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Α Π Ο Φ Α Σ Η  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ  276/2019 
 
ΘΕΜΑ: Ορισµός Αντιδηµάρχων ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας – Μεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων. 
 

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας 
 
Έχοντας υπόψη :  

1. Την με αριθμό 492/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, 
με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών της 
26ης Μαΐου 2019 και της επαναληπτικής αυτής της 2ας Ιουνίου 2019 και 
ανακηρύχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, για 
την περίοδο από 01η Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2023.  

2. Τις περ. γ’, ζ’ και η’ της παρ. 1 και την παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν. 
3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως το άρθρο 
αυτό ισχύει μετά τις προσθήκες που έγιναν με την παρ. 3 του άρθρου 44 του 
Ν. 3979/2011 ΦΕΚ Α΄ 138/16.6.2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
και άλλες διατάξεις», και τις τροποποιήσεις που έγιναν την παρ. 1 του άρθρου 
203 του Ν. 4555/2018, ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
68 του Ν. 4555/2018, ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018 «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 
και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 
4623/2019, ΦΕΚ Α΄134/9.8.2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 
επείγοντα θέματα». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 
4623/2019 ΦΕΚ Α΄134/9.8.2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 
επείγοντα θέματα». 

ΑΔΑ: Ω9Λ0Ω9Ψ-ΝΝΖ



5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εγκύκλιο με αρ. 82/2019 (Α.Π.: 59633/20.08.2019 & ΑΔΑ: 
ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ) Εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ορισμός 
Αντιδημάρχων». 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 88 και 89 του Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 
Α΄114/8.6.2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

8. Τις διατάξεις των άρθρων 94, 95 και 97 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/7-6-
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύουν σήμερα. 

9. Τα επίσηµα αποτελέσµατα της απογραφής πληθυσµού – κατοικιών έτους 
2011, που αφορούν τον µόνιµο πληθυσµό της Χώρας, της Ε.Σ.Υ.Ε. (απόφαση 
11247/ΦΕΚ/3465/Β/28- 12-2012), από την οποία προκύπτει ότι ο πληθυσµός 
του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, είναι άνω των 10.000 κατοίκων, ήτοι εμπίπτει 
στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και επομένως μπορεί να ορισθούν έως τέσσερες (4) 
Αντιδήμαρχοι. 

10. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας δεν έχει ∆ηµοτικές Ενότητες 
(άρθρο 1 και 2 του Ν. 3852/2010 Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύουν). 

11. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του ∆ήµου Βόρειας 
Κυνουρίας(ΦΕΚ 2146/Β/26-09-2011). 

12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και το γεγονός ότι 
πρέπει να οριστούν καθ’ ύλην αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 
Α. Ορίζει τους κατωτέρω ∆ηµοτικούς Συµβούλους της πλειοψηφίας ως αρμόδιους 
καθ’ ύλην Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, µε θητεία διάρκειας ενός 
έτους, από τη νόμιμη δηµοσίευση της παρούσας και µεταβιβάζει σε αυτούς τις 
αρµοδιότητες του εγκεκριμένου ΟΕΥ του Δήμου που περιγράφονται παρακάτω :  
 
1.Τον κ. Γεώργιο Γαρδικιώτη του Ιωάννη, ως αντιδήμαρχο, προγραμματισμού, 
πολεοδομίας, εμπορίου, τουρισμού και διαχείρισης στερεών αποβλήτων,  ο οποίος 
θα λαµβάνει αντιµισθία, στον οποίο µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες :  
- Τις αρμοδιότητες αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής. 
- Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων (αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, 
αρμοδιότητες προστασίας καταναλωτή, αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών 
και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων) 
- Τις αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού 
- Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Πολεοδομίας (έκδοσης αδειών -πολεοδομικών 
εφαρμογών – ελέγχου κατασκευών) 
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- Τις αρμοδιότητες σχεδιασμού, προγραμματισμού, εισηγήσεων και μέριμνας για την 
εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου. 
- Τις αρμοδιότητες παρακολούθησης της εφαρμογής των ρυθμίσεων που αφορούν 
τις προστατευόμενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία 
και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. 
- Τις αρμοδιότητες του Τμήματος Περιβάλλοντος που αφορούν στην διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων.  
 
2. Τον κ. Δημήτριο Κατσή του Αθανασίου, ως αντιδήμαρχο καθαριότητας, 
ανακύκλωσης, πρασίνου και πολιτικής προστασίας, ο οποίος θα λαµβάνει 
αντιµισθία, στον οποίο µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες :  
- τις αρμοδιότητες του τμήματος περιβάλλοντος που αφορούν στην προστασία και 
διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης,  
- τις αρμοδιότητες λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την 
προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς, 
- τις αρμοδιότητες καθαριότητας ακτών, 
- τις αρμοδιότητες διαχείρισης και καθαριότητας κοιμητηρίων, 
- τις αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας, 
- τις αρμοδιότητες εξοικονόμησης ενέργειας, 
- τις αρμοδιότητες καθαριότητας, ανακύκλωσης και πρασίνου, 
- τις αρμοδιότητες αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών 
- τις αρμοδιότητες διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων του Δήμου, 
- τις αρμοδιότητες συντήρησης πρασίνου, 
- τις αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων 
 
3. Τον κ. Ιωάννη Καμπύλη του Νικολάου ως αντιδήμαρχο Διοικητικών 
Υπηρεσιών, Περιουσίας, Εσόδων και Ταμείου του Δήμου, ο οποίος δεν θα λαµβάνει 
αντιµισθία, στον οποίο µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες :  
- Τις αρμοδιότητες γραφείου υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου 
- Τις αρμοδιότητες Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών. 
- Τις αρμοδιότητες Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας 
- Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου του Δήμου. 
- Την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων 
 
4. Τον κ. Γεώργιο Σαμαρτζή του Ανδρέα ως αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου, ο οποίος και θα λαµβάνει αντιµισθία, στον οποίο µεταβιβάζει τις 
αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ήτοι: 
- τις αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών Έργων 
- τις αρμοδιότητες Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών 
(αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης έργων, αρμοδιότητες σε θέματα 
συγκοινωνιών και κυκλοφορίας, αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και 
αδειοδοτήσεων). 
- Την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων 
 
Β. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί ο 
Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καμπύλης του Νικολάου, ο οποίος αναπληρώνει τον 
Δήμαρχο. 
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Γ. Οι ανωτέρω αντιδήµαρχοι είναι αποκλειστικά αρµόδιοι για την άσκηση των 
αρµοδιοτήτων που τους µεταβιβάζονται και για την έκδοση των αντίστοιχων 
διοικητικών πράξεων που προβλέπονται. Εάν κάποιος Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή 
κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος και σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος και του Δημάρχου ισχύ έχουν τα αναφερόμενα στο ανωτέρω σημείο Β 
της παρούσης. 
 
Δ. Οι ανωτέρω Αντιδήµαρχοι, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν µπορούν να 
εκλεγούν µέλη του προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η ανάκληση 
Αντιδηµάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη 
απόφαση του ∆ηµάρχου σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.  
 
Ε. Η παρούσα ως κανονιστικού περιεχομένου απόφαση να δηµοσιευθεί σε µία 
ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού, να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον πίνακα 
ανακοινώσεων  του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µε ευθύνη 
του Γραφείου ∆ηµάρχου.  
 
 
 
  
  Ο 

Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας 
 
 
 

Καμπύλης Γεώργιος 
Κοινοποίηση :  
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας & Ιονίου, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού 
Εσωτερική διανομή : 
Οριζόμενους. 
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου.  
Διευθύνσεις του Δήμου για ενημέρωση υπαλλήλων. 
Αυτοτελή Τμήματα του Δήμου για ενημέρωση των 
υπαλλήλων. 
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών για την οικονομική 
τακτοποίηση των Αντιδημάρχων και για την 
πληρωμή της σχετικής δαπάνης δημοσίευσης της 
παρούσας. 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω9Λ0Ω9Ψ-ΝΝΖ


		2019-09-01T13:45:15+0300
	Athens




