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Α Π Ο Υ Α  Η  ΑΡ. 2300 
 

ΘΕΜΑ: Οριςμόσ Αντιδημάρχου Προγραμματιςμού & Οργάνωςησ 
 

 
Ο   Δ Η Μ Α Ρ Φ Ο  

 

Έχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατϊξεισ του Άρθρου 59, του Ν.3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ 
Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ- Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ» (Α’ 
87), όπωσ αντικαταςτϊθηκε από την Παρ. 01, του Άρθρου 68, του Ν.4555/2018 (Α’ 
133) Πρόγραμμα Κλειςθϋνησ Ι, αναφορικϊ με τον οριςμό των Αντιδημϊρχων και την 
αναπλόρωςη του Δημϊρχου και από το Άρθρο 05 του Ν.4623/2019 (Α’ 134) και τισ 
διατϊξεισ του Άρθρου 47, του Ν.4647/2019 (ΥΑΚ Α’ 204) περύ πρόςθετων ϊμιςθων 
Αντιδημϊρχων 

2. Σισ διατϊξεισ του Άρθρου 02, του Ν.3852/2010 όπωσ τροποποιόθηκε και 
ιςχύει.  

3. Σισ διατϊξεισ του Άρθρου 47, του Ν.4647/2019 (ΥΑΚ Α’ 204) περύ πρόςθετων 
ϊμιςθων αντιδημϊρχων 

4. Σην υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΥΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχοσ B’) απόφαςη 
ΤΠ.Ε. «Πρωτοβϊθμιοι και Δευτεροβϊθμιοι Οργανιςμού Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ τησ 
Φώρασ, ςύμφωνα με το Ν.3852/2010, όπωσ ιςχύει.» 

5. Σισ διατϊξεισ του Άρθρου 92, του Ν.3852/2010, «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ 
Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ- Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ» (Α’ 
87), όπωσ τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 33, του Ν.4483/2017 (Α’ 107), και τησ παρ. 
03 ε’ Άρθρου 03,Ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικϊ με την αντιμιςθύα. 

6. Σισ διατϊξεισ του Άρθρου 74, του Ν.3852/10, όπωσ αντικαταςτϊθηκε από το 
Άρθρο 76, του N.4555/18 (ΥΕΚ 133/19.07.2018 τεύχοσ Α’) και αντικαταςτϊθηκε εκ 
νϋου από την παρ. 01, του ϊρθρου 02, του Ν.4623/19 (ΥΕΚ 134/09.08.2019 τεύχοσ 
Α’) «υγκρότηςη και εκλογό οικονομικόσ επιτροπόσ και επιτροπόσ ποιότητασ ζωόσ». 
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7. Σα επύςημα πληθυςμιακϊ δεδομϋνα τησ τελευταύασ απογραφόσ ϋτουσ 2011 
[αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (ΥΕΚ 698/Β’/2014)] για το Δόμο Ρόδου, ςύμφωνα με τα 
οπούα ο πληθυςμόσ του ανϋρχεται ςτουσ 115.490 κατούκουσ. 

8. Σο γεγονόσ ότι ο Δόμοσ Ρόδου ϋχει δϋκα (10) Δημοτικϋσ Ενότητεσ (ϊρθρο 
01,Περ. 10, του Ν.3852/2010) 

9. Σο γεγονόσ ότι ο Δόμοσ Ρόδου μπορούν να οριςτούν ϋντεκα (11) ϋμμιςθοι 
Αντιδόμαρχοι και μπορούν να οριςτούν ακόμη τϋςςερισ (04) Άμιςθοι Αντιδόμαρχοι. 

10. Σα διαλαμβανόμενα ςτην εγκύκλιο Τπ.Ες. εγκ.82/59633/20.08.2019: 
Οριςμόσ Αντιδημϊρχων. 

11. Σον Οργανιςμό Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ (Ο.Ε.Τ.) του Δόμου Ρόδου (ΥΕΚ Β 
3159/2011),όπωσ ιςχύει, ςτον οπούο περιγρϊφονται ανϊ οργανικό μονϊδα οι 
αρμοδιότητεσ τισ οπούεσ αςκεύ ο Δόμοσ. 

12. Σην καθ’ύλην αρμοδιότητα τησ Διεύθυνςησ Προγραμματιςμού & Οργϊνωςησ 
η οπούα αςκεύται ϋωσ τώρα από το Δόμαρχο και δεν ϋχει μεταβιβαςθεύ. 

13. Σην με Α.Π. 2/47520/06-09-2019 επιςημειωματικό Πρϊξη επικύρωςησ   του 
Πρακτικού ύμπραξησ Παρατϊξεων, που ανακοινώθηκε κατϊ την 01η Ειδικό 
υνεδρύαςη του Δημοτικού υμβουλύου τησ νϋασ δημοτικό θητεύασ 2019-2023 

14. Σο γεγονόσ ότι ο οριζόμενοσ Αντιδόμαρχοσ, δεν εύναι μϋλοσ του Προεδρεύου, 
του Δημοτικού υμβουλύου Δόμου Ρόδου 

15. Σην ανϊγκη για αποτελεςματικότερη & αποδοτικότερη ϊςκηςη των 
αρμοδιοτότων του Δόμου. 

 
 

Α Π Ο Υ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε 
 

Α. Ορύζουμε τον Δημοτικό ύμβουλο τησ πλειοψηφύασ Γεώργιο Ευθύμιο 
Σριάντο, ωσ ϊμιςθο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΦΟ Προγραμματιςμού & Οργάνωςησ, από την 
κατϊ το νόμο δημοςύευςη τησ παρούςησ και για δώδεκα (12) μόνεσ ότοι ϋωσ και τισ 
25 Ιουνίου 2022, εκχωρώντασ του τισ παρακϊτω αρμοδιότητεσ, με εξαύρεςη τισ 
πειθαρχικϋσ αρμοδιότητεσ που εύναι αμεταβύβαςτεσ.  
 
Αναλυτικότερα: 
 

Α.1. την εποπτεύα, ευθύνη, παρακολούθηςη και υπογραφό όλων των 
αποφϊςεων και εγγρϊφων κατϊ τη λειτουργύα τησ Διεύθυνςησ Προγραμματιςμού & 
Οργϊνωςησ και (Άρθρο 10, του ΟΕΤ) και ςυγκεκριμϋνα του Σμόματοσ  
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Προγραμματιςμού & Ανϊπτυξησ και του Σμόματοσ Ποιότητασ, 

Αποτελεςματικότητασ & Οργϊνωςησ. 
 
Α.2. τη ςυνεργαςύα με τη Διεύθυνςη Σεχνικών Έργων και Τποδομών και τη 

Διεύθυνςη Μεςαιωνικόσ πόλησ ωσ Διευθύνουςεσ υπηρεςύεσ και τη ςυνεργαςύα με 
κϊθε οργανικό μονϊδα του Δόμου που υλοποιεύ ςυγχρηματοδοτούμενη δρϊςη. 

 
Α.3. κατ’εξαύρεςη των ϋωσ την ϋκδοςη τησ παρούςησ μεταβιβαζόμενων 

αρμοδιοτότων ςε Αντιδημϊρχουσ και εντεταλμϋνουσ ςυμβούλουσ, μεταβιβϊζεται η 
αρμοδιότητα ςχεδιαςμού, υλοπούηςησ και εποπτεύασ τησ δημιουργύασ του νϋου 
ειδικού νηπιαγωγεύου και του νϋου ειδικού δημοτικού ςχολεύου Ρόδου, ςε 
ςυνεργαςύα με τη Δ/νςη Σεχνικών Τπηρεςιών και τη Διεύθυνςη Παιδεύασ. 

 
Α.4.Ση ςυνεργαςύα με τρύτουσ φορεύσ και αρχϋσ για την δημιουργύα ςυνεργειών, 

προσ όφελοσ των Ατόμων ΜΕΑ, ωσ εκπρόςωποσ του Δόμου Ρόδου. 
 

Β. Ο ανωτϋρω Αντιδόμαρχοσ κατϊ τη διϊρκεια τησ θητεύασ του δεν μπορεύ να 
εκλεγεύ ό να εύναι μϋλοσ του προεδρεύου του δημοτικού ςυμβουλύου.  

 
Γ. Η ανϊκληςη του αντιδημϊρχου εύναι δυνατό μετϊ την πϊροδο ϋξι (06) μηνών 

από τον οριςμό του, με ειδικϊ αιτιολογημϋνη απόφαςη του δημϊρχου, για λόγουσ που 
ανϊγονται ςτην ϊςκηςη των καθηκόντων του 

 
Δ. ε περύπτωςη απουςύασ ό κωλύματοσ Αντιδημϊρχου, τα καθόκοντα αςκεύ ο 

Δόμαρχοσ  
 
Ε. ε περύπτωςη απουςύασ ό κωλύματοσ του Δημϊρχου, ςτα καθόκοντϊ του θα 

τον αναπληρώνει ο Αντιδόμαρχοσ που ϋχει οριςτεύ από τον ύδιο ρητώσ. 
 
Σ. Η παρούςα να δημοςιευτεύ μύα φορϊ ςε μύα ημερόςια εφημερύδα τησ 

πρωτεύουςασ του Νομού και να αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου Ρόδου και ςτο 
πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ». 
 

         Ο Δήμαρχοσ 
        
 
 
 
        Αντώνησ Β. Καμπουράκησ 
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