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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βόλος 2-10-2018
Αρ. Πρωτ.: 82080

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ
O Δήμαρχος Βόλου
‘Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τον ορισμό
των Αντιδημάρχων, όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν. 3463/2006 περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

3. Την αριθ. 13351/22-2-2017 (ΑΔΑ 6ΘΑ896-5ΞΦ) απόφαση Α.Κ.Δ. περί ορισμού
αντιδημάρχων στον Δήμο Βόλου από 1-3-2017 έως και 31-8-2019, όπως αυτή τροποποιήθηκε
με τις αριθ. 17258/7-3-2017 (ΑΔΑ 7ΝΡΝΩ96-1Υ8), 53094/2-6-2017 (ΑΔΑ ΩΕ19Ω96-6Κ5) και
17941/27-2-2018 (ΑΔΑ ΨΟΠ1Ω96-ΠΨΘ) αποφάσεις Α.Κ.Δ. και ισχύει σήμερα, όπου μεταξύ
άλλων, ορίστηκε η δημοτικός σύμβουλος κ. Αναστασία Μορφογιάννη, ως αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην ανωτέρω σχετική
απόφαση , καθώς και με δικαίωμα υπογραφής εγγράφων, όπως αυτά αναφέρονται στην αριθ.
24542/16-3-2018 (ΑΔΑ 6ΥΝ0Ω96-ΒΒΠ) απόφαση Δημάρχου.

4. Την αριθ. 82043/2-10-2018 έγγραφη δήλωση παραίτησης της κ. Αναστασίας
Μορφογιάννη από τη θέση της αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης για προσωπικούς
λόγους.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.- Αποδεχόμαστε την αριθ. 82043/2-10-2018 δήλωση παραίτησης της κ. Αναστασίας
Μορφογιάννη από τη θέση της αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2.- Σε αντικατάσταση της κ. Αναστασίας Μορφογιάννη ορίζουμε ως αντιδήμαρχο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

από 3-10-2018 και για το υπόλοιπο της θητείας αντιδημάρχων,

που καθορίστηκε δυνάμει της αριθ. 13351/22-2-2017 (ΑΔΑ 6ΘΑ896-5ΞΦ) απόφασης ΑΚΔ έως
και 31-8-2019,

τη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δέσποινα Κότογλου

μεταβιβάζουμε σ’ αυτήν

και

τις αρμοδιότητες που σαφώς περιγράφονται στην ίδια απόφαση και

και τις οποίες ασκούσε μέχρι της παραιτήσεώς της η κ. Αναστασία Μορφογιάννη.
3.- Τροποποιούμε το 2ο εδάφιο του Β’ μέρους της αριθ. 13351/22-2-2017 (ΑΔΑ 6ΘΑ896-5ΞΦ)
απόφασης ΑΚΔ όπως ισχύει σήμερα, ως ακολούθως:
«Τις αρμοδιότητες της

αντιδημάρχου κ. Βιολέττας Καντόλα, ασκεί η αντιδήμαρχος κ.

Δέσποινα Κότογλου και αντιστρόφως».
4.- Τροποποιούμε την αριθ. 24542/16-3-2018 (ΑΔΑ 6ΥΝ0Ω96-ΒΒΠ) απόφασή μας ως
προς το 8ο εδάφιο αυτής που αφορά στην εξουσιοδότηση υπογραφών στην κ. Αναστασία
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Μορφογιάννη και εξουσιοδοτούμε για την υπογραφή των αναφερομένων εγγράφων

στο εν

λόγω εδάφιο της αυτής απόφασης, την ορισθείσα με τη παρούσα αντιδήμαρχο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κ. Δέσποινα Κότογλου από 3-10-2018 και ως τη λήξη της θητείας της (31-82019).
4.-

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 άρθρου 33 Ν. 4483/2017, η κατά τα ανωτέρω

ορισθείσα αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δέσποινα Κότογλου,

θα λαμβάνει

από τον Δήμο Βόλου την κατά τον Νόμο προβλεπόμενη αντιμισθία.
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6
άρθρου 59 Ν. 3852/10, να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου.
Κοινοποιείται:
κ. Δέσποινα Κότογλου
κ. Αναστασία Μορφογιάννη
Εσωτερική διανομή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
- κ.κ. Αντιδημάρχους
- κ. Γενικό Γραμματέα
- κ. Γενικό Διευθυντή
- Νομικό Τμήμα
- Προϊσταμένους Διευθύνσεων
και Τμημάτων - Δημοτικές Ενότητες

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

