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Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου λόγω παραίτησης και τροποποίηση αποφάσεων 

Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων  

 

Αριθ. 393/2021 

Ο Δήμαρχος Μετεώρων 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 

του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των 

Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. 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."  

4. 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.  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του N. 4555/18 

(ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 
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4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) «Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και 

επιτροπής ποιότητας ζωής».  

6. 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." 

7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 

- ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Καλαμπάκας και ήδη Δήμο Μετεώρων, σύμφωνα με 

τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 21.991 κατοίκους και με το (ΦΕΚ 630/B/20-3-2013) 

ανέρχεται σε 23.863 κατοίκους. 

8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μετεώρων έχει οκτώ (8) Δημοτικές Ενότητες. 

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ ΦΕΚ 2276/Β/12-10-2011) στον οποίο 

περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος. 

10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Ν. 4674/2020 (Α΄ 53), όπως ισχύει, στο Δήμο Μετεώρων μπορούν 

να ορισθούν επτά (7) Αντιδήμαρχοι έμμισθοι και δύο (2) άμισθοι. 

11. Το γεγονός ότι στο Δήμο Μετεώρων είχαν ορισθεί επτά (7) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και ένας (1) 

άμισθος Αντιδήμαρχος, δυνάμει των υπ’ αριθ. 439/2019, 453/2019, 43/2020, 206/2020, 229/2020, 

553/2020  αποφάσεων Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων 

12. Το γεγονός ότι μετά την παραίτηση του κου Νικολάου Φωλίνα  από το αξίωμα του άμισθου 

Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων του ∆ήµου Μετεώρων, στις 30.06.2021, ασκούν καθήκοντα 

Αντιδημάρχων στο Δήμο Μετεώρων επτά (7) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι 

13. Την υπ. αρ. πρωτ. 10712/30.06.2021 αίτηση παραίτησης του κου Νικολάου Φωλίνα  από το αξίωμα 

του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων του ∆ήµου Μετεώρων 

14. Την υπ’ αριθ. 386/01.07.2021 απόφαση Δημάρχου Δήμου Μετεώρων περί ‘’Αποδοχής παραίτησης 

Αντιδημάρχου’’, ήτοι του κου Νικολάου Φωλίνα 

15. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019, με θέμα:  «Ορισμός Αντιδημάρχων» και ΑΔΑ: 

ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ.  

16. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.) εγκ.48/22119/07.04.2020: Ορισμός 

Αντιδημάρχων  

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

Μετεώρων. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Ορίζουμε αντικαταταστάτη του παραιτηθέντος Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Δήμου Μετεώρων 

Νικολάου Φωλίνα, για το υπόλοιπο της θητείας του και συγκεκριμένα από 01.07.2021 μέχρι 31.08.2021, 

εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, τον έμμισθο Αντιδήμαρχο Δήμου Μετεώρων Γεώργιο Θώμο, στον 

οποίο και μεταβιβάζουμε τις ίδιες αρμοδιότητες του ήδη παραιτηθέντος κατά τα ανωτέρω, όπως αυτές 

ορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 439/2019 (αριθ. πρωτ. 10666/02.09.2019) Απόφαση Δημάρχου Μετεώρων με 

θέμα ‘’ Απόφαση ∆ηµάρχου για τον ορισµό Αντιδηµάρχων & Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του (άρθρο 59)’’ 

(ΑΔΑ: ΩΜΩ2ΩΕΛ-ΝΘΓ).  

Β. Τροποποιούµε: 

I. Tην αριθ. 439/2019 απόφασή µας ως εξής:  

i. Από το υπό στοιχείο Α6 σκέλος της ανωτέρω υπ’ αριθ. 439/2019 απόφασης καταργεί από τις αρµοδιότητες 

που µεταβιβάστηκαν στον Αντιδήµαρχο ∆ήµου Μετεώρων κο Γεώργιο Θώμο αυτές που αφορούν τον 

Αθλητισμό, τον Πολιτισμό, την Παιδεία και την Κοινωνική Μέριμνα, ήτοι αυτές που αφορούν στο ότι: 

• Έχει την  ευθύνη προστασίας, προβολής και ανάδειξης των µουσείων , µνηµείων, σπηλαίων, καθώς 

και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.  

• Έχει την ευθύνη λειτουργίας Μουσείων και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης 

αυτών.  

• Έχει την  ευθύνη εφαρµογής των  πολιτικών για την ανάδειξη,  προστασία και προβολή του τοπικού 

πολιτισµού και των πολιτιστικών αγαθών του ∆ήµου µας.  

• Έχει την  ευθύνη σχεδιασµού, εισήγησης και µέριµνας για τη δηµιουργία µουσείων, πινακοθηκών, 

κινηµατογράφων.  

• Έχει την  ευθύνη επισκευής, συντήρησης και αξιοποίησης παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών 

κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στον ∆ήµο από τρίτους.  

• Έχει την  ευθύνη προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  

• Έχει την  ευθύνη επιχορήγησης ΝΠΙ∆,  τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα 

δραστηριότητες στη χωρική αρµοδιότητα του ∆ήµου.  

• Έχει την  ευθύνη χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων 

(Ωδείων, µουσικών σχολών, χορωδιών, συµφωνικών ορχηστρών και συγκροτηµάτων µουσικής 

δωµατίου).  

• Έχει την  ευθύνη προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 

(περιλαµβανοµένων και των Αδελφοποιήσεων).   

• Έχει την ευθύνη λειτουργίας της Μουσικής Σχολής του ∆ήµου Μετεώρων.  
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• Έχει την  ευθύνη λειτουργίας της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής.  

• Έχει την ευθύνη λειτουργίας των χορευτικών τµηµάτων του ∆ήµου και των ∆ηµοτικών χορωδιών.  

• Έχει την ευθύνη λειτουργίας του ΚΑΠΗ του ∆ήµου. 

• Έχει την εποπτεία της Πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλο θέµα 

παιδείας του ∆ήµου.  

• Έχει την ευθύνη  και συντονισµό της εύρυθµης λειτουργίας των σχολικών επιτροπών.  

• Είναι αρµόδιος για θέµατα που αφορούν τη διά Βίου Μάθηση.  

• Έχει την ευθύνη τήρησης κανόνων υγιεινής των σχολείων.  

• Έχει την  εποπτεία του προσωπικού φύλαξης των σχολικών κτιρίων.  

• Έχει την  ευθύνη οργάνωσης των εθνικών και τοπικών επετειακών εκδηλώσεων του ∆ήµου.  

• Έχει την ευθύνη των εθελοντικών δράσεων σε συνεργασία µε την αντιδήµαρχο Καθηµερινότητας, 

Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος. 

• Έχει την ευθύνη στολισμού του Δήμου κατά την περίοδο των εορτών. 

• Έχει την ευθύνη οργάνωσης επιτροπών και συντονισµού τους, για την ονοµασία οδών – πλατειών, 

αρίθµηση και οδοσήµανση σε συνεργασία µε την αντιδήµαρχο Πολιτισµού και Παιδείας.  

• Έχει την ευθύνη τοποθέτησης, ελέγχου και συντήρησης Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών 

σηµατοδοτών. 

•  Μεριµνά για την προστασία του καταναλωτή. 

• Έχει την  ευθύνη συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων.  

• Έχει την  ευθύνη ανάπτυξης και λειτουργίας των  προγραµµάτων «Άθλησης για όλους».  

• Έχει την  ευθύνη για την ανάπτυξη, παρακολούθηση και λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων 

του ∆ήµου (∆ηµοτικό Στάδιο, περιφερειακά Γήπεδα, τένις, Βόλεϊ, Μπάσκετ κ.λπ.)  

• Έχει την εποπτεία του προσωπικού φύλαξης και λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του 

∆ήµου.  

Οι υπόλοιπες αρµοδιότητες που ήδη έχουν ανατεθεί στον Αντιδήµαρχο ∆ήµου Μετεώρων κο Γεώργιο 

Θώμο, δυνάµει της υπ’ αριθ. 439/2019  αποφάσεώς μας, εξακολουθούν να ισχύουν.  

 

ii. Τροποποιεί – συµπληρώνει στο υπό στοιχείο Α2 σκέλος της ανωτέρω απόφασης τις αρµοδιότητες που 

µεταβιβάστηκαν στον Αντιδήµαρχο ∆ήµου Μετεώρων κο Γεώργιο Παπανικολάου, και του µεταβιβάζει, 

επιπλέον, κατά τη διάταξη του άρθρου 59 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις αρμοδιότητες σχετικά με 

τον Αθλητισμό, την Παιδεία και την Κοινωνική Μέριμνα, ήτοι τις ακόλουθες αρµοδιότητες:  
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• Έχει την  ευθύνη χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων 

(Ωδείων, µουσικών σχολών, χορωδιών, συµφωνικών ορχηστρών και συγκροτηµάτων µουσικής 

δωµατίου).  

• Έχει την ευθύνη λειτουργίας της Μουσικής Σχολής του ∆ήµου Μετεώρων.  

• Έχει την  ευθύνη λειτουργίας της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής.  

• Έχει την ευθύνη λειτουργίας των χορευτικών τµηµάτων του ∆ήµου και των ∆ηµοτικών χορωδιών.  

• Έχει την ευθύνη λειτουργίας του ΚΑΠΗ του Δήμου. 

• Έχει την εποπτεία της Πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλο θέµα 

παιδείας του ∆ήµου.  

• Έχει την ευθύνη  και συντονισµό της εύρυθµης λειτουργίας των σχολικών επιτροπών.  

• Είναι αρµόδιος για θέµατα που αφορούν τη διά Βίου Μάθηση.  

• Έχει την ευθύνη τήρησης κανόνων υγιεινής των σχολείων.  

• Έχει την  εποπτεία του προσωπικού φύλαξης των σχολικών κτιρίων.  

• Έχει την ευθύνη των εθελοντικών δράσεων σε συνεργασία µε την αντιδήµαρχο Καθηµερινότητας, 

Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος. 

• Έχει την  ευθύνη συντήρησης των αθλητικών εγκαταστάσεων.  

• Έχει την  ευθύνη ανάπτυξης και λειτουργίας των  προγραµµάτων «Άθλησης για όλους».  

• Έχει την  ευθύνη για την ανάπτυξη, παρακολούθηση και λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων 

του ∆ήµου (∆ηµοτικό Στάδιο, περιφερειακά Γήπεδα, τένις, Βόλεϊ, Μπάσκετ κ.λπ.)  

• Έχει την εποπτεία του προσωπικού φύλαξης και λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του 

∆ήµου.  

• Έχει την  ευθύνη επισκευής, συντήρησης και αξιοποίησης παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών 

κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στον ∆ήµο από τρίτους. 

• Έχει την ευθύνη οργάνωσης επιτροπών και συντονισµού τους, για την ονοµασία οδών – πλατειών, 

αρίθµηση και οδοσήµανση σε συνεργασία µε την αντιδήµαρχο Πολιτισµού και Παιδείας.  

• Έχει την ευθύνη τοποθέτησης, ελέγχου και συντήρησης Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών 

σηµατοδοτών. 

•  Μεριµνά για την προστασία του καταναλωτή. 

• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχουν σχέση με τον τομέα των 

αρμοδιοτήτων του. 

 

Οι υπόλοιπες αρµοδιότητες που ήδη έχουν ανατεθεί στον Αντιδήµαρχο ∆ήµου Μετεώρων κο Γεώργιο 

Παπανικολάου, δυνάµει της υπ’ αριθ. 439/2019 αποφάσεώς µας, εξακολουθούν να ισχύουν.  
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ΙΙ. Τροποποιούμε - συμπληρώνουμε τις υπ’ αριθ. 43/2020 και 553/2020 αποφάσεις μας, τις αρμοδιότητες που 

μεταβιβάστηκαν στον Αντιδήμαρχο Δήμου Μετεώρων κο Δημήτριο Λύπα, και του μεταβιβάζει, επιπλέον 

κατά τη διάταξη του άρθρου 59 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, την αρμοδιότητα σχετικά με τον 

Πολιτισμό, ήτοι τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

• Έχει την  ευθύνη προστασίας, προβολής και ανάδειξης των µουσείων , µνηµείων, σπηλαίων, καθώς 

και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.  

• Έχει την ευθύνη λειτουργίας Μουσείων και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης 

αυτών.  

• Έχει την  ευθύνη εφαρµογής των  πολιτικών για την ανάδειξη,  προστασία και προβολή του τοπικού 

πολιτισµού και των πολιτιστικών αγαθών του ∆ήµου µας.  

• Έχει την  ευθύνη σχεδιασµού, εισήγησης και µέριµνας για τη δηµιουργία µουσείων, πινακοθηκών, 

κινηµατογράφων.  

• Έχει την  ευθύνη προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  

• Έχει την  ευθύνη επιχορήγησης ΝΠΙ∆,  τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα 

δραστηριότητες στη χωρική αρµοδιότητα του ∆ήµου.  

• Έχει την  ευθύνη προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 

(περιλαµβανοµένων και των Αδελφοποιήσεων). 

• Έχει την  ευθύνη οργάνωσης των εθνικών και τοπικών επετειακών εκδηλώσεων του ∆ήµου.  

• Έχει την ευθύνη στολισμού του Δήμου κατά την περίοδο των εορτών. 

• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχουν σχέση με τον τομέα των 

αρμοδιοτήτων του. 

Οι υπόλοιπες αρµοδιότητες που ήδη έχουν ανατεθεί στον Αντιδήµαρχο ∆ήµου Μετεώρων κο Δημήτριο 

Λύπα, δυνάµει των υπ’ αριθ. 43/2020 και 553/2020 αποφάσεών μας, εξακολουθούν να ισχύουν.  

 

Γ. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 439/2019 απόφασή μας ως προς το σκέλος Β, το οποίο ορίζει ‘’Β. 

Αναπλήρωση ∆ηµάρχου λόγω απουσίας ή κωλύµατος ως εξής: Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, 

τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Νικόλαος Φωλίνας, που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο 

και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κο 

∆ηµήτριο Κόττη’’, το οποίο αντικαθίσταται πλέον ως εξής: ‘’ Β. Αναπλήρωση ∆ηµάρχου λόγω απουσίας ή 

κωλύµατος ως εξής: Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 

Αντιδήµαρχος κος  Δημήτριος Κόττης, που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο.’’. 
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Δ. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 439/2019 απόφασή μας ως προς το σκέλος Γ, το οποίο ορίζει ‘’Γ. 

Αναπλήρωση Αντιδηµάρχων λόγω απουσίας ή κωλύµατος τους θα γίνεται ως εξής : Τον κο Στέφανο 

Θεοχάρη, αναπληρώνει ο κ Γεώργιος Παπανικολάου. Την κο Γεώργιο Παπανικολάου, αναπληρώνει ο κος 

Στέφανος Θεοχάρης. Τον κο Νικόλαο Φωλίνα , αναπληρώνει ο κος Βασίλειος Τσίκαρης. Τον κο Βασίλειο 

Τσίκαρη , αναπληρώνει ο κος Γεώργιος Θώµος. Τον κο Γεώργιο Θώµο, αναπληρώνει ο Βασίλειος Τσίκαρης. 

Τον κο Αντώνιο Τούλα αναπληρώνει ο κ. ∆ηµήτριος Κόττης. Τον κο ∆ηµήτριο Κόττη αναπληρώνει ο κ. 

Αντώνιος Τούλας’’, ως προς το ότι καταργείται η διάταξη  ‘’ …  Τον κο Νικόλαο Φωλίνα , αναπληρώνει ο 

κος Βασίλειος Τσίκαρης. …’’. 

 

 Σημειώνεται, ότι, κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι υπ’ αριθ. 439/2019, 43/2020 και 

553/2020 αποφάσεις Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων ως προς τις υπόλοιπες διατάξεις τους, οι οποίες δεν 

έχουν τροποποιηθεί και καταργηθεί κατά τα ανωτέρω. 

 

Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού ή σε µία εβδοµαδιαία της 

πρωτεύουσας του Νοµού, να αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του 

∆ήµου Μετεώρων.   

 

 

Ο Δήμαρχος Μετεώρων 

 

 

Θεόδωρος Γ. Αλέκος 

 

Κοινοποίηση:  

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 

 

 

Εσωτερική διανομή:  

1. Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι 

2. Γραφείο Δημάρχου Μετεώρων 

3. Διευθύνσεις και αυτοτελείς οργανικές μονάδες Δήμου Μετεώρων 

4. Πρωτόκολλο Δήμου Μετεώρων 
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