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ΝΟΜΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                               
ΔΗΜΟΣ  ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ                                     
 
Αριθ. Πρωτ. 2591 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ  ΑΡΙΘ. 206/2021 
 
 ΘΕΜΑ: Ορισμός  Αντιδημάρχων με θητεία από 01/01/2022 έως 31/12/2022 και 

    μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».                            

                                   
                                        Ο Δήμαρχος  Αγαθονησίου 
 
    Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄) 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. Το δεδομένο ότι ο Δήμος Αγαθονησίου σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής 
Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας (ΦΕΚ Β΄ 
698/20- 03-2014) εμφανίζει πραγματικό πληθυσμό εκατόν ογδόντα πέντε  (185) μόνιμων 
κατοίκων. 
6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έως τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι. 
7. Την με αριθ. πρωτ. 1830/125/01-09-2020 προηγούμενη απόφασή μας σύμφωνα με 
την οποία ορίστηκαν Αντιδήμαρχοι με λήξη θητείας 31-12-2021. 
8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 809/85741/19.11.2021: Ορισμός Αντιδημάρχων. 
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγαθονησίου (ΦΕΚ 3681/Β΄ 02- 
12-2011). 
10. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και αποτελεσματικής αντιμετώπισης 
των αναγκών του 
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Ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου 

Αγαθονησίου,  με θητεία από 01/01/2022 έως 31/12/2022, μεταβιβάζοντας σε αυτούς 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως παρακάτω: 
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Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο με αντιμισθία τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας   
     κ. Μπάρκουλα Ειρήνη του Σάββα και της μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω 
     αρμοδιότητες: 

 Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Διοικητικών και 
Οικονομικών Υπηρεσιών  και συγκεκριμένα των: Διοικητικής Βοήθειας,  
Δημοτικής κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών, Κ.Ε.Π., Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού και Υγείας.  

 
Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο με αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. 
     Kόττορο Μάρκο του Εμμανουήλ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Τεχνικών Υπηρεσιών.  

  Περιβάλλοντος και Καθαριότητας.  

 Τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και Ανακύκλωσης. 

  Θέματα Περιβάλλοντος.  

 Πολιτικής Προστασίας. 

  Συντήρησης παιδικών χαρών, πρασίνου, Αναδασώσεις. 

  Συντήρηση κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων. 

 Συντήρηση οδικού δικτύου και πλατειών. 
 

Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο χωρίς  αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας 
     κ. Γεώργιο Κόττορο του Κωνσταντίνου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω 
     αρμοδιότητες:  

 Την εποπτεία και μέριμνα συντήρησης και καλής λειτουργίας των υδραυλικών 
έργων ύδρευσης. 

 Των εγκαταστάσεων και λειτουργίας  των Μονάδων Αφαλάτωσης και 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού. 

 Της γεώτρησης και υδατοδεξαμενών ύδρευσης.  

 Εισηγείται, σχεδιάζει και μεριμνά για την κατασκευή έργων επέκτασης ή 
ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης του Δήμου και των αντίστοιχων 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού. 

 
Δ. Οι ανωτέρω μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους, σε περίπτωση 
που απουσιάζουν ή κωλύονται, ασκούνται από τον ίδιο το Δήμαρχο. 
 
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 
Αντιδήμαρχος κ. Μάρκος Κόττορος που αναπληρώνει το Δήμαρχο (να υπογράφει 
βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις 
δημοτικές υπηρεσίες. 
 
ΣΤ. Η ανάκληση των Αντιδημάρχων είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από 
τον ορισμό τους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που 
ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων τους. 
 
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού 
και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».       
 
                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου 

2. Οριζόμενους Αντιδημάρχους 

3. Εφημερίδα «ΡΟΔΙΑΚΗ»  

      για τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το Νόμο.                         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Κ. ΚΟΤΤΟΡΟΣ 
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