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Αρμοδιότητες του δημάρχου

 

Σύμφωνα με τις παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') όπως

τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α') και την

παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19:

«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) Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.

β) Εκτελεί 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) Είναι 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) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον

προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με

αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της

αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή

είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτού μενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην

τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της

οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης.

Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία

προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του

προϋπολογισμού.

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. 

ι. Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του

δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου. 

 

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
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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.»

6.Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 4 και 5 ισχύουν και για τους αντιδημάρχους όταν σε αυτούς

ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων του δημάρχου.» 

 

 

Στην περίπτωση μη εκλογής συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, όπως ορίζει η παρ. 4 του άρθρου

4 του Ν.4804/21, οι αρμοδιότητες του προέδρου της δημοτικής κοινότητας ασκούνται από τον

δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο. (άρθρο 4 παρ.5 Ν.4804/21)

 

Τα άρθρα 3, 4, 5, 10 και 11 του Ν.4804/21 εφαρμόζονται και ισχύουν για τις εκλογές για την

ανάδειξη των δημοτικών αρχών της παρ. 5 του άρθρου 5 και εφεξής. (άρθρο 118 παρ.2 Ν.4804/21) 

 

 

Ο προϊστάμενος της πολεοδομικής υπηρεσίας του δήμου αντλεί την αρμοδιότητά του για την έκδοση

οικοδομικών αδειών και εν γένει για την επίβλεψη της τήρησης της νομοθεσίας περί έκδοσης αδειών

δόμησης και ελέγχου κατασκευών απ' ευθείας από το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4030/2011 και επομένως,

η παράλληλη ισχύς του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, δε δημιουργεί ουσιαστική αρμοδιότητα του

δημάρχου, αλλά μόνο διοικητική σχέση προς την πολεοδομική υπηρεσία και το προσωπικό της,

δηλαδή, μπορεί ο δήμαρχος να ελέγξει πειθαρχικά τον προϊστάμενο, δεν μπορεί όμως να επέμβει

στην έκδοση μιας οικοδομικής άδειας. 

Η ίδια ερμηνεία υιοθετείται και από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο κατά το σκεπτικό  της

υπ' αριθ. 3638/2015 απόφασής του, αναφορικά με την άσκηση της αρμοδιότητας για την χορήγηση

εγκρίσεως εισόδου - εξόδου οχημάτων από εγκατάσταση κατηγορίας Β που έχει πρόσωπο επί

δημοτικής οδού, ρητά αναφέρει ότι: Αρμόδιο δε όργανο για την χορήγηση της εν λόγω εγκρίσεως

είναι  το δημοτικό συμβούλιο του οικείου Δήμου, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας

για τα θέματα που αφορούν τον Δήμο, δεδομένου ότι από το νόμο δεν έχει ανατεθεί η

αποφασιστική αρμοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου.

Ειδικότερα, η άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν έχει ανατεθεί από το νόμο στον προϊστάμενο της

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία συνιστά υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου ... Και τούτο εν

αντιθέσει με ό,τι συμβαίνει προκειμένου περί της αρμοδιότητας χορηγήσεως έγκρισης δόμησης και

άδειας δόμησης, η οποία έχει ανατεθεί με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) ειδικώς

στην Υπηρεσία Δόμησης των Δήμων. Εξάλλου, σύμφωνα με παλαιότερη σχετική νομολογία του

Συμβούλιου της Επικρατείας, οι μεταβιβαζόμενες στην Πολεοδομία του Δήμου πολεοδομικές

αρμοδιότητες ασκούνται από τον προϊστάμενο της οικείας υπηρεσίας και όχι από το δήμαρχο, ο

οποίος μάλιστα, σε περίπτωση διαφωνίας, δεν νομιμοποιείται να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως κατά

των πράξεων του πολεοδομικού οργάνου (ΣτΕ  2629/2001, 4286/1999, 3928/1997), ούτε να

καθοδηγήσει τον τελευταίο, με έγγραφες εντολές, στον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων του (ΣτΕ

3482/1991). 
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Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, οι Δήμαρχοι δε νομιμοποιούνται να ασκούν, ή και να

επεμβαίνουν, στην άσκηση των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων που αποδίδονται απευθείας εκ

του νόμου στις Υπηρεσίες Δόμησης. (Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 99562/36373/12.12.2016) 

 

Κάθε εμπλοκή, ενέργεια ή παρέμβαση αναρμόδιων οργάνων στις ανωτέρω διαδικασίες, ουδεμία

ισχύ  έχει στα έχοντα την αποφασιστική αρμοδιότητα διοικητικά όργανα (Υ∆ΟΜ). (Υπ. Περιβάλλοντος
& Ενέργειας 2585/20.03.2017) 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010, η οικεία οικονομική

επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να «αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές»

(περ. ιζ).  

Ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής

επιτροπής εφόσον ο Δήμος επικαλείται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της εξαιρετικής

διάταξης του άρθρου 58 παρ. 2 του ν. 3852/2010, ότι δηλαδή συντρέχει άμεσος και προφανής

κίνδυνος ή απειλείτο άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης

απόφασης, ενώ, περαιτέρω, ο Δήμος πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ότι

υποβλήθηκε προς έγκριση η σχετική απόφαση για την άσκηση της επίμαχης προσφυγής του

ενώπιον της οικονομικής επιτροπής. (ΣτΕ 1714/2016) 

 

 

Υπόδειγμα απόφασης Δημάρχου για ανάθεση εποπτείας και συντονισμού συγκεκριμένων

δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου   

 

 

Η έκδοση ή συνυπογραφή ή παραλαβή ή εξόφληση επιταγών από τον δήμαρχο για λογαριασμό του

δήμου και γενικά η ανάμιξη του σε διαχειριστικές ενέργειες της ταμειακής υπηρεσίας δεν

επιτρέπονται. (παρ.6 άρθρο 204 Ν.4555/18)

 

Παράβαση Καθήκοντος από Δήμαρχο. Έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στεγασμένου χώρου

εκδηλώσεων - κέντρου διασκέδασης, σε χώρο που δεν θα ήταν δυνατό να λειτουργήσει αντίστοιχη

επιχείρηση. Παράκαμψη αρμοδίου Αντιδημάρχου ή Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας, με σκοπό την

παροχή δυνατότητας σε τρίτο να πετύχει την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στεγασμένου

χώρου εκδηλώσεων - κέντρου διασκέδασης, σε χώρο που δεν θα ήταν δυνατό να λειτουργήσει

αντίστοιχη επιχείρηση. Η έκδοση της επίμαχης βεβαίωσης για χρήσεις γης δεν εντάσσεται στα

καθήκοντα του Δημάρχου (58 Ν. 3852/2010), καθώς ναι μεν εποπτεύει τις υπηρεσίες του

Δήμου, πλην όμως δεν έχει ουσιαστική αρμοδιότητα για έκδοση βεβαιώσεων που άπτονται

της αρμοδιότητας των αντιδημάρχων, ανάλογα με τον τομέα ευθύνης του καθενός και μετά την

ανάθεση των αρμοδιοτήτων σε αυτούς με απόφασή του Δημάρχου (87 παρ. 3 Ν. 3463/2006).

Πραγματική πλάνη, άλλως συγγνωστή νομική πλάνη. Η γνώση της ιεραρχικής δομής και

αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Δήμου, η παντελής απουσία ελέγχου, η ταχύτητα στην έκδοση

της επίμαχης βεβαίωσης και η μη έκδοση άλλων παρόμοιων βεβαιώσεων από τον ίδιο καθιστά

απορριπτέο τον ανωτέρω ισχυρισμό. Περαιτέρω, η παροχή της δυνατότητας σε πολίτη να

λειτουργήσει επιχείρηση σε χώρο που δεν επιτρέπεται, η οποία συνιστά αθέτηση υπηρεσιακής

υποχρέωσης, απορρέουσας από την εγγυητική θέση του Δημάρχου για αμεροληψία, ακεραιότητα
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και ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, μαρτυρά κακοβουλία του κατηγορουμένου καθώς και ότι τα

ελατήρια που τον ώθησαν στην τέλεση της πράξης είναι αντίθετα προς την κοινή συνείδηση περί

της ηθικής και της κοινωνικής τάξης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνεται λόγος για ώθηση στην

πράξη από μη ταπεινά αίτια (84 παρ. 2 εδ. β' ΠΚ). Κρίση ότι στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση δεν

προσδιορίζεται αφενός μεν το υπηρεσιακό καθήκον του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου, με το

οποίο συνδέεται η άσκηση από αυτόν της ως άνω υπηρεσιακής δραστηριότητας, αφετέρου δε ο

τρόπος με τον οποίο επήλθε η παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος. Δέχεται αίτηση

αναίρεσης. (ΑΠ 5/2021)

 

Η επίδοση εγγράφου πρέπει να γίνεται στο Δήμαρχο και εφ’ όσον αυτός απουσιάζει ή

κωλύεται στα καθήκοντά του, στα πρόσωπα που τον αναπληρώνουν κατά την οριζόμενη ως

άνω σειρά ή στο εξουσιοδοτημένο από το δήμαρχο πρόσωπο για την υπογραφή ορισμένων

εγγράφων. (ΑΠ Α1' Πολιτικό Τμήμα 189/2021)

Για περισσότερα δείτε την ενότητα:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

/ Διακίνηση Διοικητικών Εγγράφων / Επίδοση εγγράφου προς Δήμο/ΝΠΔΔ
 

Οι δήμαρχοι οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντα οργάνου του  κράτους ή άλλου δημόσιου φορέα,

που επιβάλλονται ρητά με ειδικό νόμο. Αν αρνείται ή αμελεί, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας

μπορεί να αναθέσει την  εκτέλεση των καθηκόντων αυτών σε δημόσιο υπάλληλο. 

Οι δαπάνες του Δήμουπου δημιουργούνται από την εκτέλεση των  καθηκόντων της προηγούμενης

παραγράφου επιβαρύνουν το κράτος ή τον οικείο δημόσιο φορέα. (άρθρο 137 Ν.3463/06) 

 

Με απόφαση του δημάρχου μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής ορίζονται

υπάλληλοι του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων,

του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που εδρεύουν

σε τοπικές κοινότητες, καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και

διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας. (παρ.9 άρθρο
84 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')
 

- Υπόδειγμα Απόφασης Δημάρχου μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής για

ορισμό υπαλλήλων του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των

τοπικών κοινοτήτων, του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας, τη στελέχωση των

υπηρεσιών του δήμου που εδρεύουν σε τοπικές κοινότητες, καθώς και για την παροχή

«διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και τη διάθεση κατάλληλων χώρων και εξοπλισμού

για τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας. 

 

Από 01.09.2019 ισχύει το εξής:

 Με απόφαση του δημάρχου, μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, ορίζονται

υπάλληλοι του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των κοινοτήτων, για

τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που εδρεύουν σε κοινότητες, καθώς και για

την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται

κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες των κοινοτήτων.». (παρ.4 άρθρο 84 Ν.3852/10,

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν.4555/18)

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%80-52021/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%80-1892021/
https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%80%ce%b4%ce%b4/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-137-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-84-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/94966_apofash_dhmarxoy_gia_orismo_ypallilwn_gia_grammateiakh_yposthriksh-a84-p9.doc
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-84-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-86-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85/
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Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. (παρ.1 άρθρο 59 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')

Για τον ορισμό αντιδημάρχων και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου σε αυτούς δείτε την

ενότητα:

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ » ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΟΡΓΑΝΑ » ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ » Ορισμός- Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων
Για το καθεστώς από 1.9.2019 δείτε την ενότητα:

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ » ΜΟΝΟΜΕΛΗ ΟΡΓΑΝΑ » ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (από 1.9.2019) » Ορισμός-

Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων
 

Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί άλλος αντιδήμαρχος που

ορίζεται από τον δήμαρχο ή ο ίδιος ο δήμαρχος. (παρ.7 άρθρο 59 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010

τεύχος Α', όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012)

 

Ο δήμαρχος, με απόφασή του, που δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία

εφημερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου, μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του

στους προέδρους ή τα συμβούλια κοινοτήτων. (παρ.1 άρθρο 84 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από

το άρθρο 86 του Ν.4555/18)

 

Η μεταβίβαση αρμοδιότητας από τον Δήμαρχο στους κατ’ τόπο αντιδημάρχους και προέδρους

κοινοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 59 και στην παράγραφο 1 του

άρθρου 84 του ν.3852/2010 όπως αυτές αντικαθίσταται και ισχύουν, δεν αφορούν σε υπογραφή

πιστοποιητικών Δημοτολογίου ούτε και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, επειδή τα εν λόγω

δεν εκδίδονται από τις Δημοτικές Ενότητες ούτε από τις Κοινότητες άλλα μόνο από την έδρα του

Δήμου. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.28/44133/2018/24.08.2018) 

 

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 286 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α')
από 1.1.2011.

 

Για το ισχύον καθεστώς μέχρι 31.12.2010 δείτε το άρθρο 86 του Ν.3463/2006. 

 

 

Με την Απόφαση Προέδρου της Βουλής - Υπ. Οικονομικών 56591 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2019/17.05.2021 τεύχος

Β'), όπως τροποποιήθηκε από την Απόφαση Προέδρου της Βουλής - Υπ. Οικονομικών 21959 ΕΞ
2022/17.02.2022 (ΦΕΚ 768/18.02.2022 τεύχος Β'), καταρτίζεται εθνικός κατάλογος, που περιλαμβάνει

όσους ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα στην Ελλάδα κατά την άσκηση των

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι Δήμαρχοι. Η ιδιότητα της

άσκησης σημαντικού δημόσιου λειτουργήματος λαμβάνεται υπόψη για λόγους άσκησης

ενισχυμένων μέτρων δέουσας επιμέλειας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την

απώλεια της θέσης ή έως ότου κρίνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα ότι ενέχονται λόγοι εφαρμογής

τους,

 

H παράσταση του Δικηγόρου δεν είναι νόμιμη, γιατί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την

οποία προσλήφθηκε αυτός για να παρασταθεί ενώπιον του Δικαστηρίου, δεν περιέχει νόμιμη

αιτιολογία, δεδομένου ότι, ενόψει του γεγονότος ότι υπηρετεί δικηγόρος με πάγια αντιμισθία στο

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-59-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CF%89%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CF%89%CE%BD-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-59-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-6-%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-84-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-86-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-2844133201824-08-2018/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-286-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BF%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-86-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/453882/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%85%cf%80-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf/
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Δήμο, δεν αναφέρει ότι ο ανωτέρω δικηγόρος προσλήφθηκε επειδή ο δικηγόρος του Δήμου δεν

μπορούσε να παρασταθεί σε ανώτατα δικαστήρια ή ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της κατ΄

εξαίρεση πρόσληψης δικηγόρου λόγω της φύσης της υπόθεσης, που αφορά ζήτημα που έχει

ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου ή απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία και δεν

μπορεί να διεκπεραιωθεί από τον υπηρετούντα στο Δήμο δικηγόρο. Ο δήμαρχος εκπροσωπεί το

δήμο στα δικαστήρια και είναι αρμόδιος και για την παραλαβή των κλήσεων για παράσταση του

δήμου στη συζήτηση υποθέσεών του ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Δεν αρκεί να

υφίσταται υπόθεση, όπου ο δήμαρχος αντιδικεί με το δήμο για να θεωρηθεί ότι υφίσταται

σύγκρουση συμφερόντων αυτού με το δήμο, αλλά απαιτείται η σύγκρουση αυτή να έχει

διαπιστωθεί από το δημοτικό συμβούλιο και να έχει οριστεί αντικαταστάτης του για την

παραλαβή των κλήσεων αντιδήμαρχος ή σύμβουλος, για να θεωρηθεί ότι δεν είναι νόμιμη

κλήτευση του δήμου για παράσταση στην οικεία υπόθεση, εφόσον την κλήση την

παρέλαβε ο δήμαρχος. Αν δεν έχεi οριστεί Αντιδήμαρχος ή άλλο πρόσωπο για την παραλαβή των

κλήσεων ή δικογράφων νομίμως παραλαμβάνει την κλήση ο δήμαρχος. (Απόφ. Ολομ. 1728/2010) 

 

Aπό το πλέγμα των διατάξεων, που αφορούν την, κατ' αντικειμενικό τρόπο, διασφάλιση της

αμερόληπτης άσκησηςτων καθηκόντων του Δημάρχου, συνάγεται ότι αυτός, λόγω του καθοριστικού

του ρόλου ως εγγυητή των συμφερόντων του Δήμου, όφειλε να απέχει από κάθε ενέργεια σχετική

με τη διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας του ακινήτου του στο Δήμο, συνεπώς και από την

υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας αυτού υπό τη διπλή ιδιότητα του πωλητή - ιδιοκτήτη

του ακινήτου και του αγοραστή εκπροσώπου του δήμου, όπου προδήλως συγκρούονται τα ατομικά

του συμφέροντα με εκείνα του Δήμου και των Δημοτών του. Μη νόμιμη δαπάνη. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7

Πράξη 379/2013) 

 

 

-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ/ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΛΟΓΩ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. 

 

-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. (έως

31.08.2019) 

-Υπόδειγμα απόφασης Δημάρχου για την αντικατάσταση Αντιδημάρχου (από 1.9.2019)

 

 -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BB-%CF%83%CF%85%CE%BD-17282010-%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-3792013-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC-%CF%84%CE%BC-7/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/94966_apofasi-d.s.gia-orismo-antidimarxou-gia-askisi-kathikonton-dimarxou-a58-p3.doc
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/94966_apofasi-dimarxou-gia-tin-antikatastasi-antidimarxou-a59-p5-ok.doc
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2018/11/n4555-18_apofasi-dimarxou-gia-tin-antikatastasi-antidimarxou-a59-p5-ok.doc
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2019/11/%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%94%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91-%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%9F%CE%A5-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A7%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3.doc

