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Απόφαση ∆ηµάρχου υπ’ αριθ. 229/2020
Θέµα: ‘’Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 439/2019 απόφασης του ∆ηµάρχου Μετεώρων περί
ορισµού Αντιδηµάρχων & Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων ‘’

Ο ∆ήµαρχος Μετεώρων
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- 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 ∆ηµάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
2. Τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α'87), η οποία
προστέθηκε µε το άρθρο 47 Ν.4647/2019 (ΦΕΚ Α 204/16.12.2019), και ορίζει ότι ‘’Με την απόφαση
της παραγράφου 5 και τηρουµένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, µπορεί να ορίζονται
άµισθοι αντιδήµαρχοι σε αριθµό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθµού των αντιδηµάρχων της
παραγράφου 2. Τυχόν κλάσµα στρογγυλοποιείται στην αµέσως επόµενη ακέραια µονάδα, αν ισούται ή
υπερβαίνει το ήµισυ αυτής. Οι άµισθοι αντιδήµαρχοι δεν δικαιούνται αντιµισθίας ή οποιασδήποτε
άλλης οικονοµικής απολαβής και ο αριθµός τους δεν προσµετράται για τον υπολογισµό των θέσεων
ειδικών συµβούλων -συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης
∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων’’.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.

Την

υπ'

αριθ.

28549/16.04.2019

(ΦΕΚ

1327/17.04.2019

τεύχος

B’)

απόφαση

ΥΠ.ΕΣ.

"Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύµφωνα µε το ν.
3852/2010, όπως ισχύει."
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5. Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ.
11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον ∆ήµο Καλαµπάκας και ήδη ∆ήµο Μετεώρων,
σύµφωνα µε τα οποία ο πληθυσµός του ανέρχεται στους 21.991 κατοίκους και µε το (ΦΕΚ 630/B/203-2013) ανέρχεται σε 23.863 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Καλαµπάκας έχει οκτώ (8) ∆ηµοτικές Ενότητες.
7. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. (ΦΕΚ ΦΕΚ 2276/Β/12-10-2011) στον οποίο
περιγράφονται ανά οργανική µονάδα οι αρµοδιότητες τις οποίες ασκεί ο ∆ήµος.
8. Την υπ’ αριθ. 439/2019 απόφαση του ∆ηµάρχου Μετεώρων περί ορισµού Αντιδηµάρχων &
Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του άρθρου 59 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει
9. Το γεγονός ότι στο ∆ήµο Μετεώρων έχουν ορισθεί οκτώ (8) Αντιδήµαρχοι δυνάµει των υπ’ αριθ.
439/2019 , 206/2020 ( µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε αντιδηµάρχους) αποφάσεων ∆ηµάρχου
Μετεώρων και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούµε την αριθ. 439/2019 απόφασή µας ως εξής:
Α. Από το υπό στοιχείο Α3 σκέλος της ανωτέρω απόφασης καταργεί από τις αρµοδιότητες που
µεταβιβάστηκαν στον Αντιδήµαρχο ∆ήµου Μετεώρων κο ∆ηµήτριο Κόττη αυτές που αφορούν στο ότι
‘’Αναλαµβάνει δράσεις για τα αδέσποτα ζώα’’ και ‘’Έχει την ευθύνη διαχείρισης των αδέσποτων
ζώων’’.
Οι υπόλοιπες αρµοδιότητες που ανατέθηκαν στον Αντιδήµαρχο ∆ήµου Μετεώρων κο
∆ηµήτριο Κόττη, δυνάµει της υπ’ αριθ. 439/2019

απόφασή µας, εξακολουθούν να ισχύουν.

Β. Τροποποιεί – συµπληρώνει στο υπό στοιχείο Α1 σκέλος της ανωτέρω απόφασης τις αρµοδιότητες
που µεταβιβάστηκαν στον Αντιδήµαρχο ∆ήµου Μετεώρων κο Στέφανο Θεοχάρη, και του µεταβιβάζει,
επιπλέον, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
•

Αναλαµβάνει δράσεις για τα αδέσποτα ζώα

•

Έχει την ευθύνη διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
Οι υπόλοιπες αρµοδιότητες που ήδη έχουν ανατεθεί στον Αντιδήµαρχο ∆ήµου Μετεώρων κο

Στέφανο Θεοχάρη, δυνάµει των υπ’ αριθ. 439/2019 και 206/2020 αποφάσεών µας, εξακολουθούν
να ισχύουν.
Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού ή σε µία εβδοµαδιαία της
πρωτεύουσας

του

Νοµού,

να

αναρτηθεί

στη

∆ΙΑΥΓΕΙΑ,

στην

ιστοσελίδα

και

στον

πίνακα

ανακοινώσεων του ∆ήµου Μετεώρων.
Ο ∆ήµαρχος Μετεώρων

Θεόδωρος Γ. Αλέκος
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