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ΑΠΟΦΑΣΗ 107/2017 

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης- 
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις της παράγ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/7-6-2010) αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την 
αναπλήρωση του ∆ηµάρχου, όπως τροποποιήθηκε με την παράγ. 1 του 
άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-6-2011 τ. Α΄) και την παράγ. 2 
του άρθρου 3 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-4-2012).  

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε΄ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), 
αναφορικά µε τον ορισµό αντιδηµάρχων οι οποίοι δεν θα λαµβάνουν 
αντιµισθία.  

4. Την υπ’ αριθµ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
«Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 
Χώρας µε το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει. 

5. Την υπ΄αριθμ. 43/2014 με αριθμ. πρωτ. 30565/6-8-2014 εγκύκλιο του Υπ. 
Εσωτερικών με θέμα: «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση 
των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων 
(Δημοτική περίοδος 1η Σεπτεμβρίου 2014 έως 31η Αυγούστου 2019». 

6. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Φαρκαδόνας εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 
παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως µπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) 
Αντιδήμαρχοι. 

7. Την αριθμ. 68/2017 απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων». 
8. Την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 2695/27-3-2017 αίτηση παραίτησης της κας Μπότη - 

Στεργίου  Ελένης του Νικολάου από τη θέση της αντιδημάρχου.  
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9. Την αριθμ. 75/2017 απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Αποδοχή παραίτησης της 
Αντιδημάρχου». 

10.Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Φαρκαδόνας  (ΦΕΚ 
2749/02-12-2011 τεύχος β΄) 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

Α. Ορίζει τον κ. Γεώργιο Μακρυνιώτη του Φωτίου, Δημοτικό Σύμβουλο της 

πλειοψηφίας, ως Αντιδημάρχο Καθαριότητας, Πολιτικής Προστασίας, 

Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού, άμισθο, µε θητεία από 27 Απριλίου 2017 

μέχρι 31 Αυγούστου 2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του 

μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 

 

• Καθαριότητα των οικισμών και της περιοχής του Δήμου  

• Καθαριότητα και φύλαξη των δημοτικών χώρων και υποδομών  

• Διαχείριση στερεών αποβλήτων  

• Δημιουργία και συντήρηση Πρασίνου στους οικισμούς και τις περιοχές 

του Δήμου 

• Διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου, αναψυχής, πάρκων και 

παιδικών χαρών 

• Διαχείριση και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου 

• Διαχείριση καυσίμων 

• Ανάπτυξη και συντήρηση Δημοτικού δικτύου και υποδομών 

ηλεκτροφωτισμού 

• Διαχείριση δημοτικών αποθηκών υλικών και εξοπλισμού 

• Πολιτική Προστασία 

    

 

Β. Όσον αφορά τις κατά τόπο αρμοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται µε τις 

διατάξεις του άρθρου 59 παράγραφος 4 του ν. 3852/2010, αυτές ασκούνται 

από τον ορισθέντα αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Πελινναίων. 

   

Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα 

ασκεί ο Δήμαρχος. 

 

Δ. Η παρούσα να δημοσιευθεί µία φορά σε µία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε 

µία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 

 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ 
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