
                               
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

Μεγαλόπολη, 06/09/2019 

                     Αρ. Πρωτ.: 12207 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 712/2019 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων - Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων». 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 

87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) 

Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την 

αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134). 

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Μεγαλόπολης (ΦΕΚ 

1940/τ.Β΄/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων. 

4. Τη με αριθ.  15/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης. 

5. Το από 30/08/2019 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας του Δημάρχου, των Δημοτικών 

Συμβούλων, των Συμβούλων και των Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου 

Μεγαλόπολης. 

6. Το γεγονός ότι στο Δήμο Μεγαλόπολης μπορεί να ορισθούν έως τέσσερις (4) 

Αντιδήμαρχοι. 

7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μεγαλόπολης έχει τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες. 

8. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου 

Μεγαλόπολης, με θητεία από 06/09/2019 έως και 06/09/2020: 

1.Τον κ. Δημήτριο Σιέμπο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: 

i. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας: 

α) των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, 

σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που ασκούν,  και ειδικότερα, των Τμημάτων: 
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 Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου  

 Δημοτικής Κατάστασης &Ληξιαρχείου 

 Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας 

 Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών 

 Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου   

 ΚΕΠ (Κεντρικό) 

 Γραφείων ΚΕΠ που λειτουργούν στις ΔΕ Γόρτυνος & Φαλαισίας 
 

β) του Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας. 

γ) του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του 

Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης.   

ii. Την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις παραπάνω 

οργανικές μονάδες, εκτός από αυτά που υπογράφονται: α) με εξουσιοδότηση 

Δημάρχου, από υπαλλήλους των αντίστοιχων Υπηρεσιών και β) αποκλειστικά από το 

Δήμαρχο. 

iii. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και των 

κτιριακών εγκαταστάσεων στις οποίες στεγάζονται οι ανωτέρω Υπηρεσίες, καθώς και 

για την επάρκεια των, απαραίτητων για τη λειτουργία τους, αναλώσιμων υλικών. 

-------- 

2. Τον κ. Θεοφάνη Καλογερόπουλο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: 

i) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας: 

α) οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας και της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που ασκούν, και 

ειδικότερα, των Τμημάτων:  

 Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & 

Πολεοδομίας. 

 Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & 

Πολεοδομίας, εκτός από τις αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων και Πολιτικής 

Προστασίας 

 Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτός από τις 

αρμοδιότητες συντήρησης αγροτικού οδικού δικτύου και αποκατάστασης του 

εσωτερικού οδικού δικτύου (επούλωση λάκκων). 

 Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, εκτός από τις αρμοδιότητες συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του 

δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων, καθώς 

των εργασιών σήμανσης, διαγράμμισης οδών και τοποθέτησης/συντήρησης 

προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας. 

 Ύδρευσης-Αποχέτευσης, κατά το μέρος άσκησης της αρμοδιότητας κατασκευής 

έργων επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου 

και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων. 
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β) του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του 
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, κατά το μέρος άσκησης της αρμοδιότητας κατασκευής και συντήρησης 
των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.  
 
ii)  Την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις παραπάνω 

οργανικές μονάδες, εκτός από αυτά που α) υπογράφονται, με εξουσιοδότηση 

Δημάρχου, από τους προϊσταμένους των αντίστοιχων Υπηρεσιών και β) 

υπογράφονται εκ του Νόμου αποκλειστικά από το Δήμαρχο. 

iii) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου, για την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των σχετικών υποθέσεων. 

-------- 

3.Τον κ. Παναγιώτη Μανιάτη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες: 

i) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας: 

α) οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας και της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που ασκούν, και 

ειδικότερα, των Τμημάτων:  

 Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & 
Πολεοδομίας, κατά το μέρος άσκησης των αρμοδιοτήτων:  

     - Διαχείρισης Κοιμητηρίων 
     - Πολιτικής Προστασίας 

 Καθαριότητας & Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, 
στο σύνολο των αρμοδιοτήτων: 

     - Σχεδιασμού & Εποπτείας 
     - Αποκομιδής απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών 
     - Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων 

 Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, στο 
σύνολο των αρμοδιοτήτων του 

 Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά το μέρος άσκησης 
των αρμοδιοτήτων: 
- συντήρησης αγροτικού οδικού δικτύου 
- αποκατάστασης βλαβών οδοστρώματος 

 Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, κατά το μέρος άσκησης των αρμοδιοτήτων: 

      - Επέκτασης, συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού  
των οδών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 
      - Εκτέλεσης εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών, καθώς και τοποθέτησης 
και συντήρησης προστατευτικών μέσων, για την ασφάλεια της κυκλοφορίας 
οχημάτων και πεζών 

 Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά το μέρος 
άσκησης αρμοδιοτήτων: 

- Επισκευής, συντήρησης των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων 
υδάτων και των εγκαταστάσεων πόσιμου νερού. 
- Καταγραφής των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές. 
 

ΑΔΑ: ΩΜΖ6ΩΛ8-ΨΑ1



β) του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, κατά το μέρος 
άσκησης της αρμοδιότητας: 
- Περισυλλογής, δημιουργίας και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων. 
 
ii)  Την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις παραπάνω 

οργανικές μονάδες, εκτός από αυτά που α) υπογράφονται, με εξουσιοδότηση 

Δημάρχου, από τους προϊσταμένους των αντίστοιχων Υπηρεσιών και β) 

υπογράφονται εκ του Νόμου αποκλειστικά από το Δήμαρχο. 

iii)  Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και των 

κτιριακών εγκαταστάσεων στις οποίες στεγάζονται οι ανωτέρω Υπηρεσίες, καθώς και 

για την επάρκεια των, απαραίτητων για τη λειτουργία τους, αναλώσιμων υλικών. 

iv) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου, για την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των σχετικών υποθέσεων. 

-------- 

4. Τον κ. Ιωάννη Γκρίτζαλη, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητες    

Γόρτυνος και Φαλαισίας και του μεταβιβάζει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

i)  Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται 

στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες 

ii) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στις ανωτέρω 

Δημοτικές Ενότητες, σε κατάσταση καλής λειτουργίας 

iii) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου, για την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση των σχετικών υποθέσεων 

iv) Τη συνεργασία με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους για τη διαχείριση 

υποθέσεων που αφορούν τις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες 

-------- 

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

είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 

Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Σιέμπος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο. 

Δ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της 

πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαλόπολης 

και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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