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Ο Δήμαρχος Παλαμά 

αφού έλαβε υπόψη  

 τα άρθρα 58, 59 του Ν.3852/10  

 Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της 

Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Παλαμά, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του 

ανέρχεται στους 19.114 κατοίκους. 

 Το γεγονός ότι ο Δήμος Παλαμά έχει μία (1) Δημοτική Κοινότητα. 

 Την υπ’ αρίθμ. 1/2011 απόφασή του με την οποία ορίστηκε ο κ. Δημήτριος 

Πάτας ως Αντιδήμαρχος του Δήμου Παλαμά 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18348/31-10-2012 αίτηση παραίτησης του κ. Δημητρίου 

Πάτα από την θέση του Αντιδημάρχου του Δήμου Παλαμά. 

 Την ανάγκη αντικατάστασης του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Πάτα πριν από τη 

λήξη της θητείας του.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. Αποδέχεται την με αριθμ. πρωτ. 18348/31-10-2012 αίτηση παραίτησης του 

Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Πάτα. 

 

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αντώνιο 

Θεοδώρου του Δημητρίου, για το χρονικό διάστημα από 01-11-2012 έως 31-08-

2014 και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

1. Εποπτεία του προσωπικού και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 

οικονομικών, διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών. 

2. Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των αποκεντρωμένων 

υπηρεσιών του Δήμου. 

3. Ρύθμιση ζητημάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

4. Μέριμνα για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

5. Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας και 

συνεργασία με τους συναρμόδιος φορείς. 

6. Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κ.Ο.Κ και φωτεινών 

σηματοδοτών.  

7. Μέριμνα για υπηρεσίες Πολεοδομίας και Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

8. Εποπτεία των υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού. 

9. Μέριμνα σε θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας. 

10. Ορίζεται ως αρμόδιος για την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων. 
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Γ. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του 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. 

 

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες 

ασκεί ο Δήμαρχος.  

 

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 

Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρου Αντώνιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν 

αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον 

Αντιδήμαρχο κ. Τατσιό-Πέτρου Θωμά.  

 

ΣΤ. Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Θεοδώρου, εκδίδει και υπογράφει τα 

σχετικά με τη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών έγγραφα. Διεξάγει την 

αλληλογραφία των παραπάνω υπηρεσιών, εκδίδει και υπογράφει βεβαιώσεις και 

κάθε σχετικό έγγραφο που αναφέρεται στο αντικείμενο αυτών. 

Εισηγείται θέματα των υπηρεσιών αυτών στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις 

Επιτροπές, για την παροχή των απαραίτητων εγκρίσεων ή λήψη σχετικών 

αποφάσεων. 

 

Ζ. Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος, κ. Θεοδώρου Αντώνιος, εποπτεύει το προσωπικό για 

την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών για τις οποίες είναι αρμόδιος.  

 

Η. Στις αρμοδιότητές του, συμπεριλαμβάνονται και θέματα διαφάνειας και 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 

Θ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα 

του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 

 

 

 

 

   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ 
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