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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’αριθ.102/28-02-2017 απόφασης Δημάρχου περί
ορισμού Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων περιόδου 20172019 ως προς τους δικαιούχους καταβολής αντιμισθίας Αντιδημάρχους».
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 522
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως
ισχύει,
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’), «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,
3. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’), «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του
Δημάρχου,
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος
Α'), με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010, η οποία
είχε τροποποιηθεί με την παρ. 3ε του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 τεύχος Α')
και το άρθρο 9 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α') και κυρώθηκε με το άρθρο 1
του Ν. 4147/13 (ΦΕΚ 98/26.04.2013 τεύχος Α'), όπου προβλέπεται η δυνατότητα
καταβολής αντιμισθίας σε όλους τους αντιδημάρχους, ανεξαρτήτως του πληθυσμού του
δήμου,
5. Την υπ’αριθ.102/28-02-2017 απόφαση Δημάρχου «Περί ορισμού Αντιδημάρχων &
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων περιόδου 2017-2019» (ΑΔΑ: ΨΒ92ΩΡΚ-02Ξ), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ.124/10-03-2017 απόφαση Δημάρχου «Περί
τροποποίησης και συμπλήρωσης της υπ’αριθ.102/28-02-2017 απόφασης Δημάρχου περί
‘ορισμού Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων περιόδου 2017-2019’» (ΑΔΑ:
ΨΛΤ9ΩΡΚ-2ΞΤ) και ισχύει σήμερα,
6. Το γεγονός ότι δικαιούχοι αντιμισθίας, μέχρι πρότινος, ήταν οι δύο (2) από τους
τέσσερις (4) ορισθέντες Αντιδημάρχους του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου βάσει των
διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Α' 40)
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τροποποιεί την υπ’αριθ.102/28-02-2017 απόφαση Δημάρχου «Περί ορισμού
Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων περιόδου 2017-2019» ως προς τους
δικαιούχους καταβολής αντιμισθίας Αντιδημάρχους, οπότε και στους τέσσερις (4)
ορισθέντες με την εν λόγω απόφαση Δημάρχου, Αντιδημάρχους, με θητεία δυόμισι (2,5)
ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή από 01/03/2017 έως και
31/08/2019, θα παρέχεται αντιμισθία, η οποία θα καταβάλλεται από τον Δήμο.
Η παρούσα ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4483/2017
(ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α'), ήτοι από 31-07-2017.
Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει, η υπ’αριθ.102/28-02-2017 απόφαση Δημάρχου,
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί αυτούσια σε μία τουλάχιστον ημερήσια
εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων
του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 59 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/2010 τεύχος Α').

Ο Δήμαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου
Κοινοποίηση:
1. Ορισθέντες Αντιδήμαρχοι
i. κ. Κοντογιώργο Απόστολο
ii. κ. Σουλδάτο Απόστολο
iii. κ. Ρεπανίδη Βασίλειο
iv. κ. Μαργαρίτη Κωνσταντίνο
2. Υπηρεσίες/Γραφεία Δήμου

Παναγιώτης Κουτσάφτης
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