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Α.Π: 1300

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

78/2019

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών
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.

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."

3. 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.
4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε.
(αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για το Δήμο Ψαρών, σύμφωνα με τα οποία
ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 458 κατοίκους.
5. Την με αριθμό 50/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου με την οποία
επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών της 26 ης Μαΐου 2019 για την
ανάδειξη δημάρχου και δημοτικών συμβούλων για την περίοδο από 1-9-2019 μέχρι 31-122023.
6. Το από 26/08/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας.
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο Ηρωικής Νήσου Ψαρών μπορεί να ορισθούν έως τρεις (3)
Αντιδήμαρχοι.
8. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων».
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 686/28 Φεβρουαρίου 2019 τεύχος
Β’) στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες που ασκεί ο Δήμος.
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10. Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του
Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, ως Αντιδημάρχους του
Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει
αρμοδιότητες ως εξής:
1. Τον κύριο Παπαμιχάλη Ιωάννη του Ανδρέα καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, με θητεία από 02
Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:










Την εποπτεία της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής
περιφέρειας του δήμου, της διαχείρισης των εγκαταστάσεων, της ανακύκλωσης και της
αποκομιδής των απορριμμάτων καθώς και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων
(οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού) και του ανθρώπινου δυναμικού στο συγκεκριμένο
τομέα.
Την εποπτεία της ύδρευσης, της άρδευσης και της αποχέτευσης, της καλής λειτουργίας
των αντλιοστασίων και των δικτύων (ενδείξεις υδρομετρητών, σύνταξη βεβαιωτικών
καταλόγων, αποστολή ειδοποιητηρίων, απαιτούμενες επισκευές, νέες παροχές κ.λ.π)
Την εποπτεία και την ευθύνη συντήρησης του δημοτικού κοιμητηρίου
Την εποπτεία και διευθέτηση των δημοτικών αποθηκών
Την εποπτεία και συντήρηση του ελικοδρομίου
Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
Την εποπτεία των δράσεων για τα αδέσποτα ζώα

Επίσης ο Αντιδήμαρχος Παπαμιχάλης Ιωάννης του Ανδρέα ορίζεται ως μέλος της
Οικονομικής Επιτροπής του δήμου.
2. Την κυρία Καραγιώργη Μαρκέλλα του Ελευθερίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, με θητεία από 2
Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 και της μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:










Την επίβλεψη και μέριμνα της ομαλής λειτουργίας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του
δήμου
Την εποπτεία και την ευθύνη συντήρησης των δημοτικών κτιρίων και όλων των
κοινόχρηστων χώρων του δήμου (οδοί, πλατείες, αθλητικοί χώροι, παιδικές χαρές)
Την εποπτεία του προγράμματος τουριστικής προβολής
Την ευθύνη για θέματα πολιτισμού και πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Την ευθύνη για θέματα αθλητισμού, παιδείας και εποπτείας των σχολικών επιτροπών
Την ευθύνη συντήρησης των πάρκων και των λοιπών χώρων πρασίνου
Την ευθύνη για θέματα καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Την ευθύνη για την κοινωνική προστασία, την υγεία και των προγραμμάτων
απασχόλησης

Επίσης η Αντιδήμαρχος Καραγιώργη Μαρκέλλα του Ελευθερίου ορίζεται ως μέλος της
Οικονομικής Επιτροπής του δήμου.
Β. Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορεί να εκλεγούν μέλη
του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
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Γ. Η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του,
με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου και για λόγους που ανάγονται στην άσκηση
των καθηκόντων του.
Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κυρίου Παπαμιχάλη Ιωάννη τα
καθήκοντά του ασκεί η αντιδήμαρχος Καραγιώργη Μαρκέλλα και όταν αυτή απουσιάζει τα
καθήκοντά της ασκεί ο πρώτος αναφερόμενος αντιδήμαρχος.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κύριος Παπαμιχάλης Ιωάννης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν και αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κυρία
Καραγιώργη Μαρκέλλα.
ΣΤ. Η παρούσα, ως κανονιστικού περιεχομένου απόφαση, να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον
ημερήσια εφημερίδα και αν δεν υπάρχει σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού, να
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του
Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κωνσταντίνος Βρατσάνος

Κοινοποίηση:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Εσωτερική διανομή:
1. Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι
2. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών
3. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και
Περιβάλλοντος

