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ΑΡΙΘΜΟΣ 5/2016
ΘΕΜΑ : « Ανάκληση ορισµού Αντιδηµάρχου Θέρµου »
Ο ∆ήµαρχος Θέρµου έχοντας υπόψη του :
1) Τα άρθρα 58,59 και 61 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 87 του Ν.3463/2006.
3) Τον Ο.Ε.Υ. ∆ήµου Θέρµου.
4) Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Θέρµου σύµφωνα µε την Απογραφή πληθυσµού
του 2011 (ΦΕΚ 3465/Β/28-2-2012) Τ.Β΄ έχει µόνιµο πληθυσµό 8.189
κατοίκους.
5) Τις υπ’ αρίθ. 10/2014 Απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου
που αφορούν την ανάδειξη αιρετών του ∆ήµου Θέρµου (∆ηµάρχου,
∆ηµοτικών Συµβούλων, Προέδρων, Εκπροσώπων και Συµβούλων Τ.Κ.)
κατά τις ∆ηµοτικές Εκλογές 18ης Μαΐου 2014.
6) Την υπ’ αρίθ.172/2014 Απόφαση ∆ηµάρχου Θέρµου περί ορισµού
Αντιδηµάρχων.
7) Την λοιπή ισχύουσα νοµοθεσία.
8) Την ανάγκη της εύρυθµης λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου
Θέρµου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1) Τροποποιούµε την υπ’ αρίθ. 172/2014 αριθ. πρωτ. 3316/1-9-2014
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Αντιδηµάρχων & τη Μεταβίβαση Αρµοδιοτήτων του ως εξής:
Ανακαλούµε από σήµερα 26 – 1 - 2016 τον ορισµό του Αντιδηµάρχου
Θέρµου κ. Πριόνα Αντωνίου του Ιωάννη για τον κάτωθι σηµαντικό λόγο:
Όπως προκύπτει από τα αντίγραφα καθυστερηµατικών Χρηµατικών
Καταλόγων των ετών 2014 και 2015 τα οποία ζητήθηκαν στις 8-1-2016 τα
έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα της ύδρευσης
του έτους 2015
παρουσίασαν σοβαρή υστέρηση. Συγκεκριµένα το υπόλοιπο οφειλών

ανήλθε στις 344.858,04 ευρώ το έτος 2015 έναντι 264.577,49 το έτος 2014.
Επειδή ο ανωτέρω
Αντιδήµαρχος ο οποίος δυνάµει της ανωτέρω
αποφάσεως ήτο υπεύθυνος Οικονοµικών αλλά και ως έχων την αρµοδιότητα
της ύδρευσης δεν µερίµνησε προκειµένου να υπάρξει αυστηρή εφαρµογή
του Κανονισµού Ύδρευσης και
ενασχόλησή του µε τους οφειλέτες
προκειµένου να διορθωθούν τα έσοδα του ∆ήµου εξ αυτής της αιτίας
ανακαλείται µερικώς η υπ αριθ. 172/2014 Απόφαση του ∆ηµάρχου Θέρµου
περί ορισµού του ανωτέρω ως Αντιδηµάρχου.
Ανακαλούµε τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο της Πλειοψηφίας, κ. Αντώνιο Πριόνα
από την άσκηση των καθ΄ ύλην αρµοδιοτήτων του πριν τη λήξη της θητείας
του διότι το τελευταίο διάστηµα δεν υφίσταται επίσης αρµονική συνεργασία
µε το ∆ήµαρχο (τον οποίο κατά το νόµο οφείλει να επικουρεί στο έργο του)
µε αποτέλεσµα να ενεργεί επιπλέον καθ΄ υπέρβαση αρµοδιοτήτων και µε την
συµπεριφορά του να δηµιουργεί προβλήµατα και δυσλειτουργίες στο ∆ήµο
και στις επιλογές της ∆ιοίκησης.
Οµοίως επειδή προέβη σε µειωτικούς χαρακτηρισµούς για ∆ηµοτικούς
Συµβούλους της Πλειοψηφίας υφίσταται κακή συνεργασία µε τον ∆ήµαρχο
τον οποίο πρέπει να επικουρεί, τον οποίο δεν έχει ενηµερώσει για τα θέµατα
της αρµοδιότητάς του από 28-12-2015 έως σήµερα 26-1-2016.
Ως υπεύθυνος επίσης Ηλεκτροφωτισµού δεν προέβη στον
Χριστουγεννιάτικο ηλεκτροφωτισµό (στολισµό) της Τοπικής Κοινότητας
Πετροχωρίου µε αποτέλεσµα να υπάρξουν δυσµενή σχόλια για την δηµοτική
αρχή.
Οι αρµοδιότητες που είχαν ανατεθεί µε την ανωτέρω απόφαση του
∆ηµάρχου 172/2014 από την σηµερινή ηµεροµηνία και µε µέχρι να ορισθεί ο
νέος Αντιδήµαρχος, ασκεί ο ίδιος ο ∆ήµαρχος.
2) Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί σε µία τουλάχιστον ηµερήσια
εφηµερίδα του νοµού και να αναρτηθεί στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια», στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου.

Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο ∆ηµάρχου
2. ∆/ντη ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
3. Ενδιαφερόµενο
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