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ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

ΑΔΑ: ΩΟΒ2ΩΞΛ-ΩΙΗ

Παλαμάς 02-09-2019

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Αριθ. Απόφασης 525/2019
Ο Δήμαρχος Παλαμά
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. ΓΠ191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Παλαμά, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του
ανέρχεται στους 16.726 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Παλαμά έχει τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν 4 Αντιδήμαρχοι.
8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2627/8-11-2011/Τεύχος Β’).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αθανάσιο Γούλα του Δημητρίου, για το
χρονικό διάστημα από 01-09-2019 έως 31-01-2021 ως Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα
Σελλάνων και του μεταβιβάζει κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και του ΚΕΠ στη Δ.Ε. Σελλάνων.
2. Εποπτεία των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην Δ.Ε. Σελλάνων.
3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δ.Ε.
Σελλάνων.
4. Εποπτεία της υπηρεσίας άρδευσης στη Δ.Ε. Σελλάνων.
5. Παροχή της εξουσιοδότησης της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν
στα όρια της Δ.Ε. Σελλάνων
6. Συνεργασία με τους Προέδρους των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε.
Σελλάνων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
7. Άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δ.Ε. Σελλάνων και την οποία μπορεί να
την μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος.
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Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου
του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι
δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Κοντοβάϊος Θωμάς.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Κοντοβάϊος Θωμάς, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει
ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Φούντα –
Κυρίκου Ουρανία.
Ε. Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Γούλας, εκδίδει και υπογράφει τα σχετικά με τη
λειτουργία των υπηρεσιών της Δ.Ε. Σελλάνων έγγραφα. Διεξάγει την αλληλογραφία των
παραπάνω υπηρεσιών, εκδίδει και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο
αντικείμενο αυτών.
Εισηγείται θέματα των υπηρεσιών αυτών στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις Επιτροπές, για την
παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών αποφάσεων.
ΣΤ. Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος, κ. Αθανάσιος Γούλας, εποπτεύει το προσωπικό για την εύρυθμη
λειτουργία των υπηρεσιών της Δ.Ε. Σελλάνων για τις οποίες είναι αρμόδιος.
Ζ. Στις αρμοδιότητές του, τις οποίες και θα τις ασκεί με την καταβολή αντιμισθίας,
συμπεριλαμβάνονται και θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Η. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του
νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
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