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ΘΕΜΑ:  Παράταση θητείας άμισθου Αντιδημάρχου.  

  

Η Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α707-06- 2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4555/2018 (φΕΚ 133/Α719.07.2018 ) 

και το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α72019)  

2. Τις διατάξεις του άρθ. 47 του Ν. 4647/2019 ΦΕΚ 204/Α72019), περί ορισμού άμισθων 

αντιδημάρχων.  

3. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.  

4. Την εγκύκλιο 48/22119/07-04-2020 (ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΝΤΛ6-ΕΞΦ) του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων».  

5. Την αρίθ.πρωτ.9419/31-10-2021 Απόφαση Δημάρχου περί «Ορισμός Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ: 

Ρ296ΩΨΚ-ΨΝΩ).  

6. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αμφίκλειας Ελάτειας  μπορούν να οριστούν τέσσερις (4) 

Αντιδήμαρχοι έμμισθοι και ένας (1) άμισθος.  

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας, (ΦΕΚ 

2378/Β’/2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των 

αναγκών του.  

9. Την αρίθμ.4292/11-06-2020 προηγούμενη απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:6ΣΛΘΩΨΚ-Α4Ο) με 

θέμα «Ορισμός άμισθου Αντιδημάρχου» με την οποία ορίστηκε  ο Δημοτικός Σύμβουλος 

Σεραφείμ Γκενεράλης του Ιωάννη ως άμισθος Αντιδήμαρχος του Δήμου Αμφίκλειας – 

Ελάτειας, με θητεία από την 16.06.2020 έως την 15.06.2021. 

ΑΔΑ: 6ΗΥΚΩΨΚ-0ΓΖ



  

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Παρατείνει την θητεία του ήδη ορισθέντος άμισθου Αντιδημάρχου  κ. Σεραφείμ Γκενεράλη του 

Ιωάννη έως 30-09-2021, στον οποίο : 

Α. Του μεταβιβάζονται οι παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αμφίκλειας και 

συγκεκριμένα:  

• Να παρακολουθεί κατ΄ εξουσιοδότηση της Δημάρχου την εξέλιξη των έργων και των εργασιών 

που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα Αμφίκλειας.  

• Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην 

Δημοτική Ενότητα Αμφίκλειας.  

• Να συνεργάζεται με τη Δήμαρχο και τους καθ’ ύλην υπεύθυνους Αντιδημάρχους για θέματα 

αρμοδιότητάς του στην Δημοτική Ενότητα Αμφίκλειας όπως π.χ. επίβλεψη και λειτουργία 

Υπηρεσιών άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας.  

• Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά 

διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της 

Δημοτικής Ενότητας.  

• Να συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και τους 

εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.  

• Να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του η Δήμαρχος, 

που αφορά την Δημοτική Ενότητα Αμφίκλειας.  

Β. Του μεταβιβάζεται το δικαίωμα της υπογραφής, όλων των εγγράφων που αφορούν τις ως άνω 

αρμοδιότητες, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη 

λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, με τη σύμφωνη πάντα γνώμη της 

Δημάρχου.  

Το αξίωμα των Άμισθων Αντιδημάρχων είναι τιμητικό και άμισθο και θεσπίστηκε για λόγους 

ενδυνάμωσης της εύρυθμης λειτουργίας των δήμων και της αποτελεσματικότερης άσκησης των 

αρμοδιοτήτων του δημάρχου. Οι αντιδήμαρχοι αυτοί δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιαδήποτε άλλη 

οικονομική απολαβής (όπως π.χ. εξόδων κίνησης κ.α. ) και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 

93,παρ.1 του ν.3852/2010 όπως ισχύει, περί υποχρεωτικής χορήγησης ειδικής άδειας άνευ αποδοχών 

για όλο το διάστημα της θητείας τους.  

 Η παράταση της θητείας του ανωτέρω  ορίζεται από την 16.06.2021 έως την 30.09.2021.  

ΑΔΑ: 6ΗΥΚΩΨΚ-0ΓΖ



 

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά στην ημερήσια εφημερίδα «Λαμιακός Τύπος» και να αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  

                               Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ  

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ  

ΑΔΑ: 6ΗΥΚΩΨΚ-0ΓΖ
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