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ΘΕΜΑ:   Ορισμός  Αντιδημάρχου για το από 1-1-2013  μέχρι και 31-8-2014 
χρονικό διάστημα στο Δήμο Προσοτσάνης  -  Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  

                                                   Α Π Ο Φ Α Σ Η 
                                         Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης
Έχοντας υπόψη:

1.-Τις  διατάξεις  του  άρθρου  9  παρ.4,  58  και  59    του  Ν.3852/10   «Νέα 
αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»(Α΄87)  αναφορικά  με  τον  ορισμό  των  Αντιδημάρχων  και  την 
αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.-Τις αριθ. 3/5-1-2011 , 606/1-10-2012, 878 και 879/31-12-2012  αποφάσεις 
του Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων

3.-Τις  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  δήμους  με  αριθμό 
Αντιδημάρχων  έως τέσσερις (4) δικαιούνται αντιμισθίας οι δύο (2)

                                                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

Α.-.  Ορίζει  Αντιδήμαρχο,  με  αντιμισθία,  το  Δημοτικό  Σύμβουλο  κ. 
Αγαθονιάδη  Αλέξανδρο  του  Μιχαήλ,  για  το  από  1-1-2013  μέχρι  και  31-8-2014 
χρονικό διάστημα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και  του μεταβιβάζει καθ’ύλην 
τις   αρμοδιότητες   Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  κατά  τόπου  αρμοδιότητες  για  την 
Δημοτική  Ενότητα  Σιταγρών,  την  ευθύνη  λειτουργίας  των  δημοτικών  υπηρεσιών 
-συμπεριλαμβανομένου και του ΚΕΠ- ,την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων 
και  των  εργασιών  ,   την  μέριμνα   για  την  καλή  κατάσταση  και  λειτουργία  του 
εξοπλισμού,  και  επιπλέον δικαίωμα υπογραφή για βεβαιώσεις  ,  πιστοποιητικά και 
λοιπά  διοικητικά  έγγραφα  που  εκδίδονται  και  αφορούν  την  δημοτική  ενότητα 
Σιταγρών.

Β.-Ο ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος 
του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη 
της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου. 

Γ.-Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες 
ασκεί ο Δήμαρχος . 

Δ.-Η  παρούσα  απόφαση   να  δημοσιευτεί  σε  μία   τουλάχιστον  ημερήσια 
εφημερίδα  του νομού , και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
                                                                        

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                     ΑΓΓΕΛΟΣ   ΛΥΣΣΕΛΗΣ
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