
 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 

ΓΖΜΟ ΓΟΡΣΤΝΗΑ 

Γεκεηζάλα,  05.10.2020 

Αρ. πρφη.:8.231 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ 
 

Θέκα: «Ορηζκός Αληηδεκάρτφλ θαη κεηαβίβαζε αρκοδηοηήηφλ ηοσ». 

 

Ο Γήκαρτος Γορησλίας 

Έτοληας σπόυε: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α' 87), όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πξόγξακκα 

Κιεηζζέλεο Η, αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ 

Γεκάξρνπ θαη από ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4623/2019 (Α' 134). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

3.  Σελ ππ' αξηζ. 28549/16.04.2019 (ΦΔΚ 1327/17.04.2019 ηεύρνο B’) απόθαζε ΤΠ.Δ. 

"Πξσηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Υώξαο, 

ζύκθσλα κε ην λ. 3852/2010, όπσο ηζρύεη." 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α' 87), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 33 ηνπ Ν.4483/2017 (Α’ 107) θαη ηεο παξ. 3 ε' άξζξνπ 3 

λ.4051/2012 (Α' 40), αλαθνξηθά κε ηελ αληηκηζζία. 

5. Σηο κε αξ. πξση. 7.096/04.09.2019 (ΑΓΑ: 7Ε1ΛΧ90-ΘΡΡ), 7.097/04.09.2019 (ΑΓΑ: 

Χ8ΥΓΧ90-Χ16), 7.098/04.09.2019 (ΑΓΑ: Χ2ΣΠΧ90-Ν92), 7.099/04.09.2019 (ΑΓΑ: 

ΧΛΝΠΧ90-Ε8Λ), 7.100/04.09.2019 (ΑΓΑ: 6ΣΛΣΧ90-ΚΗΤ) θαη 7.101/04.09.2019 (ΑΓΑ: 

ΦΖΥΞΧ90-ΣΘΜ) Απνθάζεηο Γεκάξρνπ κε ζέκα: «Οξηζκόο Αληηδεκάξρνπ θαη κεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ ηνπ».  

6. Σελ κε αξ.πξση. 7.138/04.09.2020 (ΑΓΑ: ΧΦ1ΖΧ90-ΞΖΜ) Απόθαζε Γεκάξρνπ κε 

ζέκα: «Σξνπνπνίεζε Απνθάζεσλ νξηζκνύ Αληηδεκάξρσλ». 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν. 4647/2019 (ΦΔΚ. 204, η. Α’, 16.12.2019) πεξί 

δπλαηόηεηαο νξηζκνύ άκηζζσλ Αληηδεκάξρσλ.  

8. Σα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο έηνπο 2011 γηα ηνλ Γήκν 

Γνξηπλίαο,  

9. Σν γεγνλόο όηη ν Γήκνο Γνξηπλίαο έρεη νθηώ (08) Γεκνηηθέο Δλόηεηεο. 

10. Σν γεγνλόο όηη ζην Γήκν κπνξεί λα νξηζζνύλ νθηώ (08) Αληηδήκαξρνη. 

11. Σελ εγθύθιην ΤΠ.Δ. εγθ.82/59633/20.08.2019: Οξηζκόο Αληηδεκάξρσλ. 

12. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. (ΦΔΚ. η. Β 3237/15-9-2017 θαη 

ΦΔΚ. Σ. Β΄555/22-2-2019). 
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 
1. Οξίδεη ηνπο θαησηέξσ Γεκνηηθνύο πκβνύινπο σο Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ 

Γνξηπλίαο, κε ζεηεία από 04.10.2020 κέτρη 06.11.2021, εληόο ηεο ηξέρνπζαο 

δεκνηηθήο πεξηόδνπ  θαη κεηαβηβάδεη ζε απηνύο ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηόηεηεο, σο 

αθνινύζσο:  

 

Α. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θο ΣΑΤΡΟ ΓΖΜΑΚΟ ηοσ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

Αληηδήκαξρν ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, ζηνλ νπνίν παρέτεηαη αληηκηζζία, θαη ηνπ 

κεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ, σο εμήο: 

 

Καζ΄ ύιελ: 

α) Ζιεθηξνθσηηζκόο. 

β) Γξάζεηο γηα ηα αδέζπνηα. 

γ) Πηζηνπνίεζε αγξνηηθώλ πξντόλησλ. 

δ) Θέκαηα πξνβνιήο θαη ηνπξηζκνύ. 

 

Καηά ηόπολ γηα ηε Γεκοηηθή Δλόηεηα ΒΤΣΗΝΑ: 

α) Σελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο 

ζηε δεκνηηθή ελόηεηα. 

β) Σελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη 

ζηε δεκνηηθή ελόηεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζ΄ύιελ Αληηδήκαξρν. 

γ) Σε κέξηκλα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ, πνπ βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή ελόηεηα, 

ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

δ) Σελ ππνγξαθή, κε εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ, βεβαηώζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

ινηπώλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ, πνπ εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο, πιελ ησλ εγγξάθσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο. 

ε) Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο.  

 

Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ αλσηέξσ Αληηδεκάξρνπ πνπ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, αζθεί ν 

Αληηδήκαξρνο θνο Δσζηάζηος Καγηούιες ηοσ Αποζηόιοσ. 

 

Β. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θο ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΚΑΕΑ ηοσ ΥΡΖΣΟΤ Αληηδήκαξρν 

ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, ζηνλ νπνίν δελ παρέτεηαη αληηκηζζία, θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηελ 

άζθεζε αξκνδηνηήησλ, σο εμήο: 

 

Καζ΄ ύιελ: 

α) Θέκαηα πγείαο θαη πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο.  

β) Θέκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  

   

Καηά ηόπολ γηα ηε Γεκοηηθή Δλόηεηα ΓΖΜΖΣΑΝΑ: 

α) Σελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο 

ζηε δεκνηηθή ελόηεηα. 

β) Σελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη 

ζηε δεκνηηθή ελόηεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν. 

γ) Σε κέξηκλα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ, πνπ βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή ελόηεηα, 

ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
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δ) Σελ ππνγξαθή, κε εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ, βεβαηώζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

ινηπώλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ, πνπ εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο, πιελ ησλ εγγξάθσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο. 

ε) Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο. 

 

Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ αλσηέξσ Αληηδεκάξρνπ πνπ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, αζθεί ν 

Αληηδήκαξρνο θνο Νεθηάρηος Μπαρούηζας ηοσ Παλαγηώηε. 

 

Γ.  Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θο ΣΑΤΡΟ ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ ηοσ ΥΡΖΣΟΤ 

Αληηδήκαξρν ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, ζηνλ νπνίν δελ παρέτεηαη αληηκηζζία, θαη ηνπ 

κεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ, σο εμήο: 

 

Καζ΄ ύιελ: 

α)Σν ηκήκα αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο. 

β) Σα ζέκαηα παηδείαο θαη δηα βίνπ κάζεζεο. 

γ) Σνλ ζπληνληζκό Γξάζεσλ κε ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. 

δ) Σελ ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ηεο ρώξαο. 

ε) Σελ δηαρείξηζε ησλ Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ελ γέλεη ζεκάησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ρξεκαηνδνηήζεηο ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδόηεζεο. 

ζη) Σελ δηνξγάλσζε αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ. 

δ) Σελ πξνώζεζε θαη πξνβνιή ηνπ αζιεηηζκνύ κε ηελ δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθώλ 

δηαιέμεσλ, εκεξίδσλ θιπ. 

ε) Σελ πινπνίεζε δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ ζηνπο ηνκείο αζιεηηζκνύ θαη λέαο 

γεληάο, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο δξάζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνύληαη από ην 

Ννκηθό Πξόζσπν ηνπ Γήκνπ. 

   

Καηά ηόπολ γηα ηε Γεκοηηθή Δλόηεηα ΖΡΑΗΑ: 

α) Σελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο 

ζηε δεκνηηθή ελόηεηα. 

β) Σελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη 

ζηε δεκνηηθή ελόηεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν. 

γ) Σε κέξηκλα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ, πνπ βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή ελόηεηα, 

ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

δ) Σελ ππνγξαθή, κε εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ, βεβαηώζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

ινηπώλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ, πνπ εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο, πιελ ησλ εγγξάθσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο. 

ε) Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο. 

 

Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ αλσηέξσ Αληηδεκάξρνπ πνπ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, αζθεί ν 

Αληηδήκαξρνο θνο Λεφλίδας σρηόποσιος ηοσ Ηφάλλε. 

 

Γ. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θο ΖΛΗΑ ΡΔΠΠΑ ηοσ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Αληηδήκαξρν ηνπ 

Γήκνπ Γνξηπλίαο, ζηνλ νπνίν παρέτεηαη αληηκηζζία, θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε 

αξκνδηνηήησλ, σο εμήο: 
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Καζ΄ ύιελ: 

α) Θέκαηα  Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο. 

β) Θέκαηα Άξδεπζεο 

 

Καηά ηόπολ γηα ηε Γεκοηηθή Δλόηεηα ΚΛΔΗΣΟΡΟ: 

α) Σελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο 

ζηε δεκνηηθή ελόηεηα. 

β) Σελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη 

ζηε δεκνηηθή ελόηεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζ΄ύιελ Αληηδήκαξρν. 

γ) Σε κέξηκλα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ, πνπ βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή ελόηεηα, 

ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

δ) Σελ ππνγξαθή, κε εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ, βεβαηώζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

ινηπώλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ, πνπ εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο, πιελ ησλ εγγξάθσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο. 

ε) Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο. 

 

Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ αλσηέξσ Αληηδεκάξρνπ πνπ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, αζθεί ν 

Αληηδήκαξρνο θνο Παλαγηώηες Κοσηροσκάλος ηοσ Ζιία. 

 

Δ.  Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θο ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΟ ηοσ ΖΛΗΑ 

Αληηδήκαξρν ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, ζηνλ νπνίν παρέτεηαη αληηκηζζία, θαη ηνπ 

κεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ, σο εμήο: 

 
Καζ΄ ύιελ: 

α) Θέκαηα Αγξνηηθήο νδνπνηίαο. 

β) Θέκαηα πξσηνγελνύο ηνκέα (αγξνηηθήο Αλάπηπμεο – θηελνηξνθίαο). 

 

Καηά ηόπολ γηα ηε Γεκοηηθή Δλόηεηα ΚΟΝΣΟΒΑΕΑΗΝΑ: 

α) Σελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε 

δεκνηηθή ελόηεηα. 

β) Σελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηε 

δεκνηηθή ελόηεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζ΄ύιελ Αληηδήκαξρν. 

γ) Σε κέξηκλα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ, πνπ βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή ελόηεηα, ζε 

θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

δ) Σελ ππνγξαθή, κε εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ, βεβαηώζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

ινηπώλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ, πνπ εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ 

ζηα όξηα ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο, πιελ ησλ εγγξάθσλ ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο. 

ε) Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηνπο. 

 

Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ αλσηέξσ Αληηδεκάξρνπ πνπ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, αζθεί ν 

Αληηδήκαξρνο θνο Ζιίας Ρέππας ηοσ Γεκεηρίοσ. 
 

Σ. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θο ΔΤΣΑΘΗΟ ΚΑΓΗΟΤΛΖ ηοσ ΑΠΟΣΟΛΟΤ 

Αληηδήκαξρν ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, ζηνλ νπνίν παρέτεηαη αληηκηζζία, θαη ηνπ 

κεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ, σο εμήο: 
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Καζ΄ ύιελ: 

α) Θέκαηα θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη εκπνξίνπ. 

β) Δπνπηεία ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο Γόκεζεο. 

γ) Θέκαηα δεκνηηθήο νδνπνηίαο. 

 

Καηά ηόπολ γηα ηε Γεκοηηθή Δλόηεηα ΛΑΓΚΑΓΗΩΝ: 

α) Σελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο 

ζηε δεκνηηθή ελόηεηα. 

β) Σελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη 

ζηε δεκνηηθή ελόηεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζ΄ύιελ Αληηδήκαξρν. 

γ) Σε κέξηκλα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ, πνπ βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή ελόηεηα, 

ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

δ) Σελ ππνγξαθή, κε εμνπζηνδόηεζε ηνπ δεκάξρνπ, βεβαηώζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

ινηπώλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ, πνπ εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο, πιελ ησλ εγγξάθσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο. 

ε) Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο. 

 

Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ αλσηέξσ Αληηδεκάξρνπ πνπ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, αζθεί ν 

Αληηδήκαξρνο θνο θνο ηαύρος Γεκάθος ηοσ Κφλζηαληίλοσ. 

 

Ε. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θο ΝΔΚΣΑΡΗΟ ΜΠΑΡΟΤΣΑ ηοσ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

Αληηδήκαξρν ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, ζηνλ νπνίν παρέτεηαη αληηκηζζία, θαη ηνπ 

κεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ, σο εμήο: 

 

Καζ΄ ύιελ: 

α) Αμηνπνίεζε δεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

β) Δπνπηεία γξαθείνπ πξνκεζεηώλ. 

γ) Θέκαηα ηκήκαηνο Δζόδσλ. 

δ)Θέκαηα αλάπηπμεο θαη πξνώζεζεο εθαξκνγώλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαζώο 

θαη ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ θαη δηθηύσλ επηθνηλσληώλ. 

 

Καηά ηόπολ γηα ηε Γεκοηηθή Δλόηεηα ΣΡΗΚΟΛΩΝΩΝ: 

α) Σελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο 

ζηε δεκνηηθή ελόηεηα. 

β) Σελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη 

ζηε δεκνηηθή ελόηεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζ΄ύιελ Αληηδήκαξρν. 

γ) Σε κέξηκλα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ, πνπ βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή ελόηεηα, 

ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

δ) Σελ ππνγξαθή, κε εμνπζηνδόηεζε ηνπ δεκάξρνπ, βεβαηώζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

ινηπώλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ, πνπ εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο, πιελ ησλ εγγξάθσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο. 

ε) Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο. 

 

Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ αλσηέξσ Αληηδεκάξρνπ πνπ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, αζθεί ν 

Αληηδήκαξρνο θνο Γεκήηρηος Καδάς ηοσ Υρήζηοσ. 

 

ΑΔΑ: 6ΧΛΨΩ90-ΤΧΝ



Ζ. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θο ΛΔΩΝΗΓΑ ΤΡΗΟΠΟΤΛΟ ηοσ ΗΩΑΝΝΖ 

Αληηδήκαξρν ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, ζηνλ νπνίν παρέτεηαη αληηκηζζία, θαη ηνπ 

κεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ, σο εμήο: 

 

Καζ΄ ύιελ: 

α) Καζαξηόηεηαο – απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη αλαθύθισζεο. 

β) Πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

γ) Δηδηθώλ ζπλεξγείσλ αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο πξαζίλνπ. 

δ)Θέκαηα πξνώζεζεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζηηο θηλεηέο θαη αθίλεηεο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ. 

 

Καηά ηόπολ γηα ηε Γεκοηηθή Δλόηεηα ΣΡΟΠΑΗΩΝ: 

α) Σελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο 

ζηε δεκνηηθή ελόηεηα. 

β) Σελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη 

ζηε δεκνηηθή ελόηεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θαζ΄ύιελ Αληηδήκαξρν. 

γ) Σε κέξηκλα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ, πνπ βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή ελόηεηα, 

ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

δ) Σελ ππνγξαθή, κε εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ, βεβαηώζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη 

ινηπώλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ, πνπ εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο, πιελ ησλ εγγξάθσλ ηεο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο. 

ε) Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπο. 

 

Σηο αξκνδηόηεηεο ηνπ αλσηέξσ Αληηδεκάξρνπ πνπ απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, αζθεί ν 

Αληηδήκαξρνο θνο ηαύρος Υρηζηόποσιος ηοσ Υρήζηοσ. 

 

2. Οη αλσηέξσ Αληηδήκαξρνη δύλαληαη λα ηεινύλ πνιηηηθνύο γάκνπο, ζύκθσλα κε όζα 

νξίδνληαη ζην Π.Γ. 391/1982. 

 

3. Οη αλσηέξσ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο δελ κπνξνύλ λα εθιεγνύλ ή λα είλαη 

κέιε ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 

 

4. Ζ αλάθιεζε Αληηδεκάξρνπ είλαη δπλαηή κεηά ηελ πάξνδν έμη (06) κελώλ από ηνλ 

νξηζκό ηνπ, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, γηα ιόγνπο πνπ 

αλάγνληαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. 

 

5. Όηαλ ν Γήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, ηα θαζήθνληά ηνπ νξίδεηαη λα αζθεί ν 

Αληηδήκαρτος θος ηαύρος Υρηζηόποσιος ηοσ Υρήζηοσ, πνπ αλαπιεξώλεη ην 

Γήκαξρν.  

 

6. Ζ παξνύζα λα δεκνζηεπηεί κία θνξά ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα θαη, αλ δελ 

ππάξρεη εκεξήζηα, ζε κία εβδνκαδηαία ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ Ννκνύ θαη λα αλαξηεζεί 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο θαη ζην πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ». 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ΔΤΣΑΘΗΟ ΥΑΡ. ΚΟΤΛΖ 

ΑΔΑ: 6ΧΛΨΩ90-ΤΧΝ
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