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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
----------------------ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Θέμα:

Ερμούπολη 2/9/2019
Αρ. Πρωτ.: 17369

Ορισμός εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης,
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 191/2019
Ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης

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. Την υπ΄αριθ. ΓΠ-192/18-03-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
«Τροποποίηση της Απόφασης, με αριθμό 2891/15-03-2013 (ΦΕΚ 630/τ΄Β/2013)'', και θέμα
''Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De Facto
πληθυσμό της Χώρας (ΦΕΚ Β΄699)».
6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν 5 Αντιδήμαρχοι, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ.
2 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 68 του Ν. 4555/2018.
7. Tην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης (ΦΕΚ 2800/τ.Β΄1710-2012), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. αποφ. 20905/2017 με θέμα «¨Εγκριση τροποποίησης
ΟΕΥ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης» ΦΕΚ 1373/24-4-2017.
9. Την με αρ. 41/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου.
10.Το από 21/8/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής.

ΑΔΑ: 6ΒΟΡΩΗΟ-94Ο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε την δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αγγελική Πρίντεζη του Πέτρου,

ως

εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο, χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31/10/2021 (ημερομηνία λήξης
της θητείας των Αντιδημάρχων) αρμόδια:
1)Για την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των δράσεων και των θεμάτων του Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του
Δήμου πλην του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων.
2)Για την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων Δημοτικής Ενότητας Ποσειδωνίας,
ήτοι Βάρης, Ποσειδωνίας και Φοίνικα και τους εκπροσώπους αυτών, για την επίλυση των
προβλημάτων τους.

Β. Ορίζουμε το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μάρκο Ρούσσο του Πέτρου,

ως

εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31/10/2021 (ημερομηνία λήξης
της θητείας των Αντιδημάρχων) αρμόδιο για την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των δράσεων
και των θεμάτων του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, του Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου.

Γ. Ορίζουμε το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βρούτση Ιωάννη του Νικολάου, ως
εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31/10/2021 (ημερομηνία λήξης
της θητείας των Αντιδημάρχων) αρμόδιο για την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των
δράσεων και των θεμάτων του Τμήματος Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού, της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου, πλην του Γραφείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Προγραμμάτων και του Γραφείου Βιβλιοθηκών και Εικαστικών Δραστηριοτήτων του
Δήμου.

Δ. Ορίζουμε τη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δράκου Ειρήνη του Δημητρίου,

ως

εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο, χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31/10/2021 (ημερομηνία λήξης
της θητείας των Αντιδημάρχων) αρμόδια για την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των δράσεων
και των θεμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης ΝΠΔΔ, του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Προγραμμάτων και του Γραφείου Βιβλιοθηκών και Εικαστικών Δραστηριοτήτων, του
Τμήματος Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Αθλητισμού καθώς και του Τμήματος Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου.

Ε. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κουταβά Παναγιώτη του Ιωάννη, ως
εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31/10/2021 (ημερομηνία λήξης
της θητείας των Αντιδημάρχων) αρμόδιο για την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων
της Δημοτικής Ενότητας Άνω Σύρου ήτοι Άνω Σύρου, Γαλησσά, Πάγου και Χρούσσων και τους
εκπροσώπους αυτών, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
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ΣΤ. Ορίζουμε τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γιαλόγλου Ανδρέα του Νικολάου, ως
εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, χωρίς αμοιβή, από σήμερα έως 31/10/2021 (ημερομηνία λήξης
της θητείας

των Αντιδημάρχων) αρμόδιο για την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των

δράσεων και των θεμάτων των Γραφείων : α.

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και β. Διαχείρισης

Ποιότητας, Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας, του Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρησιακού
Προγραμματισμού και Τ.Π.Ε..
Ζ. Εξουσιοδοτεί τους ανωτέρω Δημοτικούς Σύμβουλους για την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ»
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ. εγγράφων σχετικών με τους τομείς
ευθύνης και εποπτείας τους καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Η. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας έκαστου Εντεταλμένου Δημοτικού
Συμβούλου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Θ. Εξουσιοδοτεί τους ως άνω οριζόμενους δημοτικούς συμβούλους,

όπως υπογράφουν με

εντολή Δημάρχου, έγγραφα αλληλογραφίας του Δήμου με κάθε φύσεως δημοσίους ή ιδιωτικούς
φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας και συντονισμού που τους
ανατέθηκε, καθώς και αποφάσεις, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του Δήμου που αφορούν στις
προαναφερθείσες δράσεις, εφόσον

για την

υπογραφή

τους δεν

έχει εξουσιοδοτηθεί ο

προϊστάμενος της υπηρεσιακής μονάδας του Δήμου ή άλλο όργανο αυτού. Επίσης εξουσιοδοτεί
τους ανωτέρω δημοτικούς συμβούλους να υπογράφουν με εντολή Δημάρχου απαντήσεις επί των
αιτημάτων ή διαμαρτυριών των πολιτών που αφορούν το έργο εποπτείας που τους ανατέθηκε.
Ι. Οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, σε συνεννόηση πάντοτε με το Δήμαρχο και τα μέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής, παρακολουθούν και ενημερώνονται για τα δρώμενα της αρμοδιότητας
τους σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, συντονίζουν συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς,
προτείνουν – εισηγούνται σχετικές δράσεις, συνδράμουν στη σύνταξη κανονισμών λειτουργιάς
και εποπτεύουν την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.
ΙΑ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα και στον
πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και να δημοσιευθεί μία φορά σε μία τοπική εφημερίδα.
ΙΒ. Η παρούσα καταργεί κάθε προηγούμενη αντίστοιχη απόφασή μας μέχρι την τροποποίηση ή
την ανάκλησή της.
Ο Δήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Δ/νσεις & Αυτοτελή Τμήματα Δήμου Σύρου - Ερμούπολης
2. Κοινότητες
3. Ενδιαφερόμενους

