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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ∆ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ  46/2017 

 

Θέµα : Ορισµός Αντιδηµάρχων ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας – Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων  

 

Ο ∆ήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 74 και 282 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» 
2. Την υπ' αριθµό 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
«Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 
3852/ 2010», όπως ισχύει 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.3 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από 01/01/2013 
µε τις διατάξεις της παρ.3

ε
 του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α’/29-02-2012 

«Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής 
µνηµονίου συνεννόησης του Ν.4046/2012, αναφορικά µε τον ορισµό αντιδηµάρχων στους 
οποίους θα παρέχεται αντιµισθία 
4. 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 
5. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας δεν έχει ∆ηµοτικές Ενότητες 
6. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου (ΦΕΚ 2146/Β/26-09-2011) 
7. Τις οδηγίες που µας δόθηκαν µε την υπ’ αριθµό 43/30565/06-08-2014 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: «Ορκωµοσία των αιρετών των ∆ήµων, εγκατάσταση των 
νέων αρχών και εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ∆ήµων (∆ηµοτική περίοδος 
από 1

η
 Σεπτεµβρίου 2014 µέχρι και 31 Αυγούστου 2019), 

 
 
 
 
 



   
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

και ορίζει τους κατωτέρω ∆ηµοτικούς Συµβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδηµάρχους του 
∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας, µε θητεία διάρκειας δυόµιση ετών, δηλαδή από τη δηµοσίευση της 
παρούσας, µέχρι και 31 Αυγούστου 2019 και µεταβιβάζει σε αυτούς τις αρµοδιότητες που 
περιγράφονται παρακάτω :  
 
1. Τον κ. Σαβούρδο Πέτρο του Παναγιώτη, ο οποίος θα λαµβάνει αντιµισθία, στον οποίο 
µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες :  
� Εποπτεία – Συντονισµός του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, 
πράξεων. 

Τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά 
παρακάτω : 

� Τις αρµοδιότητες του Τµήµατος Τεχνικών Έργων. 
� Εποπτεία – Συντονισµός της υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων και 
προγραµµάτων και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, 
πράξεων. 

� Εποπτεία – Συντονισµός  - Κατάρτιση  - Παρακολούθηση υλοποίησης Τεχνικού 
προγράµµατος του ∆ήµου και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων, 
αποφάσεων, πράξεων. 

� Εποπτεία – Συντονισµός  - Κατάρτιση  - Παρακολούθηση υλοποίησης επιχειρησιακού 
σχεδιασµού του ∆ήµου.  

� Επικοινωνία µε διαχειριστικές αρχές για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων 
και προγραµµάτων και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων, 
αποφάσεων, πράξεων. 

 
2. Τον κ. Γκαύρο ∆ηµήτριο του Χρήστου, ο οποίος θα λαµβάνει αντιµισθία, στον οποίο 
µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 

Τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται 
αναλυτικά παρακάτω : 

� Εποπτεία – Συντονισµός της υλοποίησης έργων αυτεπιστασίας του ∆ήµου και την 
υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων. 

� Εποπτεία – Συντονισµός του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και 
Συγκοινωνιών και την υπογραφή των σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, 
πράξεων. 

Τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας, όπως αυτές 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω : 

� Την διαχείριση, σύµφωνα µε τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριµµάτων, τον ΠΕΣ∆Α και 
τον ΕΣ∆Α, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, 
µεταφόρτωσης, επεξεργασίας, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, και 
κατασκευής µονάδων προσωρινής ή και οριστικής διαχείρισης και την υπογραφή των 
σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων. 

� Την διαχείριση των αποκατεστηµένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑ∆Α) και την υπογραφή 
των σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων. 

Την περισυλλογή και τη διαχείριση/φροντίδα των αδέσποτων ζώων. 

Αρµοδιότητες Πολιτικής Προστασίας : 

� Να διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασµό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του 
∆ήµου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού και να µεριµνά για την εφαρµογή 
των σχετικών προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του Εθνικού και 
Περιφερειακού σχεδιασµού. 

 
 



 
� Να υποστηρίζει το συντονισµό και να επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για 
την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που 
συµβαίνουν στην περιοχή του ∆ήµου. 

� Να µεριµνά για την διάθεση και να συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναµικού και 
µέσων για την πρόσληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των 
καταστροφών στην περιοχή του ∆ήµου. 

� Να επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για την 
προστασία των δασικών περιοχών του ∆ήµου, να συµµετέχει στην οργάνωση της 
πυροπροστασίας των δασών και να διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των 
δασών. 

Την οργάνωση και εποπτεία του γραφείου υποστήριξης δασικών χαρτών. 

 
3. Τον κ. Χονδρολέο Ιωάννη του Ηλία, ο οποίος δεν θα λαµβάνει αντιµισθία, στον οποίο 
µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότητες: 
� Αναλαµβάνει καθήκοντα διατάκτη ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου. 

� Την επιβολή προστίµων που απορρέουν από τη νοµοθεσία περί είσπραξης των 
δηµοτικών εσόδων και την κίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης αυτών. 

� Τη διαδικασία σύνταξης και ψήφισης του προγράµµατος προµηθειών του ∆ήµου, τον 
έλεγχο της διαδικασίας σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών, των διαγωνισµών, της 
ανάθεσης και της υλοποίησης των αντίστοιχων συµβάσεων. 

� Συντονισµός Αυτοτελούς Τµήµατος Οικονοµικής Ανάπτυξης και την υπογραφή των 
σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων. 

� Λειτουργία υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εµποροπανηγύρεις). 
� Άδειες πλανόδιου υπαίθριου εµπορίου. 
� Τον έλεγχο καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
� Την προστασία της δηµόσιας υγείας, την προστασία του καταναλωτή, τον υγειονοµικό 
έλεγχο των καταστηµάτων των επιχειρήσεων. 

� Την λειτουργία λαϊκών αγορών, εµποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εµπορικών 
δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών. 

� Γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, 
την επιβολή προστίµων, των ανωτέρω αρµοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας 
των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου. 

 
Οι ανωτέρω αντιδήµαρχοι είναι αποκλειστικά αρµόδιοι για την άσκηση των αρµοδιοτήτων που 
τους µεταβιβάζονται και για την έκδοση των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων που 
προβλέπονται. 
 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου, τις αρµοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο 
∆ήµαρχος. 
 
Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Γκαύρος 

∆ηµήτριος του Χρήστου, που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο. 
 
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. 
 
Η παρούσα να δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού, στον πίνακα 
ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µε ευθύνη του Γραφείου 
∆ηµάρχου. 

                                        

 Ο  

∆ήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας 

  

 

 

 

 

Μαντάς Παναγιώτης  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :  

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος 
και Ιονίου, Τέρµα Ερυθρού Σταυρού – 22100 Τρίπολη. 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ :  

Οριζόµενους. 
Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
∆ιευθύνσεις του ∆ήµου για ενηµέρωση υπαλλήλων. 
Αυτοτελή Τµήµατα του ∆ήµου για ενηµέρωση των 
υπαλλήλων. 
Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών για την οικονοµική 
τακτοποίηση των Αντιδηµάρχων και για την πληρωµή της 
σχετικής δαπάνης δηµοσίευσης της παρούσας. 

 

 

 

 


