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Ο Γήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ Ηιείαο,
Έρνληαο ππόςε:
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,
Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. η΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 [ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ],
όπσο πξνζηέζεθε κε ηηο όκνηεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν. 3979/2011,
Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηνπ Ν. 3463/2006 [Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ],
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3463/2006 [Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ], όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο όκνηεο ηνπ άξζξν 94 ηνπ Ν. 3852/2010
[ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ],
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],
Σελ αλάγθε δηεπθόιπλζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Γεκάξρνπ θαη ησλ Αληηδεκάξρσλ ηνπ Γήκνπ
Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, κε ηελ αλάζεζε επνπηείαο ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ηνπ
Γήκνπ ζε Γεκνηηθνύο πκβνύινπο,
Απνθαζίδεη

Α. Οξίδεη σο Δληεηαικέλν Γεκνηηθό ύκβνπιν [άκηζζνο Αληηδήκαξρνο], γηα ηε ρξνληθή
πεξίνδν από 20/9/2019 έσο 31/10/2020, ηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν Γξηβάθε Παλαγηώηε θαη
αλαζέηεη ζε απηόλ ηελ επνπηεία ησλ παξαθάησ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ:
1. Τπεύζπλν αγξνηηθώλ ζεκάησλ Γήκνπ θαη δηαδηθαζηώλ απνδεκηώζεσλ ΔΛ.ΓΑ.
2. Τπεύζπλν δεηεκάησλ αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη θηελνηξνθίαο [απνμεξαλζείζα ιίκλε
πξ. Αγνπιηλίηζαο, εγγεηνβειηησηηθά έξγα πνηακνύ Αιθεηνύ θ.ι.π.].
3. Τπεύζπλν δεηεκάησλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαιιηεξγεηηθώλ εθηάζεσλ
Γήκνπ.
4. Τπεύζπλν δεκηνπξγίαο – ζπληήξεζεο ππνδνκώλ γεσθηελνηξνθηθήο παξαγσγήο
Γήκνπ [έξγα νδνπνηίαο, έξγα ειεθηξνθσηηζκνύ, έξγα άξδεπζεο θ.ι.π.].

5. Τπεύζπλν ζηειέρσζεο – νξγάλσζεο γξαθείσλ Αληαπνθξηηώλ ΔΦΚΑ [πξ. Ο.Γ.Α.]
Γήκνπ.
Δμνπζηνδνηεί ηνλ αλσηέξσ Δληεηαικέλν Γεκνηηθό ύκβνπιν λα ππνγξάθεη, κε εληνιή
Γεκάξρνπ, θάζε ππεξεζηαθό έγγξαθν πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο δξάζεηο πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ.
Β. Οξίδεη σο Δληεηαικέλν Γεκνηηθό ύκβνπιν [άκηζζνο Αληηδήκαξρνο], γηα ηε ρξνληθή
πεξίνδν από 20/9/2019 έσο 31/10/2020, ηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν Κανύθε Κσλ/λν θαη
αλαζέηεη ζε απηόλ ηελ επνπηεία ησλ παξαθάησ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ:
1. Τπεύζπλν παξαθνινύζεζεο ηνπ ηνκέα παξαγσγήο ρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ
[ΔΠΑ, ΚΟΙΝΟΣΙΚΔ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΔ θ.ι.π.]
2. Τπεύζπλν νδνπνηίαο [εζσηεξηθήο θαη αγξνηηθήο] ησλ Κνηλνηήησλ: Κξεζηέλσλ,
Καιιηθώκνπ, Ραρώλ, ακηθνύ, Κ. ακηθνύ, Βξίλαο θαη Γξύιινπ.
Δμνπζηνδνηεί ηνλ αλσηέξσ Δληεηαικέλν Γεκνηηθό ύκβνπιν λα ππνγξάθεη, κε εληνιή
Γεκάξρνπ, θάζε ππεξεζηαθό έγγξαθν πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο δξάζεηο πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ.
Γ. Οξίδεη σο Δληεηαικέλν Γεκνηηθό ύκβνπιν [άκηζζνο Αληηδήκαξρνο], γηα ηε ρξνληθή
πεξίνδν από 20/9/2019 έσο 31/10/2020, ηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν Καξλάξν Αλαζηάζην θαη
αλαζέηεη ζε απηόλ ηελ επνπηεία ησλ παξαθάησ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ:
1. Τπεύζπλν ζεκάησλ πξνκεζεηώλ – απνζήθεο Γήκνπ.
2. Τπεύζπλν ηνπ ηνκέα δεκηνπξγίαο ππνδνκώλ πεξίζαιςεο αδέζπνησλ δώσλ θαη
αλαδήηεζεο ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο αληίζηνηρεο δξάζεο ηνπ Γήκνπ.
3. Τπεύζπλν ηνπ ηνκέα Αλαθύθισζεο ηνπ Γήκνπ.
4. Τπεύζπλν δξάζεσλ εθαξκνγώλ [ΑΠΔ] Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο θαη λέσλ
Σερλνινγηώλ.
5. Τπεύζπλνο αλαδήηεζεο – παξαθνινύζεζεο ησλ Δπξσπατθώλ ρξεκαηνδνηηθώλ
Πξνγξακκάησλ.
6. Τπεύζπλν πνιηηηζηηθώλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ.
Δμνπζηνδνηεί ηνλ αλσηέξσ Δληεηαικέλν Γεκνηηθό ύκβνπιν λα ππνγξάθεη, κε εληνιή
Γεκάξρνπ, θάζε ππεξεζηαθό έγγξαθν πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο δξάζεηο πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ.
Γ. Οξίδεη σο Δληεηαικέλε Γεκνηηθή ύκβνπιν [άκηζζε Αληηδήκαξρνο], γηα ηε ρξνληθή
πεξίνδν από 20/9/2019 έσο 31/10/2020, ηε Γεκνηηθή ύκβνπιν θνύθε – Μπνπξλειά
Γέζπνηλα θαη αλαζέηεη ζε απηήλ ηελ επνπηεία ησλ παξαθάησ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ:
1. Τπεύζπλε ησλ πξνλνηαθώλ ππνδνκώλ Γήκνπ.
2. Τπεύζπλε ησλ πξνλνηαθώλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ.
3. Τπεύζπλε γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ππνδνκώλ ησλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ, ησλ
παξαιηώλ θαη ησλ πεξηνρώλ θπζηθνύ θάιινπο ηνπ Γήκνπ.
Δμνπζηνδνηεί ηελ αλσηέξσ Δληεηαικέλε Γεκνηηθή ύκβνπιν λα ππνγξάθεη, κε εληνιή
Γεκάξρνπ, θάζε ππεξεζηαθό έγγξαθν πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο δξάζεηο πνπ ηεο αλαηέζεθαλ.
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
άθεο Μπαιηνύθνο

