
                   
 

        
            
 

            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

      ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                               Θήβα  06/09/2013 
      ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ                                 Αριθ. Πρωτ. : 26527 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ: 1340/2013 
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

                                             Έχοντας υπόψη : 

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), αναφορικά με τον ορισμό των 

Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ.16 του Ν.3852/2010, αναφορικά με 

τον ορισμό της θητείας των αιρετών οργάνων. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

(Ν.3463/2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τα 

άρθρα 94,95 του Ν.3852/2010.  

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

παρ.2 του Ν.3852/2010 και ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 36.477 

κατοίκους, καθώς και το γεγονός ότι αποτελείται από τέσσερις (4) 

Δημοτικές Ενότητες και άρα μπορούν να ορισθούν πέντε (5) 

Αντιδήμαρχοι. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 παρ.3ε και παρ.3στ 

«Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες 

ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας του Ν.4046/2012»  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 κεφαλαίου Α του ΦΕΚ 256Α/31-12-2012  

7. Την με αριθ. πρωτ. 26318/05-09-2013 αίτηση παραίτησης της κ. 

Χατζίνα Αικατερίνης του Αναστασίου από την θέση Αντιδημάρχου. 

8. Την με αριθ. 1/02-01-2013 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων (ΑΔΑ: ΒΕΦΙΩΡΜ-Ε7Ι). 

9. Των Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1369/27-04-2012 (τεύχος Β΄). 

ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΡΜ-ΒΥΡ



10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

A.     Αποδεχόμαστε την με αριθμό πρωτ. 23618/05-09-2013 αίτηση 

παραίτησης της κ. Χατζίνα Αικατερίνης του Αναστασίου από τη θέση 

Αντιδημάρχου για προσωπικούς λόγους. 

 

B.      Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δρένιο Σωτήριο του 

Χαραλάμπους ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Θηβαίων για τη Δημοτική 

Ενότητα Βαγίων από 06-09-2013 έως 31-08-2014 και του μεταβιβάζουμε 

την παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητα: 

 

    Τη λειτουργία και το συντονισμό όλων των υπηρεσιών του Αυτοτελούς 

Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 

     Επίσης του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες: 

 

i. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι 

εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Βαγίων. 

ii. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, των εργασιών και της 

καθαριότητας που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Βαγίων. 

iii. Την μέριμνα και την καλή κατάσταση και λειτουργία  του εξοπλισμού 

που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Βαγίων. 

iv. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών 

εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που 

λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων. 

v. Το δικαίωμα υπογραφής του γνησίου των υπογραφών. 

vi. Την επικύρωση των φωτοαντιγράφων. 

vii. Την έκδοση αδειών για την τέλεση πολιτικών γάμων. 

viii. Την τέλεση των πολιτικών γάμων 

ix. Την συνεργασία με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαγίων για 

την επίλυση των προβλημάτων της. 

x. Την έκδοση βεβαιώσεων παραγωγικών Λαϊκών Αγορών. 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΡΜ-ΒΥΡ



 

 

 

Γ.  Ο 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 

του Δημάρχου. 

 

Δ.  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Δρένιου 

Σωτηρίου του Χαραλάμπους της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων τις αρμοδιότητες  

ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζησταμάτης Ανδρέας του Δημητρίου. 

 

Ε.  Ο Αντιδήμαρχος κ. Δρένιος Σωτήριος του Χαραλάμπους δεν θα λαμβάνει 

αντιμισθία. 

 

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια 

εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου.  

 

 

 

                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ   
        
 
       ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ       

                                                               

ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΡΜ-ΒΥΡ


