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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
 

Θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων.  
 

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 
4555/2018  (ΦΕΚ 133/Α΄19-7-2018) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον 
ορισμό των Αντιδημάρχων και αναπλήρωση του Δημάρχου.  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α’ 9-8-2019) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Τ.Α.». 
4. 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." 
5. Την παρ.4 άρθρο 59 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 
68 του Ν.4555/18 και από την περίπτ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.4623/19) 
(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019) αναφορικά με τη θητεία των Αντιδημάρχων. 
6. 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) αναφορικά με την 
αντιμισθία. 
7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 για τον 
Δήμο Φαρκαδόνας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  11.348 
κατοίκους. 
8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Φαρκαδόνας έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες 
(Φαρκαδόνας, Οιχαλίας, Πελλιναίων). 
9. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι, τέσσερις (4) 
έμμισθοι και ένας (1) άμισθος, σύμφωνα με τις εγκύκλιους 48 με αριθμ. πρωτ. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-59-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-68-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-68-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-5-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bf-%cf%84-%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/287979/
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22119/7-4-2020 και 809 με αριθμ. πρωτ. 85741/19-11-2021 του ΥΠ.ΕΣ. «Ορισμός 
Αντιδημάρχων». 
10.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαρκαδόνας, ΦΕΚ 
3171/τ.β΄12.9.2017 και 678/τ.β΄28.2.2019. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

Α. Ορίζει τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους 

του Δήμου Φαρκαδόνας, από 10/11/2022 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου 

μέχρι και τη λήξη αυτής δηλαδή 31/12/2023 και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως 

εξής: 

 

1. Τoν κo. Γεωργίου Γεώργιο του Δημητρίου, έμμισθο,  ως  

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Με αρμοδιότητες:  

 

 Πολιτισμός, Αθλητισμός και Νέα Γενιά  

 Απασχόληση και Τουρισμός 

 Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

 

Περιβάλλοντος 

 Περιβαλλοντικά θέματα και αδειοδοτήσεις 

 Περιβαλλοντικές δράσεις 

 Εξοικονόμηση ενέργειας 

 Διαχείριση Κοιμητηρίων 

 Θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας  

 

 

2. Τον κο. Κοσμά Ευάγγελο του Χρήστου, έμμισθο,  ως  

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

µε αρμοδιότητες: 

 

Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού  

 Καθαριότητα των οικισμών και της περιοχής του Δήμου  

 Καθαριότητα και φύλαξη των δημοτικών χώρων και υποδομών  

 Διαχείριση στερεών αποβλήτων  

 Διαχείριση και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου 

 Διαχείριση καυσίμων 

 Ανάπτυξη και συντήρηση Δημοτικού δικτύου και υποδομών ηλεκτροφωτισμού 

 Διαχείριση δημοτικών αποθηκών υλικών και εξοπλισμού 
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Πρασίνου 

 Δημιουργία και συντήρηση Πρασίνου στους οικισμούς και τις περιοχές του 

Δήμου 

 Διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου, αναψυχής, πάρκων και παιδικών 

χαρών 

 

Αγροτικής & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων Αγροτικής Ανάπτυξης  

 Φυτική και Ζωική παραγωγή  

 Ρύθμιση και έλεγχος εμπορικών - επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

 Προστασία του καταναλωτή 

 Χορήγηση αδειών εμπορικών – επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  

 Εμποροπανηγύρεις και συναφείς δραστηριότητες 

 Ρύθμιση θεμάτων λαϊκών αγορών και υπαίθριων δραστηριοτήτων 

 Θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων 

 Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

 

 

     3. Την κα Κακαΐτσα Ειρήνη του Βαΐου,  έμμισθη,  ως  

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, 

και ΥΓΕΙΑΣ µε αρμοδιότητες: 

 

Κοινωνικής Πολιτικής 

 Σχεδιασμός και Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών και Προγραμμάτων 

 Εποπτεία και έλεγχος φορέων κοινωνικής προστασίας 

 Πολιτικές Ισότητας  

 Παιδεία και δια βίου μάθηση 

 Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ και λοιπές δομές κοινωνικής και πολιτισμικής               

ανάπτυξης 

 

Ποιότητα Ζωής 

 Ποιότητα Ζωής και εύρυθμη λειτουργία των οικισμών. 

Υγείας 

 Προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. 

 

 

4. Τον κο. Γεωργολόπουλο Ιωάννη του Βασιλείου,  άμισθο,  ως  

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

 

µε αρμοδιότητες: 
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Οικονομικών 

 Προϋπολογισμός και Λογιστήριο  

 Έσοδα, Περιουσία και Ταμείο 

 

Προγραμματισμού  

 Επιχειρησιακός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός  

 Σχεδιασμός αναπτυξιακών και ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

 Απόδοση και Οργάνωση του Δήμου 

 Θέματα Διαφάνειας  

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

 

Πολιτική Προστασία 

 Πολιτική Προστασία 

 

Τεχνικών Έργων 

 

 Προγραμματισμός και ωρίμανση έργων 

 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων έργων 

 Εκτέλεση νέων έργων και εκπόνηση μελετών 

 Συντήρηση έργων και υποδομών του Δήμου  

 

Πολεοδομίας -  

 

 Πολεοδομικός σχεδιασμός και εφαρμογές 

 Άδειες Δόμησης 

 

Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, όλων των λειτουργιών των 

Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου, (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, Γραφεία 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων).  

 

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

του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 

68 του Ν. 4555/2018 αυτές ασκούνται από τους ορισθέντες αντιδημάρχους ως 

ακολούθως: 

 

      α)  Ο κος. Γεωργίου Γεώργιος για τη Δημοτική Ενότητα Φαρκαδόνας.  

      β)  O κος. Γεωργολόπουλος Ιωάννης για τη Δημοτική Ενότητα Πελινναίων. 

      γ)  Ο κος. Κοσμάς Ευάγγελος τη Δημοτική Ενότητα Οιχαλίας.  

 

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι 

μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. 

Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον 
ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που 
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ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του. 

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τα καθήκοντα ασκεί ο 

Δήμαρχος. 

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 
Αντιδήμαρχος κ., Γεωργολόπουλος Ιωάννης που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον 
Αντιδήμαρχο κ. Κοσμά Ευάγγελο. 

 

Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης και δεν έχει αναδρομικό 

χαρακτήρα. 

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί µία φορά σε µία ημερήσια εφημερίδα ή σε µία εβδομαδιαία της 

πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαρκαδόνας 

και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

 

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας 

 

 

                                                                                   Σπυρίδων Αγναντής 
 

Κοινοποίηση 

 Οριζόμενους Αντιδημάρχους 

 Προϊσταμένους Τμημάτων 

Αρχείο  

Αποφάσεις Δημάρχου 
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