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Θέµα: «Τροποποίηση της υπ΄αρίθµ. 5/07-01-2013 απόφασης του ∆ηµάρχου Χαλκηδόνος, ορισµός νέου
αντιδηµάρχου»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ήµαρχος Χαλκηδόνος
έχοντας υπόψη:
1. Την απογραφή του 2011, σύµφωνα µε την οποία, οι δήµοι Αγίου Αθανασίου, Χαλκηδόνας και Κουφαλίων, που πλέον αποτελούν
τον ενιαία ∆ήµο Χαλκηδόνος, έχουν αθροιστικά πληθυσµό 33.673 κατοίκους,
2. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 58 και του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε µε την διάταξη του άρθρου 6 του Ν.4071/2012,
3. Την αρ. 45892/11-8-10 απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΣ∆∆Α & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Πρωτοβάθµιοι και
∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας µε το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανοµή πληθυσµού στις
δηµοτικές κοινότητες του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν.3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατό να κατανεµηθεί, λόγω ελλιπών
στοιχείων τόπου εγκατάστασης»(΄Β 1292) όπως ισχύει,
4. Την αρ. 71351/41/10 εγκύκλιο ΥΠΕΣ∆∆Α& Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
5. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012,
6. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012,
7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4093/2012 ( παρ. στ, υποπαρ. Στ1),
8. Την υπ’ αριθµ. 241/2013 απόφασης ∆ηµάρχου,
9. Τo 27413/28-11-2013 αίτηµα του Αντιδηµάρχου Κορώνα Ανδρέα,
10. Τo 27120/25-11-2013 αίτηµα της Αντιδηµάρχου Γιαλοψού Βικτωρίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τη διατήρηση των καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµοδιοτήτων που αφορούν τους Αντιδηµάρχους, όπως αυτές ορίζονται στις
υπ’ αριθµ 5/2013 και 8 σχετ. αποφάσεις ∆ηµάρχου.
Συγκεκριµένα:
• Ο Αντιδήµαρχος Κορώνας Ανδρέας διατηρεί τις καθ’ ύλην αρµοδιότητές του σε θέµατα Πολεοδοµίας-ΠεριβάλλοντοςΧωροταξίας- Τεχνικών Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και κατά τόπον Αντιδήµαρχος της ∆ηµοτικής Ενότητας
Χαλκηδόνος άνευ αντιµισθίας µε θητεία από 1.12.2013 έως 31.8.2014.
• Η Αντιδήµαρχος Γιαλοψού-Ψιλιτέλη Βικτωρία διατηρεί τις καθ’ ύλην αρµοδιότητές της σε θέµατα ΑνακύκλωσηςΚαθαριότητας και Πρασίνου και κατά τόπον Αντιδήµαρχος της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Αθανασίου άνευ αντιµισθίας
µε θητεία από 1.12.2013 έως 31.8.2014.
• Ο Αντιδήµαρχος Τζήκας Λάζαρος διατηρεί τις καθ’ ύλην αρµοδιότητές του σε θέµατα Αθλητισµού-ΠολιτισµούΕθελοντισµού και Νέας Γενιάς και κατά τόπον Αντιδήµαρχος της ∆ηµοτικής Ενότητας Κουφαλίων µε αντιµισθία µε
θητεία από 1.12.2013 έως 31.8.2014.
• Ο Αντιδήµαρχος Τσακίρης Μιχαήλ Ανδρέας διατηρεί τις καθ’ ύλην αρµοδιότητές του σε θέµατα Εµπορίου, ΒιοµηχανίαςΕπιχειρηµατικότητας και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, καθώς και σε θέµατα Παιδείας
µε αντιµισθία µε θητεία από 1.12.2013 έως 31.8.2014.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

IΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΚΟΣ
Κοινοποίηση:
- Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
- κκ Αντιδηµάρχους
- Γραφείο µισθοδοσίας
- κ. ∆ιευθυντή

