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ΘΕΜΑ: «Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
του (άρθρο 59)»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 120/2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
αφού έλαβε υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).
 Την υπ' αριθ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ
3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Τριφυλίας.
 Το γεγονός ότι ο Δήμος Τριφυλίας έχει έξι (6) δημοτικές ενότητες.
 Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 1797/Β/6-6-2012.)
 Την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Τριφυλίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Κωνσταντέλου Γιαννούλα του
Δημητρίου, απο 08/03/2017 εως την λήξη της παρούσης δημοτικής περιόδου στην οποία παρέχεται αντιμισθία
και της μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
i.
Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου
και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής
Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού,
Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και
αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
ii.
Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις,
δικαιολογητικά και πράξεις, πλην χρηματικών ενταλμάτων, σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
2. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και συγκεκριμένα:
Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με
χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης που άπτονται των
καθ΄ υλη
αρμοδιοτήτων της.
3. Προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας.
Η ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας της δεν μπορεί να εκλεγεί ως μέλος του προεδρείου του δημοτικού
συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη
απόφαση του δημάρχου. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του
νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Τριφυλίας
Κατσίβελας Παναγιώτης

