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ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 74/2017
Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους Αντιδημάρχους
και εξουσιοδότηση υπογραφής
Ο Δήμαρχος Κυθήρων
αφού έλαβε υπόψη:










Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τ.Α΄).
Τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Την υπ΄ αρίθμ 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και
Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει.
Τις διατάξεις της παραγράφου 3ε του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40 τ.Α΄) αναφορικά με τον
ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της ΕΣΥΕ (απόφ.
11247/ΦΕΚ 3465/τ.Β΄/28-12-2012) για τον Δήμο Κυθήρων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του
ανέρχεται σε 4.041 κατοίκους.
Το από 25-08-2014 πρακτικό ορκωμοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Κυθήρων.
Το από 01-09-2014 πρακτικό ανάληψης καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Κυθήρων.
Το γεγονός ότι ο Δήμος Κυθήρων έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες εκ των οποίων η μία (1) είναι το νησί
των Αντικυθήρων που συνιστά Δημοτική Κοινότητα η οποία εκτείνεται στο σύνολο της εδαφικής του
περιφέρειας.
Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αρ.392/τ.Β΄/2102-2013.

Αποφασίζει
I.

Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Κυθήρων με θητεία δυόμιση ετών, εντός της τρέχουσας
δημοτικής περιόδου, ήτοι από 01-03-2017 έως 31-08-2019, μεταβιβάζοντας σε αυτούς τις
ακόλουθες αρμοδιότητές του:
Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΚΟΜΗΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει:
α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
- την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου με όλες τις σχέσεις εργασίας, την
έκδοση των πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών, χορήγηση και ανάκληση αδειών και έλεγχος
παρουσίας του προσωπικού.
- την χορήγηση αδειών πολιτικών γάμων και την τέλεση αυτών.
- την εποπτεία οργάνωσης, τήρησης και ταξινόμησης του αρχείου του Δήμου και όλων των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
- την εποπτεία λειτουργίας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και των αναρτήσεων πράξεων και
αποφάσεων σε αυτό καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ.
- την λειτουργία του Κ.Ε.Π.
- την εποπτεία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μεταναστών και την υποδοχή, σίτιση, στέγαση
και ασφαλή μεταφορά αυτών εκτός Κυθήρων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.
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2. Καταστημάτων, Επιχειρήσεων, Εμπορίου, Πρωτογενούς Τομέα και ιδίως:
- τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- την έκδοση των πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων
υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- την έκδοση των πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε
επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού και φορέα.
- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και
επιχειρήσεων και την προστασία του καταναλωτή.
- τη λειτουργίας Δημοτικών και Λαϊκών Αγορών, Εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων
εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση ή ανάκληση των σχετικών αδειών.
- τη διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
- την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (Ν.2946/2001).
- τα θέματα πρωτογενούς τομέα, αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας και αλιείας.
- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την
επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και
εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του
Δήμου.
3. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:
- την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης
ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών
κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών
δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση και εργασία εν γένει.
- την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας δομών κοινωνικής πολιτικής στα όρια του Δήμου.
- την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης, που προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν.3463/2006 περίπτωση έ, και ιδίως τη
χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την
επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης
νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου.
4. Δημοτικής Συγκοινωνίας – Κυκλοφοριακού και ιδίως:
- τη Δημοτική – αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο
στάθμευσης των αυτοκινήτων.
- τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων
της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη
μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας και όλες τις
αρμοδιότητες του τομέα μεταφορών.
- τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων και
προστίμων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου.
- την εποπτεία για θέματα δημοτικών πινακίδων σήμανσης και κατεύθυνσης και για την
εκπόνηση πάσης φύσεως συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών μελετών.
5. Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, και ιδίως:
- τις αρμοδιότητες της παιδείας και του αθλητισμού και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών,
πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων και την ευθύνη λειτουργίας
των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
- την εποπτεία επί των κτιρίων στέγασης σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων στα όρια του
Δήμου, τη συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Παιδείας, τους Διευθυντές των Σχολείων,
τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου και τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, επί θεμάτων
συντήρησης, οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων και χώρων.
- την εποπτεία επί των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών
Χαρών.
- τη συμβουλευτική αγωγή και τις δράσεις νεολαίας, το τοπικό συμβούλιο νέων, τα θέματα
νεολαία, το συμβούλιο πρόληψης παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης
αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
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6. Κοιμητηρίων και ιδίως:
- τις αρμοδιότητες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων, τη χορήγηση αδειών ταφής νεκρών,
την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών
στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.
- την καθαριότητα, ευπρέπεια και κάθε άλλη μέριμνα των χώρων και των υποδομών των
δημοτικών κοιμητηρίων.
7.
-

-

Πολιτικής Προστασίας και ιδίως:
τις αρμοδιότητες σχεδιασμού και εποπτείας επί των ζητημάτων πολιτικής προστασίας.
την ευθύνη σύγκλησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για θέματα Π.Σ.Ε.Α.
τη συνεργασία με το τοπικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τους
πιστοποιημένους εθελοντές πυροσβέστες και με κάθε άλλη αρμόδια αρχή σε θέματα
πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών, αστικών ή άλλων πυρκαγιών.
την εποπτεία ορθής λειτουργίας του δημοτικού συστήματος πυρασφάλειας σε δημοτικά
ακίνητα, σχολεία καθώς και των πυροσβεστικών φωλεών, κρουνών και σημείων υδροληψίας
εντός των ορίων του Δήμου.

8. Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Κοινοχρήστων Χώρων και ιδίως:
- την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινοχρήστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του
Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, της οργάνωσης και διάθεσης των
μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κατά περίσταση.
- την ευθύνη λειτουργίας του προγράμματος ανακύκλωσης και την εποπτεία των μέσων αυτού.
- την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου και υπαίθριων
χώρων.
- την ευθύνη λειτουργίας των υπό δημιουργία ΧΥΤΥ Κυθήρων (θέση Λαχνός) και Αντικυθήρων
(θέση Μύλοι).
- την ευθύνη του τομέα οικολογίας, ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας και
τεχνολογίας.
- την ευθύνη επί των δασών, δασικών, χορτολιβαδικών, δημοτικών και κοινοτικών
καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, εφόσον οι αρμοδιότητες αυτές δεν εμπίπτουν στις
υπό του άρθρου 84 του Ν.1416/1984 αποκλειστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Εγχωρίου
Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων και του λοιπού νομικού της πλαισίου.
- τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
- την εποπτεία επί του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε όλη την έκταση του Δήμου, τη
συνεργασία με τη ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ επί ζητημάτων δικτύου παροχής και μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, τον φωτισμό πλατειών, οδών και κοινοχρήστων χώρων.
- τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή
προστίμων και την ευθύνη και λειτουργία των αρμόδιων φορέων και αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου.
β. κατά τόπον τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κυθήρων, όπου ορίζεται υπεύθυνος
Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας και αναπληρωτής του Ληξιάρχου της Δ.Ε. Κυθήρων για
την υπογραφή των ληξιαρχικών πράξεων και των αντιγράφων αυτών.
Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ΖΑΝΤΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει:
α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες
1.
-

Ύδρευσης – Αποχέτευσης και ιδίως:
των τεχνικών έργων και μελετών που αφορούν την ύδρευση και αποχέτευση
τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης
την εποπτεία επί των δημοτικών αντλιοστασίων, βανοστασίων, γεωτρήσεων και δεξαμενών
την συντήρηση και διαχείριση των δημοτικών εγκαταστάσεων και υποδομών αποχέτευσης και
τη λειτουργία της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού στο Καψάλι.
τα αντιπλημμυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα.
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-

τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων και επιβολή
προστίμων και διοικητικών ή άλλων κυρώσεων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των
αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2. Διοικητικών Θεμάτων και ιδίως:
- την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες των Διοικητικών Υπηρεσιών, της
Γραμματείας επί των Οργάνων Διοίκησης (πλην των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας
στον Δήμαρχο), του Ληξιαρχείου, του Δημοτολογίου, της Δημοτικής Κατάστασης, του
Πρωτοκόλλου και της Διεκπεραίωσης.
- την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών.
- τη διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
- την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που
σχετίζονται με τις παραπάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
3. Οικονομικών Θεμάτων και ιδίως:
- την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του
Δήμου και συγκεκριμένα: των δημοτικών προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού, τέλους παρεπιδημούντων και εκδιδόμενων λογαριασμών, τέλους
λατομείων, διαφήμισης και κάθε άλλου είδους τέλους, ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας,
ταμειακής βεβαίωσης εισπράξεων, κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, προϋπολογισμού,
εκκαθάρισης δαπανών, προμηθειών, λογιστηρίου, διπλογραφικού συστήματος, διαχείρισης
υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, συμπλήρωσης και αφαίρεσης εγγραφών από
το μητρώο παγίων και λειτουργία του συστήματος εισόδου και εξόδου δημοτικών υλικών από
την αποθήκη.
- τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής
κάθε είδους δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
(άρθρο 58 παρ.1 περ.ε Ν.3852/2010, άρθρο 22 Β.Δ.15-06-1959, ΕΣ Τμ.VII 175/2007) καθώς
και όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων σχετικά με την οικονομική
υπηρεσία.
- τη συνυπογραφή των εκθέσεων ανάληψης δαπανών και των πρωτογενών αιτημάτων προς το
ΚΗΜΔΗΣ όταν απαιτείται.
- την υπογραφή των ΧΕΠ και των εκθέσεων δαπανών για τη μισθοδοσία και τις αποδοχές του
πάσης φύσεως και με κάθε σχέση εργασίας προσωπικού του Δήμου, τακτικού, ιδιωτικού
δικαίου, εκτάκτου, εποχιακού, ειδικών συμβούλων και συνεργατών, αιρετών, ασκούντων
πρακτική άσκηση μέσω ΟΑΕΔ ή άλλων υπηρεσιών κ.λπ.
4. Τεχνικών Έργων και ιδίως:
- την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων
του Δήμου και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες τεχνικών έργων, τεχνικής και γραμματειακής
υποστήριξης, τεχνικού αρχείου, προγραμματισμού, μελετών και επίβλεψης έργων, εκτέλεσης
έργων οδοποιίας, κτιριακών έργων, έργων υπαίθριων χώρων, ηλεκτροφωτισμού, δικτύων,
τεχνικών συνεργείων.
- τη συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας
Αττικής και την εποπτεία υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του
Δήμου.
- την ευθύνη συντήρησης και επισκευής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, της
διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
- την ευθύνη κίνησης, συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
- την ευθύνη λειτουργίας και ασφάλειας του Δημοτικού Αμαξοστασίου.
5. Πολεοδομικού Σχεδιασμού και ιδίως:
- την εποπτεία επί των θεμάτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, πολεοδομικών και
ρυμοτομικών μελετών, τοπογραφικών εφαρμογών, οικοδομικών αδειών και ελέγχου
αυθαιρέτων κατασκευών, τεχνικού αρχείου γραμματείας.
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6. Δημοτικής Περιουσίας και ιδίως:
- την ευθύνη επίβλεψης εκμετάλλευσης της δημοτικής περιουσίας, τη συντήρηση των δημοτικών
κτιρίων και λοιπών δημοτικών ακινήτων.
- την επίβλεψη αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των δημοτικών κληροδοτημάτων.
β. κατά τόπον τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αντικυθήρων, έχων όλες τις αρμοδιότητες
που προβλέπονται στο Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
II.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του
προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου πριν τη λήξη
της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

III.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κομηνού Γεωργίου του Κωνσταντίνου, όταν
απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ζαντιώτης
Παναγιώτης του Γεωργίου, ενώ τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Ζαντιώτη Παναγιώτη
του Γεωργίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, θα ασκεί ο
Αντιδήμαρχος Κομηνός Γεώργιος του Κωνσταντίνου.

IV.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του
ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κομηνός Γεώργιος του Κωνσταντίνου, ενώ όταν
απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος
Ζαντιώτης Παναγιώτης του Γεωργίου. Για την αναπλήρωση των αρμοδιοτήτων και
καθηκόντων του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του δεν απαιτείται
ειδικότερη απόφαση.

V.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού
και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και τη
Διαύγεια.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ
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