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Α  Π  Ο  Φ  Α    Η      ΑΡΙΘ.: 2/2020/Γ.Γ. 
 
 

      ΘΔΜΑ: «Οξηζκόο Αληηδεκάξρνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο  
                     ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν. 4647/2019, κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδόηεζε 
                     ππνγξαθώλ» 
 
           Ο Γήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ Ηιείαο, 
           Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/2010 [Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απη/ζεο θαη ηεο 
Απνθ/λεο Γ/ζεο – Πξόγξακκα ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ], όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο όκνηεο 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 455/2018 [Πξόγξακκα ΚΛΔΙΘΔΝΗ], θαζώο θαη ηνπ 
άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 4623/2019, 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 87 έσο 89 ηνπ Ν. 3463/2006 [Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη 
Κνηλνηήησλ], 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν. ηνπ Ν. 3852/2010 [Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απη/ζεο 
θαη ηεο Απνθ/λεο Γ/ζεο – Πξόγξακκα ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ], όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο 
όκνηεο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 4483/2017 θαη ηεο παξ. 3ε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4051/2012 
[Ρπζκίζεηο ζπληαμηνδνηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη άιιεο επείγνπζεο ξπζκίζεηο εθαξκνγήο 
ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλόεζεο ηνπ Ν. 4046/2012], 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν. 4647/2019 [Καηεπείγνπζεο ξπζκίζεηο Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο], κε ηηο νπνίεο πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 7 ζην άξζξν 
59 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ζεζπίδεηαη ν ζεζκόο ηνπ άκηζζνπ Αληηδήκαξρνπ, 

5. Σελ Γεληθή Απνγξαθή Πιεζπζκνύ έηνπο 2011, ε νπνία δεκνζηεύζεθε ζην αξηζ. ΦΔΚ. 
3465/η.Β/28-12-2012, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ν Γήκνο Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, 
ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ Γήκσλ κε πιεζπζκό από 5.000 έσο 20.000 θαηνίθνπο θαη 
βάζε απηήο ζην Γήκν Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ δύλαηαη λα νξηζηνύλ ηέζζεξηο [4] 
Αληηδήκαξρνη, 

6. Σελ αλάγθε δηεπθόιπλζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Γεκάξρνπ, κε γλώκνλα ηελ απινύζηεπζε ηεο 
παξνρήο ππεξεζηώλ πξνο ηνπο Πνιίηεο θαη ζηόρν ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο 
ηνπο, 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η 
 

        1. Οξίδεηαη σο Αληηδήκαξρνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν. 
4647/2019, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν από 19/2/2020 έσο 31/10/2020, ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο 
ηεο πιεηνςεθίαο Παλαγηώηεο Γξηβάθεο θαη κεηαβηβάδνληαη ζε απηόλ νη παξαθάησ 
αξκνδηόηεηεο: 

 Τπεύζπλνο αγξνηηθώλ ζεκάησλ Γήκνπ θαη δηαδηθαζηώλ απνδεκηώζεσλ ΔΛ.ΓΑ. 

 Τπεύζπλνο ζεκάησλ αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη θηελνηξνθίαο [απνμεξαλζείζα ιίκλε 
πξ. Αγνπιηλίηζαο, εγγεηνβειηησηηθά έξγα πνηακνύ Αιθεηνύ θ.ι.π.]. 



 Τπεύζπλνο ζεκάησλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαιιηεξγεηηθώλ εθηάζεσλ Γήκνπ. 

 Τπεύζπλνο δεκηνπξγίαο – ζπληήξεζεο ππνδνκώλ γεσθηελνηξνθηθήο παξαγσγήο 
Γήκνπ [έξγα νδνπνηίαο, έξγα ειεθηξνθσηηζκνύ, έξγα άξδεπζεο θ.ι.π.]. 

 Τπεύζπλνο ζεκάησλ αλαθύθισζεο Γήκνπ. 

 Τπεύζπλνο ζηειέρσζεο – νξγάλσζεο γξαθείσλ Αληαπνθξηηώλ ΔΦΚΑ [πξ. Ο.Γ.Α.] 
Γήκνπ. 

       2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ αλσηέξσ άκηζζν Αληηδήκαξρν λα ππνγξάθεη κε εληνιή Γεκάξρνπ, 
θάζε ππεξεζηαθό έγγξαθν πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο δξάζεηο πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ. 

       3. Με ηελ παξνύζα Απόθαζε θαηαξγείηαη από ηελ αξηζ. 10/2019/Γ.Γ. Απόθαζε 
Γεκάξρνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, ην ηκήκα απηήο πνπ αθνξά ηνλ αλσηέξσ Γεκνηηθό 
ύκβνπιν Παλαγηώηε Γξηβάθε. 

         4. Η παξνύζα Απόθαζε λα δεκνζηεπζεί ζε κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Ννκνύ, λα 
αλαξηεζεί ζην Πξόγξακκα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη λα θνηλνπνηεζεί 
ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Κνηλνηήησλ, θαζώο θαη ζε όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο θαη Σκήκαηα ηνπ 
Γήκνπ. 

 
        

 
 

                                                                                            Ο Γήκαξρνο 
                                                                                 Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ 
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