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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
NOMOΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Σύμη 04-11-2021 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Θέμα: «Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων   

275 /2021 
Ο Δήμαρχος Σύμης 

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. Tα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για 
τον Δήμο Σύμης σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 2.590 κατοίκους. 

 

6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τρείς (3) Αντιδήμαρχοι. 

 

7. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων. 

 

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 83/30-01-2012) . 
 

9. Την υπ’ αριθμ. 29/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, σχετικά με την 
επικύρωση του αποτελέσματος των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019. 

 

10. Την υπ΄ αριθμ. 169/2019 απόφαση Δημάρχου, σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων των 

οποίων η θητεία λήγει  06/11/2021 . 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Ορίζει τους κατωτέρω, με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 
07.11.2021 μέχρι το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς 
συγκεκριμένες αρμοδιότητές που άπτονται των παρακάτω θεμάτων : 

 
 
Α)  Αντιδήμαρχο Εποπτείας και ευθύνης της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος, το δημοτικό 
σύμβουλο της παράταξης του κ δημάρχου κ. Αλέξανδρο Σπανουδάκη του Πανορμίτη, στον οποίο 
παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 

1. Την ευθύνη του τομέα περιβάλλοντος και την εποπτεία της καθαριότητας, Γεωργικών- 
κτηνοτροφικών θεμάτων δηλαδή 

2. την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του 
Δήμου, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που 
απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο 

3. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου 

4. Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και 
βοσκοτόπων, προστασία 

5. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα 

6. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων 
 

7.  Tην ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και 
Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και αποθηκών του 
Δήμου . 

 
 

8. Την ευθύνη διαχείρισης του ΧΥΤΑ . 
 
 
Β) Αντιδήμαρχο Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων , ύδρευσης –αποχέτευσης, το δημοτικό σύμβουλο της 
παράταξης του κ Δημάρχου κ. Ιωάννη Τσουβαλλά του Νικήτα , στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και 
του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 

1. Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων 
του Δήμου. 

2. Την ευθύνη και εποπτεία λειτουργίας της Πολιτικής προστασίας. 
 

 Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως 
1. Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας) 

 

 ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και ιδίως : 

1. Μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού 
αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους, πολιτικές, 
προγράμματα και δράσεις: 

2. Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά 
γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης). 

3. Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και 
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων 
 

4. Λειτουργία Παιδικών χαρών 
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Γ. Ορίζει αντιδήμαρχο του Δήμου Σύμης το δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του Δημάρχου κ. 
Νικήτα Γρύλλη του Ελευθερίου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω 
αρμοδιότητες: 

 

 

 Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου 

1. Την έκδοση βεβαίωσης εγκατάστασης για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. 

2. Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος. 

3. Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών . 

4. Τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας 
διαφήμισης. 

5. Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, 
ΦΕΚ 224Α'/2001). 

6. 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. 

 

 

 Διοικητικών θεμάτων  και ιδίως: 

1. Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών 
μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών Υπηρεσιών, 
Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, 
Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης. 

2. Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού 

3. Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού 

4. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών 

5. Τη λειτουργία των ΚΕΠ 

6. Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, 

7. Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια 

8. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που 
σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες. 

 

9. Αρμοδιότητες συγκοινωνιών-ρυθμιση κυκλοφορίας. Διευκόλυνση μετακινήσεων. 

 

 

 
Δ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη 
του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. 

 

Ε. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό 
του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην 
άσκηση των καθηκόντων του 

 
ΣΤ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ Αλέξανδρου Σπανουδάκη που απουσιάζει ή 
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ Ιωάννης Τσουβαλλάς. 

 
β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Τσουβαλλά που απουσιάζει ή κωλύεται 
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικήτας Γρύλλης . 
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Ζ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 
Αντιδήμαρχος κ. Αλέξανδρος Σπανουδάκης που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός 
απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. 
Ιωάννη Τσουβαλλά . 

 
Η . Αν οι αντιδήμαρχοι απουσιάζουν η κωλύονται τις αρμοδιότητες τους ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος . 

 
Θ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζεται ο αντιδήμαρχος Νικήτας Γρύλλης να 
εκπροσωπεί το Δήμαρχο επί πολιτιστικών θεμάτων και να τελεί τους πολιτικούς γάμους. Στην 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ Νικήτα Γρύλλη θα αναπληρώνεται από 
τον αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τσουβαλλά επί πολιτιστικών θεμάτων και για την τέλεση των 
πολιτικών γάμων. 

 
 
Ι. Επιπλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του 
Ν. 4555/2018  και το άρθρο 2  του Ν. 4623/2919  και  ισχύει, ορίζονται  μέλη της οικονομικής επιτροπής οι κάτωθι: 
Ο αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Σπανουδάκης. 

Ο αντιδήμαρχος Ιωάννης Τσουβαλλάς . 

 
 

Κ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει 
ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Σύμης και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 
 

Ο Δήμαρχος 
 

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας 
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