ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δημητσάνα, 15/03/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 1843

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Γορτυνίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), αναφορικά με τον ορισμό των
Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Την υπ’ αριθ. 45892/11.8.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με
το Ν. 3852/2010 και κατανομή της εδαφικής περιφέρειας του δήμου σε δημοτικές ενότητες βάσει των
συνενούμενων πρώην Ο.Τ.Α. του άρθρου 2, παρ. 1 του Ν. 3852/2010», (Β΄1292), όπως ισχύει.
3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Γορτυνίας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, και
επομένως εκ του νόμου μπορούν να ορισθούν μέχρι έξι (6) συνολικά Αντιδήμαρχοι και του άρθρου 92
παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. στ, περ. α του
Ν. 4093/2012 και του άρθρου 3, παρ. 3ε και 3στ του Ν.4051/2012, όπου σύμφωνα με τα παραπάνω από
1-1-2013 από το σύνολο των οριζόμενων Αντιδημάρχων δικαιούνται αντιμισθία, σε Δήμο έως έξι (6) οι
τέσσερις (4) εξ’ αυτών.
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας ΦΕΚ Β’2104/21.09.2011.
5. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.
6. Την υπ’ αρ. 1543/1-3-2017 Απόφαση Δημάρχου.
7. Το γεγονός ότι από 10-3-2017 παραμένει κενή θέση Αντιδημάρχου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Αντικαθιστά την προηγούμενη απόφαση 1543/1-3-2017 από σήμερα 15-3-2017 και ορίζει τους κατωτέρω
6 δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Γορτυνίας, με θητεία μέχρι 31-82019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1. Τον κ. Καραντώνη Παναγιώτη του Σπυρίδωνος κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την δημοτική ενότητα
Βυτίνας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική
ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής
ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών
κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για:
α) Προγραμματισμό, Ανάπτυξη, Συγχρηματοδοτούμενες δράσεις ΕΣΠΑ.
β) Συντονισμό δράσεων με την Περιφάρεια Πελοποννήσου.
γ) Χωροταξία, Περιβάλλον, Κοιμητήρια.
δ) Συνεργασία του Δήμου με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.
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2. Τον κ. Παρασκευόπουλο Διονύσιο του Γεωργίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την δημοτική ενότητα
Ηραίας, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική
ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής
ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών
κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για:
α) Ιαματικές Πηγές Λουτρών Ηραίας.
β) Δράσεις αγροτικής παραγωγής και αξιοποίησης στην κοιλάδα του Αλφειού.
3. Τον κ. Πυρπυρή Καλλίμαχο του Πάνου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την δημοτική ενότητα Κλείτορος
και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική
ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής
ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών
κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για:
α) Αγροτική ανάπτυξη, Υποδομές Αγροτικής Παραγωγής.
β) Πιστοποίηση Αγροτικών προϊόντων.
γ) Ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός για τις Δ.Ε. Βυτίνας, Κλείτορος και Λαγκαδίων.
4. Τον κ. Κοσμόπουλο Κωνσταντίνο του Παρασκευά κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα
Κοντοβάζαινας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική
ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής
ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών
κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για:
α) Αξιοποίηση του φαραγγιού και της Λίμνης του Λάδωνα.
β) Ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός για τις Δ.Ε. Κοντοβάζαινας και Τροπαίων.

5. Τον κ. Νικήτα Κανέλλο του Γεωργίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Λακαδίων,
με αναδρομική ισχύ από 1/3/2017 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
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γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική
ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής
ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών
κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για:
α) Πρωτόκολλο, Διεκπεραίωση, Αρχείο.
β) Δημοτολόγιο, Μητρώο Αρρένων, Ληξιαρχείο.
γ) Δικαστικές Υποθέσεις.
6. Τον κ. Κανελλόπουλο Κωνσταντίνο του Δημητρίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την δημοτική ενότητα
Τρικολώνων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα.
γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική
ενότητα.
δ) Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών
εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής
ενότητας.
ε) Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών
κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επίσης τον ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για:
α) Τις δραστηριότητες ανάδειξης και προστασίας του ορεινού όγκου του Μαινάλου.
β) Τις δραστηριότητες ανάδειξης και προστασίας του φαραγγιού του Λούσιου.
γ) Το Γραφείο κίνησης και την Διαχείριση οχημάτων.
δ) Ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμό για τις Δ.Ε. Δημητσάνας, Τρικολώνων και Ηραίας.
Β. Από τους ανωτέρω ορίζονται
1. Με αντιμισθία:
ο κ. Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος
ο κ. Καραντώνης Παναγιώτης και
ο κ. Πυρπυρής Καλλίμαχος
και
2. Χωρίς αντιμισθία:
ο κ. Κοσμόπουλος Κωνσταντίνος
ο κ. Νικήτας Κανέλλος και
ο κ. Παρασκευόπουλος Διονύσιος
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. Όταν
απουσιάζουν ή κωλύονται οι Αντιδήμαρχοι, τις κατά τόπον αρμοδιότητές τους αναπληρώνουν αμοιβαίως ως
εξής:
Τον κ. Κανελλόπουλο Κωνσταντίνο ο κ. Πυρπυρής Καλλίμαχος.
Τον κ. Πυρπυρή Καλλίμαχο ο κ. Κανελλόπουλος Κωνσταντίνος.
Τον κ. Κοσμόπουλο Κωνσταντίνο ο κ. Παρασκευόπουλος Διονύσιος.
Τον κ. Παρασκευόπουλο Διονύσιο ο κ. Κοσμόπουλος Κωνσταντίνο ς.
Τον κ. Καραντώνη Παναγιώτη ο κ. Νικήτας Κανέλλος.
Τον κ. Νικήτα Κανέλλο ο κ. Καραντώνης Παναγιώτης.
Αρμοδιότητα καθ’ ύλην ή κατά τόπον Τομέα ή Υπηρεσίας που δεν ανατίθεται με απόφασή μου θα ασκείται
κατά Νόμον υπ’ εμού ή των κατά σειρά Αναπληρωτών μου.
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Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Δημοτικός Σύμβουλος
με αρμοδιότητες Αντιδημάρχου κ. Ξυνής Γεώργιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Δημοτικό Σύμβουλο με
αρμοδιότητες Αντιδημάρχου κ. Μπαξεβάνο Χαράλαμπο.
Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία
εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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