
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 

Δημητσάνα,  09.01.2023 

Αρ. πρωτ.: 165 

  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Θέμα: «Ορισμός Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων». 

 

Ο Δήμαρχος Γορτυνίας 
Έχοντας υπόψη: 

 
 

1. Τις διατάξεις του αρθρ. 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) “Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως ισχύει σήμερα. 
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 44 παρ. 3 του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138/τ. Α΄/2011) “Για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις”. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», περί 
εξουσιοδότησης υπογραφών. 
4. Την υπ΄ αρίθμ. 164/09.01.2023 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Α) Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου 
Β) Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του». 
5. Το γεγονός ότι οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι έχουν επιφορτισθεί με διευρυμένους τομείς 
αρμοδιοτήτων. 
6. Την ανάγκη καλύτερης κάλυψης όλων των τομέων των υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας και της 
εύρυθμης λειτουργίας αυτών. 
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Γορτυνίας (ΦΕΚ τ. Β’ 4628/21.10.2020). 
8. Την ανάγκη να υπάρξει συντονισμένη και ταχύτερη προώθηση των δημοτικών θεμάτων σε 
συνδυασμό με την επιθυμία μας να προβούμε στο βέλτιστο καταμερισμό των αρμοδιοτήτων της 
Δημοτικής Αρχής. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του 
Δήμου Γορτυνίας, με θητεία από 09.01.2023 έως 31.12.2023 εντός της τρέχουσας δημοτικής 
περιόδου  και μεταβιβάζει σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ως ακολούθως: 
 
1. Την Δημοτική Σύμβουλο κ. Παναγιώτα Μπέτσα του Βασιλείου, Εντεταλμένη Δημοτική 
Σύμβουλο του Δήμου Γορτυνίας, με ευθύνη θέματα που αφορούν: 

 σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης. 

 στην συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. 

 στην διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

 στην προώθηση και προβολή του αθλητισμού με την διοργάνωση ενημερωτικών διαλέξεων, 
ημερίδων κλπ. 
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 στην υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς αθλητισμού και νέας γενιάς, 
συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από το Νομικό 
Πρόσωπο του Δήμου. 

 
2. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βασίλειο Παπαγιάννη του Αλκιβιάδη, Εντεταλμένο Δημοτικό 
Σύμβουλο του Δήμου Γορτυνίας, με ευθύνη θέματα που αφορούν: 

 στον συντονισμό δράσεων με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 στην ανάπτυξη της νοτιοδυτικής Γορτυνίας (αξιοποίηση φαραγγιών, μονοπατιών, 
αγροτουρισμός κ.ά.). 

 στην ανάπτυξη πρασίνου, παιδικών χαρών, γηπέδων, κοινόχρηστων χώρων. 

 στις αθλητικές υποδομές και εγκαταστάσεις. 

 
3. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρήστο Κατή του Γεωργίου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του 
Δήμου Γορτυνίας, με ευθύνη θέματα που αφορούν: 

 στην ολοκλήρωση των διαδικασιών του Κτηματολογίου. 

 στην εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Κίνησης. 

 στην ευθύνη και την παρακολούθηση της συντήρησης, επισκευής και καλής λειτουργίας των 
οχημάτων, των μηχανημάτων έργου και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου. 

 στην διαχείριση υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού. 
 
4. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ηλία Ρέππα του Δημητρίου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο του 
Δήμου Γορτυνίας, με ευθύνη θέματα που αφορούν: 

 σε θέματα αντιμετώπισης έκτακτων καιρικών φαινομένων και καταστροφών. 
 σε θέματα Άρδευσης. 
 
5. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Σταθά του Γεωργίου , Εντεταλμένο Δημοτικό 
Σύμβουλο του Δήμου Γορτυνίας, με ευθύνη θέματα που αφορούν: 

 στο Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων και Επιχειρήσεων - Προγραμμάτων Ο.Α.Ε.Δ., στην 
Κοινωνική Πολιτική & Αλληλεγγύη,  

 στη λειτουργία κοινωνικών δομών,  

 στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας και των ευπαθών 
ομάδων. 
 

6. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Τρυφωνόπουλο του Σπύρου, Εντεταλμένο Δημοτικό 
Σύμβουλο του Δήμου Γορτυνίας, με ευθύνη θέματα που αφορούν: 

 σε δράσεις εθελοντισμού,  

 στις σχέσεις Δήμου με απόδημους, 

 στις σχέσεις Δήμου με Συλλόγους και Φορείς.  
 
Β. Αναθέτει την υπογραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (ΔΔΚ) 
εγγράφων σχετικών με τους τομείς ευθύνης  και εποπτείας τους. Τα έγγραφα που αφορούν σε 
θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε Δημόσιες αρχές υπογράφονται από 
το Δήμαρχο. 
 
Γ. Οι ανωτέρω Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα βρίσκονται σε απόλυτη συνεργασία με τους 
καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.   
 
Δ. Τις αρμοδιότητες των ανωτέρω Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων που απουσιάζουν ή 
κωλύονται, ασκεί ο Δήμαρχος Ευστάθιος Χαρ. Κούλης. 
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Ε. Η ανάκληση Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου πριν τη λήξη της θητείας του, είναι δυνατή 
με απόφαση Δημάρχου. 
 
ΣΤ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γορτυνίας και στο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΥΛΗΣ 

 

 
Κοινοποίηση: 
1. Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους 
2. Αντιδημάρχους 
3. Διευθύνσεις Δήμου 
4. Νομικά Πρόσωπα Δήμου 
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