ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Αγιά, 3 Ιανουαρίου 2011
Αριθ. Πρωτ.: 1

ΑΠΟΦΑΣΗ

1/2011

Ο Δήμαρχος
αφού έλαβε υπόψη


τα άρθρα 59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ.Α΄87), αναφορικά με
τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.



Την υπ΄ αριθμόν 45892/11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010 και αναλογική κατανομή
πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητας του άρθρου 2, παρ.4 του Ν.3852/2010



Το γεγονός ότι ο Δήμος Αγιάς εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2
Ν.3852/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν τέσσερεις (4) Αντιδήμαρχοι



Το γεγονός ότι ο Δήμος Αγιας έχει τέσσερεις(4) Δημοτικές Ενότητες.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του
Δήμου Αγιάς, με θητεία δύο ετών από 1-1-2011 έως 31-12-2012, εντός της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου,
1.

την κα. ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη
Δημοτική Ενότητα ΑΓΙΑΣ και της μεταβιβάζει αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας
και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

2. τον κ. ΞΑΦΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

κατά τόπον

Αντιδήμαρχο για τη

Δημοτική Ενότητα ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ
3. τον κ. ΣΥΡΑΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη
Δημοτική Ενότητα ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ
4. τον κ. ΜΠΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη
Δημοτική Ενότητα ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

Οι Αντιδήμαρχοι ασκούν τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες:
Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη
δημοτική ενότητα.
Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
δημοτική ενότητα.
Υπογράφουν με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά
διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια
της δημοτικής ενότητας.
Συνεργάζονται με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και
τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο
Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.
Β.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο

Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ,
που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, τις κατά
τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. ΣΥΡΑΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ.ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, τις κατά τόπον αρμοδιότητες
του Αντιδημάρχου κ. ΞΑΦΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος
κ. ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
κ. ΜΠΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.ΞΑΦΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ.
Γ.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο

Αντιδήμαρχος κ. ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον
Αντιδήμαρχο κ. ΣΥΡΑΚΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.
Δ.

Η παρούσα να δημοσιευθεί μια φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μια

εβδομαδιαία της πρωτεύουσας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

