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ΑΠΟΦΑΣΗ   119//2012 
  

Ο  ∆ήµαρχος 
 

 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  
 

 
 

 

 
Έχοντας υπόψη :  
 

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87) και  ιδιαίτερα ότι: « 1. Ο 
δήµαρχος προασπίζει τα τοπικά συµφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήµου για την 
υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα 
καθήκοντά του µε γνώµονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας. Ειδικότερα, 
ο δήµαρχος:  

α)..β).. γ) Ορίζει τους αντιδηµάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και 
συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της. 

 
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 59  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87) όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 6 παρ. 1α και 1β του Νόµου 4071/2012  και  ειδικώτερα ότι: 

   «1. Τον δήµαρχο επικουρούν οι αντιδήµαρχοι. Αντιδήµαρχοι είναι οι σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας που ορίζει ο δήµαρχος και στους οποίους µεταβιβάζει την άσκηση αρµοδιοτήτων 
καθ' ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρµοδιότητες ασκούνται στα όρια µιας ή περισσότερων 
δηµοτικών ενοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος.  

   2. Ο αριθµός των αντιδηµάρχων στους δήµους που προέρχονται από συνένωση κατά τον 
παρόντα νόµο ορίζεται ως εξής: Σε δήµους µε πληθυσµό έως πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους 
ορίζονται έως δύο (2) αντιδήµαρχοι, ενώ σε δήµους µε πληθυσµό πάνω από πέντε χιλιάδες 
έναν (5.001) και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους ορίζονται έως τέσσερις (4). Σε δήµους 
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που έχουν πληθυσµό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) 
κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήµαρχοι..... 

     3.....4 Οι αντιδήµαρχοι εκτός των καθ' ύλην αρµοδιοτήτων που µεταβιβάζει σε αυτούς ο 
δήµαρχος , ασκούν και τις ακόλουθες κατά τόπον αρµοδιότητες: α) Έχουν την ευθύνη της 
λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα. β) 
Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δηµοτική 
ενότητα. γ) Μεριµνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται 
στη δηµοτική ενότητα. δ) Υπογράφουν µε εξουσιοδότηση του δηµάρχου, βεβαιώσεις, 
πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που 
λειτουργούν στα όρια της δηµοτικής ενότητας. ε) Συνεργάζονται µε τους προέδρους των 
τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την 
επίλυση των προβληµάτων τους. στ) Ασκούν κάθε άλλη αρµοδιότητα που µπορεί να τους 
µεταβιβάζει µε απόφασή του ο δήµαρχος, που αφορά τη δηµοτική ενότητα.  

5. Η θητεία των αντιδηµάρχων δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δυόµισι ετών. Κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του προεδρείου του δηµοτικού 
συµβουλίου. Η ανάκληση αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά 
αιτιολογηµένη απόφαση του δηµάρχου.  

6. Η απόφαση του δηµάρχου µε την οποία ορίζονται οι αντιδήµαρχοι και τους µεταβιβάζονται 
αρµοδιότητες κατά την παράγραφο 1 του παρόντος δηµοσιεύεται σε µία τουλάχιστον ηµερήσια 
εφηµερίδα και, αν δεν υπάρχει ηµερήσια, σε µία εβδοµαδιαία εφηµερίδα της πρωτεύουσας του 
νοµού και αναρτάται και στην ιστοσελίδα του δήµου.  

7. Αν ο αντιδήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρµοδιότητές του ασκεί άλλος αντιδήµαρχος 
που ορίζεται από τον  δήµαρχο ή ο ίδιος ο δήµαρχος .   ...» 

 

3.- Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87)  όπου 
ορίζεται ότι: 

«16. Ειδικά για την περίοδο 2010- 2014, όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται 
πενταετής θητεία, νοείται θητεία, η οποία αρχίζει την 1.1.2011 και λήγει την 31η Αυγούστου 
2014. Για όσα αιρετά όργανα προβλέπεται θητεία διάρκειας δυόµιση ετών, για την ίδια περίοδο, 
νοείται θητεία δύο (2) ετών, η δε δεύτερη διετία της θητείας λήγει την 31η Αυγούστου 2014.» 

 
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ.1 του Νόµου 3463/2006 όπου ορίζεται ότι: « Όταν ο 
∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ασκεί ο αντιδήµαρχος που ορίζεται από 
αυτόν. Με την απόφαση ορισµού αντιδηµάρχων ορίζεται και ο αντιδήµαρχος που αναπληρώνει 
το ∆ήµαρχο.» 
 
5.-   Την υπ΄αριθµ. 45892/11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανοµή πληθυσµού στις 
δηµοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να 
κατανεµηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (Β΄1292), όπως ισχύει.  
 
6.-   Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 
59  παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και εποµένως µπορεί να ορισθούν έως  πέντε (5) Αντιδήµαρχοι.  
 
7.- Την υπ΄αριθµ. 6/2011 υπ’ αριθµ. πρωτ. 352/7.1.2011 απόφαση ∆ηµάρχου, σύµφωνα µε την 
οποία ορίζονται οι πέντε (5) Αντιδήµαρχοι και µεταβιβάζονται σ’αυτούς συγκεκριµένες 
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αρµοδιότητες καθώς επίσης ορίζεται ως αναπληρωτής ∆ηµάρχου ο κ. Σπυράγγελος Πανάς και 
η οποία δηµοσιεύθηκε νοµοτύπως στο από 12.1.2011 φύλλο της εφηµερίδας «ΤΑ ΝΕΑ». 
  
  8.-   Τις υπ΄ αριθµ. 13/2011 υπ΄αρ. πρωτ.: 906/13.1.2011 και  υπ΄ αριθµ. 121/2011 υπ΄ αρ. 
πρωτ.: 18075/14.4.2011, αποφάσεις ∆ηµάρχου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης, περί 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών και ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών κ. 
∆ηµήτριο ∆αβάκη 
  
 9.- Την από 26-3-2012 µε αριθµ. πρωτ.  13317/12516 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Αττικής µε την οποία έγινε αποδεκτή η από 21-3-2012 παραίτηση 
του ∆ηµάρχου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγµένης κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα.  
 
 10.-. Την από 28-3-2012 Απόφαση - Πρακτικό της ειδικής συνεδρίασης των ∆ηµοτικών 
Συµβούλων του επιτυχόντος συνδυασµού µε την επωνυµία « ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ- 
ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» για την εκλογή Νέου ∆ηµάρχου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγµένης  η 
οποία ελέγχθηκε και κρίθηκε νόµιµη µε την υπ’αριθµ. 14269/13362/2-4-2012  απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Αττικής.   
 
 11.- Το από 6-4-2012 υπ’αριθµ. πρωτ. 17288 Πρακτικό Ορκοµωσίας-Εγκατάστασης και 
ανάληψης καθηκόντων  ∆ηµάρχου Βάρης –Βούλας- Βουλιαγµένης.   
 
 12.-Την από 12-4-2012 υποβληθείσα παραίτηση της αντιδηµάρχου Καθαριότητας και Πρασίνου 
κας. Γεωργίας Μαρτίνου. 
 
 13. - Την  υπ’ αριθµ. 57/1996 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους σύµφωνα 
µε την οποία  όταν εκ του Νόµου δεν τάσσεται προθεσµία από της εγκαταστάσεως της 
δηµοτικής αρχής εντός της οποίας θα πρέπει να γίνει ορισµός αντιδηµάρχων και δεν 
διαλαµβάνεται οιοσδήποτε συσχετισµός της διάρκειας θητείας των αντιδηµάρχων µε εκείνη της 
δηµοτικής περιόδου , τότε η απόφαση του ∆ηµάρχου περί ορισµού αντιδηµάρχου από πλευράς 
χρόνου ισχύος της (τουλάχιστον διετής εν προκειµένω), αρχίζει την εποµένη της εκδόσεώς της 
και λήγει την αντίστοιχη ηµεροµηνία του µεθεπόµενου έτους ή και αργότερα αν είναι µεγαλύτερη 
από διετής. 
 
          Και επειδή σύµφωνα µε  το ανωτέρω ισχύον σήµερα νοµικό πλαίσιο: 
            -  Καθορίζονται και είναι δεσµευτικά για τον εκάστοτε ∆ήµαρχο, µόνον ο µέγιστος 
αριθµός αντιδηµάρχων τους οποίους δύναται να ορίζει µε απόφασή του καθώς και  η ελάχιστη 
χρονική διάρκεια της θητείας  ενός εκάστου εξ αυτών  ενώ αντίθετα  
           - Η επιλογή του  ελάχιστου αριθµού των αντιδηµάρχων τους οποίους ο ∆ήµαρχος 
δύναται να ορίζει µε απόφασή του, το χρονικό σηµείο του ορισµού ενός εκάστου εξ αυτών, αλλά 
και οι αρµοδιότητες τις οποίες δύναται, και σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούται, να αναθέτει-
µεταβιβάζει  ο ∆ήµαρχος σε έναν ή περισσότερους αντιδηµάρχους εναπόκεινται στην διακριτική 
ευχέρεια κάθε ∆ηµάρχου, ο οποίος µετά την ορκωµοσία και την ανάληψη των καθηκόντων του 
έχει την αποκλειστική εξουσία διάθεσης των αρµοδιοτήτων οι οποίες του δίδονται δια νόµου και  
ο οποίος (∆ήµαρχος) κατ’άρθρο 58 παρ.1 του Νόµου 3852/2010 πλην άλλων κατευθύνει τις 
δράσεις του ∆ήµου µε βάση την αρχή της αποτελεσµατικότητας. 
           Και  λαµβάνοντας υπόψη πλην άλλων ότι:  
          Α. Ο ορισµένος µε την υπ’αριθµ. 6/2011 απόφαση του ∆ηµάρχου Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγµένης ως αντιδήµαρχος  Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ∆ιαφάνειας  και ως 
αναπληρωτής ∆ηµάρχου κ. Σπυράγγελος Πανάς εξελέγη ήδη νέος ∆ήµαρχος Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγµένης. 
         Β. Η ορισµένη µε την υπ’αριθµ. 6/2011 απόφαση του ∆ηµάρχου Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγµένης ως αντιδήµαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας κα. Ηλέκτρα Τσιριγώτη 
κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα απουσιάζει κατ’επανάληψη και κατά παράβαση του άρθρου 
61 παρ. 1 περίπτ. α και β του Νόµου 3852/2010, από τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής 
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Επιτροπής .Συγκεκριµένα απουσίασε από την υπ’αριθµ. 17η συνεδρίαση της 14-12-2011, την 
την υπ’αριθµ. 18η συνεδρίαση της 22-12-2011, την υπ’αριθµ. 3η συνεδρίαση της 3-2-2012, την 
υπ’αριθµ. 5η συνεδρίαση της 2-3-2012, την υπ’αριθµ.  6η συνεδρίαση της 9-3-2012,την  
υπ’αριθµ. 7η συνεδρίαση της 16-3-2012, αν και προσκλήθηκε νοµίµως και εµπροθέσµως µε τις 
αντίστοιχες για κάθε µία από τις προαναφερόµενες συνεδριάσεις υπ’αριθµ. πρωτ.  77276/12-
12-2011, 78969/19-12-2011, 5574/31-1-2012, 10971/28-2-2012, 11958/6-3-2012 και 13176/13-
3-2012 έγγραφες  προσκλήσεις µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται πρόβληµα στην εκτέλεση και 
την παρακολούθηση της δηµοτικής πολιτικής (καθυστέρηση στην λήψη αποφάσεων και στην 
προώθηση των θεµάτων ή µη λήψη αποφάσεων λόγω έλλειψης απαρτίας κατά την 5η, 6η και 7η 
συνεδρίαση του 2012, όπως προκύπτει από τα τηρούµενα πρακτικά, λαµβανοµένου υπόψη 
επίσης ότι λόγω της σύνθεσης του οργάνου ο Νόµος δεν προβλέπει αναπλήρωση των µελών 
που απουσιάζουν). 
          Γ. Ο ορισµένος µε την υπ’ αριθµ. 6/2011 απόφαση του ∆ηµάρχου Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγµένης ως αντιδήµαρχος Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. ∆ηµήτριος ∆αβάκης 
κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα απουσιάζει κατ’επανάληψη και κατά παράβαση του άρθρου 
61 παρ. 1 περίπτ. α και β του Νόµου 3852/2010, από τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής 
Επιτροπής. Συγκεκριµένα απουσίασε από την υπ’αριθµ. 15η συνεδρίαση της 28-11-2011, την 
υπ’αριθµ. 16η συνεδρίαση της 9-12-2011, την υπ’αριθµ. 17η συνεδρίαση της 14-12-2011, την 
υπ’αριθµ. 2η συνεδρίαση της 27-1-2012, την υπ’αριθµ. 5η συνεδρίαση της 2-3-2012, την 
υπ’αριθµ. 6η συνεδρίαση της 9-3-2012, την υπ’αριθµ.  7η συνεδρίαση της 16-3-2012 αν και 
προσκλήθηκε νοµίµως και εµπροθέσµως µε τις αντίστοιχες για κάθε µία από τις 
προαναφερόµενες συνεδριάσεις υπ’αριθµ. πρωτ. 72938/25-11-2011,75222/5-12-2011 
77276/12-12-2011, 3506/20-1-2012,  10971/28-2-2012, 11958/6-3-2012 και 13176/13-3-2012 
έγγραφες   προκλήσεις µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται πρόβληµα στην εκτέλεση και την 
παρακολούθηση της δηµοτικής πολιτικής (καθυστέρηση στην λήψη αποφάσεων και στην 
προώθηση των θεµάτων ή µη λήψη αποφάσεων λόγω έλλειψης απαρτίας κατά την 5η, 6η και 7η 
συνεδρίαση του 2012, όπως προκύπτει από τα τηρούµενα πρακτικά, λαµβανοµένου υπόψη 
επίσης ότι λόγω της σύνθεσης του οργάνου ο Νόµος δεν προβλέπει αναπλήρωση των µελών 
που απουσιάζουν).             
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
  

Α. Ανακαλεί –τροποποιεί εν µέρει την υπ’αριθµ. 6/2011 απόφαση του ∆ηµάρχου Βάρης – 
Βούλας- Βουλιαγµένης ως κατωτέρω: 
 
1. Ορίζει ως Αντιδήµαρχο ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 
κ. ∆ιονύσιο Κοντονή του  Ανδρέα στην θέση του εκλεγέντος ∆ηµάρχου κ. Σπυράγγελου Πανά µε 
θητεία διετή και του µεταβιβάζει την αρµοδιότητα του γραφείου µηχανοργάνωσης. 
 
2. Ανακαλεί τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. ∆ηµήτριο ∆αβάκη του 
∆ηµητρίου για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης  
και ειδικώτερα: 
 α) προκειµένου να ασκήσει  ως νέος ∆ήµαρχος το δικαίωµα του να ορίσει ως αντιδηµάρχους  
τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους µε τους οποίους κρίνει ότι θα µπορέσει να συνεργαστεί  
αποτελεσµατικότερα και  
β) προκειµένου να µεταβιβάσει σ’ αυτούς όλες τις αναφερόµενες στην ανωτέρω 6/2011  και στις 
µεταγενέστερες 13/2011 και 121/2011 αποφάσεις ∆ηµάρχου, (οι οποίες επίσης ανακαλούνται µε 
την παρούσα και παύουν,  από την έκδοση της παρούσας, να ισχύουν πλέον)  αρµοδιότητες  οι 
οποίες κατά Νόµον ανήκουν στον ∆ήµαρχο και  τις οποίες ο πρώην ∆ήµαρχος είχε µεταβιβάσει 
στον ανωτέρω Αντιδήµαρχο  λαµβάνοντας υπόψη επίσης ότι πλην άλλων η απουσία του εν 
λόγω αντιδηµαρχου από τις προαναφερόµενες  αλλεπάλληλες συνεδριάσεις της εκτελεστικής 
επιτροπής  κατά παράβαση του άρθρου 61 παρ. 1 περίπτ. α και β του Νόµου 3852/2010, είχε 
ως αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί πρόβληµα στην εκτέλεση και την παρακολούθηση της 
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δηµοτικής πολιτικής (καθυστέρηση στην λήψη αποφάσεων και στην προώθηση των θεµάτων ή 
µη λήψη αποφάσεων λόγω έλλειψης απαρτίας κατά την 5η, 6η και 7η συνεδρίαση του 2012, 
όπως προκύπτει από τα τηρούµενα πρακτικά, λαµβανοµένου υπόψη επίσης ότι λόγω της 
σύνθεσης του οργάνου ο Νόµος δεν προβλέπει αναπλήρωση των µελών –αντιδηµάρχων που 
απουσιάζουν). 
 
3.  Ορίζει ως Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο, κ. Ζαχαράτο 
Νικόλαο του Γεωργίου, µε θητεία διετή,  και του µεταβιβάζει τις εξής αρµοδιότητες:  
-  Της Οικονοµικής Υπηρεσίας και πιο συγκεκριµένα των Τµηµάτων : Ταµειακής Υπηρεσίας, 
Εντελλοµένων εξόδων και Προµηθειών, ∆ηµοτικής Περιουσίας και ∆ηµοτικών Προσόδων.  
 
4. Ορίζει ως Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Μπελετσιώτη 
∆ηµήτριο του  Κωνσταντίνου, µε θητεία διετή,  και του µεταβιβάζει τις εξής αρµοδιότητες :  
-   Των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και πιο συγκεκριµένα των τµηµάτων :  
     Του Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης στο οποίο ανήκουν οι αρµοδιότητες του Γραφείου 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, Γραφείου Οικονοµικής Επιτροπής, Γραφείου Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, Γραφείου Πρωτοκόλλου,  Γραφείου Παιδείας και Γραφείου Κοιµητηρίων.  
      Του τµήµατος ∆ηµοτικής Κατάστασης στο οποίο ανήκουν οι αρµοδιότητες του Γραφείου 
∆ηµοτολογίου, Γραφείου Ληξιαρχείου, Γραφείου Τέλεσης Γάµων και Γραφείου Αλλοδαπών και 
µετανάστευσης.  
      Του Τµήµατος Αδειών Καταστηµάτων.  
      Του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).  
       Στον ως άνω αντιδήµαρχο µεταβιβάζουµε την αρµοδιότητα σχετικά µε τα θέµατα 
προσωπικού διοικητικά ή οικονοµικά πλην των πειθαρχικών.  
 
5. Ανακαλεί την Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών ∆όµησης (πρώην 
Πολεοδοµίας) κα. Ηλέκτρα Τσιριγώτη του Κωνσταντίνου, για τους λόγους που αναφέρονται 
αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης  και ειδικώτερα προκειµένου  να ασκήσει ο 
ίδιος ως νέος ∆ήµαρχος όλες τις αναφερόµενες στην ανωτέρω 6/2011 απόφαση ∆ηµάρχου 
αρµοδιότητες  οι οποίες κατά Νόµον του ανήκουν και τις οποίες ο πρώην ∆ήµαρχος είχε  
µεταβιβάσει στην ανωτέρω Αντιδήµαρχο λαµβάνοντας υπόψη επίσης ότι πλην άλλων η 
απουσία της εν λόγω αντιδηµάρχου από τις προαναφερόµενες αλλεπάλληλες συνεδριάσεις της 
εκτελεστικής επιτροπής του συλλογικού συντονιστικού και εκτελεστικού οργάνου του ∆ήµου 
κατά παράβαση του άρθρου 61 παρ. 1 περίπτ. α και β του Νόµου 3852/2010, είχε ως 
αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί πρόβληµα στην εκτέλεση και την παρακολούθηση της δηµοτικής 
πολιτικής (καθυστέρηση στην λήψη αποφάσεων και στην προώθηση των θεµάτων ή µη λήψη 
αποφάσεων λόγω έλλειψης απαρτίας κατά την 5η, 6η και 7η συνεδρίαση του 2012, όπως 
προκύπτει από τα τηρούµενα πρακτικά, λαµβανοµένου υπόψη επίσης ότι λόγω της σύνθεσης 
του οργάνου ο Νόµος δεν προβλέπει αναπλήρωση των µελών –αντιδηµάρχων που 
απουσιάζουν). 
 
 6.  Ανακαλεί –τροποποιεί  την  ανωτέρω υπ’αριθµ. 6/2011 απόφαση ∆ηµάρχου όσον αφορά τις 
αρµοδιότητες που είχε µεταβιβάσει ο πρώην ∆ήµαρχος κατά τόπον για τη ∆ηµοτική Ενότητα 
Βάρης στον Αντιδήµαρχο κ. Ελευθέριο Αργυρουδάκη του Σταύρου και τον ορίζει για το 
υπόλοιπο της θητείας του ( η οποία σύµφωνα και µε την υπ’αριθµ. 57/1996 γνωµοδότηση του 
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους λήγει κανονικά την 8-1-2013 και όχι την 31-12-2012 , όπως  
κατ’εσφαλµένη ερµηνεία του νόµου αναγράφεται στην ανωτέρω 6/2011 απόφαση ∆ηµάρχου) 
ως Αντιδήµαρχο καθαριότητας και του µεταβιβάζει τις αρµοδιότητες της καθαριότητας –
Μηχανολογικού και Συντήρησης Οχηµάτων και γραφείου Κίνησης.  
 
Β. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος των αντιδηµάρχων τις αρµοδιότητές τους ασκεί ο 
∆ήµαρχος. 
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Γ. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος  
∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ.  Μπελετσιώτης ∆ηµήτριος του  Κωνσταντίνου , ο οποίος 
αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο.  
 
 ∆. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί µία φορά  σε µία  ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού  και 
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια» 
Η απόφαση έλαβε αριθµό 119/2012     
 
 
 
                  
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση :  

- Γραφείο ∆ηµάρχου  
- κ.κ. Αντιδηµάρχους  
- Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
- κ.κ. Προέδρους ∆ηµοτικών Κοινοτήτων  
- Προϊσταµένους  ∆ιευθύνσεων  
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