
 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Θήβα,    31/8/2017 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                             Αρ.Πρωτ. 18764 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ  

   

  

            ΑΠΟΦΑΣΗ 1129 

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ  

  

Έχοντας υπόψη:  

1. Tις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α' 87), αναφορικά με τον 

ορισμό Αντιδημάρχων. 

2. Την υπ' αρ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών “Πρωτοβάθμιοι και 

Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010”, 

όπως ισχύει.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (Α'107) περί αντιμισθίας Αντιδημάρχων.  

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Θηβαίων εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 

3582/2010 και ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 36.477 κατοίκους (σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011) καθώς και το γεγονός ότι αποτελείται από τέσσερις (4) Δημοτικές 

Ενότητες και επομένως μπορούν να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.  

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

1369/27-4-2012 (τεύχος Β')  

6. Την από 31-8-2017 επιστολή παραίτησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Βαγίων 

Δήμου Θηβαίων κ. Τσαραμπάρη Παναγιώτη και την υπ' αρ. 1128/31-8-2017  απόφαση 

αποδοχής αυτής του Δημάρχου Θηβαίων.  

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δρένιο Σωτήριο του Χαραλάμπους ως 

Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων του Δήμου Θηβαίων, με θητεία από 1-9-2017 έως 

31-8-2019 , μεταβιβάζοντας σε αυτόν τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες: 

 

i. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη 

Δημοτική Ενότητα. 

ii. Tην ευθύνη για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας στη 

Δημοτική Ενότητα.  

iii. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, των εργασιών και της καθαριότητας που 

εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα. 

iv. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη 

Δημοτική Ενότητα. 

v. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που 

εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής 

Ενότητας. 

vi. Το δικαίωμα βεβαίωσης του γνήσιου των υπογραφών. 

vii. Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων. 

viii. Την έκδοση αδειών για την τέλεση πολιτικών γάμων. 

ix. Την τέλεση των πολιτικών γάμων. 

x. Τη συνεργασία με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαγίων για την επίλυση των 

προβλημάτων της. 

xi. Επίσης του μεταβιβάζει την παρακάτω καθ΄ύλην αρμοδιότητα:  

Την λειτουργία και το συντονισμό των υπηρεσιών του Τμήματος Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης  που ανήκει στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Καθαριότητας – 

και Ανακύκλωσης. 

xii. Η ως άνω καθ΄ύλην αρμοδιότητα δεν θα ασκείται πλέον από τον Αντιδήμαρχο κ.                 

Χατζησταμάτη  Ανδρέα ως αυτή  του είχε μεταβιβαστεί σύμφωνα με  την υπ΄αριθ. 232/  

aρ. πρωτ. 4173/28-2-2017 απόφαση Δημάρχου. 

 

B. O ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του 

δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με 

ειδικά αιτιολογημένη απόφαση Δημάρχου.  

 

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Δρένιου Σωτήριου του 
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Χαραλάμπους τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζησταμάτης Ανδρέας. 

 

Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και αν δεν υπάρχει 

ημερήσια σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ  

   

   

  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
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