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ΘΔΚΑ: «Οξηζκόο Αληηδεκάξρωλ θαη κεηαβίβαζε αξκνδηνηήηωλ»                                                                                         

 
ΑΠΟΦΑΖ 

 
Ο Γήκαξρνο Πύινπ – Λέζηνξνο 

 

Έρνληαο ππόςε:   

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 
θαη ηεο Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο (ΦΔΘ 87/η. Α’/07-06-
2010), όπωο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν. 4555/2018 
(Α΄133) Πξόγξακκα Θιεηζζέλεο Η, αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκό Αληηδεκάξρωλ θαη ηελ 
αλαπιήξωζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη από ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 4623/2019 (Α΄134). 

 
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2   ηνπ Ν. 3852/2010, όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

 
3. Τελ ππ΄αξηζ. 28549/16.04.2019 (ΦΔΘ 1327/17.04.2019 ηεύρνο Β΄) Απόθαζε ΥΠ.ΔΣ. 

«Πξωηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Φώξαο, 
ζύκθωλα κε ην λ. 3852/2010 όπωο ηζρύεη». 
 

4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 
θαη ηεο Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Θαιιηθξάηεο» (Α΄87), όπωο 
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. Τα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο έηνπο 2011 (απνθ. ΓΠ-

191/20.03.2014) (Β΄698) γηα ην Γήκν Πύινπ Νέζηνξνο, ζύκθωλα κε ηα νπνία ν 
πιεζπζκόο ηνπ αλέξρεηαη ζηνπο 21.077 θαηνίθνπο. 

 
6. Τν γεγνλόο όηη ν Γήκνο Πύινπ- Νέζηνξνο έρεη έμη (6) Γεκνηηθέο Δλόηεηεο. 

 
7. Τν γεγνλόο όηη ζην Γήκν κπνξεί λα νξηζζνύλ έμη (6) Αληηδήκαξρνη. 

 
8. Τελ εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. εγθ. 82/59633/20.08.2019: Οξηζκόο Αληηδεκάξρωλ. 
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9. Τνλ  Οξγαληζκό Δζωηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο (ΦΔΘ 
2023/η.Β’/09-09-2011) 

10. Τελ ππ΄αξηζ. 13327/04-09-2019 Απόθαζε Γεκάξρνπ «Οξηζκόο Αληηδεκάξρωλ θαη 
κεηαβίβαζε  αξκνδηνηήηωλ» ε νπνία έιεμε ηελ 03-09-2020 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 
Α. Οξίδνπκε ηνπο θαηωηέξω δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ωο Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ Πύινπ – 
Νέζηνξνο, κε ζεηεία από 08-09-2020 κέρξη 07-09-2021 εληόο ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο 
πεξηόδνπ, θαη ηνπο κεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήηωλ ωο  εμήο: 
 

1. Αληηδήκαξρν Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Παηδείαο ηνλ θ.  ηςά Γεκήηξην ηνπ 
Γεσξγίνπ θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηε δηαρείξηζε, επνπηεία θαη ζπληνληζκό ηωλ: 

 
α)  θαζ΄ύιελ 
 

 Γξαθείνπ Απαζρόιεζεο Τνπξηζκνύ θαη Τνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 
 Γξαθείνπ Παηδείαο θαη δηα βίνπ Μάζεζεο 
 Γξαθείνπ Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Νέαο Γεληάο 

 
β)  θαηά ηόπν, γηα ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Θνξώλεο, θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάηω 
αξκνδηόηεηεο: 
 

 Έρεη ηελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο 
ζηε δεκνηηθή ελόηεηα 

 Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηωλ έξγωλ θαη ηωλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηε δεκνηηθή 
ελόηεηα 

 Μεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ  εμνπιηζκνύ πνπ βξίζθνληαη ζηε 
δεκνηηθή ελόηεηα 

 Υπνγξάθεη βεβαηώζεηο, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά δηνηθεηηθά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη από 
ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο, πιελ ηωλ 
εγγξάθωλ ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο 

 Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξνέδξνπο ηωλ Θνηλνηήηωλ γηα ηελ επίιπζε ηωλ πξνβιεκάηωλ 
ηνπο  

 Αζθεί θάζε άιιε αξκνδηόηεηα πνπ κπνξεί λα ηνπ κεηαβηβάδεη κε απόθαζή ηνπ ν 
Γήκαξρνο, πνπ αθνξά ηε δεκνηηθή ελόηεηα 

 
2. Αληηδήκαξρν Θαζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθισζεο ηνλ θ. Αγγειόπνπιν Γηνλύζην 

ηνπ Ληθνιάνπ θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηε δηαρείξηζε, επνπηεία θαη ζπληνληζκό: 
 
 ηνπ Γξαθείνπ Θαζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθιωζεο (Δπνπηεία γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία 

ηωλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο θαη αλαθύθιωζεο – Απνθνκηδή ηωλ απνξξηκκάηωλ θαη 
ηωλ αλαθπθιώζηκωλ πιηθώλ – Θαζαξηζκό ηωλ θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ, ζπληήξεζε 
ηερληθώλ ππνδνκώλ θαη πξαζίλνπ ηωλ θνηκεηεξίωλ, θαζαξηόηεηα θαη εππξεπηζκό ηωλ 
θνηκεηεξίωλ). 

 
3. Αληηδήκαξρν Τγείαο, Πξόλνηαο θαη Θνηλσληθήο Κέξηκλαο  ηνλ θ. Γατηάλε  

Γεκήηξην ηνπ Βαζηιείνπ 
  

α)  θαζ΄ύιελ Αληηδήκαξρν θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηε δηαρείξηζε, επνπηεία θαη ζπληνληζκό 
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 ηνπ Γξαθείνπ Πξόλνηαο, Πξνζηαζίαο θαη Πξναγωγήο ηεο Γεκόζηαο Υγείαο 
 ηνπ Γξαθείνπ Θνηλωληθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθώλ Ηζόηεηαο ηωλ Φύιωλ 

 
      β)  θαηά ηόπν, γηα ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Λέζηνξνο θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο 
παξαθάησ αξκνδηόηεηεο: 
 

 Έρεη ηελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο 
ζηε δεκνηηθή ελόηεηα 

 Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηωλ έξγωλ θαη ηωλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηε δεκνηηθή 
ελόηεηα 

 Μεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ  εμνπιηζκνύ πνπ βξίζθνληαη ζηε 
δεκνηηθή ελόηεηα 

 Υπνγξάθεη βεβαηώζεηο, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά δηνηθεηηθά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη από 
ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο, πιελ ηωλ 
εγγξάθωλ ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο 

 Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξνέδξνπο ηωλ Θνηλνηήηωλ γηα ηελ επίιπζε ηωλ πξνβιεκάηωλ 
ηνπο  

 Αζθεί θάζε άιιε αξκνδηόηεηα πνπ κπνξεί λα ηνπ κεηαβηβάδεη κε απόθαζή ηνπ ν 
Γήκαξρνο, πνπ αθνξά ηε δεκνηηθή ελόηεηα 

 
4.  Αληηδήκαξρν Θαζεκεξηλόηεηαο θαη πληήξεζεο Τπνδνκώλ  ηνλ θ. Θαξαβίδα 

Κηραήι ηνπ Γεσξγίνπ 
 

α)  θαζ΄ύιελ Αληηδήκαξρν θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηε δηαρείξηζε, επνπηεία θαη ζπληνληζκό 

 ηνπ Γξαθείνπ  Ζιεθηξνκεραληθώλ Έξγωλ θαη Μεηαθνξώλ 
 ηνπ Γξαθείνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
 ηνπ Γξαθείνπ Πεξηβάιινληνο 

 
      β)  θαηά ηόπν, γηα ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Παπαθιέζζα θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο  
παξαθάησ αξκνδηόηεηεο: 
 

 Έρεη ηελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο 
ζηε δεκνηηθή ελόηεηα 

 Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηωλ έξγωλ θαη ηωλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηε δεκνηηθή 
ελόηεηα 

 Μεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ  εμνπιηζκνύ πνπ βξίζθνληαη ζηε 
δεκνηηθή ελόηεηα 

 Υπνγξάθεη βεβαηώζεηο, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά δηνηθεηηθά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη από 
ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο, πιελ ηωλ 
εγγξάθωλ ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο 

 Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξνέδξνπο ηωλ Θνηλνηήηωλ γηα ηελ επίιπζε ηωλ πξνβιεκάηωλ 
ηνπο  

 Αζθεί θάζε άιιε αξκνδηόηεηα πνπ κπνξεί λα ηνπ κεηαβηβάδεη κε απόθαζή ηνπ ν 
Γήκαξρνο, πνπ αθνξά ηε δεκνηηθή ελόηεηα 

 
5. Αληηδήκαξρν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πξαζίλνπ ηνλ θ. Υξνλόπνπιν 

Αλαζηάζην ηνπ Αλδξέα 
 

α)  θαζ΄ύιελ Αληηδήκαξρν θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηε δηαρείξηζε, επνπηεία θαη ζπληνληζκό 
 

 ηνπ Γξαθείνπ Σπληήξεζεο Πξαζίλνπ 
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 ηνπ Γξαθείνπ Θαζεκεξηλόηεηαο θαη Δπνπηείαο Σπλεξγείωλ 
 ηε ζπληήξεζε δεκνηηθώλ θαη αγξνηηθώλ νδώλ 
 ηνπ Γξαθείνπ Αγξνηηθήο – Εωηθήο παξαγωγήο Αιηείαο 

 
      β)  θαηά ηόπν, γηα ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Υηιηνρσξίσλ  θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο 
παξαθάησ αξκνδηόηεηεο: 
 

 Έρεη ηελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο 
ζηε δεκνηηθή ελόηεηα 

 Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηωλ έξγωλ θαη ηωλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηε δεκνηηθή 
ελόηεηα 

 Μεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ  εμνπιηζκνύ πνπ βξίζθνληαη ζηε 
δεκνηηθή ελόηεηα 

 Υπνγξάθεη βεβαηώζεηο, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά δηνηθεηηθά έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη από 
ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηα όξηα ηεο δεκνηηθήο ελόηεηαο, πιελ ηωλ 
εγγξάθωλ ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο 

 Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξνέδξνπο ηωλ Θνηλνηήηωλ γηα ηελ επίιπζε ηωλ πξνβιεκάηωλ 
ηνπο  

 Αζθεί θάζε άιιε αξκνδηόηεηα πνπ κπνξεί λα ηνπ κεηαβηβάδεη κε απόθαζή ηνπ ν 
Γήκαξρνο, πνπ αθνξά ηε δεκνηηθή ελόηεηα 
 

Β. Οη αλωηέξω θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο δελ κπνξνύλ λα εθιεγνύλ ή λα είλαη κέιε ηνπ 
πξνεδξείνπ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 
 
Γ. Ζ αλάθιεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ είλαη δπλαηή κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελώλ από ηνλ νξηζκό 
ηνπ, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ δεκάξρνπ, γηα ιόγνπο πνπ αλάγνληαη ζηελ άζθεζε 
ηωλ θαζεθόληωλ ηνπ. 
 
Γ. Ζ παξνύζα λα δεκνζηεπζεί κηα θνξά ζε κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα θαη, αλ δελ ππάξρεη 
εκεξήζηα, ζε κία εβδνκαδηαία ηεο πξωηεύνπζαο ηνπ Ννκνύ θαη λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Γήκνπ Πύινπ – Νέζηνξνο  θαη ζην πξόγξακκα «ΓΗΑΥΓΔΗΑ». 
 
 

                                               Ο ΓΖΚΑΡΥΟ       

                                                                                          ΠΤΙΟΤ – ΛΔΣΟΡΟ                                                                           

                                                                                                   Παλαγηώηεο  Θ. Θαξβέιαο  
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