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ΘΕΜΑ: «ορισμός υπαλλήλων του Δήμου για τη γραμματειακή 
εξυπηρέτηση των συμβουλίων των δημοτικών & τοπικών κοινοτήτων και 
των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων. (άρθρο 84 παρ.9 N.3852/2010)».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο  Δ ή μ α ρ χ ο ς  Π ο λ υ γ ύ ρ ο υ

      Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄)
2. Την υπ’ αριθ.74572/49/29.12.2010 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. με θέμα: 

«Λειτουργία Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων».
3. Την παρ.9 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄)
4. Την υπ’ αριθ.4/2014 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Δήμου
5. Την ανάγκη λειτουργίας των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και 

της παροχής γραμματειακής υποστήριξης των Συμβουλίων τους

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
    τον ορισμό υπαλλήλων του Δήμου  για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των 
συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων, 
καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και τη διάθεση 
κατάλληλων χώρων και εξοπλισμού για τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων, ως 
εξής: 

Α. Για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση  

1. του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου, ορίζεται ο υπάλληλος 

Ι.Δ.Α.Χ. του Δήμου  Νικόλαος Ζέλλιος του Δημητρίου.

2. των συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Προδρόμου και Σανών και για 

την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων, ορίζεται η μόνιμη υπάλληλος 

Άννα Πανταζή. 

3. του συμβουλίου της τοπικής Κοινότητας Παλαιοκάστρου και  για την παροχή 

«διοικητικής  βοήθειας»  των κατοίκων,  ορίζεται  ο  μόνιμος  υπάλληλος  Βασίλειος 

Σεραφείμ του Γεωργίου.

4.  του  συμβουλίου  της  τοπικής  κοινότητας  Ταξιάρχη  και  για  την  παροχή 

«διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων της, ορίζεται η μόνιμη υπάλληλος Αικατερίνη 

Μπέλμπα του Τρύφωνα.



5.  του  συμβουλίου  της  τοπικής  κοινότητας  Βραστάμων  και  για  την  παροχή 

«διοικητικής  βοήθειας»  των  κατοίκων  της,  ορίζεται  η  υπάλληλος  Ι.Δ.Α.Χ. 

Παναγιώτα Καραμούζη του Χρήστου.

6.  του  συμβουλίου  της  τοπικής  κοινότητας  Ολύνθου  και  για  την  παροχή 

«διοικητικής  βοήθειας»  των κατοίκων της,  ορίζεται  η μόνιμη υπάλληλος Μαρία 

Θεοδώρου του Ιωάννη.

7.  του  συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ορμύλιας  και  της  Τοπικής 

Κοινότητας  Μεταμόρφωσης  και  για  την  παροχή  «διοικητικής  βοήθειας»  των 

κατοίκων  τους,  ορίζεται  η  μόνιμη  υπάλληλος  του  Δήμου   Μαρία  Ζαββού  του 

Βαλσάμη.  

8.  του  συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ανθεμούντα,  ορίζεται  ο  μόνιμος 

υπάλληλος Αθανάσιος Κουνάδος του Ιωάννη.

9. του συμβουλίου των τοπικών κοινοτήτων Βάβδου και Γαλαρινού και  για την 

παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων τους, ορίζεται ο μόνιμος υπάλληλος 

Χρήστος Παπατσικουράκης του Δημητρίου.

10.  του  συμβουλίου  της  τοπικής  κοινότητας  Δουμπιών  και  για  την  παροχή 

«διοικητικής  βοήθειας»  των κατοίκων  της,  ορίζεται  η  μόνιμη υπάλληλος  Ελένη 

Γούσιου του Ζαφειρίου.

11.  του  συμβουλίου  της  τοπικής  κοινότητας  Παλαιόχωρας,  ορίζεται  ο  μόνιμος 

υπάλληλος Παύλος Καράβατος του Αναστασίου.

12. του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Ριζών και για την παροχή «διοικητικής 

βοήθειας»  των  κατοίκων  της,  ορίζεται  η  μόνιμη  υπάλληλος  Αγγελική 

Παπαγρηγορίου του Αθανασίου.

13. του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Γεροπλάτανου και  για την παροχή 

«διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων της, ορίζεται η μόνιμη υπάλληλος Μυρσίνη 

Παρούκα του Γεωργίου.

14. των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων Μαραθούσας και Κρήμνης και  για 

την  παροχή  «διοικητικής  βοήθειας»  των  κατοίκων  τους,  ορίζεται  ο  μόνιμος 

υπάλληλος Κωνσταντίνος Χαϊδευτός του Αθανασίου.

Β. Εξυπηρέτηση κατοίκων από τα τοπικά γραφεία 

1.  Οι  κάτοικοι  της  τοπικής  κοινότητας  Βραστάμων  θα  εξυπηρετούνται  από  το 

τοπικό  γραφείο  Βραστάμων  κάθε  Δευτέρα  και  Πέμπτη  από  την  υπάλληλο 

Αικατερίνη Μπέλμπα και κάθε  Τρίτη και Παρασκευή από την υπάλληλο Παναγιώτα 

Καραμούζη. 

2. Οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας Ταξιάρχη θα εξυπηρετούνται από το τοπικό 

γραφείο  Ταξιάρχη  κάθε  Τρίτη,  Τετάρτη  και  Παρασκευή  από  την  υπάλληλο 

Αικατερίνη Μπέλμπα.



3. Οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας Ολύνθου θα εξυπηρετούνται από το τοπικό 

γραφείο Ολύνθου κάθε Δευτέρα από την υπάλληλο Μαρία Θεοδώρου. 

4.  Οι  κάτοικοι  των  τοπικών  κοινοτήτων  Αγίου  Προδρόμου  και  Σανών  θα 

εξυπηρετούνται από τα αντίστοιχα τοπικά γραφεία Αγίου Προδρόμου και Σανών 

κάθε Πέμπτη από την υπάλληλο Άννα Πανταζή. 

5. Οι κάτοικοι των τοπικών κοινοτήτων  Βάβδου και Γαλαρινού θα εξυπηρετούνται 

από  τα  αντίστοιχα  τοπικά  γραφεία  Βάβδου  και  Γαλαρινού  κάθε  Τρίτη  από  τον 

υπάλληλο Χρήστο Παπατσικουράκη. 

Γ. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών υποστήριξης των συμβουλίων των τοπικών 

κοινοτήτων,  των  εκπροσώπων  τοπικής  κοινότητας,  καθώς  και  για  την  παροχή 

«διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων, διατίθενται τα αντίστοιχα τοπικά γραφεία. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

                   

       Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

       ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ   
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