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ΘΕΜΑ: «Ορισμός Άμισθου Αντιδημάρχου & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του
(άρθρο 59 ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 6
Ο Δήμαρχος Κισσάμου ,Μυλωνάκης Γεώργιος
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 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 Δημάρχου και από το άρθρο 5 του
Ν.4623/2019 (Α' 134). Επίσης όπως τροποποιήθηκε με το άρ.47 του ν.4647/2019
(Α΄204) «Άμισθοι Αντιδήμαρχοι».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
"Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με
το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40),
αναφορικά με την αντιμισθία.

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ191/20.3.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Κισσάμου , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του
ανέρχεται στους 10.790 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κισσάμου έχει τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις Αντιδήμαρχοι.
8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 1792/22.5.2019 τ.Β΄)
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10.Την υπ’αρ.844/2019 προηγούμενη απόφασή μας περί ορισμού Αντιδημάρχων περιόδου 20192020.
11.Το γεγονός ότι ο Δήμος μας δύναται να ορίσει έναν άμισθο Αντιδήμαρχο μετά την θέση σε
ισχύ του άρ.47 του ν.4647/19 (ΦΕΚ 204/16.12.2019 τ.Α΄)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο, Σταθόπουλο Αντώνιο του Γεωργίου, άμισθο
Αντιδήμαρχο του Δήμου Κισσάμου, ο οποίος δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε
άλλης οικονομικής απολαβής, με θητεία από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης
και για ένα έτος εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει
αρμοδιότητες ως εξής:
Καθ’ύλην
α. Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, β. Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης
γ. Θέματα Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δημοτικής Ενότητος Κισσάμου και
Μυθήμνης και ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητος Ιναχωρίου
Κατά τόπον

Για την Κοινότητα Κισσάμου Δημοτικής Ενότητος Κισσάμου
Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος
του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. 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
Δ. Τις αρμοδιότητες του

Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει
ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου Κισσάμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση που αναφέρεται
καταργείται.

στα καθήκοντα του ανωτέρου

Ο

Δήμαρχος

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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