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Πύργοσ 04-09-2019
Αρ.Πρωτ. 24390

ΑΠΟΥΑΗ
« Οριςμόσ Αντιδημϊρχων»
Ο Δόμαρχοσ Πύργου
ϋχοντασ υπόψη:
1. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ
Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ- Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ» (Α' 87),
όπωσ αντικαταςτϊθηκε από την παρ. 1 του ϊρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (ΥΕΚ Α΄133)
Πρόγραμμα Κλειςθϋνησ Ι , αναφορικϊ με τον οριςμό των Αντιδημϊρχων και την
αναπλόρωςη του Δημϊρχου και από το ϊρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (ΥΕΚ Α΄134).
2. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει.
3. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ
και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ» ( ΥΕΚ Α΄ 87), όπωσ
τροποποιόθηκε από το ϊρθρο 33 του Ν.4483/2017 (ΥΕΚ Α΄107) και τησ παρ. 3 ε΄
ϊρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΥΕΚ Α΄400, αναφορικϊ με την αντιμιςθύα.
4. Σην υπ΄αριθμ. 28549/16-04-2019 (ΥΕΚ 1327/17-04-2019 Σεύχοσ Β΄) Απόφαςη του
ΤΠ.Ε. «Πρωτοβϊθμιοι και Δευτεροβϊθμιοι Οργανιςμού Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ τησ
Φώρασ, ςύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπωσ ιςχύει».
5. Σα επύςημα πληθυςμιακϊ δεδομϋνα τησ τελευταύασ απογραφόσ ϋτουσ 2011 τησ Ε..Τ.Ε.
(αποφ. 11247 - ΥΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχοσ Β’).
6. Σην υπ΄αριθμ. 82( Α.Π. 59633/20-08-2019) Εγκύκλιο του Τπουργεύου Εςωτερικών,
περύ οριςμού Αντιδημϊρχων.
7. Σον οργανιςμό εςωτερικών υπηρεςιών (ΟΕΤ) του Δόμου.
8. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 75 του Ν.3463/06 (όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 94 του
Ν.3852/2010).
9. Σο γεγονόσ ότι ςτον Δόμο Πύργου μπορούν να οριςτούν ϋωσ και πϋντε (5)
Αντιδόμαρχοι
10. Σο από την 1-9-2019 πρακτικό ςυνεδρύαςησ τησ Δημοτικόσ Παρϊταξησ Πύργου
«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ».
11. Σην εύρυθμη λειτουργύα των υπηρεςιών του Δόμου.
12. Σην ανϊγκη εξυπηρϋτηςησ των δημοτών μασ.
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ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ
Ορύζουμε τουσ κατωτϋρω δημοτικούσ ςυμβούλουσ ωσ Αντιδημϊρχουσ του Δόμου Πύργου,
με θητεύα από 4-09-2019 μϋχρι 3-09-2020, εντόσ τησ τρϋχουςασ δημοτικόσ περιόδου ςτουσ
οπούουσ παρϋχεται αντιμιςθύα, μεταβιβϊζοντασ ςε αυτούσ, καθ’ ύλην, τισ παρακϊτω
αρμοδιότητεσ:
Α. τον κ. Αργυρόπουλο Ιωϊννη του Γεωργύου ,Δημοτικό ύμβουλο τησ παρϊταξησ
«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ» Αντιδόμαρχο Σεχνικών Τπηρεςιών – Προγραμματιςμού –
Πολεοδομύασ και Φωροταξύασ.
1.
Σην εποπτεύα, την ευθύνη και τη διαχεύριςη τησ Διεύθυνςησ Σεχνικών Τπηρεςιών
και Περιβϊλλοντοσ και του ςυνόλου του προςωπικού τησ ανωτϋρω Διεύθυνςησ και των
αντύςτοιχων οργανικών μονϊδων τησ ( Σμόμα Μελετών και Εκτϋλεςησ Έργων, Σμόμα
Αυτεπιςταςύασ υντόρηςησ και Αγροτικόσ Οδοποιύασ, Σμόμα Ηλεκτρομηχανολογικών και
Εγκαταςτϊςεων, Σμόμα Περιβϊλλοντοσ, Σμόμα Πολιτικόσ Προςταςύασ)
2.
Σην παρακολούθηςη προγραμμϊτων χρηματοδότηςησ μελετών και ϋργων ςε
ςυνεργαςύα με τουσ υπόλοιπουσ Αντιδημϊρχουσ και Εντεταλμϋνουσ υμβούλουσ.
3.
Σον ςχεδιαςμό και τον προγραμματιςμό των βαςικών ϋργων υποδομόσ των
τεχνικών ϋργων τησ πόλησ και τησ ανϊπλαςησ αυτόσ.
4.
Σην ςυνεργαςύα και τον ςυντονιςμό με αρμόδιουσ φορεύσ , οργανιςμούσ , ΝΠΙΔ ,
ςυλλόγουσ , ιδιώτεσ , καταςκευαςτϋσ ϋργων για την ομαλό εκτϋλεςη ϋργων ςτο Δόμο
Πύργου.
5.
Σην ϋγκριςη κατϊληψησ κοινόχρηςτων χώρων , τη χορόγηςη αδειών
εκμετϊλλευςησ περιπτϋρων και την υπογραφό των ςχετικών με τισ ανωτϋρω
αρμοδιότητεσ εγγρϊφων ό πρϊξεων.
6.
Σην αρμοδιότητα επιβολόσ πϊςησ φύςεωσ προςτύμων που προκύπτουν από την
παρϊβαςη του κανονιςμού Κοινοχρόςτων Φώρων
7.
Σην τϋλεςη Πολιτικών Γϊμων , ςε περύπτωςη απουςύασ ό κωλύματοσ του
Αντιδημϊρχου κ. Παπαδημητρύου Ιωϊννη.
8.
Σην εποπτεύα, την ευθύνη και τη διαχεύριςη του Σμόματοσ ΠρογραμματιςμούΟργϊνωςησ και του Σμόματοσ Αγροτικόσ Παραγωγόσ - Αλιεύασ και Κτηνοτροφύασ τησ
Διεύθυνςησ Προγραμματιςμού- Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σουριςμού και του προςωπικού
των ανωτϋρω τμημϊτων.
9.
Σην εποπτεύα, την ευθύνη και τη διαχεύριςη του Αυτοτελούσ Σμόματοσ Πολεοδομύασ.
10.
Σην υπογραφό εγγρϊφων ό πρϊξεων «με εντολό Δημϊρχου» ςτα πλαύςια των
αρμοδιοτότων του.
11.
Σην εκπροςώπηςη του Δόμου ςτα Δικαςτόρια ςε θϋματα αρμοδιότητϊσ του.
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Β. τον κ. Παπαδημητρύου Ιωϊννη του Αχιλλϋα, Αντιδόμαρχο Οικονομικών
Τπηρεςιών - Ανϊπτυξησ και Σουριςμού

1. Σην εποπτεύα, την ευθύνη και τη διαχεύριςη των οικονομικών θεμϊτων του Δόμου
και ειδικότερα την εποπτεύα και την ευθύνη των θεμϊτων τησ Διεύθυνςησ
Οικονομικών και των αντύςτοιχων οργανικών μονϊδων τησ ( Σμόμα
Προώπολογιςμού , Λογιςτηρύου και Προμηθειών , Σμόμα Εςόδων και Περιουςύασ
και Σμόμα Σαμεύου)
2. Σην εποπτεύα και την ευθύνη για την κατϊρτιςη του προώπολογιςμού –
απολογιςμού , την οργϊνωςη και παρακολούθηςη του Λογιςτηρύου –
Διπλογραφικού, Προμηθειών, την παρακολούθηςη τησ υλοπούηςησ του
προώπολογιςμού, την ομαλό λειτουργύα των αποθηκών του Δόμου, Σαμεύου,
Προςόδων, ΣΑΠ, τελών καθαριότητασ και φωτιςμού, και των λοιπών ειςφορών,
τελών , φόρων και δικαιωμϊτων, που καταβϊλλονται ςτο Δόμο με βϊςη τισ
ιςχύουςεσ διατϊξεισ τησ νομοθεςύασ καθώσ και τη μϋριμνα τησ προώθηςησ τησ
αξιοπούηςησ τησ δημοτικόσ ακύνητησ περιουςύασ.
3. Σην υπογραφό των ςχετικών εγγρϊφων τησ Διεύθυνςησ Οικονομικών και των
ςυμβϊςεων που εκδύδονται «με εντολό Δημϊρχου» ςτο πλαύςιο των παραπϊνω
καθ΄ύλην ανατιθϋμενων αρμοδιοτότων καθώσ και των λοιπών οικονομικών
ςυμβϊςεων που ςυνϊπτει ο Δόμοσ Πύργου, πλην όςων εκδύδονται ςτο πλαύςιο των
αρμοδιοτότων οι οπούεσ δεν του ϋχουν ανατεθεύ από τον Δόμαρχο Πύργου
4. Σην αρμοδιότητα του Διατϊκτη μεταβιβϊζοντασ ς΄αυτόν την αρμοδιότητα τησ
υπογραφόσ του τεκμηριωμϋνου αιτόματοσ, τησ πρϊξησ ανϊληψησ – υποχρϋωςησ
και διϊθεςησ πύςτωςησ ςε βϊροσ των πιςτώςεων του προώπολογιςμού του Δόμου
Πύργου
5. Σην ευθύνη και τον ϋλεγχο του ςυνόλου του προςωπικού τησ ανωτϋρω Διεύθυνςησ.
6. Σην εποπτεύα και την ευθύνη του Τμήματοσ Απαςχόληςησ και Τουριςμού τησ
Διεύθυνςησ Προγραμματιςμού – Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σουριςμού , όπου
ςύμφωνα με τον ΟΕΤ του Δόμου, πλην των ϊλλων :
I.
χεδιϊζει, ειςηγεύται την εφαρμογό και εφαρμόζει τοπικϊ προγρϊμματα
δρϊςησ και τοπικϋσ πρωτοβουλύεσ.
II.
χεδιϊζει και ειςηγεύται προγρϊμματα δρϊςεων παρϋμβαςησ του Δόμου για
την ανϊπτυξη του τουριςμού ςτην περιοχό και την αναβϊθμιςη των
παρεχόμενων τουριςτικών υπηρεςιών.
III.
Μεριμνϊ για το ςχεδιαςμό και την πραγματοπούηςη προγραμμϊτων
τουριςτικόσ προβολόσ τησ περιοχόσ του Δόμου.
7. Σην τϋλεςη πολιτικών γϊμων ςε περύπτωςη απουςύασ ό κωλύματοσ του
Αντιδημϊρχου κ. Μεςςαλϊ Δημητρύου.
8. Σην εκπροςώπηςη του Δόμου ςτα Δικαςτόρια ςε θϋματα αρμοδιότητϊσ του.
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Γ. τον κ. Μεςςαλϊ Δημότριο του Διονυςύου, Αντιδόμαρχο Διοικητικών Τπηρεςιών
– Χηφιακόσ ύγκλιςησ – Παιδεύασ και Δια Βύου Μϊθηςησ .
1. Σην εποπτεύα, την ευθύνη και την διαχεύριςη τησ Διεύθυνςησ Διοικητικών
Υπηρεςιών και του ςυνόλου του προςωπικού τησ ανωτϋρω Διεύθυνςησ και των
αντύςτοιχων οργανικών μονϊδων τησ ( Σμόμα Διούκηςησ – Ανθρώπινου Δυναμικού
και Μιςθοδοςύασ, Σμόμα Δημοτικόσ Κατϊςταςησ και Ληξιαρχεύου, Σμόμα
Αδειοδοτόςεων και Ρύθμιςησ Εμπορικών Δραςτηριοτότων, Σμόμα Γραμματεύασ και
Διοικητικόσ Μϋριμνασ, Σμόμα Διοικητικών θεμϊτων και εξυπηρϋτηςησ του πολύτη
ςτο Βούναργο, Σμόμα Διοικητικών θεμϊτων και εξυπηρϋτηςησ του πολύτη ςτο
Καρϊτουλα, Σμόμα Διοικητικών θεμϊτων και εξυπηρϋτηςησ του πολύτη ςτο
Επιτϊλιο, , Σμόμα Διοικητικών θεμϊτων και εξυπηρϋτηςησ του πολύτη ςτο
Γούμερο)
2. Σην παρακολούθηςη και την μϋριμνα για την επιμόρφωςη και εκπαύδευςη όλου του
προςωπικού του Δόμου, ςε ςυνεργαςύα και με τουσ ϊλλουσ αρμόδιουσ
αντιδημϊρχουσ.
3. Σην παρακολούθηςη και την ϋκδοςη αδειών λειτουργύασ καταςτημϊτων
υγειονομικού ενδιαφϋροντοσ, αδειών μουςικών οργϊνων, παιγνιόχαρτων.
4. Σην υπογραφό εγγρϊφων που αφορούν την προςωρινό ό μόνιμη αφαύρεςη αδειών
λειτουργύασ των παραπϊνω καταςτημϊτων.
5. Σην υπογραφό εγγρϊφων που αφορούν την προςωρινό ό μόνιμη αφαύρεςη αδειών
λειτουργύασ των παραπϊνω καταςτημϊτων.
6. Σην υπογραφό εγγρϊφων που αφορούν καταςτόματα τα οπούα λειτουργούν χωρύσ
ϊδεια.
7. Σην υπογραφό τησ δόλωςησ πολιτογρϊφηςησ αλλοδαπών που επιθυμούν να
πολιτογραφηθούν ωσ Έλληνεσ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 3284/2004
(Κώδικα Ελληνικόσ Ιθαγϋνειασ) και του Π.Δ. 150/2006, του Σμόματοσ Δημοτικόσ
Κατϊςταςησ και Ληξιαρχεύου τησ Δ/νςησ Διοικητικών Τπηρεςιών.
8. Σην εποπτεύα, την ευθύνη και την διαχεύριςη του Τμήματοσ Νέων Τεχνολογιών
και Πληροφορικήσ τησ Διεύθυνςησ Προγραμματιςμού – Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και
Σουριςμού .
9. Σην Διαφϊνεια και Ηλεκτρονικό Διακυβϋρνηςη.
10. Ση λειτουργύα του προγρϊμματοσ Διαύγεια.
11. Σην εποπτεύα, την ευθύνη και τη διαχεύριςη τησ Διεύθυνςησ Παιδείασ και Δια
Βίου Μάθηςησ και του ςυνόλου του προςωπικού τησ Διεύθυνςησ.
12. Σην υπογραφό εγγρϊφων ό πρϊξεων «με εντολό Δημϊρχου» ςτα πλαύςια των
αρμοδιοτότων του.
13. Σην τϋλεςη Πολιτικών Γϊμων , ςε περύπτωςη απουςύασ ό κωλύματοσ του Δημϊρχου.
14. Σην εκπροςώπηςη του Δόμου ςτα Δικαςτόρια ςε θϋματα αρμοδιότητϊσ του.

Οι ανωτϋρω Αντιδόμαρχοι κατϊ τη διϊρκεια τησ θητεύασ τουσ δεν μπορούν να εκλεγούν ό
να εύναι μϋλη του προεδρεύου του δημοτικού ςυμβουλύου.
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Η ανϊκληςη του Αντιδημϊρχου πριν τη λόξη τησ θητεύασ τουσ εύναι δυνατό με ειδικϊ
αιτιολογημϋνη απόφαςη του Δημϊρχου , μετϊ την πϊροδο ϋξι (6) μηνών από τον οριςμό
του , για λόγουσ που ανϊγονται ςτην ϊςκηςη των καθηκόντων του .
Η παρούςα απόφαςη να δημοςιευθεύ ςε μύα τουλϊχιςτον ημερόςια εφημερύδα του νομού
και να αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα και ςτον πύνακα ανακοινώςεων του Δόμου.

Κοινοπούηςη:

Ο Δόμαρχοσ Πύργου

-Πρόεδρο Δημ .υμβουλύου
-Αντιδόμαρχο κ. Παπαδημητρύου Ιωϊννη
-Αντιδόμαρχο κ. Μεςςαλϊ Δημότριο
-Αντιδόμαρχο κ. Αργυρόπουλο Ιωϊννη
- Δ/νςεισ Δόμου Πύργου.

Παναγιώτησ Αντωνακόπουλοσ
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