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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: 97/2020 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση των αριθμ. 276/2019 και 322/2019 αποφάσεων Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας - Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. 
 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 
 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) των περ. γ', ζ' και η' της παρ. 1 και της παρ. 6 του άρθρου 58, καθώς και των άρθρων 58, 59, 92, 94, 

95 και 97 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) όπως ισχύουν και 

β) των άρθρων 75, 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114), 

όπως ισχύουν  

2. Την αριθμ. 492/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου με την οποία επικυρώθηκαν τα 

αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών αυτών της 2ας 

Ιουνίου 2019 και ανακηρύχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για την περίοδο 

από 01.09.2019 έως και 31.12.2023 

3. Την αριθμ. 6698/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 

(Β' 2146), όπως ισχύει 

4. Την αριθμ. 48/2020 (ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ορισμού 

Αντιδημάρχων από την οποία προκύπτει ότι ο ανώτατος αριθμός έμμισθων αντιδημάρχων που μπορούν να 

ορισθούν στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας ανέρχεται σε τέσσερις, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός των άμισθων 

αντιδημάρχων ανέρχεται σε έναν  

5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας δεν έχει Δημοτικές Ενότητες (άρθρα 1 και 2 Ν. 3852/2010 ως 

ισχύουν) 

6. Την αριθμ. 276/2019 απόφασή μας περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Βόρειας Κυνουρίας - μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 322/2019 όμοια 

7. Την ανάγκη εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών και των δομών του Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Τροποποιούμε τις αριθμ. 276/2019 και 322/2019 αποφάσεις μας, περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου 

Βόρειας Κυνουρίας - Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, ως εξής: 

ΑΔΑ: ΨΝΙ4Ω9Ψ-ΘΘΡ



 

Α. Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κλεώπα Γεώργιο του Ηλία ως τέταρτο 

έμμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, καθ' ύλην αρμόδιο για θέματα διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων και αποκομιδής απορριμμάτων, και του μεταβιβάζουμε: 

α. τις αρμοδιότητες του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας 

που αφορούν στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

β. τις ρυθμίσεις θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας και  

γ. τις αρμοδιότητες αποκομιδής απορριμμάτων. 

Η θητεία του ως άνω ορισθέντος Αντιδημάρχου κ. Κλεώπα Γεωργίου έχει διάρκεια ένα (1) έτος και 

άρχεται από της νόμιμης δημοσίευσης της παρούσας. 

 

Β. Ανακατανέμουμε τις μεταβιβασθείσες στους λοιπούς Αντιδημάρχους αρμοδιότητες, όπως 

αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω: 

α. Ο κ. Γαρδικιώτης Γεώργιος του Ιωάννη, έμμισθος Αντιδήμαρχος προγραμματισμού, εμπορίου 

και τουρισμού διατηρεί τις αρμοδιότητες: 

• του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

• του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς 

Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, 

αρμοδιότητες προστασίας καταναλωτή, αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων) 

• θεμάτων Τουρισμού 

β. Ο κ. Κατσής Δημήτριος του Αθανασίου, έμμισθος Αντιδήμαρχος καθαριότητας, ανακύκλωσης, 

πρασίνου και πολιτικής προστασίας, διατηρεί τις αρμοδιότητες: 

• του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας που αφορούν 

στην προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης 

• λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων 

από εκδήλωση πυρκαγιάς 

• καθαριότητας ακτών 

• διαχείρισης και καθαριότητας κοιμητηρίων 

• πολιτικής προστασίας 

• καθαριότητας, ανακύκλωσης και πρασίνου 

• αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών 

• διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων του Δήμου 

• συντήρησης πρασίνου 

• τέλεσης πολιτικών γάμων  

και επιπλέον αναλαμβάνει την άσκηση της αρμοδιότητας του Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του 

Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας που αφορούν στη μέριμνα 

για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ.) 

γ. Ο κ. Καμπύλης Ιωάννης του Νικολάου, άμισθος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, 

Περιουσίας, Εσόδων και Ταμείου του Δήμου, διατηρεί τις αρμοδιότητες: 

• του γραφείου υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου 

• του Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών 

• του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας 

• του Γραφείου Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου του Δήμου 

• τέλεσης πολιτικών γάμων 

δ. Ο κ. Σαμαρτζής Γεώργιος του Ανδρέα, έμμισθος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας, διατηρεί τις αρμοδιότητες: 

• του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

ΑΔΑ: ΨΝΙ4Ω9Ψ-ΘΘΡ



 

 

• του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων (αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης έργων, αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών 

και κυκλοφορίας, αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων) 

• τέλεσης πολιτικών γάμων 

και επιπλέον αναλαμβάνει την άσκηση των κάτωθι αρμοδιοτήτων: 

• του Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (αρμοδιότητες 

έκδοσης αδειών - πολεοδομικών εφαρμογών - ελέγχου κατασκευών) 

• σχεδιασμού, προγραμματισμού, εισηγήσεων και μέριμνας για την εφαρμογή πολιτικών, 

προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος 

στην περιοχή του Δήμου 

• παρακολούθησης της εφαρμογής των ρυθμίσεων που αφορούν στις προστατευόμενες περιοχές 

στη γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες 

• εξοικονόμησης ενέργειας 

 

Γ. Ορίζουμε όπως εφεξής όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί ο 

Αντιδήμαρχος κ. Καμπύλης Ιωάννης του Νικολάου, ο οποίος αναπληρώνει τον Δήμαρχο. 

 

Δ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που 

διατηρούν ή/και 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 ομοίως και του Δημάρχου ισχύ έχουν τα 

αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο Γ της παρούσας. 

 

Ε. Η θητεία των Αντιδημάρχων κ.κ. Γαρδικιώτη Γεωργίου, Κατσή Δημητρίου, Καμπύλη Ιωάννη και 

Σαμαρτζή Γεωργίου παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

  

ΣΤ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να 

είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Η ανάκληση 

Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό 

τους με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου. 

 
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και να δημοσιευθεί σε μία 

ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αρκαδίας. 
 
 

                                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

 

                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, ΤΚ 22100 Τρίπολη 
σωτερική Διανομή: 
1. Αντιδημάρχους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 
2. Διευθύνσεις, Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία 
(για ενημέρωση των υπαλλήλων) 
3. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
(για την πληρωμή της σχετικής δαπάνης δημοσίευσης της παρούσας,  
καθώς και για την οικονομική τακτοποίηση του νέου έμμισθου Αντιδημάρχου) 

ΑΔΑ: ΨΝΙ4Ω9Ψ-ΘΘΡ
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