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ΑΔΑ: 6Υ4ΕΩΗΣ-Ε6Γ

Χάλκη,
06/03/2017
Αριθ. Πρωτ.
– 504 Αριθμ. Απόφασης – 06 -

Ταχ. Δ/νση : Νήσος Χάλκη
Ταχ. Κώδικας : 85110
Πληροφορίες : Μιχαήλ πατρός
Τηλέφωνο
: 22460 – 45072
Fax
: 22460 - 45330

ΘΕΜΑ : « ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ» .
ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ Α’/114/08-06-2006) «Κύρωση
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και κυρίως του άρθρου 88.
2. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/07-06-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κυρίως:
- του άρθρου 58 αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου
- του άρθρου 59 αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την
αναπλήρωση του Δημάρχου
- της παρ. 1 του άρθρου 92 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 ε του
άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α’ 40/29-02-2012)
- της παρ. 5 του άρθρου 92 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου
10
του
Ν.
4018/2011
(ΦΕΚ
Α’215/30-09-2011)
και
κατόπιν
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ Α’ 256/31-12-2012)
- του άρθρου 93 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4051/2012
(ΦΕΚ Α’40/29-02-2012) και από τα άρθρα 3 και 6 του Ν. 4071/11-04-2012
(ΦΕΚ Α’ 85/11-04-2012)
3. Τις διατάξεις του Νόμου 4051/2012 (ΦΕΚ Α’/40/29-02-2012) «Ρυθμίσεις για
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση»
και κυρίως των άρθρων 3 και 6.
4. Την με αριθμ. οικ. 13/03-01-2011/30-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών Αποκεντρωμένης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής του έτους
2011 της Ε.Σ.Υ.Υ. για το Δήμο Χάλκης Δωδεκανήσου.
6. Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
7. Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/
2010 και επομένως μπορεί να ορισθεί ένας Αντιδήμαρχος.
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χάλκης.
9. Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

ΑΔΑ: 6Υ4ΕΩΗΣ-Ε6Γ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο του Δήμου Χάλκης, τον Δημοτικό Σύμβουλο
της πλειοψηφίας κ. ΜΕΝΕΛΑΟ ΣΦΥΡΙΟΥ του Δημητρίου, με θητεία της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή από την 6η Μαρτίου 2017 έως
και την 31η Αυγούστου 2019, σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010,
μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες καθ’ ύλην αρμοδιότητες, όπως
παρακάτω:
1. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Πρόεδρος της Επιτροπής Εσόδων και την υπογραφή των εγγράφων

αυτής.
3. Να προΐσταται των Οικονομικών Υπηρεσιών, περιλαμβανόμενου και της
αρμοδιότητας υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, καθώς
επίσης και της αρμοδιότητας υπογραφής των συμβάσεων παραχώρησης
απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, όσον αφόρα λοιπές επιχειρήσεις
(προτιμησιακό δικαίωμα για τοποθέτηση ομπρελών και μέσων
αναψυχής) πλην του τμήματος Αξιοποίηση - Διαχείρηση Ακίνητης
Περιουσίας.
4. Τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος.
5. Την υπογραφή των αποφάσεων εκτέλεσης διοικητικών ποινών
(σφράγιση) των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για
υποθέσεις οριστικής αφαίρεσης αδείας η ανάκλησης αδείας ή
προσωρινής αφαίρεσης αδείας η λειτουργίας άνευ αδείας, μάζεμα
τραπεζοκαθισμάτων όσον αφορά το Δήμο Χάλκης.
6. Την εποπτεία και ευθύνη της είσπραξης ΤΑΠ, και Τελών Καθαριότητας φωτισμού την είσπραξη Ύδρευσης και Αποχέτευσης και τελών αυτής.
7. Την εποπτεία και ευθύνη της είσπραξης τελών κοινοχρήστων χώρων
και ότι έχει σχέση με πάσης φύσεως οφειλές πολιτών προς τον Δήμο
Χάλκης.
8. Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής του Ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού και Διαχείρισης υλικών, Καυσίμων, Ανταλλακτικών και
Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου.
9. Την υπογραφή των δελτίων κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου και
μετακίνησης τους εκτός του Δήμου Χάλκης.
10. Υπεύθυνος για θέματα διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
11. Να υπογράφει τις αποφάσεις και τις συμβάσεις, που έχουν σχέση με την
προμήθειες υλικών.
12. Να αναπληρώνει το Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας η κολλήματος.
Β. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του
νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου Χάλκης.
Ο Δήμαρχος ΧΑΛΚΗΣ
Μιχαήλ Α. ΠΑΤΡΟΣ

