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            ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ.     26/2019 
 

ΘΕΜΑ:  ΟΡΙΣΜΟΣ  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  
 

    Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΘΕΡΜΟΥ 
    Αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του αρ.58 & 59 του Ν.3852/2010 
2. Την απογραφή του έτους 2011 (ΦΕΚ 3465/Β/28-2-2012) Τ.Β΄ από την 

οποία προκύπτει ότι ο πληθυσµός του ∆ήµου µας ανέρχεται σε 8.189 
κατοίκους. 

3. Tις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2010, όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 σε 
εφαρµογή του Ν.4046/2012 σύµφωνα µε τις οποίες ορίζεται ότι σε 
∆ήµους µε αριθµό Αντιδηµάρχων έως δύο (2) δικαιούται αντιµισθίας 
ένας (1). 

4. Την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 31-12-2012 (ΦΕΚ 
Α΄256/31-12-2012)  

5. Τις υπ’ αρίθ.  10/2014  Απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Αγρινίου        που αφορούν την ανάδειξη αιρετών του ∆ήµου Θέρµου 
(∆ηµάρχου, ∆ηµοτικών Συµβούλων, Προέδρων, Εκπροσώπων και 
Συµβούλων Τ.Κ.) κατά τις ∆ηµοτικές Εκλογές 18ης Μαΐου 2014. 

6. Την µε αριθ. πρωτ. 1O32/28-2-2019 παραίτηση της κ. Καληµέρη 
Ιωάννας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

      Ορίζουµε  τον  κατωτέρω ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας  ως 
Αντιδήµαρχο του  ∆ήµου Θέρµου από  1-3-2019    έως και 31-8-2019:    
 

          ΚΟΤΣΑΛΟ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ    (ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ)   
          
Και µεταβιβάζουµε σ’ αυτόν  τις παρακάτω αρµοδιότητες ως εξής: 
 

� Αρµοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, όπως 
περιγράφονται στην παράγραφο ε΄ του Άρθρου 75 του Κ. ∆. Κ. (Ν. 
3463/2006) όπως συµπληρώθηκε από αρ 94 παρ 3 του ν.3852/10  

� Αρµοδιότητες του τοµέα Απασχόλησης, όπως περιγράφονται  στην 
παράγραφο δ΄ του Άρθρου 75 του Κ. ∆. Κ. (Ν. 3463/2006). 



� Αρµοδιότητες υπευθύνου  Οικονοµικών και ∆ιοίκησης του ∆ήµου 
(Υπογραφή χρηµατικών ενταλµάτων, Μισθολογικών καταστάσεων) και 
κρατικών αρµοδιοτήτων, οι οποίες έχουν ανατεθεί στους ∆ήµους για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως αυτές περιγράφονται στο 
τµήµα ΙΙ του Άρθρου 75 του Κ. ∆. Κ. (Ν. 3463/2006) όπως αυτές 
συµπληρώθηκαν µε τοαρ.94 παρ 6 του ν.3852/2010 

� Αρµοδιότητες για θέµατα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
� Αρµοδιότητες του Τοµέα Ποιότητας Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των 

Τοπικών Κοινοτήτων και των οικισµών ως προς την ύδρευση (πλην 
ηλεκτροφωτισµού)  όπως περιγράφονται στην παράγραφο γ΄ του Άρθρου 
75 του Κ. ∆. Κ. (Ν. 3463/2006) όπως συµπληρώθηκε από το αρ 94 παρ. 
2του ν.3852/10 

� Αρµοδιότητες Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, όπως περιγράφονται 
στην παράγραφο στ΄ του Άρθρου 75 του Κ. ∆. Κ. (Ν. 3463/2006) όπως 
συµπληρώθηκε από το αρ 94 παρ. 4 του ν. 3852/10. 

�  Αρµοδιότητες του τοµέα Αγροτικής Ανάπτυξης [πλην αρµοδιοτήτων 
ΤΟΕΒ]-Κτηνοτροφίας-Αλιείας όπως περιγράφονται στο αρ.75 του ∆ΚΚ και 
στην παρ 5 του αρ 94 του ν.3852/10. 
• Αρµοδιότητα να παρακολουθεί  την  σωστή λειτουργία του Γραφείου 

Κίνησης του ∆ήµου. 
• Αρµοδιότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει  όλες τις προµήθειες του 

∆ήµου πριν την εκτέλεση τους και να ελέγχει την αποθήκη και να 
συνεργάζεται µε τους  Προέδρους των Νοµικών Προσώπων σχετικά µε 
τις προµήθειες. 

• Αρµοδιότητα να ελέγχει και να µεριµνά για την  επίβλεψη των 
αναµεταδοτών του ∆ήµου. 

• Αρµοδιότητα να µεριµνά  για την εξοικονόµηση ενέργειας.  
 

     Για λόγους ενιαίας άσκησης  της ∆ηµοτικής πολιτικής οι Αντιδήµαρχοι για 
όλα τα θέµατα της αρµοδιότητας τους θα συνεργάζονται µε τον κ. ∆ήµαρχο 
που έχει την γενική εποπτεία των δραστηριοτήτων της ∆ηµοτικής Αρχής. 
Η παρούσα απόφαση  αποτελεί τροποποίηση της υπ’ αρ. 14/2018 
Απόφασης ∆ηµάρχου  µε αρ. πρωτ. 1443/1-3-2018  Α∆Α ΩΒΝΙΩΡΑ-ΨΨΗ . 
 

     Σε περίπτωση απουσίας του ∆ηµάρχου η αναπλήρωση θα γίνεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 59  παρ 7 του Ν3852/2010 κατά σειρά 
από τους Αντιδηµάρχους: 
 

1. ΚΟΤΣΑΛΟ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ     
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΦΩΚΙΩΝΟΣ   
 

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε εφαρµογή από 01-03-2019, να δηµοσιευθεί 
σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 σε µία ηµερήσια 
εφηµερίδα του Νοµού, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου και να κοινοποιηθεί στον  οριζόµενο Αντιδήµαρχο.   
 

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1.  Οριζόµενο Αντιδήµαρχο                                          Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
2. Υπηρεσίες και Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου 

                                                   
                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 


