
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Καμένα Βούρλα, 9-8-2022 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ                                Αριθμ. Πρωτ. : 7.177 
 

Θέμα: Αντικατάσταση  Αντιδημάρχου 
 

Α π ό φ α σ η 
Ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων 

Έχοντας υπόψη: 
 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). 

 Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 

"Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, 
σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει." 

 Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 
ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία. 

 Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-
191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Καμένων Βούρλων , σύμφωνα με τα οποία ο 
πληθυσμός του ανέρχεται στους 12.090 κατοίκους. 

 Το γεγονός ότι ο Δήμος Καμένων Βούρλων έχει τρεις (3) Δημοτικές Ενότητες. 
 Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) έμμισθοι  Αντιδήμαρχοι και 

ένας (1) άμισθος Αντιδήμαρχος. 
 την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων. 
 Την αριθμ. 8.457/9-10-2020 απόφαση Δημάρχου  με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων» 

των οποίων η θητεία  έληξε στις 31-10-2020 
 Την αριθμ. 8.895/1-10-2021 απόφαση  ορισμού του Αντιδημάρχου Παπαγρηγορίου 

Νικόλαου έως 30-11-2022  
 Την αριθμ. 10.130/8-11-2021 απόφαση Δημάρχου  με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων» 
 Την από 8-8-2022 επιστολή παραίτησης του Αντιδημάρχου Γλυκού Ιωάννη  
 Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ..) 
 Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4804/2021 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 

1. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο  της πλειοψηφίας  Κριτσόβα Δημήτριο, ως Αντιδήμαρχο 
του Δήμου Καμένων Βούρλων, με θητεία από 9-8-2022 έως 30-11-2022 (ημερομηνία  
λήξης  της περιόδου κατά την οποία ο παραιτηθείς Γλυκός Ιωάννης ασκούσε 
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καθήκοντα), εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει  αρμοδιότητες 
ως εξής: 

 
 Αρμοδιότητες γραφείου Τεχνικών Υπηρεσιών (εκτός αυτών που έχουν ανατεθεί στον 

Αντιδήμαρχο Αντύπα Αντύπα με την αριθμ. 10.130/8-11-2021 απόφαση Δημάρχου  
με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων») 

 Αρμοδιότητες γραφείου περιβάλλοντος 
 
 
2. Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του 
προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.  
 
 
3. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αντύπα Αντύπα που απουσιάζει ή κωλύεται 
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαγρηγορίου Νικόλαος  
β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Πενταλιού Λεωνίδα  που απουσιάζει ή κωλύεται 
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αντύπας Αντύπας,  
γ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Δημόπουλου Ιωάννη  που απουσιάζει ή κωλύεται 
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κριτσόβας Δημήτριος,  
δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παπαγρηγορίου Νικόλαου που απουσιάζει ή 
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αντύπας Αντύπας 
ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κριτσόβα Δημήτριου  που απουσιάζει ή 
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πενταλιός Λεωνίδας 
 
4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 
Αντιδήμαρχος κ. Αντύπας Αντύπας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός 
απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. 
Παπαγρηγορίου Νικόλαος 
 
5. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει 
ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Καμένων Βούρλων και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
 
 
                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
                                                                            Συκιώτης Ιωάννης 
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