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ΑΠΟΦΑΣΗ  116/2022

Ο

Δήμαρχος Σαλαμίνος
          Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1, 2, 58 και 59 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως

αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του αρ.68 του Ν.4555/2018-Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι και

από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την

αναπλήρωση του Δημάρχου, την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 και το άρθρο 47

του Ν. 4647/2019.

2. Την υπ΄αρ. 28549/16-04-2019 (Φ.Ε.Κ.1327/τΒ΄/17-04-2019) Απόφαση του Υπουργού

Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της

Χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει.

3. Τα επίσημα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε, για τον

Δήμο Σαλαμίνας, σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός ανέρχεται σε 38.959 κατοίκους

(Φ.Ε.Κ. 3465/τΒ΄/28-12-2012).

4. Το γεγονός ότι σύμφωνα τα ανωτέρω  στο Δήμο Σαλαμίνος μπορεί να ορισθούν πέντε (5)

έμμισθοι  Αντιδήμαρχοι και ένας (1) άμισθος

5. Τις διατάξεις του αρ.92 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το αρ. 33 του

Ν.4483/2017 και της παρ. ε΄ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Φ.Ε.Κ. 40/τΑ΄/2012)

αναφορικά με την αντιμισθία αιρετών.

6. Την υπ΄αρ. 809/2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον ορισμό

Αντιδημάρχων (αρ.πρωτ. 85741/19-11-2021).

7. Τις υπ’ αριθ. 128/2021 & 163/2021 Αποφάσεις  Δημάρχου Σαλαμίνας με τις οποίες

ορίσθηκαν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι μετ’ αντιμισθίας και ένας (1) άνευ αντιμισθίας στο Δήμο

μας.

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 116/2022 απόφαση Δημάρχου Σαλαμίνας περί αποδοχής παραίτησης

του Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων από το αξίωμα του Αντιδημάρχου.

9. Το από 07/07/2022 Πρακτικό Συνεδρίασης της Δημοτικής Παράταξης «Πρωτοβουλία

Πολιτών Σαλαμίνας.

10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ 2648/τΒ΄/09-11-2011).
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Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις ανωτέρω αποφάσεις Δημάρχου Σαλαμίνας ως εξής:

Ορίζουμε έως την 31η/8/2022  τον κ. Γκίνη Στυλιανό του Παναγιώτη, κατά τόπον Αντιδήμαρχο

για την Δημοτική Ενότητα Αμπελακίων, άνευ αντιμισθίας και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω

αρμοδιότητες:

 Ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που βρίσκονται στα όρια της Δημοτικής

Ενότητας Αμπελακίων.

 Μέριμνα για την καλή κατάσταση του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα

Αμπελακίων.

 Υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων πλην

χρηματικών ενταλμάτων, τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν

στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων.

 Συνεργασία με τους Προέδρους των Συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας Αμπελακίων για

την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων.

 Εποπτεία και συντονισμό θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και του

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Β. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Προεδρείου του

Δημοτικού Συμβουλίου. Η αντικατάσταση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή

μετά την πάροδο έξι (06) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του

Δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των καθ΄ ύλην Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί

κατά περίπτωση ο Δήμαρχος. 

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γκίνη Στυλιανού του Παναγιώτη όταν

απουσιάζει ή κωλύεται, θα ασκεί ο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχος κ. Καπαραλιώτης Χαράλαμπος του

Δημητρίου.

Ο

Δήμαρχος  Σαλαμίνος

Γιώργος Θ. Παναγόπουλος

Δ.  Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία

εφημερίδα της Πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μας καθώς

και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
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