ΑΔΑ: ΨΨΜΠΩΨΚ-ΩΛΟ
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry of
Digital Governance, Hellenic
Republic
Date: 2021.10.12 17:17:59
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Κάτω Τιθορέα, Τ.Κ.: 35015
Τηλέφωνο: 2234350316
E-mail:
info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Κάτω Τιθορέα, 12/10/2021
Αριθμ. πρωτ : 9843

ΘΕΜΑ: “Ορισμός άμισθου Αντιδημάρχου”

Η Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) “Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως ισχύει.
2. Την εγκύκλιο 82/59633/20-8-2019 “Ορισμός Αντιδημάρχων” του ΥΠ.ΕΣ.
3. Την εγκύκλιο 48/22119/7-4-2020 (ΑΔΑ:9ΚΒΖ46ΝΤΛ6-ΕΞΦ) “Ορισμός Αντιδημάρχων” του ΥΠ.ΕΣ.
4. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας μπορούν να οριστούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι έμμισθοι
και ένας (1) άμισθος.
5. Την αριθμ. 7346/171872/2013 (ΦΕΚ 2378/Β’) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας “Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου ΑμφίκλειαςΕλάτειας, Ν. Φθιώτιδας”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των αναγκών του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζει Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών θεμάτων, χωρίς αντιμισθία, τον Δημοτικό Σύμβουλο της
πλειοψηφίας κ. Βαφειά Αθανάσιο του Ευσταθίου και του μεταβιβάζει:
Α. Καθ’ ύλην, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Διοικητικών θεμάτων:
Την εποπτεία και ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών
Υπηρεσιών και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες του Γραφείου Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων, του
Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών και του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού &
Διοικητικής Μέριμνας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ΟΕΥ του Δήμου.
Οικονομικών Θεμάτων:
Την εποπτεία και ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες του Γραφείου Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
και του Γραφείου Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 13 του
ΟΕΥ του Δήμου,
καθώς επίσης την εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της ακίνητης δημοτικής περιουσίας.
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Β. Tο δικαίωμα της υπογραφής, όλων των εγγράφων που αφορούν στις ως άνω αρμοδιότητες, με τη
σύμφωνη πάντα γνώμη της Δημάρχου.
Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής (όπως
π.χ. εξόδων κίνησης, κ.α.) και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 93 παρ.1 του ν.3852/2010 όπως
ισχύει, περί υποχρεωτικής χορήγησης ειδικής άδειας άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους.
Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση της δημάρχου.
Η θητεία του ανωτέρω ορίζεται από 12/10/2021 έως 30/11/2022.
Από την ισχύ της παρούσας παύει η ισχύς της αριθμ. πρωτ. 9419/31-10-2020 (ΑΔΑ: Ρ296ΩΨΚ-ΨΝΩ)
προηγούμενης απόφασης, κατά το μέρος που αφορά στον ορισμό του Αθανάσιου Βαφειά του Ευσταθίου
ως εντεταλμένου συμβούλου ακίνητης δημοτικής περιουσίας.
Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε ημερήσια εφημερίδα της έδρας της Π.Ε. Φθιώτιδας και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας καθώς και στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.
Η Δήμαρχος

Αθανασία Πλ. Στιβακτή

