
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Νίκαια  30 Σεπτεμβρίου 2020 

ΝΟΜΟΣ        ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ        ΚΙΛΕΛΕΡ                            Αριθμ. Πρωτ.  23425  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

0 Δήμαρχος ΚΙΛΕΛΕΡ 
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.-Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 3.-Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση 

ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 

Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει." 

4.-Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 

87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 

ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία. 

5.-Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. 

ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Κιλελέρ, σύμφωνα με τα οποία ο 

πληθυσμός του ανέρχεται στους 20.854 κατοίκους. 

6.-Το γεγονός ότι ο Δήμος Κιλελέρ  έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες. 

7.-Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν 6 Αντιδήμαρχοι. 

8.-την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων. 

9.-Την 18105/01-09-2020 απόφασή μας περί ορισμού Αντιδημάρχων 

10.-Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Κιλελέρ (ΦΕΚ 2316/τ.Β./17-

10-2011) 

11.Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του 

 12.-Την αριθμ. 21123/22-09-2020 αίτηση παραίτησης του  Αντιδημάρχου κ. 

Χατζούλη Χρήστου του Αθανασίου 

 13.-Την αριθμ. 23424/30-09-2020   απόφαση του Δημάρχου περί   αποδοχής της   

παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Χατζούλη Χρήστου του Αθανασίου 

 

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Αντικαθιστά τον κατά τόπον Αντιδήμαρχο κ. Χατζούλη Χρήστο του Αθανασίου 

και ορίζει στη θέση του το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  κ. Κουκούτση 

Ιωάννη του Αχιλλέα  με θητεία  εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου δηλαδή 

για τη χρονική περίοδο 01-10-2020 έως και 31-08-2021 και του μεταβιβάζει τις 

παρακάτω αρμοδιότητες για  την Δημοτική Ενότητα ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ:  

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες 

στη δημοτική ενότητα. 

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται 

στη δημοτική ενότητα. 

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική 

ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας. 
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δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και 

λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που 

λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. 

ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων και των Τοπικών Συμβουλίων 

για την επίλυση των προβλημάτων τους. 

στ) Έχει την υποχρέωση     συνεργασίας με τους καθ' ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους 

για θέματα που αφορούν τις παραπάνω Δημοτικές Ενότητες. 

ζ) θα τελεί   Πολιτικούς Γάμους στην έδρα του Δήμου, θα βεβαιώνει το γνήσιο της 

υπογραφής και του τόπου μόνιμης κατοικίας.  

η) Θα χειρίζεται θέματα σχετικά με την λειτουργία των Καταστημάτων, επιχειρήσεων  

και εμπορίου, ήτοι:   

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,  

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε 

επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.  

- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος 

- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο  των καταστημάτων 

και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή 

- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών  

- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας 

διαφήμισης.  

- την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες 

(ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001) 

- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, 

την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και  την ευθύνη 

λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων 

οργανικών μονάδων του Δήμου. 

Ο Αντιδήμαρχος θα είναι υπεύθυνος για την ορθότητα  όλων των παραπάνω 

αρμοδιοτήτων του. 

Β. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε 

μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 

 

                                                                                      Ο     ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΚΙΛΕΛΕΡ 

 

 

 

                            ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

 

ΑΔΑ: ΨΕΗΤΩΕΝ-ΦΜΝ


