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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ           Αριθμ. Πρωτ.  14573              

ΔΗΜΟΣ   ΚΙΛΕΛΕΡ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

             ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

           Ο Δήμαρχος  Κιλελέρ 

       Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 

του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον 

ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το 

άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

3.  Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) 

απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει." 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του 

Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), 

αναφορικά με την αντιμισθία. 

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 

(αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Κιλελέρ, σύμφωνα με τα 

οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 20.854 κατοίκους. 

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κιλελέρ  έχει πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες. 

7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν 6 Αντιδήμαρχοι. 

8. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων. 

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Κιλελέρ (ΦΕΚ 
2316/τ.Β./17-10-2011) 

10.την αριθμ. 14142/1-9-2019 απόφασή μας “περί ορισμού Αντιδημάρχων 
και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων”. 

11.Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του 
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                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Τροποποιεί την 14142/1-9-2019 στο σκέλος που αφορά στις αρμοδιότητες που 

μεταβιβάστηκαν στον Αντιδήμαρχο κ.  κ.ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,  ως εξής: 

ii.  Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον 

προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται 

σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης. 

Η αρμοδιότητα αυτή θα ασκείται από τον Αντιδήμαρχο κ. Χονδρονάσιο Αλέξανδρο, 

εφόσον απουσιάζει ή κωλύεται ο κ. Δήμαρχος. 

5. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού  και ιδίως  

-τις αρμοδιότητες που περιλαμβάνει το Τμήμα Προγραμματισμού στον Ο.Ε.Υ. του 

Δήμου 

Η αρμοδιότητα αυτή θα ασκείται από τον Αντιδήμαρχο κ. Χονδρονάσιο Αλέξανδρο, 

εφόσον απουσιάζει ή κωλύεται ο κ. Δήμαρχος. 

Δ. α. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων  που απουσιάζουν  ή κωλύονται 

ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και οταν 

απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητες όλων των Αντιδημάρχων ασκεί ο κ. 

Δήμαρχος. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα περιλαμβάνονται στην 14142/1-9-2019 απόφασή 

μας. 

ΣΤ. Η παρούσα  να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ΚΙΛΕΛΕΡ  και στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 

 

                                                  ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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