
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ                   

Ψαρά, 1/9/2015

ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου και ορισμός νέου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 72/2015

Ο Δήμαρχος Ψαρών 
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), αναφορικά με τον
ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 4 του Ν.3852/10
3. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και

Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως
ισχύει.

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. Το γεγονός  ότι  ο  Δήμος  Ψαρών εμπίπτει  στις  διατάξεις  του  άρθρου  59,  παρ.  3  του  Ν.
3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθεί ένας (1) Αντιδήμαρχος

6. Την υπ’ αρ. 87/1-9-2014 Απόφαση του Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου και ανάθεση
αρμοδιοτήτων.

7. Την  από  31-8-2014  επιστολή  παραίτησης,  για  προσωπικούς  λόγους  του  αντιδημάρχου
Μπεναρδή Γεώργιου του Παναγιώτη. 

8. Tην ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του δήμου 
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 27567/αρ. φύλλου 2019/9-9-11)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Αποδέχεται την παραίτηση του Αντιδημάρχου Μπεναρδή Γεώργιου του Παναγιώτη για τους
λόγους που επικαλείται στην από 31-8-2015 επιστολή του και τον απαλλάσσει από την άσκηση
των αρμοδιοτήτων του ως Αντιδημάρχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 87/1-9-2014
απόφαση Δημάρχου.
Β. Ορίζει  νέο  Αντιδήμαρχο  του  Δήμου  Ψαρών  το  δημοτικό  σύμβουλο  της  πλειοψηφίας  κ.
Παπαμιχάλη  Ιωάννη του  Ανδρέα,  με  θητεία  ενάμιση  (1,5)  έτους,  εντός  της  τρέχουσας
δημοτικής περιόδου, και συγκεκριμένα από 1/9/2015 έως 28/2/2017 και του μεταβιβάζει καθ’
ύλην 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. 
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 Την  ευθύνη  και  παρακολούθηση  της  ομαλής  λειτουργίας  των  εγκαταστάσεων
(αντλιοστάσια) και των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης του δήμου.

 Την επίβλεψη και μέριμνα της ομαλής λειτουργίας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του
δήμου.

 Την εποπτεία και την ευθύνη συντήρησης των δημοτικών και σχολικών κτιρίων καθώς
και του δημοτικού νεκροταφείου.

 Την  ευθύνη  και  τον  έλεγχο  καταστημάτων  και  επιχειρήσεων  υγειονομικού
ενδιαφέροντος.

 Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και
της  διαχείρισης  υλικών,  καυσίμων,  ανταλλακτικών  μηχανολογικού  και  λοιπού
εξοπλισμού.

 Την  διευθέτηση  θεμάτων  του  πρωτογενούς  τομέα  (αγροτική  ανάπτυξη,  κτηνοτροφία,
αλιεία) και το συντονισμό δράσεων για τα αδέσποτα ζώα.

 Την ευθύνη οργάνωσης και ευταξίας των δημοτικών αποθηκών.
Γ. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου
του δημοτικού  συμβουλίου.  Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν  τη  λήξη της  θητείας  του είναι
δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Δ. Στην  περίπτωση  απουσίας  ή  κωλύματος  του  Αντιδημάρχου  τις  αρμοδιότητες  ασκεί  ο
Δήμαρχος. 
Ε. Όταν  ο  Δήμαρχος  απουσιάζει  ή  κωλύεται,  τα  καθήκοντά  του  ορίζεται  να  ασκεί  ο
Αντιδήμαρχος κ. Παπαμιχάλης Ιωάννης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
ΣΤ. Η  παρούσα  απόφαση  να  δημοσιευτεί  σε  μία  τουλάχιστον  ημερήσια  εφημερίδα  του
νομού και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                  Κωνσταντίνος Βρατσάνος

Κοινοποίηση

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
2. Δήμο Κερατσινίου
3. Υπηρεσίες του δήμου
4. Ενδιαφερόμενο
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