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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Παλαμάς 21-01-2021
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                               
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Αριθ. Απόφασης 11/2021
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.  ΓΠ-
191/20.3.2014  (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 έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και 1 άμισθος.
8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.
9. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 48/22119/07.0.2020: Ορισμός Αντιδημάρχων.
10. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 2627/8-11-2011/Τεύχος Β’).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καρακώστα Δημήτριο του Σπυρίδωνα, για
το  χρονικό  διάστημα  από  01-02-2021  έως  30-06-2022 ως  Αντιδήμαρχο  Οικονομικών,
Διοικητικών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Προγραμματισμού
και Διαφάνειας, Εξυπηρέτησης του Δημότη, Αθλητισμού Νέας Γενιάς και Αθλητικών Έργων και
του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Εποπτεία του προσωπικού και της εύρυθμης λειτουργίας των οικονομικών, διοικητικών
και τεχνικών υπηρεσιών.

2. Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του
Δήμου.

3. Εποπτεία των θεμάτων της Δημοτικής Περιουσίας.
4. Εποπτεία Υπηρεσίας έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
5. Άδειες πλανόδιου υπαιθρίου εμπορίου.
6. Εποπτεία Τμήματος Προμηθειών.
7. Εποπτεία Λατομείων.
8. Εποπτεία της σύνταξης βεβαιωτικών καταλόγων εισπράξεων. 
9. Διαχείριση υλικών αποθηκών του Δήμου.
10.Τοποθέτηση, έλεγχος και Συντήρηση Πινάκων Κ.Ο.Κ και Φωτεινών Σηματοδοτών.
11.Εποπτεία Αθλητισμού και Αθλητικών Έργων.
12.Βεβαιώσεις γνησίου υπογραφών και μονίμου κατοικίας.
13.Να  μεριμνά  για  θέματα  διαφάνειας,  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης,  προγράμματος

ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ του τομέα αρμοδιότητάς του
14.Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
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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.  Τσιαδήμος  Δημήτριος  και  σε  περίπτωση  αντικατάστασης  ο  επόμενος
αντιδήμαρχος.

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  τον  Αντιδήμαρχο  κ.  Τσιαδήμο
Δημήτριο και σε περίπτωση αντικατάστασης ο επόμενος αντιδήμαρχος.

Ε. Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος κ. Καρακώστας Δημήτριος, εκδίδει και υπογράφει τα σχετικά με τη
λειτουργία  των  παραπάνω υπηρεσιών  έγγραφα.  Διεξάγει  την  αλληλογραφία  των  παραπάνω
υπηρεσιών, εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο
αντικείμενο αυτών, τελεί πολιτικούς γάμους.
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.  Καρακώστας  Δημήτριος,  εποπτεύει  το  προσωπικό για  την
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών για τις οποίες είναι αρμόδιος. 

Ζ. Στις αρμοδιότητές του, τις οποίες και θα τις ασκεί  με την καταβολή των αποδοχών της
οργανικής  του  θέσης,  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».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
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