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Θέμα: «Απόφαση Δημάρχου για την τροποποίηση της αρ.58/2013 και της
αρθμ.655/2013 απόφασης που αφορά τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων (άρθρο 59 του Ν.3852/2010)»
ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2014
Ο Δήμαρχος Παγγαίου
Αφού έλαβε υπόψη:

•

τις διατάξεις των άρθρων59 και 282 παρ.16 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων

•

την αρ.εγκ.41/14.12.2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η/Δ με θέμα: «Ορκωμοσία των
αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων
και των μονομελών οργάνων διοίκησης των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ορισμός Αντιδημάρχων
(Δημοτική Περίοδος:1η Ιανουαρίου 2011-31η Αυγούστου 2014)»

•

τις διατάξεις του άρθρου6 παρ.1β του Ν.4071/2012 σύμφωνα με τις οποίες η παρ.7 του άρθρου59 του
Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί
άλλος αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον δήμαρχο ή ο ίδιος ο δήμαρχος.»

•

την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ256/31-12-2012/τΑ΄) άρθρο3 «ζητήματα αποζημίωσης αιρετών της
παρ.1 του άρθρου93 του Ν.3852/2010»
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• τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου (ΦΕΚ1690/τΒ΄/16-05-2012)

•

τα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ για τον Δήμο Παγγαίου, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν νόμιμα στο
Φ.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ.Β΄3465/28.12.2012) σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται
στους 32.085 κατοίκους

•

το γεγονός ότι ο Δήμος έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες

•

την αρθμ.58/2013 απόφαση Δημάρχου

•

την αρθμ.655/2013 απόφαση Δημάρχου

•

την αρθμ. 51840/2013 αίτηση παραίτησης του αντιδημάρχου κ. Σερπετζή Βασιλείου του
Παναγιώτη

•

την αρθμ. 51841/2013 αίτηση παραίτησης του αντιδημάρχου κ. Ηλιάδη Δημητρίου του
Παναγιώτη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί τις υπ’ αριθ. 58/1668/16-01-2013 και 655/33214/12-8-2013 προηγούμενες
αποφάσεις του και ορίζει τον δια της ως άνω αυτής απόφασης ορισθέντα Αντιδήμαρχο
αγροτικής ανάπτυξης και ύδρευσης-αποχέτευσης τον κ. Κεσογλίδη Ευάγγελο του
Χαράλαμπου σε θέση έμμισθου Αντιδημάρχου και ορισθέντα Αντιδήμαρχο Δημοτικών
Ενοτήτων και λαϊκών αγορών σε θέση άμισθου Αντιδημάρχου τον κ. Καζαντζίδη
Παναγιώτη του Ευσταθίου με θητεία από 01-02-2014 έως το τέλος της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου ήτοι έως 31.08.2014 ενώ κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω απόφασή του
ως έχει.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Κοινοποίηση:
1. Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου
2. Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι

