
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ                    

Ψαρά, 28/2/2017 
 

ΘΕΜΑ: Ορισµός Αντιδηµάρχου και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 6/2017 
 
Ο ∆ήµαρχος Ψαρών  
  
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

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

2. Την υπ' αριθµ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι και 
∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/ 2010», όπως 
ισχύει. 

3. 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 ∆ήµο Ψαρών, σύµφωνα µε τα οποία 
ο πληθυσµός του ανέρχεται στους 458 κατοίκους. 

4. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. (ΦΕΚ 27567/αρ. φύλλου 2019/9-9-11). 
5. Tην ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας του δήµου.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Α. Ορίζει Αντιδήµαρχο του ∆ήµου Ψαρών τη δηµοτική σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. 
Κουτσοδόντη Καλλιόπη του Κων/νου, µε θητεία δυόµισι (2,5) ετών, εντός της τρέχουσας 
δηµοτικής περιόδου και συγκεκριµένα από 1/3/2017 έως 31/8/2019 και της 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. 

• 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 εποπτεία του προγράµµατος τουριστικής προβολής του δήµου. 
 

Γ. Η ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας της 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 ∆ηµάρχου. 
∆. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος της Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί ο 
∆ήµαρχος.  
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Ε. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η 
Αντιδήµαρχος κ. Κουτσοδόντη Καλλιόπη, που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο. 
ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού 
και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
                                                                                                             
                                                                                                                
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 
 

                                                                                            Κωνσταντίνος Βρατσάνος 
 

 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση 
 
1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου 
3. Υπηρεσίες του δήµου 
4. Ενδιαφερόµενη 
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