INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.10.08 08:56:10
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΘΖΩΩΚΦ-ΚΗΚ
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Ναύπλιο, 7-10-2019
Αριθµ. Απόφασης: 1962

Θέµα: « Συµπλήρωση της µε 1791/6-9-2019 απόφασης ∆ηµάρχου
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ήµαρχος Ναυπλιέων
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως το τελευταίο
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι, αναφορικά µε
τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου και από το άρθρο 5 του
Ν.4623/2019 (Α' 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Την υπ' αριθ.28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθµιοι
και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύµφωνα µε το ν. 3852/2010,
όπως ισχύει."
3.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- 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.
5. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισµός Αντιδηµάρχων.
6. Το γεγονός ότι στο ∆ήµο Ναυπλιέων µπορεί να ορισθούν 5 Αντιδήµαρχοι.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα «Καλλικράτης» και ιδίως τη διάταξη της περ. ι B της § 1 αυτού,
που προστέθηκε µε το άρθρο 44 § 3 του ν. 3979/2011, κατά την οποία ο δήµαρχος «µπορεί να αναθέτει,
χωρίς αµοιβή, την εποπτεία και το συντονισµό συγκεκριµένων δράσεων του δήµου σε µέλη του
δηµοτικού συµβουλίου».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.)
9.Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 379
τευχ.Β/ 12-2-2019)
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10. Τη µε αριθµ. 1791/6-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου Ναυπλιέων περί ορισµού των Αντιδηµάρχων και
των αρµοδιοτήτων τους
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Συµπληρώνουµε τη µε αριθµ. 1791/6-9-2019 απόφασή µας προσθέτοντας το κάτωθι εδάφιο (γ)
στις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Λυκοµήτρου Αλέξανδρου
α) την εποπτεία , ευθύνη

της υπηρεσίας αδειοδότησης καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και ρύθµισης
εµπορικών δραστηριοτήτων καθώς και την αρµοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων
διοικητικών κυρώσεων για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος

του ελέγχου κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων του δήµου καθώς και της υπογραφής της
έκδοσης των αδειών χρήσης αυτών

της λειτουργίας και εποπτείας υπαίθριου και στάσιµου εµπορίου.
β) την υπογραφή των αδειών και των βεβαιώσεων των λαϊκών αγορών.
γ) την υπογραφή όλων των αποφάσεων, βεβαιώσεων και εγγράφων που υπάγονται στο τοµέα
ευθύνης και εποπτείας του.
Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της πρωτεύουσας του Νοµού και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ναυπλιέων , στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα
ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος .

Ο ∆ήµαρχος Ναυπλιέων

Κωστούρος Ι. ∆ηµήτριος

Ε∆: ∆ νσεις και Αυτοτελή Γραφεία ∆ήµου.

