ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ
την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011
Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εκλογή μελών Προεδρείου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
Στο Δημοτικό Κατάστημα ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ σήμερα την 2α Ιανουαρίου 2011 ημέρα Κυριακή και ώρα
12.00 συνήλθαν τα μέλη του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ που αναδείχθηκαν κατά τις
εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2011 και ανακηρύχθηκαν με την υπ’ αριθμ. 8/2010 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου ΓΥΘΕΙΟΥ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1998/21-12-2010 προσκλήσεως του κ ΑΝΟΜΙΤΡΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ως πλειοψηφήσαντος συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού παρόντες ο Δήμαρχος
ΠΑΝΑΓ. Μ. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ και τα μέλη του Δ.Σ. ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ- ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ,ΑΡΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ,
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ. Απούσα ήταν η Μαρία Γ. Αρώνη.

Ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών του
Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου για την διετία 2011-2012 στην ειδική αυτή συνεδρίαση
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010. Ειδικότερα όπως ανέφερε θα προταθεί ο
Πρόεδρος από τον πλειοψηφίσαντα συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος από τη μείζονος παράταξη της
μειοψηφίας και ο γραμματέας επίσης από την παράταξη της πλειοψηφίας, δεδομένου ότι δεν
υφίστανται λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας.
Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/10 η αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν
μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους συμβούλους της Δημοτικής
παράταξης της πλειοψηφίας να αποσυρθούν προς το αριστερό μέρος της αίθουσας, ώστε να
αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και το Γραμματέα του.
Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης της μειοψηφίας να αποσυρθούν προς το δεξί μέρος της
αίθουσας και να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,
Υποψήφιοι από τις παρατάξεις όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος θα είναι όσοι συγκεντρώσουν την
απόλυτη πλειοψηφία των μελών των αντίστοιχων παρατάξεων. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους
δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη
δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του
συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και Τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δυο

επικρατέστερων υποψηφίων. Κατά την Τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική
πλειοψηφία των παρόντων. Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους συμβούλους των
παρατάξεων της πλειοψηφίας και μειοψηφίας, και μετά την ολοκλήρωσή της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε
τα ονόματα των υποψηφίων που εκλέχτηκαν ήτοι:
Υποψήφιος Πρόεδρος ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΑΡΩΝΗΣ
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Υποψήφιος Αντιπρόεδρος η ΕΥΣΤΑΘΙΑ Μ.ΛΙΑΡΟΥ
Υποψήφιος Γραμματέας η ΜΑΡΙΑ ΣΤ. ΑΡΩΝΗ

Ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των μελών του Προεδρείου με μυ

ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου κ

όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμέν

εκλεγούν με πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφ
οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο.

Για το αυτό κάλεσε τους Συμβούλους ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Με

αποσφραγίση τον φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, Ανομίτρη Διονύσιο 6 σ
προτίμησης και 6 λευκά ψηφοδέλτια για τον υποψήφιο Πρόεδρο κ ΑΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, που

δεν απο

την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου οπότε ακολού
β΄ψηφοφορία όπου καταμετρήθηκαν

εφτά ψηφοδέλτια υπέρ του Υποψηφίου ΑΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

αναδεικνύεται και Πρόεδρος .

Ακολούθως, μετά την αποσφράγιση τον φακέλων καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβου

σταυροί προτίμησης για την υποψήφια Αντιπρόεδρο κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ που δεν αποτελούν την απ

πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και έξι λευκά. Οπότε επαναλαμβάν
διαδικασία

Στην β’ ψηφοφορία καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, έξι σταυροί προτίμησης για

υποψήφια Αντιπρόεδρο κ. ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ που δεν αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συν

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και έξι λευκά. Ακολούθησε και γ’ ψηφοφορία που μετά
αποσφράγιση τον φακέλων

καταμετρήθηκαν από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, δώδεκα στα

προτίμησης που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία και εκλέγεται η υποψήφια ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ
θέση του Αντιπροέδρου
Ακολούθησε η διαδικασία για τον Γραμματέα και έλαβε η Μαρία Στ. Αρώνη

δώδεκα σταυ

προτίμησης που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλ

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα Σύμβουλο ότι εκ
για τη διετία 2011-2012
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΑΡΩΝΗΣ,

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβ
ΜΑΡΙΑ ΣΤ. ΑΡΩΝΗ
Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 13.40
Ο Προεδρεύων

Τα Μέλη
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ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
Πρακτικό εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011, ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή
2 Ιανουαρίου 2011, το οποίο συγκλήθηκε με την υπ’ αριθμ1998/2011 πρόσκληση του συμβούλου του
επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Από το σύνολο των μελών του
δημοτικού συμβουλίου ήταν παρόντες ο Δήμαρχος ΠΑΝΑΓ. Μ. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ και τα μέλη του
Δ.Σ.ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ- ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ,ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΡΩΝΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΛΙΑΡΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ. Απούσα
ήταν η Μαρία Γ. Αρώνη.

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος ΑΡΩΝΗΣ Γ
κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οι
Επιτροπής για τη διετία 2011- 2012, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο
Ν.3852/2010.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά έξι (6) τακτικά μέλη εκ των οποίων 2 θα προέρχοντ
σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας και επίσης 5 αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων 2 θα προέρχ
το σύνολο της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 8 του Ν. 3852/ 2010 ο Πρόε
Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος των Επιτροπών και κάλεσε όλους τους Συμβού
Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των υπ
τακτικών και αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από το σύνολο των Συμβούλων της μειοψηφία
αναλογούν σ’ αυτή δύο (2) υποψήφιοι ως τακτικά μέλη και δύο (2) υποψήφιοι ως αναπληρωματικά μέλη
τρόπο που θα επιλέξουν (μυστική ή φανερή ψηφοφορία). Υποψήφιοι από το σύνολο της μειοψηφ
ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφ
τούτο δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει
ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσματος θα ακολουθήσει και τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου
εκλογή με σχετική πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας.

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας για δύο τακτικά
αναπληρωματικά μέλη και μετά την ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόματα των υπ
τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν ήτοι: α. υποψήφιοι τ
κ.κ. ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

και β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι κ.κ. ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΟΥ ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρ
μελών της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντω
όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να
με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα δι
κλήρωση από τον Πρόεδρο.

Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους της πλειοψηφίας που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότη
αξίωμα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής.

Από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα για τακτικά μέλη της Οικονομικής Ε
Σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝ
ΣΤ.και β. υποψήφιοι αναπληρωματικοί οι κ.κ. ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Γ. ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι 6 τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τις θ
οποίων οι υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανήλθαν σε 6 ήτοι 2 της μειοψηφίας
πλειοψηφίας.
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Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, ισάριθμους με τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο ότι από τους υποψ
τακτικοί
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκλέγ
την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά μέλη και

οι ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Γ. ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ,ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων οι οποίοι και εκλέγονται
ψηφοφορία αυτή ως αναπληρωματικά μέλη.

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μ
Οικονομικής Επιτροπής για τη διετία 2011-2012 ως εξής:
Τακτικά Μέλη:

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ. ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ. ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Γ., ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΚΑΙ ΛΙΑΡΟΥ ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής θα είναι ο Δήμαρχος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ
Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 14.40
Ο Πρόεδρεύων

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα Μέλη

ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμού Αντιδημάρχου
Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),
αναφορικά
ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του
Δημάρχου.

2. Την υπ’ αριθμ. 45892/ 11.8.2010 απόφαση του
Υπουργού
Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισ
Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κο
άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/ 2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στο
εγκατάστασης» (Β’ 1292), όπως ισχύει.

3. Το γεγονός ότι ο Δήμος… εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 38
επομένως μπορεί να ορισθεί ένας Αντιδήμαρχος

(σημείωση: με την υπ’ αριθμ. …/2011 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου ο αριθμός των Α
εγκρίθηκε να αυξηθεί επιπλέον κατά τρεις (3))
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. ορίζει τον Ανομίτρη Διονύσιο Αντιδημάρχο του Δήμου Ελαφονήσου , με θητεία από 1-1-2011
2011 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
- Θέματα Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος
που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
Δ. 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 ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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1.8 Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση υπογραφής σε Δημοτικό Σύμβουλο

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114).
2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Αναθέτει την υπογραφή με εντολή του, συγκεκριμένων εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην
ενταλμάτων, εξουσιοδοτώντας τους παρακάτω:
1. Αναθέτει στον κ. … (ιδιότητα) την υπογραφή των εξής εγγράφων και πιστοποιητικών:
α. …
β. …
2. Αναθέτει στον κ. …. (ιδιότητα) την υπογραφή των εξής εγγράφων και πιστοποιητικών:
α. …
β. …

Ο Δήμαρχος
(ονοματεπώνυμο)
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