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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΑΡ.373 
 

Θ Ε Μ Α: Συµπλήρωση  της Απόφασης 99/11.01.2023 περί Ορισµού 
Αντιδηµάρχου ΔΕ Καµείρου και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων Δηµάρχου, µε 
αρµοδιότητες ΔΕ Νότιας Ρόδου. 

 
 

Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 
 

01. Τις διατάξεις του άρθρου 59, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 
87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 01, 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 05 του Ν.4623/2019 (Α’ 134) 
και τις διατάξεις του άρθρου 47, του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ Α’ 204) περί πρόσθετων 
άµισθων Αντιδηµάρχων. 

02. Τις διατάξεις του άρθρου 02, του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

03. 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».  

04. Τις διατάξεις του άρθρου 92, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης & 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. 
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05. 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 & εκλογή Οικονοµικής Επιτροπής και 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».  

06. Τις διατάξεις του άρθρου 60, του N.4873/2021 (ΦΕΚ Α' 248/16.12.2021) 
περί δυνατότητας παράτασης της θητείας των Αντιδηµάρχων 

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. 

07. 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. 

08. Το γεγονός ότι ο Δήµος Ρόδου έχει δέκα (10) Δηµοτικές Ενότητες (άρθρο 
01, περ. 10, του Ν.3852/2010) 

09. Το γεγονός ότι στο Δήµο µπορεί να ορισθούν έντεκα (11) Έµµισθοι 
Αντιδήµαρχοι, καθώς πληθυσµιακά αντιστοιχούν οκτώ (8) Έµµισθοι Αντιδήµαρχοι 
και προστίθενται 03 επιπλέον, όταν ο Δήµος έχει δέκα (10) δηµοτικές ενότητες 
(παρ. 02, άρθρο 59, του N.3852/2010, όπως ισχύει). Στο σύνολο αυτό 
προστίθενται και τέσσερις (04) άµισθοι Αντιδήµαρχοι. 

10. Τα διαλαµβανόµενα στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: 
Ορισµός Αντιδηµάρχων και στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020 
«Ορισµός Αντιδηµάρχων» 

11. Τα διαλαµβανόµενα στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.809/ 85741/19.11.2021 
«Ορισµός Αντιδηµάρχων» 

12. 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. 

13.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 δηµοτικής θητείας 2019-2023. 

14. Το γεγονός ότι ο οριζόµενος Αντιδήµαρχος δεν είναι µέλος του Προεδρείου 
του Δηµοτικού Συµβουλίου Δήµου Ρόδου 

15. Την Απόφαση 99/11.01.2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΨΦΩ1Ρ-ΚΡΠ) Δηµάρχου µε την 
οποία ορίστηκε Αντιδήµαρχος ο κ. Σάββας Χριστοδούλου και η οποία δηµοσιεύθηκε 
κατά το νόµο 

16. Την ανάγκη για αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των 
αρµοδιοτήτων του Δήµου. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Α. Ορίζουµε τον Δηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας Σάββα Χριστοδούλου 
ως έµµισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ & 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, από την κατά το νόµο δηµοσίευση 
της παρούσης έως τη λήξη της τρέχουσας δηµοτικής θητείας στις 31.12.2023, 
εκχωρώντας του τις παρακάτω αρµοδιότητες, µε εξαίρεση τις πειθαρχικές 
αρµοδιότητες, που είναι αµεταβίβαστες.  
 

Αναλυτικότερα: 
 

Α.1. τις κατά τόπον αρµοδιότητες της Δηµοτικής ενότητας Καµείρου και της 
Δηµοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου ως ακολούθως:  

• µεριµνά για την καλή λειτουργία των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστηµένες στην επικράτεια της κάθε δηµοτικής ενότητας 

• παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται 
στην κάθε δηµοτική ενότητα 

• µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού που 
βρίσκονται στην κάθε δηµοτική ενότητα 

• εποπτεύει το προσωπικό που υπηρετεί στις αποκεντρωµένες υπηρεσίες 
των δηµοτικών ενοτήτων και συνεργάζεται µε τους καθ’ ύλην αρµόδιους 
Αντιδηµάρχους  

• εποπτεύει, παρακολουθεί και συντονίζει την επιχειρησιακή λειτουργία 
συνεργείων και εξοπλισµού στην κάθε  δηµοτική ενότητα για την 
εξυπηρέτηση της καθηµερινότητα του πολίτη 

• συνεργάζεται µε τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της 
επικράτειας της κάθε δηµοτικής ενότητας για την κάλυψη των αναγκών 
τους 

 
Α.3. Ορίζεται αναπληρωτής του Δηµάρχου – Ληξιάρχου στο Ληξιαρχείο της 

Δηµοτικής Ενότητας Καµείρου και της Δηµοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, µε την 
αρµοδιότητα υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωσης αντιγράφων αυτών 
σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Δηµάρχου ως Ληξιάρχου όταν 
απουσιάζει ή κωλύεται ο ορισµένος από το Δήµαρχο Ληξίαρχος µε ΦΕΚ. 

Α.4. Υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά τη δηµοτική αρχή και ενέργειες ή 
διοικητικές πράξεις των Αποκεντρωµένων Τµηµάτων στην επικράτεια της κάθε 
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ενότητας, πλην των βεβαιώσεων µονίµου κατοικίας και πιστοποιητικών 
δηµοτολογίου όπως ορίζεται από τη νοµοθεσία, των αδειών πολιτικών γάµων και 
την τέλεση αυτών, της λειτουργίας και διαχείρισης κοιµητηρίων. 

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 (6) 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. Η παρούσα να δηµοσιευτεί σε πλήρες κείµενο µία φορά σε µία ηµερήσια 
εφηµερίδα της πρωτεύουσας του Νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Δήµου Ρόδου και στο πρόγραµµα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 
 

Ο Δήµαρχος Ρόδου, 
 
 
 
           Αντώνης Β. Καµπουράκης 


