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Λουτράκι 05/09/2019
Αριθ. Πρωτ.: 16810
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΘΕΜΑ: Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας
Αγίων Θεοδώρων
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων κ.
Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης του Γεωργίου, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87/07.06.2010
τ.Α'), όπως αντικαταστάθηκαν από εκείνες του άρθρου 80 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
133/19.07.2018 τ.Α') κι εκ νέου από αυτές του άρθρου 5 του ν. 4623/2019
(Φ.Ε.Κ. 134/09.08.2019 τ.Α'), αναφορικά με τον Πρόεδρο του συμβουλίου
κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, σύμφωνα με τις οποίες "όταν ο
πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί μέλος του συμβουλίου
της κοινότητας, που ορίζεται από αυτόν ως αναπληρωτής του".
2. Την υπ' αριθμ. 88/59846/21.08.2019) εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.) σχετικά με τη λειτουργία Κοινοτήτων, από την οποία
προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας ορίζει με Πράξη τον
αναπληρωτή του.
3. Την υπ’ αριθμ. 44/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Κορίνθου, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των κοινοτικών εκλογών
της 26ης Μαΐου 2019.
4.Το από 03/09/2019 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 16687/04-09-2019) έγγραφό
του, με το οποίο αποδέχτηκε το αξίωμα του προέδρου του συμβουλίου της
Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων, κατ' επιταγή της προαναφερθείσας Απόφασης.
5. Την αναγκαιότητα εύρυθμης λειτουργίας της εν λόγω Κοινότητας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε το μέλος του συμβουλίου της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων κ.
ΜΠΟΖΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟ του Ιωάννη ως αναπληρωτή του Προέδρου του εν λόγω
Συμβουλίου κ. Κωνσταντή - Σκουλικαρίτη Αριστείδη.
Ο ανωτέρω θα ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου, όταν ο τελευταίος
απουσιάζει ή κωλύεται.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την τροποποίησή της ή την ανάκλησή της κι όχι
πέραν της 31/12/2023 (ημερομηνία λήξης της θητείας του Συμβουλίου).
Η παρούσα Απόφαση 1) θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» και
στην ιστοσελίδα του Δήμου και 2) θα δημοσιευτεί κατά το πλήρες περιεχόμενό
της στο δημοτικό κατάστημα (και στον ειδικό πίνακα, με αποδεικτικό) καθώς και
στο κατάστημα της κοινότητας (με αποδεικτικό)
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Αγίων Θεοδώρων
Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης
Αποδέκτες:
1.κ. Μποζίκης Άγγελος - μέλος Συμβουλίου
Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων
(με Αποδεικτικό Επίδοσης)
Εσωτερική Διανομή:
 Γραφείο Δημάρχου
 Γραμματέα Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων
(κα Μπρεζετού Αικ.)
 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

