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Απόφαση ∆ηµάρχου για τον ορισµό άµισθου Αντιδηµάρχου & Μεταβίβαση
αρµοδιοτήτων του
(Άρθρο 59 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει)
Αριθ. 43/2020
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
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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."
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
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ανέρχεται στους 21.991 κατοίκους και µε το (ΦΕΚ 630/B/20-3-2013) ανέρχεται
σε 23.863 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Μετεώρων έχει οκτώ (8) ∆ηµοτικές Ενότητες.

7. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. (ΦΕΚ ΦΕΚ 2276/Β/12-102011) στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική µονάδα οι αρµοδιότητες τις οποίες
ασκεί ο ∆ήµος.
8. Το γεγονός ότι στο ∆ήµο Μετεώρων έχουν ορισθεί επτά (7) Αντιδήµαρχοι
δυνάµει της υπ’ αριθ. 439/2019 απόφασης ∆ηµάρχου Μετεώρων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τον δηµοτικό σύµβουλο κ. ∆ηµήτριο Λύπα ως άµισθο Αντιδήµαρχο, µε
θητεία από 01.02.2020 έως 31.12.2021, και του µεταβιβάζει τις αρµοδιότητες του
Τουρισµού ως εξής:
•

Μεριµνά για τα ζητήµατα τουριστικής προβολής του ∆ήµου Μετεώρων

•

Έχει την ευθύνη για το Γραφείο Τουρισµού του ∆ήµου Μετεώρων, το
Μουσείο Γεωλογικών Σχηµατισµών Μετεώρων και το Κέντρο Ψηφιακής
Προβολής της Ιστορίας και του Πολιτισµού των Μετεώρων

•

Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων των αρµοδιοτήτων του, στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του δηµάρχου.

•

Συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των
Νοµικών Προσώπων του δήµου για προώθηση θεµάτων που έχουν σχέση
µε τις αρµοδιότητές του.

•

Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία του έχει ανατεθεί στον τοµέα
της αρµοδιότητάς του.

•

Έχει την ευθύνη διαχείρισης των κτιρίων του δήµου και των Νοµικών
του Προσώπων που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητές του.

•

Εκπροσωπεί τη δηµοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των
Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του.

•

Μεριµνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού, που
έχει σχέση µε τον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.

•

Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών,
οίκοθεν βεβαιωτικών σηµειωµάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που
εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον ∆ήµο
Μετεώρων και έχουν σχέση µε τον τοµέα των αρµοδιοτήτων του.

•

Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε όλες τις δηµόσιες εκδηλώσεις.

Β. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του άµισθου Αντιδηµάρχου τον
αναπληρώνει ο ∆ήµαρχος Μετεώρων κ. Θεόδωρος Αλέκος.
Η ανάκληση του αντιδηµάρχου είναι δυνατή µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από
τον ορισµό του, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του δηµάρχου, για λόγους που
ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
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Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού ή σε
µία εβδοµαδιαία της πρωτεύουσας του Νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου Μετεώρων.

Ο ∆ήµαρχος Μετεώρων

Θεόδωρος Γ. Αλέκος
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