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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθμό 20/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου, η οποία
διορθώθηκε με την 23/2014 ομοία, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα
των Δημοτικών Εκλογών της 18/05/2014 και ανακηρύχθηκαν οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι του Δήμου Σάμου.
2. Την περ. γ, ζ’ και η’ της §1 και της §6 του άρθ. 58 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α!/0706-2010), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθ. 59 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α!/07-06-2010), «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων, όπως τροποποιήθηκε με
τις όμοιες του άρθρου 6 του Ν.4071/12 και ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις της παρ. 3ε, του άρθρου 3, του Ν. 4051/2012, (Φ.Ε.Κ. 40 Α!/29-02-2012),
«Ρυθμίσεις Συνταξιοδοτικού Περιεχομένου και Άλλες Επείγουσες Ρυθμίσεις
Εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012», σύμφωνα με τις οποίες
τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 92, παρ.1 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87
Α!/07-06-2010), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,αναφορικά με την
αντιμισθία των
Αντιδημάρχων.
5. Την με αρ. 15150/15-04-2014, (Φ.Ε.Κ.955 Β!/16-04-2014), Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ της χώρας με το Ν.3852/2010»,
όπως ισχύει.
6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (ΦΕΚ
3465Β!/28-12-2012) για το Δήμο Σάμου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του
ανέρχεται στους 32.977 κατοίκους.
7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σάμου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.2 του
Ν.3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν έως πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
8. Την αριθ. 43/30565/06-08-2014 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, «Ορκωμοσία των αιρετών των
Δήµων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων
των Δήµων (Δηµοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014- 31η Αυγούστου 2019)»
9. Τις διατάξεις των άρθ. 75, 88 και 89 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν σήμερα.
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10. Τις διατάξεις των άρθρων 94, 95 και 97 του Ν. 3852/2010, (Φ.Ε.Κ. 87 Α!/07-06-2010),
«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσία του Δήμου Σάμου (ΦΕΚ 864 Β!/10-04-2013).
12. Την με Α.Π. 24253/08-05-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου, περί αποδοχής της παραίτησης του κ. Μιχάλη Α. Αγγελόπουλου
από το αξίωμα του Δημάρχου Σάμου.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α’/07-06-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
14. Την με Α.Π.26104/25840/15-05-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου, περί νομιμότητας εκλογής του δημοτικού συμβούλου του
επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Σάμου «Η ΣΑΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ», κ. Χριστόδουλου
Σεβαστάκη του Κων/νου, ως νέου Δημάρχου Σάμου, για το υπόλοιπο της θητείας της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου.
15. Το γεγονός ότι πρέπει να οριστούν Αντιδήμαρχοι σε οργανικές μονάδες του Δήμου
Σάμου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του.
16. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Σάμου.
Αποφασιζει
Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, ως Αντιδημάρχους του
Δήμου Σάμου, με θητεία από την επομένη της εκδόσεως της παρούσης έως 31/08/2019
και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως ακολούθως:
1. Τον κ. Παπαγεωργίου Παρασκευά του Εμμανουήλ, με αντιμισθία και του
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Καθ’ ύλην:
1.Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον
εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σάμου.
2.Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον
εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σάμου.
3.Τις αρμοδιότητες για θέματα μεταφορών, δημοτικής συγκοινωνίας
και
κυκλοφοριακών θεμάτων.
4.Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση Δημάρχου, των πιστοποιητικών που εκδίδονται
από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.
Β. Κατά τόπον αρμοδιότητες για την Δημοτική Ενότητα Βαθέος:
1.Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στην Δημοτική Ενότητα Βαθέος.
2.Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική
Ενότητα Βαθέος.
3.Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται
στην Δημοτική Ενότητα Βαθέος.
4.Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά
έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια
της Δημοτικής Ενότητας Βαθέος.
5.Τελεί πολιτικούς γάμους
6.Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους,
που υπάγονται στην Δημοτική Ενότητα Βαθέος.
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7.Συντονίζει και εποπτεύει την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Βαθέος.
2.Τον κ. Καζόγλου Δημήτριο του Δημητρίου, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες για την Δημοτική Ενότητα Βαθέος:
1.Έχει την ευθύνη περιβάλλοντος, πρασίνου καθαριότητας, διαχείρισης στερεών
αποβλήτων και ανακύκλωσης στην Δημοτική Ενότητα Βαθέος και σε συνεργασία με
τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν.
2. Σε περίπτωση απουσίας του Αντιδημάρχου κ. Παπαγεωργίου Παρασκευά, ασκεί τις
μεταβιβαζόμενες σε αυτόν κατά τόπον αρμοδιότητες.
3.Τον κ. Βαλκαμλή Βασίλειο του Μανουήλ, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Καθ’ ύλην:
1.Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος,
σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σάμου.
Β. Κατά τόπον αρμοδιότητες για την Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου:
1.Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στην Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου.
2.Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική
Ενότητα Πυθαγορείου.
3. Παρακολουθεί την πορεία είσπραξης των Δημοτικών Εσόδων, σε συνεργασία με τον
καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν.
4.Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται
στην Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου.
5.Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά
έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια
της Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου.
6.Τελεί πολιτικούς γάμους.
7.Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους,
που υπάγονται στην Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου.
8.Συντονίζει και εποπτεύει την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου.
4.Τον κ. Καλατζή Αναστάσιο του Γεωργίου, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
Α. Καθ’ ύλην:
1. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Δημόσιας
Υγείας, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σάμου.
2. Αγροτικής Οδοποιίας και εποπτείας των ρεμάτων διοικητικής ευθύνης του Δήμου
Σάμου.
Β. Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Καρλοβασίων:
1.Έχει την ευθύνη περιβάλλοντος, πρασίνου καθαριότητας, διαχείρισης στερεών
αποβλήτων και ανακύκλωσης στην Δημοτική Ενότητα Καρλοβασίων σε συνεργασία
με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν .
2.Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στην Δημοτική Ενότητα Καρλοβασίων.
3.Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική
Ενότητα Καρλοβασίων.
4.Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται
στην Δημοτική Ενότητα Καρλοβασίων.
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5.Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά
έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια
της Δημοτικής Ενότητας Καρλοβασίων.
6.Τελεί πολιτικούς γάμους.
7.Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους,
που υπάγονται στην Δημοτική Ενότητα Καρλοβασίων.
8.Συντονίζει και εποπτεύει την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Καρλοβασίων.
5.Τον κ. Εμμανουήλ Ισιδώρου του Ισιδώρου, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες για την Δημοτική Ενότητα
Μαραθοκάμπου:
1.Έχει την ευθύνη περιβάλλοντος, πρασίνου καθαριότητας, διαχείρισης στερεών
αποβλήτων και ανακύκλωσης στην Δημοτική Ενότητα Μαραθοκάμπου σε
συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα οριστούν
από αυτόν.
2.Έχει την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες
στην Δημοτική Ενότητα Μαραθοκάμπου.
3.Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική
Ενότητα Μαραθοκάμπου.
4.Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται
στην Δημοτική Ενότητα Μαραθοκάμπου.
5.Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις και λοιπά διοικητικά
έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια
της Δημοτικής Ενότητας Μαραθοκάμπου.
6.Τελεί πολιτικούς γάμους.
7.Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και τους
εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους,
που υπάγονται στην Δημοτική Ενότητα Μαραθοκάμπου.
8.Συντονίζει και εποπτεύει την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Μαραθοκάμπου.
Β.Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει, ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.
Παπαγεωργίου Παρασκευάς, ο οποίος και αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτός
απουσιάζει, ή κωλύεται, τα εν λόγω καθήκοντα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καζόγλου
Δημήτριος.
Γ.Εάν κάποιος Αντιδήμαρχος απουσιάζει, ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο
Δήμαρχος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Δημάρχου ισχύ έχουν τα
αναφερόμενα στο ανωτέρω σημείο (Β) της παρούσης.
Δ.Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Σάμου και
να αναρτηθεί στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην Ιστοσελίδα του Δήμου Σάμου και στον Πίνακα
Ανακοινώσεων του Δήμου Σάμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Κ. ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ

