
                                                       

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύργος,  29-03-2022
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. : 7927
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

  
  Α Π Ο Φ Α Σ Η    

« Ανάθεση αρμοδιότητας σε Αντιδήμαρχο »

Ο Δήμαρχος Πύργου 
έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατα� ξεις  του  α� ρθρου  58  καθώ� ς  και  του  α� ρθρου  59  του  Ν.  3852/  2010  «Νε�α
Αρχιτεκτονική�  τής  Αυτοδιοι�κήσής  και  τής  Αποκεντρώμε�νής  Διοι�κήσής-  Προ� γραμμα
Καλλικρα� τής» (Α' 87), ο� πώς αντικαταστα� θήκε απο�  τήν παρ. 1 του α� ρθρου 68 του Ν.
4555/2018  (ΦΕΚ  Α΄133)  Προ� γραμμα Κλεισθε�νής  Ι  ,  αναφορικα�  με  τον  ορισμο�  τών
Αντιδήμα� ρχών  και  τήν  αναπλή� ρώσή  του  Δήμα� ρχου  και  απο�  το  α� ρθρο  5  του  Ν.
4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134).

2. Τις διατα� ξεις του α� ρθρου 2 του Ν. 3852/2010 ο� πώς τροποποιή� θήκε και ισχυ� ει.
3. Τις διατα� ξεις του α� ρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νε�α Αρχιτεκτονική�  τής Αυτοδιοι�κήσής

και τής Αποκεντρώμε�νής Διοι�κήσής – Προ� γραμμα Καλλικρα� τής» ( ΦΕΚ Α΄ 87), ο� πώς
τροποποιή� θήκε  απο�  το  α� ρθρο 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107)  και  τής  παρ.  3 ε΄
α� ρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α΄400), αναφορικα�  με τήν αντιμισθι�α.

4. Τήν υπ΄αριθμ.  28549/16-04-2019 (ΦΕΚ 1327/17-04-2019 Τευ� χος Β΄)  Απο� φασή του
ΥΠ.ΕΣ.  «Πρώτοβα� θμιοι  και  Δευτεροβα� θμιοι  Οργανισμοι�  Τοπική� ς  Αυτοδιοι�κήσής  τής
Χώ� ρας, συ� μφώνα με το Ν. 3852/2010, ο� πώς ισχυ� ει».

5. Τα επι�σήμα πλήθυσμιακα�  δεδομε�να τής τελευται�ας απογραφή� ς ε�τους 2011 τής Ε.Σ.Υ.Ε. 
(αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τευ� χος Β’).

6. Τήν υπ΄αριθμ. 82( Α.Π.  59633/20-08-2019)  Εγκυ� κλιο του Υπουργει�ου Εσώτερικώ� ν,
περι� ορισμου�  Αντιδήμα� ρχών.

7. Τήν  υπ΄αριθμ.  48  (Α.Π.  22119/07-04-2020)  Εγκυ� κλιο  του Υπουργει�ου  Εσώτερικώ� ν,
περι� ορισμου�  Αντιδήμα� ρχών.

8. Τον οργανισμο�  εσώτερικώ� ν υπήρεσιώ� ν (ΟΕΥ) του Δή� μου.
9. Τις διατα� ξεις του α� ρθρου 75 του Ν.3463/06 (ο� πώς τροποποιή� θήκε με το α� ρθρο 94 του

Ν.3852/2010).
10.Τις  διατα� ξεις  του  α� ρθρου  47  του  Ν.  4647/16-12-2019,  «Κατεπει�γουσες  ρυθμι�σεις

αρμοδιο� τήτας  τών  Υπουργει�ών  Υγει�ας,  Εσώτερικώ� ν,  Εργασι�ας  και  Κοινώνικώ� ν
Υποθε�σεών και α� λλες διατα� ξεις.

11.Το απο�  1-09-2019 πρακτικο�  συνεδρι�ασής τής Δήμοτική� ς  Παρα� ταξής Δή� μου Πυ� ργου
«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ».
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12.Τήν  υπ΄αριθμ.  Πρώτ.  26122/15-09-2021  Απο� φασή  Δήμα� ρχου,  περι�  ορισμου�
Αντιδήμα� ρχου.

13.  Τήν ευ� ρυθμή λειτουργι�α τών υπήρεσιώ� ν  του Δή� μου.
14.Τήν ανα� γκή εξυπήρε�τήσής τών δήμοτώ� ν μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθε� τουμε  στον  Αντιδή� μαρχο  Τεχνικώ� ν  Υπήρεσιώ� ν  –
Προγραμματισμου�  - Υπήρεσι�ας Δο� μήσής του Δή� μου Πυ� ργου            
κ. Αργυρόπουλο Ιωάννη του  Γεωργίου ,   τις κα� τώθι αρμοδιο� τήτες: 

 Τον  προγραμματισμο� ,  τήν  οργα� νώσή  και  τήν  παρακολου� θήσή  καλή� ς
εκτε�λεσής τής Αγροτική� ς Οδοποιι�ας.

 Τήν εποπτει�α, τήν ευθυ� νή και τή διαχει�ρισή του Προσώπικου�  του Τμή� ματος
Αυτεπιστασι�ας  –  Συντήρή� σεών  και  Αγροτική� ς  Οδοποιι�ας  τής  Διευ� θυνσής
Τεχνικώ� ν Υπήρεσιώ� ν και Περιβα� λλοντος.

 Τήν  υπογραφή�  εγγρα� φών ή�  πρα� ξεών «Με εντολή�  Δήμα� ρχου» στα πλαι�σια
τών αρμοδιοτή� τών του.

 Τήν εκπροσώ� πήσή του Δή� μου στα δικαστή� ρια σε θε�ματα αρμοδιο� τήτα� ς του.

Η  παρου� σα  απο� φασή  να  αναρτήθει�  στήν  ιστοσελι�δα  και  στον  πι�νακα
ανακοινώ� σεών του Δή� μου. 

Κοινοποίηση:

-Προ� εδρο Δήμ .Συμβουλι�ου
-Αντιδ/ρχους Δή� μου Πυ� ργου
- Αντιδή� μαρχο κ.Αργυρο� πουλο Ιώα� ννή
- Γενικο�  Γραμματε�α 
- Δ/νσεις Δή� μου Πυ� ργου

                      

                      Ο Δήμαρχος Πύργου                    

             Παναγιώτης Αντωνακόπουλος
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