Αντιδήµαρχο του ∆ήµου Θέρµης  εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου,
µε θητεία από 4-9-2019 έως 3-9-2020,   µεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριµένες
αρµοδιότητές του όπως παρακάτω:

 Αντιδήµαρχο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης, Πολιτισµού, Νέας Γενιάς και Κοινωνικής
Προστασίας του ∆ήµου Θέρµης  τον κ. Αποστόλου Στυλιανό και του  µεταβιβάζει  τις
παρακάτω καθ’ ύλην αρµοδιότητές του:
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� Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Παιδείας και την εποπτεία και
ευθύνη  λειτουργίας  των  σχολικών  κτιρίων.  (οι  αρµοδιότητες  των  υπηρεσιών
περιλαµβάνουν  µεταξύ  άλλων  την  εξασφάλιση  των  κατάλληλων  υλικοτεχνικών
υποδοµών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τη µέριµνα για τη µίσθωση ακινήτων για τη στέγασή
τους,  την  καθαριότητά  τους  ,την  εφαρµογή  πολιτικών  προγραµµάτων  και
εθελοντικών  δράσεων  για  την  υποστήριξη  των  µαθητών  όπως  το  Κοινωνικό
Φροντιστήριο). 

� Την  εποπτεία  της  λειτουργίας  των  Σχολικών  Επιτροπών  της  Πρωτοβάθµιας  και
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου σε συνεργασία µε τους προέδρους και τα
µέλη αυτών.  

� Την εποπτεία της λειτουργίας της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας σε συνεργασία µε
τον Πρόεδρο και τα µέλη της

� Την  εποπτεία  και   ευθύνη  λειτουργίας  των  υπηρεσιών  δια  βίου  µάθησης  (οι
αρµοδιότητες των υπηρεσιών περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων το σχεδιασµό και την
εκτέλεση προγραµµάτων δια βίου µάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και
περιφερειακού προγραµµατισµού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα
για την ίδρυση και τη µέριµνα για τη λειτουργία των  Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης
(Κ.∆.Β.Μ.) του ∆ήµου Θέρµης).

� Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Πολιτισµού και Νέας γενιάς ( οι
αρµοδιότητες  των υπηρεσιών  περιλαµβάνουν  µεταξύ  άλλων τον  σχεδιασµό,  την
εισήγηση  και  την  µέριµνα  για  τη  δηµιουργία  µουσείων,  πινακοθηκών,
κινηµατογράφων,  την  προστασία  µουσείων,  µνηµείων,  σπηλαίων  καθώς  και
αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής,  την επισκευή, συντήρηση και
αξιοποίηση  παραδοσιακών  και  ιστορικών  σχολικών  κτιρίων  και  κτιρίων  που
παραχωρούνται στο ∆ήµο από τρίτους, την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε
εθνικό,  ευρωπαϊκό  και  διεθνές  επίπεδο,  για  την  επιχορήγηση  ΝΠΙ∆  τα  οποία
αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρµοδιότητα του
∆ήµου,   τη  χορήγηση  αδειών  ίδρυσης  και  λειτουργίας  ιδιωτικών  µουσικών
ιδρυµάτων  (Ωδείων,  µουσικών  σχολών,  χορωδιών,  συµφωνικών  ορχηστρών  και
συγκροτηµάτων µουσικής δωµατίου).

� Την εποπτεία και ευθύνη για τον σχεδιασµό και την εισήγηση για την κατασκευή
αθλητικών εγκαταστάσεων (δηµοτικά γυµναστήρια, αθλητικά κέντρα και δηµοτικοί
χώροι άθλησης) καθώς και για την άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών
Κέντρων, που καθορίζονται µε διυπουργική απόφαση

� Την  εποπτεία  και  ευθύνη  λειτουργίας  των  υπηρεσιών  τµήµατος  κοινωνικής
προστασίας όπως προβλέπονται στον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου
καθώς και του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου εκτός του Κοινωνικού Παντοπωλείου
και  του  Κοινωνικού  Φαρµακείου  (την  εποπτεία  των  οποίων  θα  αναλάβει
εντεταλµένος  σύµβουλος)  και  µε  την  επιφύλαξη  της  ανάληψης  της  σχετικής
αρµοδιότητας (οι  αρµοδιότητες  των υπηρεσιών περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τη
µέριµνα για την καταβολή των  επιδοµάτων,  βοηθηµάτων κ.λ.π. σύµφωνα µε τις
διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, τον έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύµατα παιδικής
προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί), την άσκηση εποπτείας επί
των φιλανθρωπικών σωµατείων και ιδρυµάτων, τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας  ιδιωτικών  επιχειρήσεων  περίθαλψης  ηλικιωµένων  ή  ατόµων  που
πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία). 

Επιπλέον στον παραπάνω Αντιδήµαρχο µεταβιβάζει τις κάτωθι κατά τόπον αρµοδιότητες:

i. Την  αναπλήρωση  της  ληξιάρχου  της  Ληξιαρχικής  Περιφέρειας  ∆ηµοτικής
Ενότητας  Μίκρας.
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ii. Την ευθύνη της λειτουργίας των αποκεντρωµένων δηµοτικών υπηρεσιών της
∆ηµοτικής Ενότητας Μίκρας.

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

iv. Την υπογραφή βεβαιώσεων, και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται
από τις αποκεντρωµένες δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της
∆ηµοτικής Ενότητας Μίκρας. 

v. Την συνεργασία µε τους Προέδρους των συµβουλίων των  κοινοτήτων για την
επίλυση των προβληµάτων τους που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του.

Ο προαναφερόµενος Αντιδήµαρχος, κ. Αποστόλου Στυλιανός  ορίζεται  επίσης :

α)   Μέλος της Οικονοµικής Επιτροπής.

β)   Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Στην περίπτωση απουσίας  ή κωλύµατος του  προαναφερόµενου Αντιδηµάρχου τις  καθ  ύλην
αρµοδιότητές του ασκεί ο ∆ήµαρχος.

   Β.  Στον παραπάνω Αντιδήµαρχο  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 ∆ήµου 

Γ. Ο παραπάνω Αντιδήµαρχος εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που
αναφέρεται στο αντικείµενό του και στις υπηρεσίες που εποπτεύει  πλην όσων ανατεθούν µε
εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των  Κοινοτήτων και  στο Γενικό Γραµµατέα .
Επίσης εισηγείται  θέµατα των αρµοδιοτήτων του στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στην Οικονοµική
Επιτροπή , στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κλπ συλλογικά όργανα για παροχή των απαραίτητων
εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.
Τέλος  εξουσιοδοτείται   να   θεωρεί  το  γνήσιο  της  υπογραφής  καθώς  και  αντίγραφα  και
φωτοαντίγραφα εγγράφων µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4250/2014 .

∆. Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού, να
αναρτηθεί στη ∆ιαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος
της έδρας του ∆ήµου καθώς και των ∆ηµοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων.

Κοινοποίηση
Αντιδήµαρχο

• Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων
• Χρονολογικό Αρχείο

                                     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

                                   ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
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