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              ΑΠΟΦΑΖ  366 /2021 

    Απόθαζε Γεκάξρνπ γηα ηνλ νξηζκό Αληηδεκάξρνπ (ρσξίο Αληηκηζζία)  

& Κεηαβίβαζε Αξκνδηνηήησλ 

 

Ο Γήκαξρνο Βέινπ- Βόραο 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο» (Α' 87), όπωο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ.1 

ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πξόγξακκα Θιεηζζέλεο Η, αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκό ηωλ 

Αληηδεκάξρωλ θαη ηελ αλαπιήξωζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη από ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4623/2019 (Α' 134). 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3852/2010 όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

3.  Τελ ππ' αξηζ. 28549/16.04.2019 (ΦΔΘ 1327/17.04.2019 ηεύρνο B’) απόθαζε ΥΠ.ΔΣ. 

"Πξωηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Φώξαο, ζύκθωλα κε ην λ. 

3852/2010, όπωο ηζρύεη." 

4.  Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/2010 «Με ηελ απόθαζε ηες παραγράθοσ 5 θαη 

ηεροσκέλωλ ηωλ προϋποζέζεωλ ηοσ άρζροσ ασηού, κπορεί λα ορίδοληαη άκηζζοη αληηδήκαρτοη ζε 

αρηζκό ποσ δελ σπερβαίλεη ηο έλα ηρίηο ηοσ αρηζκού ηωλ αληηδεκάρτωλ ηες παραγράθοσ 2. Τστόλ 

θιάζκα ζηρογγσιοποηείηαη ζηελ ακέζως επόκελε αθέραηα κολάδα, αλ ηζούηαη ή σπερβαίλεη ηο ήκηζσ 

ασηής. Οη άκηζζοη αληηδήκαρτοη δελ δηθαηούληαη αληηκηζζίας ή οποηαζδήποηε άιιες οηθολοκηθής 

αποιαβής θαη ο αρηζκός ηοσς δελ προζκεηράηαη γηα ηολ σποιογηζκό ηωλ ζέζεωλ εηδηθώλ ζσκβούιωλ – 

ζσλεργαηώλ, θαηά ηελ παράγραθο 1 ηοσ άρζροσ 163 ηοσ Κώδηθα Καηάζηαζες Δεκοηηθώλ θαη 

Κοηλοηηθώλ Υπαιιήιωλ.» 

5. Τν γεγνλόο όηη ζην Γήκν κπνξεί λα νξηζζνύλ ηέζζεξηο (4) Αληηδήκαξρνη, κε αληηκηζζία,  ζύκθωλα 

κε ηα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο έηνπο 2011 ηεο ΔΣΥΔ γηα ηνλ Γήκν 

Βέινπ Βόραο ΦΔΘ 3465/28-12-2012 η Β ζύκθωλα κε ηα νπνία ν πιεζπζκόο ηνπ αλέξρεηαη ζηνπο 

19.027 θαηνίθνπο. 

6.Τελ εγθύθιην ΥΠ.ΔΣ. εγθ.82/59633/20.08.2019:Οξηζκόο Αληηδεκάξρωλ. 

7.Τελ εγθύθιην ΥΠ.ΔΣ εγθ. 48/22119/07-042020: Οξηζκόο Αληηδεκάξρωλ 
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8.Τνλ Οξγαληζκό Δζωηεξηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. (ΦΔΘ  622/26-2-2019) 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

Α. Οξίδεη ηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. Ρόδν Ληθόιαν ωο  Αληηδήκαξρν  (ρωξίο αληηκηζζία) 

Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, πληνληζκνύ Αλάπηπμεο θαη Πνιηηηζκνύ – Παηδείαο ηνπ Γήκνπ 

Βέινπ - Βόραο κε ζεηεία από 16-09-2021 κέρξη 16-09-2022 εληόο ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο 

πεξηόδνπ, θαη ηνπ κεηαβηβάδεη αξκνδηόηεηεο ωο εμήο: 

α. Αξκνδηόηεηεο Απηνηεινύο Σκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο  (αξ.9 ηνπ ΟΔΤ) 

β. Αξκνδηόηεηεο γξαθείνπ Παηδείαο (αξ.10 ηνπ ΟΔΤ- παξ. Γ- πεξ. 25, 26, 27, 28)  

γ. Αξκνδηόηεηεο γξαθείνπ Πνιηηηζκνύ (αξ.10 ηνπ ΟΔΤ- παξ.Γ- πεξ.29 &30) 

 

Ο Αληηδήκαξρνο ζα ππνγξάθεη έγγξαθα θαη πξάμεηο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πην πάλω αλαηηζέκελεο 

αξκνδηόηεηεο, θαζώο θαη ζεώξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο. 

Οη  αξκνδηόηεηεο ηνπ αλωηέξω Αληηδεκάξρνπ πνπ απνπζηάδεη ή θωιύεηαη ζα αζθνύληαη απεπζείαο από 

ην Γήκαξρν. 

Ο αλωηέξω θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ δελ κπνξεί λα εθιεγεί ή λα είλαη κέινο ηνπ 

πξνεδξείνπ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ.  

 Ζ αλάθιεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ είλαη δπλαηή κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελώλ από ηνλ νξηζκό 

ηνπ, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ δεκάξρνπ, γηα ιόγνπο πνπ αλάγνληαη ζηελ άζθεζε 

ηωλ θαζεθόληωλ ηνπ. 

Ζ παξνύζα λα δεκνζηεπηεί κία θνξά ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα θαη λα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο  θαη ζην πξόγξακκα «ΓΗΑΥΓΔΗΑ». 

Ο  Γήκαξρνο    Βέινπ- Βόραο 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

 

 

ΑΔΑ: 936ΗΩ9Π-ΘΘΙ


		2021-09-16T13:16:11+0300
	Athens




