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Ο Δήμαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων Ηλείας,
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 [Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της
Αποκ/νης Δ/σης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ], όπως αντικαταστάθηκε με τις όμοιες
της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 455/2018 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ], καθώς και του
άρθρου 5 του Ν. 4623/2019,
Τις διατάξεις των άρθρων 87 και 88 του Ν. 3463/2006 [Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων],
Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. του Ν. 3852/2010 [Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης
και της Αποκ/νης Δ/σης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ], όπως αντικαταστάθηκε με τις
όμοιες του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 και της παρ. 3ε του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012
[Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής
του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012],
Την Γενική Απογραφή Πληθυσμού έτους 2011, η οποία δημοσιεύθηκε στο αριθ. ΦΕΚ.
3465/τ.Β/28-12-2012, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων,
υπάγεται στην κατηγορία των Δήμων με πληθυσμό από 5.000 έως 20.000 κατοίκους και
βάση αυτής στο Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων δύναται να οριστούν τέσσερις [4]
Αντιδήμαρχοι,
Την αριθ. 82/59633/20-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών [Ορισμός
Αντιδημάρχων],
Την ανάγκη διευκόλυνσης του έργου του Δημάρχου, με γνώμονα την απλούστευση της
παροχής υπηρεσιών προς τους Πολίτες και στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
τους,
Αποφασίζει

Α. Ορίζει ως έμμισθο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο, για τη χρονική περίοδο από 2/11/2020 έως
6/11/2021, τον Δημοτικό Σύμβουλο Ιωάννη Δάγκαρη και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία των Οικονομικών θεμάτων του Δήμου και των Τμημάτων του Ο.Ε.Υ.
του Δήμου που χειρίζονται τα αντίστοιχα θέματα εσόδων – εξόδων [παρακολούθηση
κατάρτισης και υλοποίησης Προϋπολογισμού Δήμου, παρακολούθηση διαδικασίας
έκδοσης των χρηματικών ενταλμάτων του Δήμου, παρακολούθηση έκδοσης των
επιμέρους τελών που επιβάλλονται από το Δήμο].
2. Την εποπτεία του τομέα του Προγραμματισμού του Δήμου και του Τμήματος του
Ο.Ε.Υ. του Δήμου που χειρίζεται τα αντίστοιχα θέματα [Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
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Δήμου, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης Δήμου, Κανονισμοί Λειτουργίας Ανταποδοτικών
Υπηρεσιών Δήμου].
3. Την εποπτεία του τομέα Ανάπτυξης και Εμπορικών Δραστηριοτήτων Δήμου και των
Τμημάτων του Ο.Ε.Υ. του Δήμου που χειρίζονται αντίστοιχα θέματα [Καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος, λαϊκών αγορών, υπαίθριου εμπορίου, υπαίθριων
διαφημίσεων, εμποροπανηγύρεων, παραχωρήσεις κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.].
4. Την εποπτεία του τομέα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και του αντίστοιχου
Τμήματος του Ο.Ε.Υ. του Δήμου που χειρίζεται τα αντίστοιχα θέματα.
5. Την εποπτεία του τομέα Ύδρευσης – Άρδευσης- Αποχέτευσης [ομβρίων και λυμάτων]
της Δημοτικής Ενότητας Σκιλλούντος.
6. Την εποπτεία του Γραφείου Κίνησης του Δήμου και του μηχανολογικού εξοπλισμού
του Δήμου, καθώς και του χώρου στάθμευσης αυτού.
7. Την εποπτεία ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Σκιλλούντος.
8. Υπεύθυνος θεμάτων Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σκιλλούντος.
9. Υπεύθυνος θεμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Σκιλλούντος.
10. Την ευθύνη του προσωπικού των Υπηρεσιών του Δήμου, που αντιστοιχεί στα
Τμήματα και στις Υπηρεσίες του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, για τα οποία έχει την εποπτεία
σύμφωνα με τα ανωτέρω.
11. Να εκπροσωπεί το Δήμο ενώπιον Πολιτικών και Δικαστικών Αρχών, για ζητήματα των
οποίων έχει την εποπτεία, σύμφωνα με τις εκχωρηθείσες αρμοδιότητες.
Εξουσιοδοτεί τον ανωτέρω Αντιδήμαρχο για την υπογραφή των Χρηματικών Ενταλμάτων
του Δήμου, καθώς και κάθε εγγράφου των Υπηρεσιών του Δήμου που έχει σχέση με τις
αρμοδιότητες που του μεταβιβάστηκαν και εποπτεύει.
Β. Ορίζει ως έμμισθη καθ΄ ύλιν Αντιδήμαρχο, για τη χρονική περίοδο από 2/11/2020 έως
6/11/2021, την Δημοτικό Σύμβουλο Κων/να Στρουμπάκου και μεταβιβάζει σε αυτήν τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία των Διοικητικών θεμάτων του Δήμου και των Τμημάτων του Ο.Ε.Υ. του
Δήμου που χειρίζονται τα αντίστοιχα θέματα [θέματα αδειών και υπηρεσιακών
μεταβολών προσωπικού, θέματα δημοτικής κατάστασης, πολιτικών γάμων,
ληξιαρχείων Δήμου και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης].
Εξουσιοδοτεί την ανωτέρω Αντιδήμαρχο για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων στη
Δημοτική Ενότητα Σκιλλούντος.
2. Την εποπτεία των Τεχνικών και Πολεοδομικών θεμάτων του Δήμου και των Τμημάτων
Ο.Ε.Υ. του Δήμου που χειρίζονται τα αντίστοιχα θέματα [επίβλεψη Μελετών, Έργων,
Πολεοδομικών θεμάτων, ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος].
3. Την εποπτεία κυκλοφοριακών θεμάτων και χώρων στάθμευσης του Δήμου.
4. Την εποπτεία κατάρτισης, παρακολούθησης και επίβλεψης της υλοποίησης του
Τεχνικού Προγράμματος Δήμου.
5. Την εποπτεία θεμάτων Δημοτικής περιουσίας, αγορών και κληροδοτημάτων Δήμου.
6. Την εποπτεία θεμάτων πρασίνου του Δήμου.
7. Την εποπτεία θεμάτων παιδικών χαρών και αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε.
Σκιλλούντος.
8. Την εποπτεία ζητημάτων παιδείας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου και του
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων.
9. Την εποπτεία του τομέα Καθαριότητας της Δημοτικής Ενότητας Σκιλλούντος
[Αποκομιδή απορριμμάτων, Ανακύκλωση, Πράσινα Σημεία, ΣΜΑ, λοιπές
εγκαταστάσεις, κομποστοποίηση κ.λ.π.].
10. Υπεύθυνη θεμάτων εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε. Σκιλούντος.
11. Την εποπτεία της διαχείρισης των Νεκροταφείων της Δημοτικής Ενότητας
Σκιλλούντος.
12. Την εποπτεία θεμάτων Πρόνοιας του Δήμου και των αντιστοίχων Τμημάτων του
Ο.Ε.Υ. και των Δομών του Δήμου που χειρίζονται τα αντίστοιχα θέματα.
13. Την εποπτεία των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
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14. Την ευθύνη του προσωπικού των Υπηρεσιών του Δήμου, που αντιστοιχεί στα
Τμήματα και στις Υπηρεσίες του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, για τα οποία έχει την εποπτεία
σύμφωνα με τα ανωτέρω.
15. Να εκπροσωπεί το Δήμο ενώπιον Πολιτικών και Δικαστικών Αρχών, για ζητήματα των
οποίων έχει την εποπτεία, σύμφωνα με τις εκχωρηθείσες αρμοδιότητες.
Εξουσιοδοτεί την ανωτέρω Αντιδήμαρχο για την υπογραφή κάθε εγγράφου των
Υπηρεσιών του Δήμου που έχει σχέση με τις αρμοδιότητες που της μεταβιβάστηκαν και
εποπτεύει.
Γ. Ορίζει ως έμμισθο κατά τόπο Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα Ανδριτσαίνης και
για τη χρονική περίοδο από 2/11/2020 έως 6/11/2021, τον Δημοτικό Σύμβουλο Μιλτιάδη Θεόδωρο Γεωργακόπουλο και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία του Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης της Δημοτικής Ενότητας
Ανδριτσαίνης και τον εξουσιοδοτεί για την τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δημοτική
Ενότητα Ανδριτσαίνης.
2. Την εποπτεία της εξέλιξης των έργων που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
3. Την εποπτεία του τομέα Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης στις Δημοτικές
Ενότητες Ανδριτσαίνης και Αλιφείρας.
4. Την εποπτεία του τομέα Καθαριότητας στη Δημοτική Ενότητα [Αποκομιδή
απορριμμάτων, ανακύκλωση, καθαριότητας Δημοτικών χώρων].
5. Την εποπτεία θεμάτων οδοποιϊας [εσωτερικής και αγροτικής] της Δημοτικής Ενότητας.
6. Την εποπτεία της διαχείρισης των Νεκροταφείων στη Δημοτική Ενότητα.
7. Την εποπτεία της κίνησης οχημάτων και του χώρου στάθμευσης οχημάτων στη
Δημοτική Ενότητα.
8. Την εποπτεία διευθέτησης των καθημερινών προβλημάτων των δημοτών της Δημοτικής
Ενότητας.
9. Την εποπτεία θεμάτων ηλεκτροφωτισμού, παιδικών χαρών και αθλητικών
εγκαταστάσεων Δ.Ε Ανδρίτσαινας.
10. Υπεύθυνος θεμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Ανδρίτσαινας.
11. Την ευθύνη του προσωπικού των Υπηρεσιών του Δήμου, που δραστηριοποιούνται στη
Δημοτική Ενότητα.
12. Να εκπροσωπεί το Δήμο ενώπιον Πολιτικών και Δικαστικών Αρχών, για ζητήματα των
οποίων έχει την εποπτεία, σύμφωνα με τις εκχωρηθείσες αρμοδιότητες.
Εξουσιοδοτεί τον ανωτέρω Αντιδήμαρχο για την υπογραφή κάθε εγγράφου των
Υπηρεσιών του Δήμου που έχει σχέση με τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάστηκαν και
εποπτεύει.
Δ. Ορίζει ως έμμισθο κατά τόπο Αντιδήμαρχο, για τη Δημοτική Ενότητα Αλιφείρας και για
τη χρονική περίοδο από 2/11/2020 έως 6/11/2021, τον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλειο
Δημητρακόπουλο και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία του Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης της Δημοτικής Ενότητας Αλιφείρας
και τον εξουσιοδοτεί για την τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δημοτική Ενότητα Αλιφείρας.
2. Την εποπτεία της εξέλιξης των έργων που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
3. Την εποπτεία του τομέα Καθαριότητας στη Δημοτική Ενότητα [Αποκομιδή
απορριμμάτων, ανακύκλωση, καθαριότητας Δημοτικών χώρων].
4. Την εποπτεία θεμάτων οδοποιϊας [εσωτερικής και αγροτικής] της Δημοτικής Ενότητας.
5. Την εποπτεία της διαχείρισης των Νεκροταφείων στη Δημοτική Ενότητα.
6. Την εποπτεία της κίνησης οχημάτων και του χώρου στάθμευσης οχημάτων στη
Δημοτική Ενότητα.
7. Την εποπτεία διευθέτησης των καθημερινών προβλημάτων των δημοτών της Δημοτικής
Ενότητας.
8. Την εποπτεία θεμάτων ηλεκτροφωτισμού, παιδικών χαρών και αθλητικών
εγκαταστάσεων Δ.Ε Αλιφείρας.
9. Υπεύθυνος θεμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δ.Ε. Αλιφείρας.
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10. Την ευθύνη του προσωπικού των Υπηρεσιών του Δήμου, που δραστηριοποιούνται στη
Δημοτική Ενότητα.
11. Να εκπροσωπεί το Δήμο ενώπιον Πολιτικών και Δικαστικών Αρχών, για ζητήματα των
οποίων έχει την εποπτεία, σύμφωνα με τις εκχωρηθείσες αρμοδιότητες.
Εξουσιοδοτεί τον ανωτέρω Αντιδήμαρχο για την υπογραφή κάθε εγγράφου των
Υπηρεσιών του Δήμου που έχει σχέση με τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάστηκαν και
εποπτεύει.
Ε. Ορίζει ως Αντιδήμαρχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019,
για τη χρονική περίοδο από 2/11/2020 έως 6/11/2021, ο Δημοτικός Σύμβουλος της
πλειοψηφίας Παναγιώτης Γριβάκης και μεταβιβάζονται σε αυτόν οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 Υπεύθυνος αγροτικών θεμάτων Δήμου και διαδικασιών αποζημιώσεων ΕΛ.ΓΑ.
 Υπεύθυνος θεμάτων αγροτικής παραγωγής και κτηνοτροφίας [αποξηρανθείσα λίμνη
πρ. Αγουλινίτσας, εγγειοβελτιωτικά έργα ποταμού Αλφειού κ.λ.π.].
 Υπεύθυνος θεμάτων αντιπλημμυρικής προστασίας καλλιεργητικών εκτάσεων Δήμου.
 Υπεύθυνος δημιουργίας – συντήρησης υποδομών γεωκτηνοτροφικής παραγωγής
Δήμου [έργα οδοποιίας, έργα ηλεκτροφωτισμού, έργα άρδευσης κ.λ.π.].
 Υπεύθυνος θεμάτων ανακύκλωσης Δήμου.
 Υπεύθυνος στελέχωσης – οργάνωσης γραφείων Ανταποκριτών ΕΦΚΑ [πρ. Ο.Γ.Α.]
Δήμου.
1. Εξουσιοδοτεί τον ανωτέρω άμισθο Αντιδήμαρχο να υπογράφει με εντολή Δημάρχου,
κάθε υπηρεσιακό έγγραφο που έχει σχέση με τις δράσεις που του ανατέθηκαν.
2. Με την παρούσα Απόφαση καταργείται από την αριθ. 10/2019/Γ.Δ. Απόφαση
Δημάρχου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, το τμήμα αυτής που αφορά τον ανωτέρω Δημοτικό
Σύμβουλο Παναγιώτη Γριβάκη.
Ζ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, καθήκοντα Αναπληρωτή
Δημάρχου θα εκτελεί ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Δάγκαρης.
ΣΤ. Τον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Δάγκαρη, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος θα
αναπληρώνει στις αρμοδιότητές του η Αντιδήμαρχος κα. Κων/να Στρουμπάκου.
Την Αντιδήμαρχο κα. Κων/να Στρουμπάκου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος
θα αναπληρώνει στις αρμοδιότητές της ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δάγκαρης.
Τον Αντιδήμαρχο κ. Μιλτιάδη – Θεόδωρο Γεωργακόπουλο, σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος θα αναπληρώνει στις αρμοδιότητές του ο Αντιδήμαρχος κ. Βασίλειος
Δημητρακόπουλος.
Τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Δημητρακόπουλο, σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος θα αναπληρώνει στις αρμοδιότητές του ο Αντιδήμαρχος κ. Μιλτιάδης – Θεόδωρος
Γεωργακόπουλος.
Η. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού, να
αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου και να κοινοποιηθεί
στους Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και σε όλες τις Διευθύνσεις και Τμήματα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος
Ανδρίτσαινας – Κρεστένων
Σάκης Μπαλιούκος

