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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΑΡ. 2231 

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχου Προστασίας Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 

Πρωτογενούς Ανάπτυξης 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

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) και τις διατάξεις του άρθρου 47 

του Ν. 4647/2019 (ΦΑΚ Α’ 204) περί πρόσθετων άμισθων Αντιδημάρχων 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ Α’ 204) περί πρόσθετων 

άμισθων αντιδημάρχων 

4. 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 N. 3852/2010, όπως ισχύει.» 

5. 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. 03 ε’ άρθρου 03 

ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 76 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από 

την παρ. 01 του άρθρου 02 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) «Συγκρότηση 

και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής». 

7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 [αποφ. 

ΓΠ-191/20.3.2014 (ΦΕΚ 698/Β’/2014)] για το Δήμο Ρόδου, σύμφωνα με τα οποία ο 

πληθυσμός του ανέρχεται στους 115.490 κατοίκους. 
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8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ρόδου έχει δέκα (10) Δημοτικές Ενότητες (άρθρο 01 περ. 

10 του Ν. 3852/2010) 

9. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ρόδου μπορούν να οριστούν έντεκα (11) έμμισθοι 

Αντιδήμαρχοι και μπορούν να οριστούν ακόμη 4 Άμισθοι Αντιδήμαρχοι. 

10. Τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός 

Αντιδημάρχων. 

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ Β 

3159/2011) όπως ισχύει, στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις 

οποίες ασκεί ο Δήμος. 

12. Την με Α.Π. 2/47520/06-09-2019 επισημειωματική Πράξη επικύρωσης   του 

Πρακτικού Σύμπραξης Παρατάξεων που ανακοινώθηκε κατά την 01η Ειδική Συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου της νέας δημοτική θητείας 2019-2023 

13. Το γεγονός ότι ο οριζόμενος Αντιδήμαρχος δεν είναι μέλος του Προεδρείου του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου 

14. Το γεγονός ότι με την Απόφαση 2230/2/52268/15.10.2020 περί ορισμού ως 

έμμισθου Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Επικοινωνίας, Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων, 

κενώνεται μία θέση Άμισθου Αντιδημάρχου. 

15. Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των 

αρμοδιοτήτων του Δήμου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

Α. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  Παναγιώτη Σταμάτη ως άμισθο 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης και έως 

και την 28η Νοεμβρίου 2021, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις 

πειθαρχικές αρμοδιότητες που είναι αμεταβίβαστες.  

Αναλυτικότερα: 

Α.1. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και 

εγγράφων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (άρθρο 19 του ΟΕΥ) που αφορούν στην εκτέλεση 

των αρμοδιοτήτων που ασκεί η οργανική μονάδα κατά την ισχύουσα νομοθεσία και τις 

οργανικές διατάξεις.   

Α.2. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και 

εγγράφων για την Προστασία και Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας όπως προβλέπονται από τις 

οργανικές διατάξεις του Δήμου (άρθρο 28 ενότητα 16.4 του Ο.Ε.Υ.) και την ισχύουσα 

νομοθεσία, τη συνεργασία του Δήμου με τα δημοτικά νομικά πρόσωπα για το σκοπό αυτό και 

τη συνεργασία με κάθε φορέα ή δημόσια αρχή που μεριμνά για την προστασία της υγείας του 

πληθυσμού. 

Α.2. τη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και υπηρεσίες για την εφαρμογή 

νομοθετημάτων και οδηγιών της ελληνικής Πολιτείας σχετικά με την προστασία του 

Περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 
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Α.3. την εποπτεία και εκπροσώπηση προς τρίτους με δικαίωμα υπογραφής του τομέα 

Πρωτογενούς Ανάπτυξης, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 14 του ΟΕΥ και τη συνεργασία με 

την Εντεταλμένη Σύμβουλο, που ορίζεται για την επιχειρησιακή λειτουργία της Διεύθυνσης. 

Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή 

να είναι μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (06) μηνών από τον 

ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην 

άσκηση των καθηκόντων του. 

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο 

Δήμαρχος  

Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του θα τον 

αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος, που έχει οριστεί από τον ίδιο ρητώς. 

ΣΤ. Ο οριζόμενος Αντιδήμαρχος δεν δικαιούται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης 

οικονομικής απολαβής, λόγω του αξιώματος αυτού και δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 

93, παρ. 01 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει, περί υποχρεωτικής χορήγησης ειδικής άδειας 

άνευ αποδοχών, για όλο το διάστημα της θητείας του.  

Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία (01) φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας 

του Νομού Δωδεκανήσου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Η παρ. Α1. της Απόφασης 2106/2/ 48060 / 2020 περί ορισμού του Παναγιώτη 

Σταμάτη ως Εντεταλμένου Συμβούλου, παύει να ισχύει με την έκδοση της παρούσας. 

 

Ο Δήμαρχος 

 

 

        Αντώνης Β. Καμπουράκης 

ΑΔΑ: Ω9ΡΡΩ1Ρ-ΚΛΦ


		2020-10-16T10:35:59+0300
	Athens




