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Ο Δήμαρχος Σκύρου
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Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα 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).
Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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."
Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα 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.
Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (ΦΕΚ 630, τεύχος Β /20-3-2013) για τον Δήμο
Σκύρου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 2.888 κατοίκους.
To γεγονός ότι στο Δήμο Σκύρου μπορεί να ορισθούν τρείς (3) Αντιδήμαρχοι ( παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/18)
Το γεγονός ότι ο Δήμος Σκύρου έχει χαρακτηριστεί τουριστικός Δήμος σύμφωνα με το ΠΔ 899/76 (ΦΕΚ 329/Α/1976)
Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2012)
Την με αρ πρωτ 453 / 2-11-2021 απόφασή μας με ΑΔΑ: 6ΤΒΞΩ1Σ-ΞΘΝ με την οποία ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι από 7-11-2021
και της οποίας γίνεται ορθή επανάληψη ως προς τα χρονικά διαστήματα της θητείας των αντιδημάρχων
Την υπ. αρ. πρωτ. 85741 / 19.11.2021 εγκύκλιο αρ. 809 του Υπουργείου Εσωτερικών για τον ορισμό των αντιδημάρχων (με ΑΔΑ:
ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ )
Την υπ. αρ. πρωτ. 195 / 07-11-2022 αίτηση της Ξανθούλη Μαρίας του Ζαχαρία, περί παραίτησής της από την θέση της Β΄
Αντιδημάρχου
Την υπ. αρ. 120 / 07-11-2022 Απόφαση Δημάρχου περί Αποδοχής της Παραίτησης της Αντιδημάρχου Ξανθούλη Μαρίας του Ζαχαρία
με ΑΔΑ: 6ΑΛΙΩ1Σ-Χ5Ρ
Την υπ. αρ. 1 / 10-01-2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σκύρου για τo
δεύτερο χρονικό διάστημα της δημοτικής περιόδου 2019- 2023 με ΑΔΑ: ΩΑ4ΕΩ1Σ-ΨΛΠ με την οποία εκλέγεται ως Πρόεδρος η κ.
Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία (σύμβουλος της δημοτικής παράταξης με την οποία εξελέγη ο Δήμαρχος)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την υπ. αρ. 453 / 24-11-2021 σε Ορθή Επανάληψη όμοια απόφασή μας, (με ΑΔΑ : 6ΤΒΞΩ1Σ-ΞΘΝ), και αντικαθιστούμε την
παραιτηθείσα Αντιδήμαρχο Β ΄ κ. Ξανθούλη Μαρία.
2. Ορίζουμε τον κ. Ευγενικό Ιωάννη του Δημητρίου , δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως Αντιδήμαρχο Β΄ , από 10-01-2022 και
εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ως κατωτέρω:













Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
την τέλεση γάμων
την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα
των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου,
Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
την χορήγηση αδειών του προσωπικού
την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
την λειτουργία του ΚΕΠ,
την διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
την λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες
αρμοδιότητες.
την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001)
γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω
αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου.
Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος, κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου.
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Ο Δήμαρχος δύναται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του να ανακαλέσει την απόφαση ορισμού αντιδημάρχου και πριν από
τη λήξη της θητείας του, και ειδικότερα έξι (6) μήνες μετά τον ορισμό του, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων
του.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια.
Οι αντιδήμαρχοι ασκούν τις αρμοδιότητες τους από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποφάσεων ορισμού τους, οι οποίες δεν
έχουν σε καμία περίπτωση αναδρομικό χαρακτήρα, τόσο για την καταβολή αντιμισθίας, όσο και για τη λήψη της ειδικής άδειας του
άρθρου 93 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.
Ο Δήμαρχος Σκύρου
Μαυρίκος Κ. Νικόλαος
Κοινοποίηση
1/ αναφερόμενο Αντιδήμαρχο
2/ γραφείο μισθοδοσίας Δήμου Σκύρου

