
Καλλικράτης, Αρμοδιότητες – Υποχρεώσεις
Δημάρχου – Αντιδημάρχων

Το Πρόγραμμα Καλλικράτης (NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852 – Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)
είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζονται όλες οι αλλαγές στην
τοπική Αυτοδιοίκηση. Θεωρούμε, λοιπόν, πως είναι υποχρέωση
όλων μας να γνωρίζουμε τις βασικές αρχές γιατί έτσι θα γνωρίζουμε
τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αιρετών μας αλλά και τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα όλων εμάς, των απλών πολιτών –
δημοτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 58

Αρμοδιότητες του δημάρχου

1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει
τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου
ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και
ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας
και της αποτελεσματικότητας.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος:

α) Eκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.
β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής
και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων
αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
γ) Ορίζει τους αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της
εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των
αποφάσεών της.
δ) Eίναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. Ως προϊστάμενος
όλου του προσωπικού του δήμου εκδίδει τις πράξεις που
προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους
υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.
ε) Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά
εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί
από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.
στ) Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο δήμος.
ζ) Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που
διέπουν τις αρμοδιότητες του δήμου.
η) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης
των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
θ) Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου από μέλη
του δημοτικού συμβουλίου, υπαλλήλους του δήμου, υπαλλήλους του
δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του



δήμου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.
2. Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται
άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης
απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που
ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής
ποιότητας ζωής.

Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη
σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης
επιτροπής.
3. Σε περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συμφέροντα του δημάρχου ή
συγγενή του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας
συγκρούονται με τα συμφέροντα του δήμου, ο δήμαρχος υποχρεούται
να απέχει και τα αντίστοιχα καθήκοντα ασκεί αντιδήμαρχος ή
σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που ορίζεται από το
δημοτικό συμβούλιο. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά
σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
4. Στις περιπτώσεις που ο δήμαρχος εκτελεί αποφάσεις σύμφωνα με
τη ρύθμιση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, δεν
υπέχει αστική, ποινική και πειθαρχική ευθύνη, εφόσον αυτές δεν
έχουν ακυρωθεί, ανακληθεί ή ανασταλεί.
5. Ο δήμαρχος δεν θεωρείται υπόλογος κατά την έννοια του άρθρου
25 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει, και σε βάρος του
επιτρέπεται καταλογισμός μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια.
6. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 4 και 5 ισχύουν και για τους
αντιδημάρχους όταν σε αυτούς ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων
του δημάρχου.

Άρθρο 59
Αντιδήμαρχοι
1. Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι
σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους
οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά
τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή
περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 2 του
παρόντος.
2. Ο αριθμός των αντιδημάρχων στους δήμους που
προέρχονται από συνένωση κατά τον παρόντα νόμο ορίζεται
ως εξής:
… Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν
(20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ορίζονται έως
πέντε (5) αντιδήμαρχοι, …
4. Οι αντιδήμαρχοι εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων που
μεταβιβάζει σε αυτούς ο δήμαρχος, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και οι αρμοδιότητες για θέματα
διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ασκούν και τις
ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες:
α) Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που
είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που
εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.



γ) Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού
που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Υπογράφουν με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις,
πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής
ενότητας.
ε) Συνεργάζονται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών
κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει
με απόφασή του ο δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.
5. Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
δυόμισι ετών. 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.
6. Η απόφαση του δημάρχου με την οποία ορίζονται οι αντιδήμαρχοι
και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες κατά την παράγραφο 1 του
παρόντος δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και,
αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της
πρωτεύουσας του νομού και αναρτάται και στην ιστοσελίδα του
δήμου.(!!!)
7. Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του
ασκεί ο ίδιος ο δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του
αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί άλλος αντιδήμαρχος
που ορίζεται από τον δήμαρχο ή ο ίδιος ο δήμαρχος.

Άρθρο 61
Υποχρεώσεις δημάρχου, αντιδημάρχου
και μελών επιτροπών
1. Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής
επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους θα πρέπει:
α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν
τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου
συμφέροντος,
β) να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και
να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους
προς το δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή
του κοινού συμφέροντος,
γ) να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή
οικογενειακό) που έχουν σε σχέση με θέματα του δήμου,
δ) να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη
διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο
άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του δήμου.
2. Με ευθύνη των δημοτικών συμβουλίων σε κάθε δήμο:
α) καταρτίζονται κώδικες δεοντολογίας για τους αιρετούς
εκπροσώπους τους εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 21 παρ. 3 του ν.
3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄),



β) διασφαλίζεται ότι οι κώδικες δεοντολογίας διανέμονται στους
αιρετούς εκπροσώπους, τις κεντρικές αρχές, άλλους
ενδιαφερόμενους φορείς και στο κοινό, χρησιμοποιώντας κάθε
πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών
της πληροφορικής και επικοινωνίας.
3. Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος υποχρεούνται να απαντούν
εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που τους
υποβάλλουν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μέσα σε ένα (1)
μήνα.
4. Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής
επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι
υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την
περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην
ιστοσελίδα του δήμου.
5. Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος δεν επιτρέπεται να απουσιάσουν
περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες συνολικά κάθε χρόνο, χωρίς
άδεια του δημοτικού συμβουλίου. H απουσία αυτή μπορεί να
παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους, έως τρεις (3) μήνες, με άδεια
του συμβουλίου.
6. Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος είναι υποχρεωμένοι να κατοικούν
στο δήμο με εξαίρεση τους δημάρχους και αντιδημάρχους των
δήμων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.


