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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   29/ 2012 

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχου 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

Έχοντας υπ’ όψιν :  
1. τα άρθρα 58 και 59 του Ν.3852/10  
2. το άρθρο 54 παρ. 4  του Ν.3852/10  
3. την 3/3-1-2011 Απόφασή μας περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Λίμνης 

Πλαστήρα  
4. την με αριθμό 656/10-02-2012 επιστολή παραίτησης του κου Μαλέτσικα 

Αθανάσιου 
5. την 22/14-02-2012 απόφασή μας περί αποδοχής παραίτησης του κ. Μαλέτσικα 

Αθανάσιου από τα καθήκοντα Αντιδημάρχου.  
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Α. Ορίζουμε αντιδήμαρχο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα τη  Δημοτική Σύμβουλο κα 
Βασιλική Ξηροφώτου  από 01-03-2012 έως και 31-12-2012 και της μεταβιβάζουμε τις 
παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 

 Θέματα Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου 

 Παιδείας,  Αθλητισμού και Πολιτισμού  

 Υπαίθριας διαφήμισης 

 Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης 

 Ρυθμίσεις εμπορικών δραστηριοτήτων (στεγασμένο και υπαίθριο εμπόριο 
– λαϊκές αγορές) 

 Έκδοση, αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, αδειών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, 
αντικατάστασης αδειών, ανάκλησης και αφαίρεσης αδειών 
καταστημάτων, άδειες κοινόχρηστων χώρων 

 Σφράγιση καταστημάτων 

 Θέματα αγροτικής ανάπτυξης 

 Αλιεία, άδειες αλιείας  

 Θεώρηση γνησίου υπογραφών 
 

Β. Η ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας της δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του 
Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της 
θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου. 
 
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της  Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο 
Δήμαρχος.  
Δ. Τροποποιούμε  την παράγραφο Δ της  3/2011  απόφασης Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα 
που αφοράς στον ορισμό Αντιδημάρχων ως εξής:  
 Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο 
Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Γώγουλος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός 
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απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο 
κ. Ξηροφώτου Βασιλική  
 
Ε. Εισηγείται τα θέματα της  αρμοδιότητάς της στην οικονομική επιτροπή και το 
Δημοτικό Συμβούλιο και υπογράφει την αλληλογραφία των αρμοδιοτήτων που της 
μεταβιβάζονται 
 
ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στις εφημερίδες του νόμου και να αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
 
  
 

 Ο Δήμαρχος 
 
 

Τσιαντής Δημήτριος 
Μέλος ΚΕΔΕ 
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