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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87τ. Α΄ ), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του
θεσμικού
πλαισίου
της
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
………….πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133 τ.Α΄ ), αναφορικά
με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του
Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών , διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση
………και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4647/2019 «Κατεπείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
204τ. Α΄ ), με τις οποίες προτίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 59
του Ν.3852/2010 όπως αυτό ισχύει, αναφορικά με τον ορισμό
άμισθων αντιδημάρχων , σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο

του αριθμού των αντιδημάρχων
συμπληρούμενου άρθρου.
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87τ. Α΄ ) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και
Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας,
σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τ.Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες
του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό
του
θεσμικού
πλαισίου
οργάνωσης
και
λειτουργίας
Δ.Ε.Υ.Α……………………….. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 τ.Α΄ )
και της παρ. 3ε άρθρου 3 του Ν..4051/2012 (ΦΕΚ 40 τ. Α΄),
αναφορικά με την αντιμισθία.
6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής
έτους 2011 [ απόφαση προέδρου Ελληνικής Στατιστικής Αρχής :
ΓΠ-191/20.3.2014 (ΦΕΚ 698 τ. Β΄ / 2014)] για το Δήμο Μεγαρέων ,
σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 36.924
κατοίκους.
7. Την υπ’ αριθμ./59633/εγκ.82/20.08.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών « Ορισμός Αντιδημάρχων » (ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ75ΑΜ).
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 2961/
τ.Β΄ /23-12-2011 ) όπως τροποποιήθηκε ως προς το άρθρο 23
αυτού (ΦΕΚ 3162/τ. Β’/12-9-2017) ,
συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε ως προς τα άρθρα 14 και 23 αντίστοιχα (ΦΕΚ
691τ.Β΄ /1-3-2019)
9. Την υπ’ αριθμ. 596/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών , με την οποία ανακηρύχθηκε ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι του Δήμου Μεγαρέων για την περίοδο από 1 – 9 – 2019
έως και 31 – 12 – 2023
10. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μεγαρέων έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.
11. Το γεγονός ότι στο Δήμο Μεγαρέων μπορεί να ορισθούν πέντε (5)
Αντιδήμαρχοι με αντιμισθία και δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι
12. Τις υπ’ αριθμ. 749/οικ.17535/11-9-2019, 750/οικ.17536/11-9-2019,
751/οικ.17537/11-9-2019,
752/οικ.17537/11-9-2019,
και
753/οικ.17537/11-9-2019, αποφάσεις μας με τις οποίες ορίσθηκαν οι
Αντιδήμαρχοι με θητεία έως 10 Οκτωβρίου 2020
13. Το γεγονός ότι με την υπ’ αριθμ. 86/οικ.2305/30-1-2020 απόφασή
μας , τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 751/οικ.17537/11-9-2019

απόφασή μας και η κα Ελένη Ρήγα ορίσθηκε ως άμισθη
αντιδήμαρχος
για το υπόλοιπο της θητείας της έως και 10
Οκτωβρίου 2020»
14. Την ανάγκη της εύρυθμης , ταχείας, παραγωγικής και απρόσκοπτης
λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σταύρο
Φωτίου του Νικολάου, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία.
Γ. Μεταβιβάζουμε στον ως άνω ορισθέντα τις παρακάτω
αρμοδιότητες , όπως αυτές περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής
Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2961 τ. Β΄ /23-12-2011) όπως τροποποιήθηκε ως
προς το άρθρο 23 αυτού (ΦΕΚ 3162/τ. Β’/12-9-2017) , συμπληρώθηκε
και τροποποιήθηκε ως προς τα άρθρα 14 και 23 αντίστοιχα (ΦΕΚ
691τ.Β΄ /1-3-2019) :
1) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των
λειτουργιών

της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, οι

αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου όπως
έχει συμπληρωθεί , τροποποιηθεί και ισχύει και στις ισχύουσες
διατάξεις Νόμων , Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων
2) Τις αρμοδιότητες σε θέματα της Κοινότητας Κινέτας της Δημοτικής
Ενότητας Μεγαρέων.
3) Την τέλεση πολιτικών γάμων
Δ. Ο ανωτέρω κατά την θητεία του, δεν μπορεί να εκλεγεί ή να
είναι μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
Ε. Το προσωπικό των Υπηρεσιών , στις οποίες ανήκουν οι
εκχωρηθείσες αρμοδιότητες , υποχρεούται να προσαρμόζεται στις
υποδείξεις του ανωτέρω Αντιδημάρχου και να εκτελεί τις εντολές του ,
εντός των πλαισίων των Νόμων , Διατάξεων και Εγκυκλίων των
Προϊσταμένων Αρχών .
ΣΤ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου , τις
αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος .
Ζ. Η παρούσα απόφαση , να δημοσιευτεί μία φορά σε μία
ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαρέων
Ο Δήμαρχος
Γρηγόριος Ι. Σταμούλης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Γραφείο κ. Δημάρχου

2. Γραφείο Προέδρου
Δημοτικού Συμβουλίου
3. Ορισθέντα Αντιδήμαρχο
4. κ. Γενικό Γραμματέα
5. κ.κ. Προέδρους
Δημοτικών Κοινοτήτων
6. Όλες τις Δ/νσεις του Δήμου
7. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
( για τις δικές της ενέργειες)
8. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
( για τις δικές της ενέργειες )

Ακριβές Αντίγραφο
Η Τμηματάρχης
Ανθρώπινου Δυναμικού
Φωτεινή Στυλιανοπούλου

