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ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 405/2017
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.392/2017

Ο ∆ήµαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Θέµα: “Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 54/2017 Απόφασης ∆ηµάρχου αναφορικά µε αρµοδιότητες
Αντιδηµάρχων”.
Έχοντας υπόψη:
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Τις διατάξεις του άρθρου 58 (όπως ισχύει µε την προσθήκη σ’ αυτό της περίπτωσης ι΄ µε τις διατάξεις
του άρθρου 44 παρ. 3 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16-6-2011)
Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά µε τον ορισµό των
Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου.
Τις µε αριθµ. 175/16 και 255/16 αποφ. ∆ηµάρχου για το ορισµό και τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων
στους Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Ελληνικού– Αργυρούπολης.
Την 54/2017 Απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων
Την υπ' αριθµ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι και
∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά µε τον ορισµό
αντιδηµάρχων οι οποίοι δεν θα λαµβάνουν αντιµισθία
Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.
ε του ν. 4051/2012 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 της ΠΝΠ (ΦΕΚ) 256/31.12.2012 τεύχος Α΄
περί αντιµισθίας Αντιδηµάρχων
Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. 2891/15.3.2013
ΦΕΚ Β΄ 630) για τον ∆ήµο Ελληνικού Αργυρούπολης, σύµφωνα µε τα οποία ο πληθυσµός του
ανέρχεται στους 51.356 κατοίκους.
Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Ελληνικού Αργυρούπολης έχει δύο(2) ∆ηµοτικές Ενότητες.
Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. (ΦΕΚ Β’ 1594/17.06.2014)
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούµε:
Όλοι οι Αντιδήµαρχοι, όπως έχουν ορισθεί µε την Απόφαση ∆ηµάρχου 54/2017, θα εγκρίνουν τις άδειες
του προσωπικού των οργανικών µονάδων της αρµοδιότητάς τους, προ της χορήγησης αυτών, από τον
Αντιδήµαρχο ∆ιοίκησης και Οικονοµικών.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΝΤΟΣ

Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.Γραφείο ∆ηµάρχου
2.Γενικός Γραµµατέας
3.Ενδιαφερόµενοι Αντιδήµαρχοι
4.∆/ντες και Προϊστάµενους Αυτοτελών Τµηµάτων
5. Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού
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