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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παλαµάς 31-08-2017

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
Αριθ. Απόφασης 512/2017

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση Αντιδηµάρχου.

Ο ∆ήµαρχος Παλαµά
αφού έλαβε υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 1,58 (όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του ά. 44
του Ν.3979/2011 – Φ.Ε.Κ. Α΄138/16.06.2011), 59,61,92 (όπως αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 3 του ά. 3 του Ν. 4051/2012), 93,94 και 282 του Ν. 3852/2010 όπως
ισχύουν «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
– Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά µε το ορισµό των Αντιδηµάρχων
και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου.
2.

Την

υπ’

αριθ.

15150/15.4.2014

απόφαση

του

Υπουργού

Εσωτερικών

« Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας
µε το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε’ άρθρου 3 ν. 4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά
µε τον ορισµό αντιδηµάρχων οι οποίοι δεν θα λαµβάνουν αντιµισθία.
4. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος, εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2 του Ν.
3852/2010 και εποµένως µπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήµαρχοι.
5. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Παλαµά (ΦΕΚ 2627/8-112011/Τεύχος Β’)
6. Την υπ ’αριθ. 35/2017 απόφαση του ∆ηµάρχου µε την οποία παρατάθηκε η
θητεία της κ. Φωτεινής Καραΐσκου ως Αντιδήµαρχος του ∆ήµου Παλαµά έως και τις
31/8/2017.
7. Την ανάγκη αντικατάστασης της Αντιδηµάρχου, προκειµένου να επιτευχθεί η
απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Χρήστο Ξένο του Αχιλλέα,
για το χρονικό διάστηµα από 01-09-2017 έως 31-08-2019 ως Αντιδήµαρχο
Καθαριότητας, Πρασίνου, και Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης, Παιδείας και
Πολιτισµού και του µεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:
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1. Εποπτεία του προσωπικού και της λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας
και πρασίνου.
2. Εποπτεία καθαριότητας Σχολικών Κτιρίων
3. Εποπτεία καθαριότητας Λαϊκών Αγορών
4. Εποπτεία καθαριότητας πλατειών και κοινοχρήστων χώρων
5. Καθαρισµός ∆ηµοτικού Αµαξοστασίου
6. Συντήρηση οχηµάτων του ∆ήµου
7. Εποπτεία λειτουργίας Γραφείου Κίνησης των οχηµάτων του ∆ήµου
8. ∆ιαχείριση υλικών αποθηκών του ∆ήµου
9. Περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων
10. Περισυλλογή αδέσποτων ζώων
11. Εποπτεία ∆ηµοτικών Σφαγείων και Κοιµητηρίων
12. Εποπτεία Αγροτικής και ∆ηµοτικής Οδοποιίας
13. Εποπτεία Υπηρεσίας Άρδευσης
14. Εποπτεία Θεµάτων Παιδείας
15. ∆ιαχείριση εκτάσεων βοσκής
16. Εποπτεία Υπηρεσίας έκδοσης αδειών καταστηµάτων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος
17. Προώθηση Πολιτιστικών Ανταλλαγών
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 ∆ήµαρχος.
∆. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Ξένος, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από την
Αντιδήµαρχο κ. Ιφιγένεια Πετροπούλου.
Ε. Ο ανωτέρω αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Ξένος, εκδίδει και υπογράφει τα σχετικά
µε τη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών έγγραφα. ∆ιεξάγει την αλληλογραφία
των παραπάνω υπηρεσιών, εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό
έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείµενο αυτών.
Εισηγείται θέµατα των υπηρεσιών αυτών στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και στις
Επιτροπές, για την παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών
αποφάσεων.
ΣΤ. Ο ανωτέρω αντιδήµαρχος, κ. Χρήστος Ξένος, εποπτεύει το προσωπικό για την
εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών για τις οποίες είναι αρµόδιος.
Ζ. Στις αρµοδιότητές του, τις οποίες και θα τις ασκεί, χωρίς την καταβολή
αντιµισθίας, συµπεριλαµβάνονται και θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
Η. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα
του νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
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