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Ορχομενός 01-02-2022 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 732 

 

 

 

 

Αριθμ. Αποφ.:    25 / 2022 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

 

 

 ΘΕΜΑ :  :  Ορισμός  Αντιδημάρχου στον Δήμο Ορχομενού   και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. 

 

Η Δήμαρχος Ορχομενού  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α΄87/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλ- 

κράτης»], για τη σύσταση και συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ. 

2. Την με αριθμό 28/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς  περί 

επικύρωσης των αποτελεσμάτων των αρχικών και επαναληπτικών Δημοτικών εκλογών 

της 26ης Μαΐου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και ανακήρυξης των επιτυχόντων και των επι- 

λαχόντων συνδυασμών, των εκλεγέντων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων του 

Δήμου Ορχομενού. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α΄87/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»], σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ιδίου Ν. 3852/2010 όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 68 Ν.4555/2018 [ΦΕΚ Α΄ 133/2018-Πρόγραμμα 

Κλεισθένης Ι ], και ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 92 του αυτού νόμου από τη δημοτική 

περίοδο που αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4555/2018, ενώ η παρ.4 αντικαταστά- 

θηκε με το άρθρο 5 παρ.2.γ. Ν.4623/2019,[ΦΕΚ Α΄ 134 και με το άρθρο 47 Ν.4647/2019 

[ΦΕΚ Α΄ 204] προστέθηκε η παρ.7 και με το άρθρο 98 του Ν.4842/2021 (ΦΕΚ A' 

190),στο τέλος της παρ. 7 προστέθηκαν τέταρτο και πέμπτο εδάφιο. 

4.  Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45): Κύρωση του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, περί μεταβίβασης αρμοδιότητας των 

διοικητικών οργάνων-Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή. 
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5. 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." 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»   

7. 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. 

8. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 [αποφ. ΓΠ-

191/20.3.2014 (ΦΕΚ 698/Β’/2014)] για το Δήμο Ορχομενού, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός 

του ανέρχεται στους 11.621 κατοίκους. 

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

10. Την εγκύκλιο 809/ 85741/19.11.2021 του Υπ.ΕΣ. 

11.  Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ορχομενού που δημοσιεύτηκε στο 

(ΦΕΚ 2487 Β τεύχος 4-11- 2011)΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οποίο περιγράφονται 

ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος. 

12.   Το γεγονός ότι ο Δήμος Ορχομενού έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες. 

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

14. Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου. 

15. Την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α.   Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, κ. Επαμεινώνδα Τσιγαρίδα,  

Αντιδήμαρχο του Δήμου Ορχομενού, στον οποίο παρέχεται  πάγια  αντιμισθία, εντός της 

τρέχουσας δημοτικής περιόδου από 01-02-22 έως τη λήξη της, μεταβιβάζοντας σε αυτόν 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες της, όπως παρακάτω: 

1. Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας. 

2. Του ηλεκτροφωτισμού  (εποπτεία –συντήρηση) 

3. Την ευθύνη των Δασών 

4. Την ευθύνη συντήρησης και καλλωπισμού όλων των χώρων πρασίνου. 

5. Την Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, 

τη συντήρηση κ.λ.π των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, πoυ λειτουργούν στα όρια 

ευθύνης του Δήμου. 

6. Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας και 

Αλλοδαπών  

7. Την καταγραφή, προώθηση  και επίλυση προβλημάτων σε κτηνοτροφικά θέματα,  σε 

συνεργασία με τους προέδρους και εκπροσώπους των Κοινοτήτων  . 

8. Την παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που 

αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς του. 

9. Την εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές 

εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές του. 

10.   Την υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω: 

α) Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου 

β) Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής κατάστασης των 

φυσικών προσώπων. 

γ) Την θεώρηση γνησίου υπογραφών.  
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Β. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, 

για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του . 

Γ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού 

και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορχομενού  και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

     Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

 

                      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΛΗ 
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