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ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΑΔΑ: 9Ω8ΧΩ1Σ-637

Σκύρος, 05/09/2022
Αρ. απόφασης : 413

Ο Δήμαρχος Σκύρου
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. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. 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."
4. 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.
5. 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.
6. To γεγονός ότι στο Δήμο Σκύρου μπορεί να ορισθούν τρείς (3) Αντιδήμαρχοι ( παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/18)
7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Σκύρου έχει χαρακτηριστεί τουριστικός Δήμος σύμφωνα με το ΠΔ 899/76 (ΦΕΚ 329/Α/1976)
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 1723/Β/18-5-2012)
9. Την υπ. αρ. πρωτ. 85741 / 19.11.2021 εγκύκλιο αρ. 809 του Υπουργείου Εσωτερικών για τον ορισμό των αντιδημάρχων (με ΑΔΑ:
ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ )
10. Την με αρ πρωτ 453/24-11-2021 απόφασή μας σε Ορθή επανάληψη (με ΑΔΑ: 6ΤΒΞΩ1Σ-ΞΘΝ) με την οποία ορίστηκαν οι νέοι
αντιδήμαρχοι από 24/11/2021 και εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.
11. Την με αρ. πρωτ. 4387/1/9/2022 αίτηση παραίτησης του Γ΄ Αντιδημάρχου Λάμπρου Σταμάτιου του Εμμανουήλ, για προσωπικούς
λόγους.
12. Την με αρ. 412/05/09/2022 απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής της παραίτησης του Γ΄ Αντιδημάρχου Λάμπρου Σταμάτιου (με ΑΔΑ:
Ψ851Ω1Σ-Ζ9Σ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τροποποιούμε την υπ. αρ. 453 / 24-11-2021 σε Ορθή Επανάληψη όμοια απόφασή μας, (με ΑΔΑ : 6ΤΒΞΩ1Σ-ΞΘΝ), και
αντικαθιστούμε τον παραιτηθέντα Γ ΄ Αντιδήμαρχο κ. Λάμπρο Σταμάτιο του Εμμανουήλ και
2. Ορίζουμε ως Γ΄ Αντιδήμαρχο , από 05-09-2022 και εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου τον κ. Βασιλάκο Στέργιο του
Δημητρίου , δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ως κατωτέρω:
Οικονομικών θεμάτων και ιδίως: Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου
και συγκεκριμένα των:
→ Προσόδων,
→ ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού,
→ Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας,
→ Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων
→ Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης,
→ Προϋπολογισμού,
→ Εκκαθάρισης Δαπανών
→ Προμηθειών,
→ Λογιστηρίου - Διπλογραφικού,
→ Ταμείου,
→ Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού
→ Εξοπλισμού γραφείων
Θεμάτων οικονομικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα:
→ Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας έρευνας και τεχνολογίας
→ Την ευθύνη των Δασών , δημοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων
→ Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων
→ Δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
→ Την λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων,
→ την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
→ την Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης
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→ Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του αρθ. 74 του Ν.3852/10. Επισημαίνεται ότι ο ορισμένος Αντιδήμαρχος μπορεί να λάβει μέρος στη λειτουργία της
αντίστοιχης Επιτροπής, εφόσον η απόφαση ορισμού του έχει δημοσιευθεί, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις
→ Επίσης στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο αναθέτουμε αρμοδιότητα για την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων του Δήμου.
→ Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος, κατά τη διάρκεια της θητείας του, δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού
Συμβουλίου.
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 του Αντιδημάρχου, 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

