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Οπθή Δπανάλητη  

ΘΔΚΑ : «Οπιζμόρ Ανηιδημάπσυν Γήμος Δπςμάνθος » 

ΑΠΟΦΑΖ 58/2019 

 
Ο Γήμαπσορ Δπςμάνθος  

Έσονηαρ ςπότη: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (Α' 87), 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Λ.4555/2018 (Α’ 133) 

Πξφγξακκα Θιεηζζέλεο Η, αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ 

αλαπιήξσζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη απφ ην άξζξν 5 ηνπ Λ.4623/2019 (Α' 134). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

3.  Σελ ππ' αξηζ. 28549/16.04.2019 (ΦΔΘ 1327/17.04.2019 ηεχρνο B’) απφθαζε ΤΠ.Δ. 

"Πξσηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Υψξαο, 

ζχκθσλα κε ην λ. 3852/2010, φπσο ηζρχεη." 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Λ. 3852/2010 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» (Α' 87), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 33 ηνπ Λ.4483/2017 (Α’ 107) θαη ηεο παξ. 3 ε' 

άξζξνπ 3 λ.4051/2012 (Α' 40), αλαθνξηθά κε ηελ αληηκηζζία. 

5. Σα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο έηνπο 2011 (ΦΔΘ 

3465/28-12-2012 Σεχρνο Β΄), ζχκθσλα κε ηα νπνία ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ 

Δξπκάλζνπ,  αλέξρεηαη ζε 8.877 θαηνίθνπο  θαη φηη ν Γήκνο έρεη ηέζζεξηο (4) Γεκνηηθέο 

Δλφηεηεο. 

6. Σν γεγνλφο φηη ζην Γήκν κπνξεί λα νξηζζνχλ ηέζζεξεηο (4)  Αληηδήκαξρνη. 

7. ηελ εγθχθιην ΤΠ.Δ. εγθ.82/59633/20.08.2019: «Οξηζκφο Αληηδεκάξρσλ». 

8. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γήκνπ Δξπκάλζνπ πνπ δεκνζηεχζεθε 
ζην ΦΔΘ 2760, Σεχρνο Β, εκ. 02-12-2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε (ΦΔΘ 583/25-02-2019) 
θαη ηζρχεη. 

https://erymanthou.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΒΠΩΩΡΕ-ΔΦ7



2 
 

9. Σελ αλάγθε επίηεπμεο ζπληνληζκνχ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε 
άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 Οξίδεη ηνπο θαησηέξσ δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο σο Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ 

κε ζεηεία ελφο (1) έηνπο, απφ 02/09/2019 κέρξη 01/09/2020, εληφο ηεο ηξέρνπζαο 

δεκνηηθήο πεξηφδνπ, θαη ηνπο κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο σο εμήο: 

 
Α. ηον κ. Γεώπγιο Παπαζκεςόποςλο, ηος Παναγιώηη,  Ανηιδήμαπσο 

Γιοικηηικών και Οικονομικών θεμάηυν, ο οποίορ θα αζκεί  ηιρ παπακάηυ 

απμοδιόηηηερ: 

 

Συν Γιοικηηικών Θεμάηυν και ιδίυρ: 

1. Σελ επνπηεία θαη επζχλε ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 
νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 
Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, Γξακκαηείαο νξγάλσλ Γηνίθεζεο, 
Ιεμηαξρείνπ, Γεκνηνινγίνπ, Γεκνηηθήο Θαηάζηαζεο πξσηνθφιινπ & 
δηεθπεξαίσζεο, εγγξάθσλ . 

2. Σελ επνπηεία ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ. 
3. Σελ  ππνγξαθή θάζε είδνπο βεβαηψζεσλ . 
4. Σελ έθδνζε ησλ πξάμεσλ ησλ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ηνπ πξνζσπηθνχ 
5. Σε ρνξήγεζε αδεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ (κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Γήκαξρν θαη 

ηνπο αξκφδηνπο Αληηδεκάξρνπο) ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αληίζηνηρνπο 
πξντζηακέλνπο. 

6. Σελ εμππεξέηεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. 
7. Σελ επνπηεία θαη  ιεηηνπξγία ησλ Θ.Δ.Π.   
8. Σελ επνπηεία θαη επζχλε επί ησλ λνκηθψλ ππνζέζεσλ. 
9. Σε Γηαθάλεηα θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη ηδίσο ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα. 
10. Σσλ Γηαδεκνηηθψλ θαη Γηαβαζκηθψλ πλεξγαζηψλ. 

11. Σελ αλαδήηεζε, εθαξκνγή θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ. 

12. Σελ αζθάιεηα θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ. 

 

Συν Οικονομικών θεμάηυν και ιδίυρ: 

1. Σελ επνπηεία θαη επζχλε ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ  ηνπ Γήκνπ θαη 
ζπγθεθξηκέλα: ησλ πξνζφδσλ, Σ.Α.Π., Σειψλ Ύδξεπζεο, Άξδεπζεο, Απνρέηεπζεο, 
Γηαθήκηζεο, Θαζαξηφηεηαο, Ζιεθηξνθσηηζκνχ, Θνηλνρξήζησλ Υψξσλ, Σειψλ  
επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ, ηνπ ειέγρνπ Γεκνηηθήο πεξηνπζίαο, ηακεηαθή 
βεβαίσζε θαη είζπξαμε φισλ ησλ απαηηήζεσλ, θνηλνπνίεζε  θνξνινγεηέαο χιεο, 
έιεγρν εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ θαη ζηνρνζεζίαο, εθθαζάξηζε δαπαλψλ, 
έιεγρν θαη εθηέιεζε πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, Ινγηζηεξίνπ - Γηπινγξαθηθνχ, 
ζπκκεηνρή θαη έιεγρν ηεο ηακεηαθήο δηαρείξηζεο. 

2. Λα ππνγξάθεη έγγξαθα, απνθάζεηο, δηθαηνινγεηηθά  θαη πξάμεηο ζρεηηθά κε ηελ 
νηθνλνκηθή ππεξεζία. 

3. Σελ Δπηθνηλσλία θαη ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο. 

4. Θαηαγξαθή –Πξνζηαζία- Αμηνπνίεζε Γεκνηηθήο πεξηνπζίαο θαη 

θιεξνδνηεκάησλ. 

Συν αδειοδοηήζευν και πύθμιζηρ Δμποπικών Γπαζηηπιοηήηυν και 
ειδικόηεπα: 

1. Σνλ έιεγρν θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 
2. Σελ έθδνζε πάζεο θχζεσο αδεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία 

νπνηαδήπνηε επηρείξεζεο, εθκεηάιιεπζεο, νξγαληζκνχ, θνξέα. 
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3. Σελ νξηζηηθή ζθξάγηζε θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ιφγσ 
έιιεηςεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. 

4. Σελ νξηζηηθή αθαίξεζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ θαη πξνζσξηλήο 
αθαίξεζεο αδεηψλ ιεηηνπξγίαο απφ 10 (δέθα) έσο 60 (εμήληα) εκέξεο. 

5. Έθδνζε Απνθάζεσο  απνζθξάγηζεο θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ 
ελδηαθέξνληνο.  

6. Έθδνζε Αθπξσηηθψλ  απνθάζεσλ  πξνζσξηλψλ αθαηξέζεσλ αδεηψλ 
θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

7. Δπηβνιή πξνζηίκσλ γηα θαηαιήςεηο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ 
ηξαπεδνθαζίζκαηα. 

8. Σε ρνξήγεζε αδεηψλ άζθεζεο επαγγέικαηνο. 
9. Σελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. 
10. Σε ιεηηνπξγία Γεκνηηθψλ θαη Ιατθψλ Αγνξψλ. 
11. Σελ επηινγή ρψξσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ πξνβνιήο ππαίζξηαο 

δηαθήκηζεο. 
12. Σελ επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ηα παξάλνκα πιαίζηα θαη ηηο παξάλνκεο πηλαθίδεο. 

Σην εποπηεία και εςθύνη ςλοποίηζηρ ηυν ππογπαμμάηυν :  
1. «Βνήζεηα ζην πίηη». 
2. «Θέληξν Θνηλφηεηαο κε Γηεπξπκέλε Γξάζε Παξαξηήκαηνο ηήξημεο ΡΟΚΑ 

Γήκνπ Δξπκάλζνπ». 
3. «Θέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ Α.Δ (ΘΓΑΠ)» 

Σην εποπηεία και εςθύνη ηυν παπακάηυ δπάζευν : 
1. Θνηλσληθήο θξνληίδαο ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο. 
2. Θνηλσληθήο θξνληίδαο ηξίηεο ειηθίαο. 
3. Δθαξκνγήο θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. 
4. Τπνζηήξημεο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 
5. Πξφλνηαο γηα απφξνπο θαη άζηεγνπο. 
6. Γεκηνπξγία Γξάζεσλ Δζεινληηζκνχ θαη ηνπηθψλ Γηθηχσλ Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο. 
7. Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ ΡΟΚΑ ηεο πεξηνρήο. 
8. Σελ επνπηεία θαη επζχλε γεληθφηεξα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο 

θαη αιιειεγγχεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 75 ηνπ λ.3463/06 πεξίπησζε ε΄ 
ηνπ ΘΑ.Θ. 

9. Σελ επζχλε ιεηηνπξγίαο θαη επνπηείαο ησλ θνξέσλ ππφ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
ηεο πεξίπησζεο απηήο ππφ ηελ  επνπηεία ησλ αληίζηνηρσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ 
ηνπ Γήκνπ. 

10. Σεο Απαζρφιεζεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

11. Σελ ηζφηεηα ησλ δχν θχιισλ. 

 

Δπίζηρ οπίζεηαι μέλορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ για ηο σπονικό διάζηημα 

έυρ 6-11-2019. (Δγκύκλιορ 90 απιθ. ππυη. 59849/21-08-2019) 

 

Σέλορ θα έσει ηην απμοδιόηηηα ηέλεζηρ πολιηικών γάμυν  

 
 

Θαηά ηόπον Ανηιδήμαπσορ Γημοηικήρ Δνόηηηαρ Θαλενηζίος 
1. Σελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο 

ζηε δεκνηηθή ελφηεηα.  
2. Σελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη 

ζηε δεκνηηθή ελφηεηα.  
3. Σε κέξηκλα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή 

ελφηεηα, ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο.  
4. Σελ ππνγξαθή, κε εμνπζηνδφηεζε ηνπ δεκάξρνπ, βεβαηψζεσλ θαη ινηπψλ 

δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ, πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο.  

5. Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ 
πξνβιεκάησλ ηνπο. 
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Β. ηον κ. Ζλία Βέππα ηος Λικολάος, Ανηιδήμαπσο Σεσνικών έπγυν –μελεηών 

και Παιδείαρ, ο οποίορ θα αζκεί  ηιρ παπακάηυ απμοδιόηηηερ: 

 

Θα έρεη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο θαη ηελ επνπηεία ησλ ηκεκάησλ Σερληθήο ππεξεζίαο 
Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο δσήο πνπ αζρνινχληαη κε ηα έξγα θαη ηηο κειέηεο, ην 
Πεξηβάιινλ, ην Πξάζηλν θαζψο θαη κε δεηήκαηα πνιενδνκηθήο θχζεσο. 
 
ςγκεκπιμένα θα έσει ηην εςθύνη λειηοςπγίαρ και ηην εποπηεία: 

1. Tσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, 
ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ηεο 
γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο θαη ηνπ Σερληθνχ Αξρείνπ. 

2. Σεο εθηέιεζεο θάζε λένπ έξγνπ θαη κειέηεο αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο απηψλ ήηνη 
Οδνπνηίαο, Οηθνδνκηθψλ, Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ, Αλαπιάζεσλ, Πξαζίλνπ, 
Ύδξεπζεο, Απνρέηεπζεο θ.α. αιιά θαη θάζε έξγνπ ή κειέηεο πνπ αθνξά ζηνλ 
Ζιεθηξνθσηηζκφ, ζην Πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία απηνχ. 

3. Σεο επίβιεςεο ησλ ππφ εθηέιεζε έξγσλ θαη κειεηψλ θαζψο θαη ησλ φισλ έξγσλ 
θαη κειεηψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη είηε απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 
Δπελδχζεσλ, Πξάζηλν Σακείν, Φηιφδεκνο θ.α. είηε απφ άιια 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ΔΠΑ, Δ θ.α. 

4. Σελ πξνψζεζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ζχζηαζε Τπεξεζίαο Γφκεζεο 
ζηνλ Γήκν θαζψο θαη φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη δεηεκάησλ, ρσξνηαμίαο θαη 
ρξήζεσλ γεο θαη ελ γέλεη πνιενδνκηθήο θχζεσο ζέκαηα. 

5. Σελ πξνψζεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ θαγείσλ. 
6. Σελ επζχλε πξνψζεζεο Δλαιιαθηηθψλ κνξθψλ Παξαγσγήο Δλέξγεηαο. 
7. Σελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Οηθνινγίαο. 
8. Σελ επζχλε αμηνπνίεζεο , αλάδεημεο θαη πξνζηαζίαο  ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο 

θαη ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. 
9. Σελ επζχλε παξαθνινχζεζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο 

Πείξνπ – Παξαπείξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππφ ζχζηαζε  Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ 
Φξάγκαηνο. 

10. Σελ επνπηεία θαη επζχλε ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
θαη εηδηθφηεξα: 

 Δπνπηεία ηεο Ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ Κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ. 
 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. 
 Θαζαξηφηεηα θαη εππξεπηζκφο ησλ ζρνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 Αλαδήηεζε θαη Γηαρείξηζε Δπξσπατθψλ θαη Δζληθψλ Υξεκαηνδνηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ηνκείο επζχλεο ηνπ. 

 
Ακόμη αζκεί απμοδιόηηηερ πος αθοπούν :  

1. ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο Πνιηηηζηηθνχο πιιφγνπο ηνπ Γήκνπ θαη 

άιινπο αληίζηνηρνπο θνξείο. 

2. ηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ιεηηνπξγία ζεζκνζεηεκέλσλ 

εθζέζεσλ. 

3. ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ ζρεκάησλ ρνξνχ, κνπζηθήο, ζεάηξνπ 

θ.ιπ. 

4. ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Γεκνηηθψλ κνπζείσλ. 

5. ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Γεκνηηθήο βηβιηνζήθεο. 

6. Σελ κέξηκλα ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ. 
7. Σελ επίβιεςε θαη πξνζηαζία ηεο Τγείαο ηεο Θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη 

Αιιειεγγχεο θαη  ηδίσο: 

 Σε ζπλεξγαζία κε ηα Θέληξα Τγείαο ηεο πεξηνρήο θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηαηξεία. 

 Σελ πξνψζεζε ηεο πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο. 

 Σε δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ γηα ζέκαηα πγείαο. 

 Σελ αηκνδνζία. 
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 Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πιιφγνπο Τγείαο θαη Πεξηβάιινληνο θαη αηκνδνηψλ ηνπ 

Θέληξνπ Τγείαο Υαιαλδξίηζαο. 

 

Ακόμη θα αζκεί ηην εποπηεία ζε δπάζειρ :  
1. Αζιεηηζκνχ. 

2. Αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

3. πκβνπιεπηηθήο Αγσγήο θαη Γξάζεηο Λενιαίαο. 

4. Ιεηηνπξγίαο ηνπηθνχ πκβνπιίνπ Λέσλ. 

5. πκβνχιηνπ Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο. 

6. Πξφιεςεο θαη ελεκέξσζεο θαηά ησλ λαξθσηηθψλ. 

7. Δπνπηείαο Γεκνηηθήο Θνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ (ΓΖ.Θ.Δ.ΔΡ.)  

8. Δπνπηείαο θαη ζπληνληζκνχ ηνπ Σνκέα ηεο Απαζρφιεζεο. 

9. Αμηνπνίεζεο πξνγξακκάησλ θαηαπνιέκεζεο Αλεξγίαο. 

10. χζηαζεο γξαθείνπ Δλεκέξσζεο αλέξγσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΑΔΓ. 

11. Πξνψζεζεο θαη πινπνίεζεο Θνηλσληθήο Αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο ζηνλ Γήκν. 

12. Τινπνίεζεο Πξνγξακκάησλ δηα Βίνπ Κάζεζεο. 

13. Πεξηζπιινγήο θαη δηαρείξηζεο ησλ  αδέζπνησλ δψσλ. 

 

Σέλορ, θα έσει ηην απμοδιόηηηα ηέλεζηρ πολιηικών γάμυν  
 

Γ. ηον κ. Γιονύζιο Γευπγανηόποςλο ηος Λικολάος,  Ανηιδήμαπσο Αγποηικήρ 

οδοποιίαρ – Θαθαπιόηηηαρ – Γημοηικού θυηιζμού , ο οποίορ θα αζκεί  ηιρ 

παπακάηυ απμοδιόηηηερ: 

 
Θα έρεη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο θαη ηελ επνπηεία ησλ ηκεκάησλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο 
πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ζπληήξεζε ησλ ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ, ηεο 
θαζαξηφηεηαο θαη αλαθχθισζεο  θαζψο θαη ηνπ ηκήκαηνο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 
ηνπ Γξαθείνπ Θίλεζεο. 
 
ςγκεκπιμένα θα έσει ηην εςθύνη και ηην εποπηεία για : 

1. Σνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ επίβιεςε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 
κεραλεκάησλ έξγσλ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ζπληήξεζε ππνδνκψλ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ.  

2. Σελ ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη δηάλνημε ηεο Γεκνηηθήο θαη Αγξνηηθήο νδνπνηίαο. 

3. Σε ζπληήξεζε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ θαη ησλ απιάθσλ 
απνξξνήο νκβξίσλ. 

4. Σε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη άιισλ ππνδνκψλ ηνπ 
Γήκνπ (πιαηείεο, πεδνδξφκηα, παηδηθέο ραξέο θ.ιπ.). 

5. Σελ πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ θαη αδξαλψλ πιηθψλ θαζψο θαη ησλ πιηθψλ 
νδνζηξσζίαο (ακκνράιηθν θιπ.) γηα ηε ζπληήξεζε νδνπνηίαο. 

6. Σε ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη επέθηαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Φσηηζκνχ θαζψο θαη ηελ 
πξνψζεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ αγξνηηθφ εμειεθηξηζκφ. 

7. Σε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Θηλήζεσο θαη Κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

8. Σα ηερληθά ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ. 
9. Σνλ  πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θαζψο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο 

λφκηκεο θαη αζθαινχο θίλεζεο θαη δξνκνινγίσλ ησλ νρεκάησλ θαη 
κεραλεκάησλ. 

10. Σελ πξνκήζεηα θαη ηνλ έιεγρν ησλ θαπζίκσλ θίλεζεο ησλ νρεκάησλ θαη ινηπψλ 
κεραλεκάησλ. 

11. Σελ επζχλε νξγάλσζε ρψξσλ κφληκεο θαη αζθαινχο ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ 
–κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ. 
 

Ακόμη θα αζκεί ηην εποπηεία και θα έσει ηην εςθύνη και ηον έλεγσο για : 
 

1. Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ δξνκνινγίσλ ησλ 
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απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ. 
2. Σελ απνθνκηδή θαη δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ. 
3. Σελ πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε ησλ θάδσλ. 
4. Σελ πεξηζπιινγή ησλ βαξέσλ αληηθεηκέλσλ. 
5. Σε ζπλεξγαζία κε ηελ δηνίθεζε ηνπ ΥΤΣΑ Γ.ΑΥΑΪΑ (Φιφθα) θαη ηνλ ΦΟ.Γ.Α. 
6. Σε ιεηηνπξγία  - εθαξκνγή θαη επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Αλαθχθισζεο θαζψο 

θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ. 
7. Σε ζχληαμε Θαλνληζκνχ Θαζαξηφηεηαο. 

 
Σέλορ, θα είναι απμόδιορ για: 

1. Θέκαηα Αγξνηηθνχ θαη Θηελνηξνθηθνχ Σνκέα. 
2. Σελ επνπηεία θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ πλεηαηξηζηηθψλ ζεκάησλ θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο ζπγθξφηεζεο νκάδσλ παξαγσγψλ. 
3. Σε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ θαζνξηζκφ πεδνδξφκσλ, ησλ κνλνδξνκήζεσλ 

θαη θαηεπζχλζεσλ θπθινθνξίαο θαζψο ηελ ηνπνζέηεζε ζεκάησλ (πηλαθίδεο), ηελ 
απνκάθξπλζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ θαη γεληθά ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 
απνθπγή δπζκελψλ επηδξάζεσλ ζηελ αζθάιεηα ησλ πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ. 

4. Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο πγθνηλσλίεο θαη Κεηαθνξέο ζηνλ Γήκν. 
5. Σε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

νρεκάησλ. 
6. Σε ιεηηνπξγία ησλ Γεκνηηθψλ Θνηκεηεξίσλ. 

7. Σε ιεηηνπξγία ησλ αληιηνζηαζίσλ απνρέηεπζεο. 
8. Σελ επηζθεπή - ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 
9. Σε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηεο Κνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ (Κ.Δ.Ι.) ηεο 

Δξπκάλζεηαο (Βηνινγηθνχ) θαζψο θαη ηελ επζχλε ζχλδεζεο ηνπ Γηθηχνπ 
Απνρέηεπζεο Γ.Δ. Φαξξψλ κε ηελ Κ.Δ.Ι. ηεο ΒΗ.ΠΔ. 

 
Δπίζηρ, οπίζεηαι μέλορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ για ηο σπονικό διάζηημα 

έυρ 6-11-2019 (Δγκύκλιορ 90 απιθ. ππυη. 59849/21-08-2019) 

 
Γ. ηον κ. Εώη Καπηζάκλη ηος Γευπγίος,  Ανηιδήμαπσο Ύδπεςζηρ Άπδεςζηρ 
Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ, ο οποίορ θα αζκεί  ηιρ παπακάηυ απμοδιόηηηερ: 
 
Θα έρεη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο θαη ηελ επνπηεία ησλ ηκεκάησλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο 
πνπ αζρνινχληαη κε ηελ χδξεπζε, άξδεπζε θαη ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία θαη ζα αζθεί 
αξκνδηφηεηεο Αληηδεκάξρνπ ηεο Γ.Δ. Σξηηαίαο. 
 
ςγκεκπιμένα θα έσει ηην εςθύνη και ηην εποπηεία για : 
 

1. Σελ επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
χδξεπζεο. 

2. Σνλ θαζαξηζκφ ησλ πδξαγσγείσλ θαη ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. 
3. Σελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, θαζψο θαη 

ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο απηνχ, φηαλ απαηηείηαη. 
4. Σελ επνπηεία ησλ θαηακεηξεηψλ χδξεπζεο θαη ηελ επζχλε κέηξεζεο ησλ 

θαηαλαιψζεσλ (πδξφκεηξα). 
5. Σελ αμηνπνίεζε θαη θαιιηέξγεηα πεγψλ θαζψο θαη ηελ αλφξπμε γεσηξήζεσλ. 
6. Σε ιεηηνπξγία ησλ αληιηνζηαζίσλ χδξεπζεο. 
7. Σε ζχληαμε  Θαλνληζκνχ χδξεπζεο θαη ηεο επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ηνπ. 
8. Σελ επζχλε θαη επνπηεία ησλ ηερληθψλ ζπλεξγείσλ χδξεπζεο. 
9. Σνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ κέξηκλα γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ πιηθψλ 

χδξεπζεο. 
10. Σηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο θαη ηελ επνπηεία ησλ πδξνλφκσλ. 
11. Σε ιεηηνπξγία ησλ αληιηνζηαζίσλ άξδεπζεο θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

αξδεπηηθψλ πεγψλ. 
12. Σελ επηζθεπή ζπληήξεζε θαζαξηζκφ θαη ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ άξδεπζεο. 
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13. Σελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ άξδεπζεο θαη ηελ επνπηεία εθαξκνγήο ηνπ. 
14. Σελ επζχλε ηεο επνπηείαο θαη ιεηηνπξγίαο Ιηκλνδεμακελήο «ΛΣΑΘΑ» ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ θαηά ηφπν αξκφδην θαη ηελ επηηξνπή ιεηηνπξγίαο απηήο. 
 
 

Ακόμη θα αζκεί απμοδιόηηηερ ηος ζςνηονιζηή και οπγανυηή ηυν ομάδυν 
πολιηικήρ πποζηαζίαρ και έκηακηυν αναγκών ηος Γήμος. 
 
ςγκεκπιμένα θα έσει ηην εςθύνη και ηην εποπηεία για : 

1. Σε ιεηηνπξγία ηνπ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 
2. Σελ Ππξνπξνζηαζία. 
3. Σελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία. 
4. Σνλ εθρηνληζκφ. 
5. Σελ αληηζεηζκηθή πξνζηαζία. 
6. Σν ζρεδηαζκφ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ. 

 
 
 Θαηά ηόπον Ανηιδήμαπσορ Γημοηικήρ Δνόηηηαρ Σπιηαίαρ 

1. Σελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο 
ζηε δεκνηηθή ελφηεηα.  

2. Σελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη 
ζηε δεκνηηθή ελφηεηα.  

3. Σε κέξηκλα γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ βξίζθεηαη ζηε δεκνηηθή 
ελφηεηα, ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο.  

4. Σελ ππνγξαθή, κε εμνπζηνδφηεζε ηνπ δεκάξρνπ, βεβαηψζεσλ θαη ινηπψλ 
δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ, πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ 
ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο.  

5. Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνέδξνπο ησλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ 
πξνβιεκάησλ ηνπο. 

Σέλορ, θα έσει ηην απμοδιόηηηα ηέλεζηρ πολιηικών γάμυν  
 
 

 Σηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ κ. Γευπγίος Παπαζκεςόποςλος, φηαλ 

απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ζα αζθεί ν Αληηδήκαξρνο κ. Ζλίαρ Βέππαρ. 

 

 Σηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ κ. Ζλία Βέππα, φηαλ απνπζηάδεη ή 

θσιχεηαη ζα αζθεί ν Αληηδήκαξρνο κ. Γεώπγιορ Παπαζκεςόποςλορ. 

 

 Σηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ κ. Γιονςζίος Γευπγανηόποςλος, φηαλ 

απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ζα αζθεί ν Αληηδήκαξρνο κ. Εώηρ Καπηζάκληρ . 

 

 Σηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ κ.  Εώη Καπηζάκλη, φηαλ απνπζηάδεη ή 

θσιχεηαη ζα αζθεί ν Αληηδήκαξρνο κ. Γιονύζιορ Γευπγανηόποςλορ. 

Δ. Οη αλσηέξσ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο δελ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ ή λα είλαη 

κέιε ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

Ε. Ζ αλάθιεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ είλαη δπλαηή κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελψλ απφ ηνλ 

νξηζκφ ηνπ, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη 

ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 
 

Ζ. Όηαλ ν Γήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, ηα θαζήθνληά ηνπ νξίδεηαη λα αζθεί ν 

Αληηδήκαξρνο κ. Γιονύζιορ Γευπγανηόποςλορ θαη φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη 

ηα θαζήθνληα ηνπ Γεκάξρνπ ζα αζθνχληαη απφ ηνλ Αληηδήκαξρν κ. Γεώπγιο 

Παπαζκεςόποςλο. 
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Θ. Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπηεί κία θνξά ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα θαη, αλ δελ ππάξρεη 

εκεξήζηα, ζε κία εβδνκαδηαία ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ Λνκνχ θαη λα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ  θαη ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» 

                                                                                                 Ο  Γήμαπσορ  

 

                                                                                           Θεόδυπορ Κπαπήρ  

 

Θοινοποίηζη: 
1. Γεψξγηνο Παξαζθεπφπνπινο 
2. Ζιίαο Βέξξαο 
3. Γηνλχζηνο Γεσξγαληφπνπινο 
4. Εψεο Καξηδάθιεο 
5. Γ/λζε  Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ,  

Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο 
6. Σκήκα Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ  
7. Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
8. Σκήκα ΘΔΠ 
9. Γξαθείν Αγξνηηθήο Παξαγσγήο 
10. Γξαθείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Πνιηηηζκνχ 
11. Βνήζεηα ζην πίηη 
12. Θέληξν Θνηλφηεηαο  
13. ΘΓΑΠ 
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