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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 79η

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δν/ση: Πλατεία Μουσών 1,
ΤΚ: 35010, Δομοκός
Τηλ. 2232350221
Fax.   2232022242
E: mail info@domokos.gr

Ο Δήμαρχος Δομοκού

Θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων – Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10 (87/Α/7-6-2010 ΦΕΚ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4051/12 (40/Α/29.02.2012 ΦΕΚ) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού 
περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 
4046/2012».

3. Την υπ’ αρ 15150/15-04-14 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 95/τ.Β’/2014) όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Τ.Β’/9-8-2019) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις 

για την ψηφιακή διακυβέρνηση»
5. Την αριθ: 24/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία επικυρώθηκαν τα 

αποτελέσματα των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και 2ης Ιουνίου 2019 για την ανάδειξη Δημοτικών Αρχών 
στο Δήμο Δομοκού.

6. Τις αριθ: εγκ. 82/2019- ΑΠ 59633/20-8-2019 «Ορισμός Αντιδημάρχων» και 89/2019 -ΑΠ 59847/21-8-2019
«Ορκωμοσία αιρετών Δήμων και Κοινοτήτων»

7. Το άρθρο 98 του Ν. 4842/2021 (ΦΕΚ  Α' 190/13-10-2021)
8. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (3465/Β/2012 

ΦΕΚ), σύµφωνα µε τα οποία ο πληθυσμός του Δήμου Δομοκού ανέρχεται στους 12.105 κατοίκους .
9. Την υπηρεσιακή δομή του Δήμου (Ο.Ε.Υ του Δήμου Δομοκού, ΦΕΚ.2886/τ.Β’/20.12.2011, & ΦΕΚ 

357/τ.Β’/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Ορίζουμε Αντιδημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξης που εξέλεξε το Δήμαρχο έμμισθο 
Αντιδήμαρχο κ. Λελεντζή Γεώργιο του Χρήστου από 8/11/2021 έως 31/12/2023, 
έμμισθο Αντιδήμαρχο κ. Τσαλαφούτα Αθανάσιο του Γεωργίου από 8/11/2021 έως  31/12/2022
και άμισθο Αντιδήμαρχο κ. Λαϊνά Ανδρέα του Ευσταθίου από 8/11/2021 έως την λήξη της απόφασης 
κήρυξης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Μεταβιβάζουμε σε αυτούς την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων και ορίζουμε τα εξής
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1. Στον Αντιδήμαρχο  κ.  Λελεντζή Γεώργιο του Χρήστου, μεταβιβάζονται οι παρακάτω «καθ’ ύλην» 
αρμοδιότητες που αφορούν στην οργάνωση, τη διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων 
των λειτουργιών των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων

Α) του Τμήματος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής που αφορούν στους Τομείς: Περιβάλλοντος & 
Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Πρασίνου.

Στον ίδιο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται, επίσης, οι παρακάτω «κατά τόπο» αρμοδιότητες:

• Η ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Ληξιαρχείου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ.
Η τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Δομοκού, σε περίπτωση απουσίας του 

Δημάρχου.
     Η συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την    
επίλυση των προβλημάτων τους.

    Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού στην 
Δημοτική Ενότητα.

             Η εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων στην  
Δημοτική Ενότητα

2. Στον Αντιδήμαρχο κ. Τσαλαφούτα Αθανάσιο του Γεωργίου μεταβιβάζονται οι παρακάτω
«καθ’ ύλην» αρμοδιότητες που αφορούν στην οργάνωση, τη διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό 
και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων

•  Αδέσποτα ζώα

3. Στον άμισθο Αντιδήμαρχο, κ. Λαϊνά Ανδρέα του Ευσταθίου, οι παρακάτω «καθ’ ύλην» αρμοδιότητες: 

Α) Παρακολούθηση έργων αποκατάστασης από μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ»
Β) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος μας, να ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου, να έχει τις από 
το νόμο οριζόμενες αρμοδιότητες του Δημάρχου και να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα.
Γ) Να έχει την οργάνωση, τη διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των 
λειτουργιών των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων του Τμήματος Προγραμματισμού- 
Οργάνωσης Πληροφορικής & Διαφάνειας, που αφορούν στους τομείς: Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Διαφάνειας, ΚΟΣΕ και Πληροφορικής, Ανάπτυξης & Οργάνωσης.

Στον ίδιο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται, επίσης, οι παρακάτω «κατά τόπο» αρμοδιότητες που αφορούν 
στην ευθύνη λειτουργίας των εγκατεστημένων στην ενότητα δημοτικών υπηρεσιών, ήτοι:

Γραφείο Ληξιαρχείου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ. 
Τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Ξυνιάδος. 
Γραφείο ΚΕΠ..614 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ.
Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Καθώς επίσης:
Η ευθύνη τήρησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού που εργάζεται στις παραπάνω 

δημοτικές υπηρεσίες.
Η υπογραφή των διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις εγκατεστημένες στην ενότητα, 

δημοτικές υπηρεσίες.
Η ευθύνη για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής 

ενότητας.
Η συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων 

τους.
Η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του υπάρχοντος εξοπλισμού.
Η εποπτεία και ο έλεγχος για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων της 

δημοτικής ενότητας.

Οι Αντιδήμαρχοι θα υπογράφουν όλα τα έγγραφα και τις εντολές που έχουν σχέση με την άσκηση 
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των αρμοδιοτήτων τους και θα εκδίδουν τις αντίστοιχες με αυτές πράξεις.

Κατά τις λοιπές αρμοδιότητες ισχύει η αριθ. 1714/18η/25-2-2021 απόφαση Δημάρχου για τον 
ορισμό Αντιδημάρχων 

Τέλος ορίζουμε ότι, αν ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές τους τις 
ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΙΟΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί :

1. Στους κ.κ. Αντιδημάρχους
2. Στις Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία του δήμου μας
3. Στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στους Εκπροσώπους των Δημοτικών Παρατάξεων, 

στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Δομοκού.
4. Στον Τοπικό Τύπο για δημοσίευση
5. Στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
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