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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γρεβενά,   10  Φεβρουαρίου  2022 
ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                 Αριθ. Πρωτ.: - 1.688 - 
ΔΗΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                                Αριθ. Αποφ.: - 168/2022 - 
Διεύθυνση : Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα : Ανθρώπινου Δυναμικού 
Αρμόδιος : Δημήτριος Βάϊος 
Διεύθυνση : Πλατ. Ελευθερίας 1 
Τ.Κ. : 511 00  Γρεβενά 
Τηλέφωνο : 24623-50868 
e-mail : vaios.dimitrios@0641.syzefxis.gov.gr 
 
 

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή Παραίτησης Αντιδημάρχου και μερική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1.411/2021 
προηγούμενης απόφασης Δημάρχου με θέμα: “Ορισμός Αντιδημάρχων”». 
 

Ο  Δήμαρχος Γρεβενών 
  

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 
άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των 
Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α' 134). 
2. Τη διάταξη του άρθρου 89 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος εγκρίθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’/ 8-6-2006). 
3. Τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 
4. Τη διάταξη του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει. 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Τ.Α.). 
6. 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. 
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό 
αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία. 
8. Την υπ’ αριθ. 82/59633/20.08.2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με: «Ορισμός Αντιδημάρχων». 
9. Τη διάταξη του άρθρου 47 του Ν. 4647/2013 «Άμισθοι Αντιδήμαρχοι», όπως ισχύει. 
10. Την υπ’ αριθ. 48/ΑΠ:22119/07-04-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί Ορισμού 
Αντιδημάρχων» [ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ]. 
11. Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και 
επομένως μπορεί να ορισθούν οκτώ (8) Αντιδήμαρχοι. 
12. Την αριθ. 888/12.610/27.08.2020 (ΑΔΑ: ΨΟΦΗΩ9Γ-ΑΤ3) Απόφαση Δημάρχου Γρεβενών περί 
ορισμού Αντιδημάρχων. 
13. Την αριθ. 1.027/11.304/30.08.2021 (ΑΔΑ: Ψ66ΘΩ9Γ-ΓΩ4) Απόφαση Δημάρχου Γρεβενών περί 
παράτασης της θητείας Αντιδημάρχων. 
14. Την αριθ. 1.411/14.994/04.11.2021 (ΑΔΑ: 9ΚΞΨΩ9Γ-ΜΓΚ) Απόφαση Δημάρχου Γρεβενών περί 
Ορισμό Αντιδημάρχων. 
15. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον 
Δήμο Γρεβενών, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 25.905 κατοίκους, (ΦΕΚ 
697/τ.Β’/20-03-2014). 
16. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Γρεβενών όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει (ΦΕΚ 2577/τ.Β΄/07-11-2011 ). 
17. Το άρθρο 47 του Ν. 4647/2019 με το οποίο προστέθηκε παράγραφος 7 άρθρο 59 Ν. 3852/2010 ως 
εξής: «Με την απόφαση της παραγράφου 5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να 
ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της 
παραγράφου 2. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, αν ισούται ή υπερβαίνει 
το ήμισυ αυτής. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής  
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απολαβής και ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων - 
συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων.» 
18. Την από 09-02-2022 (αριθ. Πρωτ. 1.636/09-02-2022) αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. 
Ελευθερίου Χατζηγεωργίου. 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
Τροποποιεί την αριθ. 1.411/2021 Απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών «Ορισμός Αντιδημάρχων», ως εξής: 
 

Α. Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Αντιδημάρχου κ. Ελευθέριου Χατζηγεωργίου, για τους 
λόγους που αναφέρονται στην αίτηση παραίτησής του και τον απαλλάσσουμε από την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του ως Αντιδήμαρχο. 
 

Β. Ορίζουμε τον κ. Αλέξανδρο Κατσάλη του Χρήστου, Δημοτικό Σύμβουλο, ως νέο Αντιδήμαρχο 
Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Γρεβενών, από 10-02-2022 / έως 31-12-2022 και μεταβιβάζουμε σε 
αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω: 
 

Καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
 Εποπτεία των προβλεπόμενων από τον Ο.Ε.Υ. Υπηρεσιών, Δράσεων και προγραμμάτων του Δήμου 
που έχουν ως αρμοδιότητα την κοινωνική μέριμνα και υγεία των δημοτών. 
 Τη συνεργασία µε τα νομικά πρόσωπα του δήμου που ασκούν αρμοδιότητες Κοινωνικής Πολιτικής. 
 Οργάνωση της παροχής διοικητικής εξυπηρέτησης του πολίτη κατ' οίκον µε την αποστολή 
υπαλλήλου του Δήμου, ιδιαίτερα σε δημότες που έχουν την ανάγκη αυτή ή μένουν μακριά από την 
έδρα του Δήμου. 
 Μέριμνα για την απρόσκοπτη προσέλευση των πολιτών για εξυπηρέτηση στους δημόσιους χώρους. 
 Συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των ΚΕΠ. 
 Την ανάπτυξη και προώθηση του εθελοντισμού για έργα και πρωτοβουλίες κοινωνικής προστασίας 
και αλληλεγγύης. 
 Μεριμνά για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων, την ίδρυση ή βελτίωση της λειτουργίας 
εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων καθώς και τη νόμιμη καλλιέργεια του φιλοζωικού 
ενδιαφέροντος των δημοτών όπως προβλέπουν οι διατάξεις, χωρίς τη ρύπανση δημοτικών χώρων. 
 Εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων. 
 Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του. 
 Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του. 
 Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική 
Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου. 
 Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.  
 Τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Γρεβενών. 
 

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Αλέξανδρου Κατσάλη τις 
αρμοδιότητες αυτού ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Ιφιγένεια Στεργιούλα και το αντίστροφο. 
 

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 1.411/2021 Απόφαση του Δημάρχου Γρεβενών. 
 

Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία 
της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς επίσης και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου.  
 
Κοινοποίηση:                                                                                                                              Ο Δήμαρχος Γρεβενών 
1. Γραφείο Δημάρχου.                                                                                                                  
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου. 
3. Ενδιαφερόμενους Αντιδημάρχους. 
4. Δ/νσεις & Τμήμα Δήμου.                                                                                                      Γεώργιος Δασταμάνης 
5. Δημοτικές Ενότητες Δήμου. 
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