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Αρ. Πρωτ.:
726

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ 173 /2019
ΘΕΜΑ: «Ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και ορισμός
νέου»
Ο Δήμαρχος Δήμου Λίμνης Πλαστήρα έχοντας υπ’ όψιν του:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 87 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α'/08-06-2006)
«Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
3. Τις με αριθμούς 25/2017 και 274/2017 αποφάσεις Δημάρχου Δήμου Λίμνης
Πλαστήρα περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
4. Τον Ο.Ε.Υ. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
5. Την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία
6. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Τροποποιούμε τις υπ' αριθμ. 25/2017,ως προς την παράγραφο 1, (αριθμ. πρωτ. 1115/2802-2017, ΑΔΑ: 6ΖΑΤΩΛΥ-44Θ) και 274/201, ως προς την παράγραφο 1, (αριθμ. πρωτ.:
5832/29-11-2017, ΑΔΑ: 7Γ0ΔΩΛΥ-ΡΑΨ) αποφάσεις Δημάρχου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
περί ορισμού Αντιδημάρχων και τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του ως εξής:
Ανακαλούμε από σήμερα 28-02-2019 τον ορισμό του Αντιδημάρχου και υπευθύνου του
γραφείου κίνησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα κ. Τσιαμαντά Δημητρίου του Αναστασίου
για τους κάτωθι σημαντικούς λόγους:
1. Διαπιστώθηκε ότι δεν έχει ακόμη διεκπεραιωθεί η διαδικασία σύνταξης των
βεβαιωτικών καταλόγων έτους 2018, η οποία όφειλε να έχει περατωθεί έως 31-122018, όπως προέκυψε κατόπιν ελέγχου του Δημάρχου
2. Δεν μερίμνησε να ενημερώσει το Δήμαρχο, ως όφειλε, για τη διαδικασία σύνταξης
της πρότασης για τις θέσεις και τις ειδικότητες κοινωφελούς Απασχόλησης προς το
αρμόδιο Υπουργείο, που τελικώς εστάλη ερήμην του Δημάρχου
3. Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις του Δημάρχου προς τον Αντιδήμαρχο σε
συσκέψεις για τη σοβαρότητα της διαδικασίας του Υπουργείου Εσωτερικών για την
Κινητικότητα των Υπαλλήλων ένεκα της σοβαρής υποστελέχωσης του Δήμου, δεν
κατατέθηκε εμπρόθεσμα το Ψηφιακό Οργανόγραμμα στο Υπουργείο Εσωτερικών.
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Παρά τη διαβεβαίωση του Αντιδημάρχου ότι η διαδικασία από πλευράς του Δήμου
μας έγινε κανονικά, εντούτοις ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα με ευθύνη του δεν
εντάχθηκε στην άνω διαδικασία
4. Μετά από έλεγχο του Δημάρχου διαπιστώθηκε ότι δεν έχει μεριμνήσει ως αρμόδιος
Αντιδήμαρχος, ώστε να βεβαιωθούν ως έπρεπε οι οφειλές ιδιωτών των κοινοτικών
ξενώνων Πεζούλας και Φυλακτής, μετά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για την έγκριση ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισής
τους, θέματα των οποίων υπήρξε εισηγητής
5. Υφίσταται κακή έως ανύπαρκτη συνεργασία με τον Δήμαρχο, τον οποίο πρέπει να
επικουρεί και δεν έχει ενημερώσει για τα ανωτέρω θέματα της αρμοδιότητάς του έως
σήμερα, παρά το ότι έλαβε και σχετικά τα με αριθμ. πρωτ. 556/15-02-2019, 564/1802-2019, 565/18-02-2019 και 612/20-02-2019 έγγραφα, αλλά και πολλές φορές
οχλήθηκε προφορικά γι’ αυτό
6. Αρνείται συστηματικά την υπογραφή των κινήσεων συγκεκριμένων οχημάτων και
μηχανημάτων του Δήμου ως οφείλει και μετακυλύει τη διευθέτηση της διαδικασίας
για εντολή κίνησής τους στον Δήμαρχο
7. Εκ της αδιαφορίας και ολιγωρίας του υπάρχει απαξίωση οχημάτων του Δήμου και
λειτουργικότητας αυτού, αφού δύο ημιφορτηγά και ένα μηχάνημα εκσκαφέας
φορτωτής βρίσκονται σε ακινησία λόγω μηχανικών προβλημάτων και ο ίδιος δεν
κινεί τις απαραίτητες διαδικασίες για την επισκευή τους, ως έχων την αρμοδιότητα
(άρθρο 59 παρ. 4γ ν. 3852/2010)
8. Επιδεικνύει απαξιωτική, ανάρμοστη, προσβλητική, προκλητική και υποτιμητική
συμπεριφορά προς το πρόσωπο του Δημάρχου και τους άλλους αντιδημάρχους,
αμφισβητώντας έμπρακτα το θεσμικό του ρόλο, με αποκορύφωμα τις κατ'
επανάληψη, παρουσία πολλών, φωνασκίες και θορυβώδεις αποχωρήσεις από το
γραφείο Δημάρχου και τους διαδρόμους του Δημαρχείου, με απαξιωτικούς
χαρακτηρισμούς για το Δήμαρχο. Την ανωτέρω συμπεριφορά επιδεικνύει σε
συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου έχει
επιτεθεί φραστικά στον Δήμαρχο αλλά και στην Πρόεδρο αυτού, όπως συνέβη σε
δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 11-02-2019. Ειδικότερα,
καταφέρθηκε εναντίον του Δημάρχου με φράσεις όπως «Πρέπει να ντρέπεσαι
Δήμαρχε γι’ αυτά που κάνεις!!!» και «Ντρέπομαι για την υποστήριξή μου όλο αυτό το
διάστημα!!!». Οι ενέργειες αυτές δεν συνάδουν με το αξίωμα που έφερε και τη
φιλοσοφία του άρθρου 59 παρ. 1 του ν. 3852/2010
9.

Προκλητικά και απαξιωτικά, αντιπαρατάσσεται με πάμπολλες εισηγήσεις και θέσεις
του Δημάρχου, της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να
υπάρχει από πριν καμία διάθεση συζήτησης και διαβούλευσης για την εξεύρεση
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λύσεων σε θέματα που απασχολούν το Δήμο. Αντιπαρατίθεται στείρα και με φανερή
διάθεση αντιπολιτευτικής σκοπιμότητας, παρότι είναι Αντιδήμαρχος, σε σοβαρές
λειτουργικές αρμοδιότητες
10. Παρότι του ζητήθηκε από το Δήμαρχο με το με αριθμ. πρωτ. 605/19-02-2019
έγγραφο να υποβάλει την παραίτησή του λόγω του ότι έχει καταστεί πλέον αδύνατη
η όποια συνεργασία μαζί του αλλά και με την υπόλοιπη διοικητική ομάδα του Δήμου
ένεκα των ανωτέρω, μέχρι σήμερα δεν το έχει πράξει, με αποτέλεσμα να
παρουσιάζεται σοβαρή δυσλειτουργία στο Δήμο
11. Υπάρχει απόλυτη έλλειψη πνεύματος και διάθεσης συνεργασίας με το Δήμαρχο, που
αναιρεί την εμπιστοσύνη και την αρχή της επικουρικότητας στα καθήκοντα του
Δημάρχου από πλευράς Αντιδημάρχων
Στη θέση του κ. Τσιαμαντά Δημητρίου του Αναστασίου , ορίζεται νέος Αντιδήμαρχος ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κελεπούρης Βασίλειος του Δημητρίου.
Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ.
Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη.
Β) Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να
αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΚΕΔΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
3. Ενδιαφερόμενο

