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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο: 348  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 

ισχύει, 

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄):«Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του 

N.4555/2018(ΦΕΚ 133 Α΄): «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», αναφορικά με τον 

ορισμό των Αντιδημάρχων και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου, καθώς 

και από την περίπτ.δ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134 Α΄), 

σύμφωνα με τις οποίες δεν μπορεί να οριστεί ως Αντιδήμαρχος σύμβουλος που 

ανήκει σε διαφορετική δημοτική παράταξη από αυτή του δημάρχου, εκτός εάν 

εγκριθεί από την πλειοψηφία των συμβούλων της παράταξης στην οποία ανήκει ο 

σύμβουλος αυτός, με την προϋπόθεση η παράταξη αυτή να αριθμεί πάνω από δύο 

(2) μέλη, χωρίς να μπορεί να ανακληθεί η ανωτέρω έγκριση, 

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρο 66 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την 

παρ.4α του άρθρου 114 του Ν.4623/2019, με τις οποίες προβλέπεται ότι 

Αντιδήμαρχος μπορεί να οριστεί και ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2: «Συγκρότηση δήμων» του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 

τεύχος Α΄),με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010, η 

οποία είχε τροποποιηθεί με την παρ. 3ε του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 
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τεύχος Α΄) και το άρθρο 9 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α΄) και κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του Ν.4147/13 (ΦΕΚ 98/26.04.2013 τεύχος Α΄), όπου προβλέπεται η 

δυνατότητα καταβολής αντιμισθίας σε όλους τους αντιδημάρχους, ανεξαρτήτως του 

πληθυσμού του δήμου, 

7.Την εγκύκλιο 82/59633/20.08.2019 «Ορισμός Αντιδημάρχων» 

(ΑΔΑ:ΨΨ3Ψ465ΧΘ7 - 5ΑΜ), του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία αναφέρεται 

μεταξύ άλλων ότι οι αντιδήμαρχοι ασκούν τις αρμοδιότητές τους από την ημερομηνία 

δημοσίευσης των αποφάσεων ορισμού τους, οι οποίες δεν έχουν σε καμία 

περίπτωση αναδρομικό χαρακτήρα τόσο για την καταβολή αντιμισθίας όσο και για τη 

λήψη της ειδικής άδειας του άρθρου 93 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, 

8. Το παράρτημα Ι της 82/59633/20.08.2019 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. όπου παρατίθεται 

πίνακας με τον ανώτατο αριθμό αντιδημάρχων ανά Δήμο της χώρας, 

9. Την υπ’αριθμ.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», σύμφωνα με 

την οποία ο πληθυσμός του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, όπως προκύπτει από την 

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ανέρχεται στους 5.809 κατοίκους, 

10. Την υπ’αριθμ.11247/28.12.2012 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής (Β΄ 3465), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.ΓΠ-191/20.3.2014 

όμοια απόφαση (Β΄ 698), 

11. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 

68 παρ.2 του Ν.4555/2018 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) 

Αντιδήμαρχοι, 

12. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες, 

μία (1)Δημοτική Κοινότητα και οκτώ (8) Τοπικές Κοινότητες, 

13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ:3321/Β΄/12-12-2012), 

όπως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεών του (ΦΕΚ:3056/τ.Β΄/05-09-2017 - ΦΕΚ: 

4414/τ.Β΄/03-10-2018 - ΦΕΚ: 657/τ.Β΄/28-02-2019), 

14. Την ανάγκη μεταβίβασης ουσιαστικών αρμοδιοτήτων του Δημάρχου για την 

αποτελεσματικότερη άσκησή τους και για την αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία των 

υπηρεσιών του Δήμου 

15. Την 285/2019 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι 

περιόδου 2019-2020 

16. Την 526/2020 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι 

περιόδου 2020-2021 

17.  Το γεγονός ότι η ανωτέρω (526/2020) απόφαση έχει ισχύ έως 31 Αυγούστου 

2021 

ΑΔΑ: Ψ281ΩΡΚ-4ΛΙ



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Α. Την παράταση της θητείας μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2021, των ήδη ορισθέντων 

Αντιδημάρχων με τις αρμοδιότητες καθ΄ύλην και κατά τόπο που τους έχουν 

μεταβιβαστεί  με την 526/2020 Απόφαση Δημάρχου. 

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω απόφαση Δημάρχου. 

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1η Σεπτεμβρίου 2021. 

 

Η απόφαση να δημοσιευτεί αυτούσια σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και, αν 

δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού 

και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, καθώς 

και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 59 

του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 

του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α'). 

 

 

Ο Δήμαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου 
Κοινοποίηση: 
1. Αντιδήμαρχοι Δήμου  
2. Γενικός Γραμματέας Δήμου  
3. Υπηρεσίες/Γραφεία Δήμου 
 
                                                                                      Παναγιώτης Κουτσάφτης 
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