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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          

ΝΟΜΟΣ  ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Λαιμός  03/09/2019 

Αριθμ πρωτ. : - 3185  - 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων στον Δήμο Πρεσπών και μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους οριζόμενους για την δημοτική περίοδο από 

01-09-2019 μέχρι 31-12-2020». 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  302/2019 
Ο Δήμαρχος του Δήμου Πρεσπών  

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018. 

3. Την αριθμ. 82/59633/20.8.2019 εγκλύκλιο του ΥΠ. ΕΣ.  

4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 

της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Πρεσπών, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του 

ανέρχεται στους 1.560,00 κατοίκους. 

5.  Το γεγονός ότι ο Δήμος Πρεσπών έχει δύο (02) Δημοτικές Ενότητες. 

 

Αποφασίζει 
Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Πρεσπών, με θητεία ενός 

έτους και τεσσάρων μηνών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή   

από 01-09-2019 μέχρι 31-12-2020, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω: 

1. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. 

Παπαδόπουλο Χρήστο, του Αχιλλέα και του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην και κατά 

τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

1. Εποπτεία Πολιτικής Προστασίας. 

2. Εποπτεία Γεωργικών – κτηνοτροφικών – Δασικών Θεμάτων και Αλιείας. 

3. Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης. 

4. Πολιτιστικών – Αθλητικών εκδηλώσεων. 

5. Εποπτεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

6. Κοινωνικής υπηρεσίας και αλληλεγγύης. 

7. Εποπτεία Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Άρδευσης – Χώρων Πρασίνου -  

Φωτισμού Οδών Πλατειών (Φ.Ο.Π.) – Παιδικών Χαρών – Αθλητικών Χώρων – 

ΕΕΛ – Σχολικών Μονάδων 
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8.Την ομαλή αποκομιδή των απορριμμάτων και καθαριότητα όλων των 

κοινόχρηστων χώρων. 

9.Τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου εντός και εκτός των οικισμών και 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. 

10.  Την  εποπτεία  οδικού δικτύου και ομαλής λειτουργίας των συγκοινωνιών. 

11.   Την εποπτεία επί θεμάτων υγείας – πρόνοιας. 

12.   Την ευθύνη καλής διαχείρισης των δημοσίων – δημοτικών και κοινοχρήστων 

εκτάσεων. 

13. Την ευθύνη και έλεγχο των χώρων διάθεσης τοπικών προϊόντων από 

παραγωγούς ή μικροπωλητές,   

για τις  Κοινότητες, Λαιμού, Ψαράδων, Βροντερού, Αγίου Αχιλλείου, Αγίου 

Γερμανού, Πλατέος, Καλλιθέας, Λευκώνας, Καρυών Μικρολίμνης. 

 

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. 

Τράσια Άγγελο, του Αχιλλέα και του μεταβιβάζει καθ΄ ύλην και κατά τόπο τις 

παρακάτω αρμοδιότητες: 

1.      Εποπτεία Πολιτικής Προστασίας. 

2.      Εποπτεία Γεωργικών – κτηνοτροφικών – Δασικών Θεμάτων και Αλιείας. 

3.      Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης. 

4.       Πολιτιστικών – Αθλητικών εκδηλώσεων. 

5.       Εποπτεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

6.       Κοινωνικής υπηρεσίας και αλληλεγγύης. 

7. Εποπτεία Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Άρδευσης – Χώρων Πρασίνου -  

Φωτισμού Οδών Πλατειών (Φ.Ο.Π.) – Παιδικών Χαρών – Αθλητικών Χώρων – 

ΕΕΛ – Σχολικών Μονάδων 

8. Την ομαλή αποκομιδή των απορριμμάτων και καθαριότητα όλων των 

κοινόχρηστων χώρων. 

9. Τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου εντός και εκτός των οικισμών και 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. 

10.   Την  εποπτεία  οδικού δικτύου και ομαλής λειτουργίας των συγκοινωνιών. 

11.   Την εποπτεία επί θεμάτων υγείας – πρόνοιας. 

12.   Την ευθύνη καλής διαχείρισης των δημοσίων – δημοτικών και κοινοχρήστων 

εκτάσεων. 

13. Την ευθύνη και έλεγχο των χώρων διάθεσης τοπικών προϊόντων από 

παραγωγούς ή μικροπωλητές, 

για τις Κοινότητες Κρυσταλλοπηγής, Βατοχωρίου, Κώττα, Πισοδερίου, 

Ανταρτικού και Πρασίνου.  

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν 

μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν 

τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του 

δημάρχου. 
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Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις 

αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου 

κ. Παπαδόπουλου Χρήστου, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. 

Τράσιας Άγγελος, ενώ τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τράσια 

Άγγελου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος 

Χρήστος.  

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να 

ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Παπαδόπουλος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο 

και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται 

από τον Αντιδήμαρχο κ Τράσια Άγγελο. 

Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια 

εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

 

                        Ο   Δ ή μ α ρ χ ο ς 

 

 

 

     Παναγιώτης Χρ. Πασχαλίδης 
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