Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αγιά, 28 Νοεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 289

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 235/2014
Θέμα: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 183/2014 απόφασή μας με ΑΔΑ:Β2ΨΓΩ6Ι-Ε1Ο
περί «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».
Ο Δήμαρχος Αγιάς
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
τ.Α'87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του
Δημάρχου.
2. Την
υπ' αριθμόν 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με
το Ν.3852/2010
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3ε΄ και 3στ΄άρθρου 3 ν.4051/2012 «Ρυθμίσεις
συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του
μνημονίου συνεννόησης του ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 40/τ.Α’/29-2-2012)»
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αγιάς εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2
Ν.3852/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν τέσσερεις (4) Αντιδήμαρχοι
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς ΦΕΚ 1584/Β'/30-6-2011,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 2888/Β'/20-11-2011
6. Την υπ' αριθμ. 183/2014 απόφασή μας με ΑΔΑ: Β2ΨΓΩ6Ι-Ε1Ο περί «Ορισμός
Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
7. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 183/2014 με ΑΔΑ: Β2ΨΓΩ6Ι-Ε1Ο απόφασή μας περί
Ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ως προς την περίπτωση Α.4, και
συγκεκριμένα ως το εξής:
Α. ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους
του Δήμου Αγιάς, με θητεία από 01.09.2014 μέχρι 28.02.2017, εντός της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

4. Τον κ. ΛΕΤΣΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Γεωργίου, άμισθο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο
για

τη

Δημοτική

Ενότητα

Μελιβοίας

και

καθ’

ύλην

Αντιδήμαρχο

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Λειτουργίας και Συντήρησης Κοιμητηρίων,

Σελίδα 1 από 2

Διαχείρισης

και

Συντήρησης

Οχημάτων

(Γραφείο

Κίνησης),

Ηλεκτροφωτισμού, Διαχείρισης, Εποπτείας και Μέριμνάς του Ανθρώπινου
Δυναμικού των προαναφερόμενων υπηρεσιών και εξουσιοδοτείται για την
υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 183/2014 απόφασή μας με ΑΔΑ: Β2ΨΓΩ6Ι-Ε10.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
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 Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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