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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 639/2019 
 

Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους Αντιδημάρχους  
και εξουσιοδότηση υπογραφής 

 
Ο Δήμαρχος Κυθήρων 

έχοντας υπόψη: 
 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010. 

 Το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.  

 Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019.  

 Την υπ΄ αρίθμ 28549/16-04-2019 (ΦΕΚ 1327/17-04-2019 τεύχος Β΄)  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010», όπως 
ισχύει.  

 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 30-08-2019 πρακτικό ορκωμοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Κυθήρων. 

 Το από 01-09-2019 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 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΄/21-02-2013, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ με αρ. 59633/20-08-2019 (εγκύκλιος 82), ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ 

 Την ανάγκη κατανομής αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των δημοτικών 
υπηρεσιών και δομών 

 

Αποφασίζει 
 

I. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Κυθήρων με θητεία από 04-09-2019 έως 04-09-2020, 
μεταβιβάζοντας σε αυτούς τις ακόλουθες αρμοδιότητές του: 
 
Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει: 
 
α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
 
1. Τεχνικών Έργων και Εργασιών και ιδίως: 
- την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων 

του Δήμου και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες τεχνικών έργων, τεχνικού αρχείου, 
προγραμματισμού, μελετών και επίβλεψης έργων, εκτέλεσης έργων οδοποιίας, κτιριακών 
έργων, έργων υπαίθριων χώρων, ηλεκτροφωτισμού, δικτύων, τεχνικών συνεργείων, έργων 
ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών, αναπλάσεων, κοινοχρήστων 
χώρων και κάθε είδους τεχνικών έργων και εργασιών. 

- τη συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας 
Αττικής και την εποπτεία υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του 
Δήμου.  

- τη συνεργασία με τα τμήματα τεχνικών υπηρεσιών όλων των κρατικών φορέων και δομών 
εφόσον αυτά δραστηριοποιούνται στο Δήμο Κυθήρων.  

- την ευθύνη ορθής εφαρμογής των τεχνικών μελετών και την εποπτεία στη φάση κατασκευής 
των πάσης φύσεως τεχνικών έργων.  

 
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. 

Κύθηρα, 04-09-2019 
                                      Αρ. Πρωτ: Φ.4/20/3534                                
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- 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 λειτουργία Δημοτικών και Λαϊκών Αγορών, Εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων 

εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση ή ανάκληση των σχετικών αδειών.  
- τη λειτουργία της Κυριακάτικης Αγοράς (Παζάρι) στον Ποταμό Κυθήρων και ειδικότερα τη 

μέριμνα για την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας του, τη χωροθέτηση των σημείων πώλησης 
προϊόντων και την μέριμνα τήρησης της σχετικής νομοθεσίας.  

- 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.  
Στα ζητήματα Καταστημάτων, Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Πρωτογενούς Τομέα, ο 
αρμόδιος Αντιδήμαρχος θα συνεπικουρείται από τον Δημοτικό Σύμβουλο της 
πλειοψηφίας Καψάλη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, που ορίζεται εντεταλμένος 
σύμβουλος επί των θεμάτων αυτών ως άμεση επικουρία του αρμοδίου Αντιδημάρχου, 
χωρίς δικαίωμα υπογραφής.  

 
3. Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Αιγιαλών και ιδίως: 
- την εποπτεία επί των θεμάτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, πολεοδομικών και 

ρυμοτομικών μελετών, τοπογραφικών εφαρμογών, οικοδομικών αδειών και ελέγχου 
αυθαιρέτων κατασκευών.  

- την εποπτεία επί πάσης φύσεως ζητημάτων που άπτονται των αιγιαλών και των παραλιών του 
Δήμου Κυθήρων με βάση και το ειδικό καθεστώς της Εγχωρίου Περιουσίας κατά το άρθρο 84 
του Ν. 1416/1984 όπως ισχύει. 

- την εποπτεία επί ζητημάτων εφαρμογής του Κτηματολογίου σε όλη την έκταση του Δήμου 
Κυθήρων.   

- την εφαρμογή και υλοποίηση του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου και τη συνεργασία με κάθε 
κρατικό φορέα και υπηρεσία που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκεται στο ζήτημα αυτό.  

- την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου και υπαίθριων 

χώρων.  

- 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.  

- την εποπτεία και ευθύνη σχετικά με την διαδικασία ανάρτησης των Δασικών Χαρτών, την 

διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων εκ μέρους του Δήμου και κάθε σχετιζόμενη ενέργεια  

- τη συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς για την υλοποίηση περιβαλλοντικών 

εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων 

  

4. 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. 
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- την εποπτεία εκπόνησης και τον έλεγχο υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και τη συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα. 

  

5. 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 με βάση την 

ειδική νομοθεσία που τα διέπει.  
 

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 ΚΟΜΗΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει: 
 
α. καθ΄ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες 
 
1. 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. σε 

περίπτωση απουσίας του Δημάρχου. 

- 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.  

 
2. Καθαριότητας και Δημοτικού Φωτισμού 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 ευθύνη λειτουργίας των υπό δημιουργία ΧΥΤΥ Κυθήρων (θέση Λαχνός) και Αντικυθήρων 

(θέση Μύλοι). 

- 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. 

- 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.  

- την ευθύνη και μέριμνα του αντίστοιχου προσωπικού του Δήμου (υπηρεσίας καθαριότητας-

φωτισμού).  

 

3. Ύδρευσης – Αποχέτευσης και ιδίως: 

- 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. 
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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.  

- την ευθύνη και μέριμνα του αντίστοιχου προσωπικού του Δήμου (υπηρεσίας ύδρευσης – 

αποχέτευσης).  

Στα ζητήματα ύδρευσης και αποχέτευσης, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος θα 

συνεπικουρείται από τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Ζαντιώτη Παναγιώτη του 

Γεωργίου, που ορίζεται ως εντεταλμένος σύμβουλος επί των θεμάτων αυτών, ως άμεση 

επικουρία του αρμοδίου Αντιδημάρχου, χωρίς δικαίωμα υπογραφής.  

 
4. Παιδείας, Εκπαιδευτηρίων και Αθλητισμού και ιδίως:  
- την ευθύνη και μέριμνα για την συντήρηση των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη συνεργασία με τους Διευθυντές των Σχολείων, τους 

Συλλόγους Γονέων και Μαθητών για κάθε εκπαιδευτικό θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων 

του Δήμου.  

- την έγκριση χορήγησης απλής χρήσης των σχολικών χώρων για κοινωνικές και πολιτιστικές 

εκδηλώσεις. 

- την ευθύνη νόμιμης λειτουργίας των δημοτικών παιδικών χαρών και των δημοτικών χώρων 

άθλησης, την πιστοποίησή τους σύμφωνα με τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και 

τη διαρκή συντήρηση του συνόλου των υποδομών τους.  

- τη συνεργασία με τις Δημοτικές Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. 

- την εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης σε συνεργασία με τους αρμόδιους 

κρατικούς φορείς και με φορείς και οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα.     

 
5. Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Μέριμνας και ιδίως: 
- την ευθύνη υλοποίησης των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας και κάθε 

άλλου κρατικού φορέα (ΤΕΒΑ κ.λπ.). 

- την παροχή επιδομάτων και λοιπών διευκολύνσεων σε άπορους δημότες και σε ειδικές 

περιπτώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία.  

- την ευθύνη λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου και την 

μέριμνα για τις κτηριακές εγκαταστάσεις των δομών αυτών.  

- την εποπτεία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μεταναστών και την υποδοχή, σίτιση, στέγαση 

και ασφαλή μεταφορά αυτών εκτός Κυθήρων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.  

- τις αρμοδιότητες του Δήμου για τα αδέσποτα ζώα.  

  
6. Δημοτικών 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. Την ευθύνη τέλεσης των πολιτικών γάμων στις Δ.Ε. Κυθήρων και Αντικυθήρων και την 

υπογραφή των σχετικών εγγράφων και πιστοποιητικών.  
 
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. Οι Αντιδήμαρχοι έχουν την ευθύνη συνεργασίας με όλους τους Προέδρους Κοινοτήτων και 
τα Κοινοτικά Συμβούλια του Δήμου Κυθήρων καθώς και με τις δημόσιες αρχές και φορείς 
του νησιού και του Νομού, αποκλειστικά επί των θεμάτων των αρμοδιοτήτων τους, όπως 
αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα απόφαση.   
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IV. Οι Αντιδήμαρχοι έχουν την ευθύνη και υποχρέωση υπογραφής για το σύνολο των 
διοικητικών εγγράφων, πράξεων και αποφάσεων που εμπίπτουν στις εκχωρούμενες σε 
αυτούς αρμοδιότητες, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα απόφαση.  
  

V. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Σούγιαννη Χαραλάμπους του Αλεξάνδρου, όταν 
απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κομηνός 
Γεώργιος του Κωνσταντίνου και αντίστροφα. 

 
VI. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του 

ορίζεται να ασκεί ως αναπληρωτής αυτού ο Αντιδήμαρχος Σούγιαννης Χαράλαμπος του 
Αλεξάνδρου, ενώ όταν απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα 
ασκεί ως αναπληρωτής αυτού ο Αντιδήμαρχος Κομηνός Γεώργιος του Κωνσταντίνου. Για 
την αναπλήρωση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του Δημάρχου σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματός του δεν απαιτείται ειδικότερη απόφαση.  

 
VII. Οι αρμοδιότητες επί των οικονομικών του Δήμου καθώς και όλα τα ζητήματα που 

σχετίζονται με το διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό παραμένουν στην 
αποκλειστική δικαιοδοσία του Δημάρχου.  

 
VIII. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού, 

να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και τον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και τη Διαύγεια 
και να κοινοποιηθεί στα οριζόμενα μέλη και στο σύνολο των υπηρεσιών και υπαλλήλων 
του Δήμου καθώς και στους Προέδρους και Συμβούλια των Κοινοτήτων.  

 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 
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