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ΘΔΜΑ: «Οξηζκφο Αληηδεκάξρσλ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, κεηαβίβαζε
αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθψλ»
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Ο Γήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ Ζιείαο,
Έρνληαο ππφςε:
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/2010 [Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απη/ζεο θαη ηεο
Απνθ/λεο Γ/ζεο – Πξφγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ], φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο φκνηεο
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 455/2018 [Πξφγξακκα ΚΛΔΗΘΔΝΖ], θαζψο θαη ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 4623/2019,
Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηνπ Ν. 3463/2006 [Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ],
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν. ηνπ Ν. 3852/2010 [Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απη/ζεο
θαη ηεο Απνθ/λεο Γ/ζεο – Πξφγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ], φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο
φκνηεο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4483/2017 θαη ηεο παξ. 3ε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4051/2012
[Ρπζκίζεηο ζπληαμηνδνηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη άιιεο επείγνπζεο ξπζκίζεηο εθαξκνγήο
ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο ηνπ Ν. 4046/2012],
Σελ Γεληθή Απνγξαθή Πιεζπζκνχ έηνπο 2011, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζην αξηζ. ΦΔΚ.
3465/η.Β/28-12-2012, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν Γήκνο Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ,
ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Γήκσλ κε πιεζπζκφ απφ 5.000 έσο 20.000 θαηνίθνπο θαη
βάζε απηήο ζην Γήκν Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ δχλαηαη λα νξηζηνχλ ηέζζεξηο [4]
Αληηδήκαξρνη,
Σελ αξηζ. 82/59633/20-8-2019 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ [Οξηζκφο
Αληηδεκάξρσλ],
Σελ αλάγθε δηεπθφιπλζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Γεκάξρνπ, κε γλψκνλα ηελ απινχζηεπζε ηεο
παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο Πνιίηεο θαη ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο
ηνπο,
Απνθαζίδεη

Α. Οξίδεη σο έκκηζζν θαζ΄ χιελ Αληηδήκαξρν, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 9/9/2019 έσο
31/10/2020, ηνλ Γεκνηηθφ χκβνπιν Ησάλλε Γάγθαξε θαη κεηαβηβάδεη ζε απηφλ ηηο
παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:
1. Σελ επνπηεία ησλ Οηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Σκεκάησλ ηνπ Ο.Δ.Τ.
ηνπ Γήκνπ πνπ ρεηξίδνληαη ηα αληίζηνηρα ζέκαηα εζφδσλ – εμφδσλ [παξαθνινχζεζε
θαηάξηηζεο θαη πινπνίεζεο Πξνυπνινγηζκνχ Γήκνπ, παξαθνινχζεζε δηαδηθαζίαο

έθδνζεο ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ηνπ Γήκνπ, παξαθνινχζεζε έθδνζεο ησλ
επηκέξνπο ηειψλ πνπ επηβάιινληαη απφ ην Γήκν].
2. Σελ επνπηεία ηνπ ηνκέα ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο ηνπ
Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ πνπ ρεηξίδεηαη ηα αληίζηνηρα ζέκαηα [Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
Γήκνπ, Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο Γήκνπ, Καλνληζκνί Λεηηνπξγίαο Αληαπνδνηηθψλ
Τπεξεζηψλ Γήκνπ].
3. Σελ επνπηεία ηνπ ηνκέα Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Γήκνπ θαη ησλ
Σκεκάησλ ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ πνπ ρεηξίδνληαη αληίζηνηρα ζέκαηα [Καηαζηήκαηα
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ιατθψλ αγνξψλ, ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ππαίζξησλ
δηαθεκίζεσλ, εκπνξνπαλεγχξεσλ, παξαρσξήζεηο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θ.ι.π.].
4. Σελ επνπηεία ηνπ ηνκέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ
Σκήκαηνο ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ πνπ ρεηξίδεηαη ηα αληίζηνηρα ζέκαηα.
5. Σελ επνπηεία ζεκάησλ Γεκνηηθήο πεξηνπζίαο, αγνξψλ θαη θιεξνδνηεκάησλ Γήκνπ.
6. Σελ επνπηεία ηνπ ηνκέα Ύδξεπζεο – Άξδεπζεο- Απνρέηεπζεο [νκβξίσλ θαη ιπκάησλ]
ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο θηιινχληνο.
7. Σελ επνπηεία ηνπ ζεκάησλ πξαζίλνπ θαη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ
8. Σελ επνπηεία ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ
ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνχ.
9. Σελ επνπηεία δεηεκάησλ παηδείαο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ θαη ηνπ
Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Κξεζηέλσλ.
10. Σελ επζχλε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζηα
Σκήκαηα θαη ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ, γηα ηα νπνία έρεη ηελ επνπηεία
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.
11. Να εθπξνζσπεί ην Γήκν ελψπηνλ Πνιηηηθψλ θαη Γηθαζηηθψλ Αξρψλ, γηα δεηήκαηα ησλ
νπνίσλ έρεη ηελ επνπηεία, ζχκθσλα κε ηηο εθρσξεζείζεο αξκνδηφηεηεο.
Δμνπζηνδνηεί ηνλ αλσηέξσ Αληηδήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ησλ Υξεκαηηθψλ Δληαικάησλ
ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη θάζε εγγξάθνπ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο
αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ κεηαβηβάζηεθαλ θαη επνπηεχεη.
Β. Οξίδεη σο έκκηζζε θαζ΄ χιηλ Αληηδήκαξρν, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 9/9/2019 έσο
31/10/2020, ηελ Γεκνηηθφ χκβνπιν Κσλ/λα ηξνπκπάθνπ θαη κεηαβηβάδεη ζε απηήλ ηηο
παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:
1. Σελ επνπηεία ησλ Γηνηθεηηθψλ ζεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Σκεκάησλ ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ
Γήκνπ πνπ ρεηξίδνληαη ηα αληίζηνηρα ζέκαηα [ζέκαηα αδεηψλ θαη ππεξεζηαθψλ
κεηαβνιψλ πξνζσπηθνχ, ζέκαηα δεκνηηθήο θαηάζηαζεο, πνιηηηθψλ γάκσλ,
ιεμηαξρείσλ Γήκνπ θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο].
Δμνπζηνδνηεί ηελ αλσηέξσ Αληηδήκαξρν γηα ηελ ηέιεζε ησλ Πνιηηηθψλ Γάκσλ ζηε
Γεκνηηθή Δλφηεηα θηιινχληνο.
2. Σελ επνπηεία ησλ Σερληθψλ θαη Πνιενδνκηθψλ ζεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Σκεκάησλ
Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ πνπ ρεηξίδνληαη ηα αληίζηνηρα ζέκαηα [επίβιεςε Μειεηψλ, Έξγσλ,
Πνιενδνκηθψλ ζεκάησλ, πνηφηεηαο δσήο θαη πεξηβάιινληνο].
3. Σελ επνπηεία θπθινθνξηαθψλ ζεκάησλ θαη ρψξσλ ζηάζκεπζεο ηνπ Γήκνπ.
4. Σελ επνπηεία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη επίβιεςεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ
Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ.
5. Σελ επνπηεία ηνπ ηνκέα Καζαξηφηεηαο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο θηιινχληνο
[Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, Αλαθχθισζε, Πξάζηλα εκεία, ΜΑ, ινηπέο
εγθαηαζηάζεηο, θνκπνζηνπνίεζε θ.ι.π.].
6. Σελ επνπηεία ηεο δηαρείξηζεο ησλ Νεθξνηαθείσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο
θηιινχληνο.
7. Σελ επνπηεία ζεκάησλ Πξφλνηαο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ αληηζηνίρσλ Σκεκάησλ ηνπ
Ο.Δ.Τ. θαη ησλ Γνκψλ ηνπ Γήκνπ πνπ ρεηξίδνληαη ηα αληίζηνηρα ζέκαηα.

8. Σελ επνπηεία ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ.
9. Σελ επζχλε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζηα
Σκήκαηα θαη ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ, γηα ηα νπνία έρεη ηελ επνπηεία
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.
10. Να εθπξνζσπεί ην Γήκν ελψπηνλ Πνιηηηθψλ θαη Γηθαζηηθψλ Αξρψλ, γηα δεηήκαηα ησλ
νπνίσλ έρεη ηελ επνπηεία, ζχκθσλα κε ηηο εθρσξεζείζεο αξκνδηφηεηεο.
Δμνπζηνδνηεί ηελ αλσηέξσ Αληηδήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή θάζε εγγξάθνπ ησλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο κεηαβηβάζηεθαλ θαη
επνπηεχεη.
Γ. Οξίδεη σο έκκηζζν θαηά ηφπν Αληηδήκαξρν, γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αλδξηηζαίλεο θαη
γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 9/9/2019 έσο 31/10/2020, ηνλ Γεκνηηθφ χκβνπιν Μηιηηάδε Θεφδσξν Γεσξγαθφπνπιν θαη κεηαβηβάδεη ζε απηφλ ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:
1. Σελ επνπηεία ηνπ Γξαθείνπ Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο
Αλδξηηζαίλεο θαη ηνλ εμνπζηνδνηεί γηα ηελ ηέιεζε Πνιηηηθψλ Γάκσλ ζηε Γεκνηηθή
Δλφηεηα Αλδξηηζαίλεο.
2. Σελ επνπηεία ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα.
3. Σελ επνπηεία ηνπ ηνκέα Ύδξεπζεο, Άξδεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ζηηο Γεκνηηθέο
Δλφηεηεο Αλδξηηζαίλεο θαη Αιηθείξαο.
4. Σελ επνπηεία ηνπ ηνκέα Καζαξηφηεηαο ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα [Απνθνκηδή
απνξξηκκάησλ, αλαθχθισζε, θαζαξηφηεηαο Γεκνηηθψλ ρψξσλ].
5. Σελ επνπηεία ζεκάησλ νδνπνηταο [εζσηεξηθήο θαη αγξνηηθήο] ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο.
6. Σελ επνπηεία ηεο δηαρείξηζεο ησλ Νεθξνηαθείσλ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα.
7. Σελ επνπηεία ηεο θίλεζεο νρεκάησλ θαη ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζηε
Γεκνηηθή Δλφηεηα.
8. Σελ επνπηεία δηεπζέηεζεο ησλ θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ησλ δεκνηψλ ηεο
Γεκνηηθήο Δλφηεηαο.
9. Σελ επζχλε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε
Γεκνηηθή Δλφηεηα.
10. Να εθπξνζσπεί ην Γήκν ελψπηνλ Πνιηηηθψλ θαη Γηθαζηηθψλ Αξρψλ, γηα δεηήκαηα ησλ
νπνίσλ έρεη ηελ επνπηεία, ζχκθσλα κε ηηο εθρσξεζείζεο αξκνδηφηεηεο.
Δμνπζηνδνηεί ηνλ αλσηέξσ Αληηδήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή θάζε εγγξάθνπ ησλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ κεηαβηβάζηεθαλ θαη
επνπηεχεη.
Γ. Οξίδεη σο έκκηζζν θαηά ηφπν Αληηδήκαξρν, γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αιηθείξαο θαη γηα
ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 9/9/2019 έσο 31/10/2020, ηνλ Γεκνηηθφ χκβνπιν Κσλ/λν Σζαξνπρά
θαη κεηαβηβάδεη ζε απηφλ ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:
1. Σελ επνπηεία ηνπ Γξαθείνπ Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Αιηθείξαο
θαη ηνλ εμνπζηνδνηεί γηα ηελ ηέιεζε Πνιηηηθψλ Γάκσλ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Αιηθείξαο.
2. Σελ επνπηεία ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα.
3. Σελ επνπηεία ηνπ ηνκέα Καζαξηφηεηαο ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα [Απνθνκηδή
απνξξηκκάησλ, αλαθχθισζε, θαζαξηφηεηαο Γεκνηηθψλ ρψξσλ].
4. Σελ επνπηεία ζεκάησλ νδνπνηταο [εζσηεξηθήο θαη αγξνηηθήο] ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο.
5. Σελ επνπηεία ηεο δηαρείξηζεο ησλ Νεθξνηαθείσλ ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα.
6. Σελ επνπηεία ηεο θίλεζεο νρεκάησλ θαη ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζηε
Γεκνηηθή Δλφηεηα.
7. Σελ επνπηεία δηεπζέηεζεο ησλ θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ησλ δεκνηψλ ηεο
Γεκνηηθήο Δλφηεηαο.
8. Σελ επζχλε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε
Γεκνηηθή Δλφηεηα.

9. Να εθπξνζσπεί ην Γήκν ελψπηνλ Πνιηηηθψλ θαη Γηθαζηηθψλ Αξρψλ, γηα δεηήκαηα ησλ
νπνίσλ έρεη ηελ επνπηεία, ζχκθσλα κε ηηο εθρσξεζείζεο αξκνδηφηεηεο.
Δμνπζηνδνηεί ηνλ αλσηέξσ Αληηδήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή θάζε εγγξάθνπ ησλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ κεηαβηβάζηεθαλ θαη
επνπηεχεη.
Δ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηνπ Γεκάξρνπ, θαζήθνληα Αλαπιεξσηή
Γεκάξρνπ ζα εθηειεί ν Αληηδήκαξρνο Ησάλλεο Γάγθαξεο.
Σ. Σνλ Αληηδήκαξρν θ. Ησάλλε Γάγθαξε, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ζα
αλαπιεξψλεη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ε Αληηδήκαξρνο θα. Κσλ/λα ηξνπκπάθνπ.
Σελ Αληηδήκαξρν θα. Κσλ/λα ηξνπκπάθνπ, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο
ζα αλαπιεξψλεη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ν Αληηδήκαξρνο θ. Ησάλλεο Γάγθαξεο.
Σνλ Αληηδήκαξρν θ. Μηιηηάδε – Θεφδσξν Γεσξγαθφπνπιν, ζε πεξίπησζε απνπζίαο
ή θσιχκαηνο ζα αλαπιεξψλεη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ν Αληηδήκαξρνο θ. Κσλ/λνο Σζαξνπράο.
Σνλ Αληηδήκαξρν θ. Κσλ/λν Σζαξνπρά, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ζα
αλαπιεξψλεη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ν Αληηδήκαξρνο θ. Μηιηηάδεο – Θεφδσξνο
Γεσξγαθφπνπινο.
Ε. Ζ παξνχζα Απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζε κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Ννκνχ, λα
αλαξηεζεί ζην Πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη λα θνηλνπνηεζεί
ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Κνηλνηήησλ, θαζψο θαη ζε φιεο ηηο Γηεπζχλζεηο θαη Σκήκαηα ηνπ Γήκνπ.

Ο Γήκαξρνο
Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ
άθεο Μπαιηνχθνο

