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ΘΕΜΑ: Ορισμός άμισθου Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ

7 /2022

Ο Δήμαρχος Μαρωνείας-Σαπών
΄Εχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 58,59 και 61 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) και το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) και
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 98 του Ν. 4842/21 (ΦΕΚ 190/13.10.2021/Α)
«Ορισμός αμίσθων αντιδημάρχων σε Δήμους ή Δημοτικές ενότητες που έχουν κηρυχθεί σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019 ΦΕΚ 204/Α/2019) περί ορισμού άμισθων
αντιδημάρχων.
3. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ 82/59633/20.08.2019: Oρισμός Αντιδημάρχων
4. Την εγκύκλιο 48/22119/07-04-2020 (ΑΔΑ : 9ΚΒΖ46ΝΤΛ6-ΕΞΦ) του Υπουργείου Εσωτερικών
με θέμα « Ορισμός Αντιδημάρχων»
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών όπως τροποποιήθηκε τελικά και
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4347/Β/29-11-2019
6. Την αριθμ. Πρωτ. 10712/05-01-2022 (ΑΔΑ: 9ΠΥΟ46ΝΠΙΘ-5ΞΔ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
των Δημοτικών Ενοτήτων Μαρωνείας και Σαπών του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών Περιφερειακής Ενότητας
Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης καθώς εξακολουθούν οι λόγοι κήρυξης
και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών ( έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες)που εκδηλώθηκαν
στις 10-07-2019 στις παραπάνω περιοχές η οποία κατάσταση έκτακτης ανάγκης παρατάθηκε μέχρι 12
Ιουλίου 2022.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε ως άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών τον Δημοτικό Σύμβουλο
κο Μουσταφά Οσμάνογλου Τζανέρ για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του
συνόλου των έργων και εργασιών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που
προέκυψαν από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών( έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) από
έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Μαρωνείας-Σαπών.
Στον εν λόγω Αντιδήμαρχο, χορηγούμε εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Δημάρχου” για τα ακόλουθα:
i. Βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας (πλην αυτών για μεταδημότευση),
ii. Την βεβαίωση – θεώρηση του γνησίου υπογραφής δημοτών/πολιτών,
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iii. Την βεβαίωση – θεώρηση του γνησίου/ακριβούς φωτοαντιγράφου (από το πρωτότυπο και από το ακριβές
αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο) εγγράφων πολιτών καθώς και εγγράφων των υπηρεσιών
του Δήμου, τα οποία (έγγραφα) τηρούνται στα αρχεία των υπηρεσιών αυτών,
iv. Την βεβαίωση – θεώρηση του ακριβούς αντιγράφου εγγράφων που εκδόθηκαν από τις οργανικές μονάδες
(Αυτοτελή Τμήματα) που τελούν υπό την αρμοδιότητά του.
Αν ο εν λόγω Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών, Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας
Β.Η απόφαση αυτή ισχύει ι μέχρι 12/07/2022 και παύει αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος
της απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

- Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί (κατά το πλήρες περιεχόμενό της – ΣτΕ 4470/2005, 1417/2004,
5797/1996) στον τοπικό ημερήσιο/εβδομαδιαίο τύπο (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Πρόγραμμα Διαύγεια και (με
απόδειξη) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου στις Σάπες (έδρα του Δήμου) και του Δημοτικού
Καταστήματος στην Ξυλαγανή (έδρα της Δ.Ε. Μαρωνείας).
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