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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ.
352/17 απόφασης περί Ορισμού
Αντιδημάρχων Δήμου Αιγιαλείας
όπως αυτή τροποποιήθηκε –
συμπληρώθηκε με τις αριθ. 809/17
457/18 35/19 & 36/19 αποφάσεις
Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 45
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις: 1)των άρθρων 59 του Ν. 3852/7-6-2010 και 2)
του άρθρου 89 του Νόμου 3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/8-6-06) σχετικά
με τους Αντιδημάρχους και την αναπλήρωση Δημάρχου,
β)Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής πληθυσμού – κατοικιών του έτους 2011 για τον Δήμο Αιγιαλείας,
τα οποία αφορούν στον de facto πληθυσμό, που ανέρχεται στους
49.620 κατοίκους,
γ) Το γεγονός ότι ο Δήμος Αιγιαλείας έχει έξι (6) Δημοτικές
Ενότητες, τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες και εβδομήντα (70) Τοπικές Κοινότητες,
δ) Τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών της 18 ης Μαΐου
2014 και των επαναληπτικών τους της 25 ης Μαΐου 2014,
ε) Τα προβλήματα και τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και
στ)Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/317-2017), με το οποίο αντικαθίσταται ως παρακάτω το άρθρο 92 παρ.
1 του ν. 3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3
εδ. ε του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40/29-2-2012 τευχ. Α΄) και τροποποιήθηκε με τα άρθρο 9 της από 31-12-2012 Π.Ν.Π. (Α΄ 256) , που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013 (Α΄ 98): «Οι
δήμαρχοι , αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων
λαμβάνουν αντιμισθία , η οποία καταβάλλεται από το δήμο.»
ζ)Την υπ’ αριθ. 352/2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού
Αντιδημάρχων, όπως αυτή τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με τις
υπ’ αριθ. 809/2017 και 457/2018 αποφάσεις Δημάρχου
η)Την υπ’ αριθ. 35/19 απόφαση Δημάρχου περί ανάκλησης εν
μέρει της υπ’ αριθ. 352/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου και των
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τροποποιητικών αυτής με αριθ. 80/15-6-17, 535/1-6-18 και 648/22-618 ως προς το σκέλος που αφορά τον ορισμό της δημοτικής συμβούλου της πλειοψηφίας Βασιλικής Ψυχράμη του Χρήστου για το αξίωμα της Αντιδημάρχου Αιγιαλείας για το χρονικό διάστημα από 5-3-17
έως και 31-8-19 και
θ) Την υπ’ αριθ. 36/19 απόφαση Δημάρχου περί ανάκλησης εν
μέρει της υπ’ αριθ. 535/1-6-2018 απόφασης Δημάρχου και της τροποποιητικής αυτής με αριθ. 648/22-6-18 ως προς το σκέλος που
αφορά τον ορισμό του δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας κ.
Παναγιώτη Μαρινόπουλου του Αλεξίου για το αξίωμα του Αντιδημάρχου Αιγιαλείας για το χρονικό διάστημα από 1-6-2018 έως και 318-2019
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α) Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 352/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων, όπως αυτή τροποποιήθηκε –
συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. 809/2017, 457/2018, 35/2019 και
36/2019 αποφάσεις Δημάρχου με τον ορισμό του δημοτικού συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Δημητρίου Φιλιππάτου του Γεωργίου για
το αξίωμα του Αντιδημάρχου Αιγιαλείας (στη θέση των δύο Αντιδημάρχων κας Βασιλικής Ψυχράμη και κ. Παναγιώτη Μαρινόπουλου, που ανακλήθηκε ο ορισμός τους για το αξίωμα του Αντιδημάρχου με τις αποφάσεις Δημάρχου αριθ. 35/19 και 36/19 αντίστοιχα για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτές) για το χρονικό διάστημα από 21-1-2019 έως και 31-8-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 59 παρ. 5 και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
Α) ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ:
1. Το σχεδιασμό, κατασκευή, συντήρηση υποδομών όπως έργων οδοποιϊας
και συστημάτων άρδευσης.
2. Την κατασκευή και συντήρηση χώρων υγρών καυσίμων.
3. Την ευθύνη εκτέλεσης όλων των έργων και εργασιών του Δήμου.
4. Την ευθύνη της οργάνωσης – προγραμματισμού και έγκρισης κίνησης
όλου του τροχαίου υλικού του Δήμου.
5. Τον εξηλεκτρισμό, την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου,
για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της
τοπικής οικονομίας.
6. Την μέριμνα για τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από
τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και
λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα
όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού
από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.
7. Την οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών κοιμητηρίων.
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8. Τον εκτέλεση - επίβλεψη έργων πρασίνου και συντήρησης καλλωπιστικών χώρων πρασίνου.
9. Την Παιδεία (Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης), τον συντονισμό και
επίβλεψη του προγράμματος «ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», καθώς και για
τα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου
Αιγιαλείας» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου
Αιγιαλείας»
10. Την Πολιτική Ισότητας των Φύλλων.
Οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται σε συνεργασία με
τους αντίστοιχους γεωγραφικούς Αντιδημάρχους στην περιοχή ευθύνης τους.
Επίσης εξουσιοδοτείται για την υπογραφή όλων των εγγράφων
που εκδίδονται και είναι αρμοδιότητας των αντίστοιχων Τμημάτων
του Δήμου Αιγιαλείας, εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων που έχουν
τοπικό Αντιδήμαρχο.
Β) ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :
1. Την επίβλεψη και εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών της
Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών.
2. Την μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής
και πολεοδομικής ανάπτυξης.
Γ)ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
& ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ:
1. Την διαχείριση θεμάτων καθημερινότητας και εξυπηρέτησης του
Δημότη.
2. Την διεκπεραίωση – ιεράρχηση – προώθηση – εισήγηση παρακολούθηση αιτημάτων Δημοτών.
3. Την λειτουργία της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου, σε συνεργασία με
τους Προέδρους – Εκπροσώπους της Δημοτικής και των Τοπικών
Κοινοτήτων αυτής.
4. Την επεξεργασία – εισήγηση θεμάτων Δημοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων.
5. Την συνεργασία με Δημόσιο και φορείς και την υπογραφή
εγγράφων επί θεμάτων Εθνικών οδικών αξόνων.
6. Την ευθύνη δημοσίευσης όλων των διακηρύξεων του Δήμου.
7. Την ευθύνη διαχείρισης του εξοπλισμού των υπηρεσιών του
Δήμου.
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8. Την αξιοποίηση – διαχείριση της Δημόσιας και Δημοτικής
περιουσίας και την εποπτεία των κληροδοτημάτων.
9. Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση κωλύματος τόσο του
κ. Δημάρχου όσο και του Αντιδημάρχου κ. Βασιλείου Θ.
Χριστόπουλου.
10. Την υπογραφή εγγράφων γραφείου Μητρώου Αρρένων, Δημοτολογίου, εκλογικών και στρατολογικών πινάκων.
11. Τα τεχνικά θέματα και την παρακολούθηση των εν εξελίξει έργων
στη Δημοτική Ενότητα Διακοπτού
12. Τις Δημοτικές υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού
13. Τον έλεγχο του Κ.Ε.Π. Διακοπτού.
14. Τα θέματα καθαριότητας της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού και
την αποκομιδή αδρανών υλικών από αυτή.
15. Τα θέματα πολιτισμού, παιδείας, κοινωνικής πολιτικής της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού.
16. Την λειτουργία της Δημοτικής κοινότητας Διακοπτού και των
Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού σε
συνεργασία με τους Προέδρους - Εκπροσώπους αυτών.
Οι παραπάνω αρμοδιότητες θα ασκούνται στην περιοχή ευθύνης
και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους θεματικούς Αντιδημάρχους.
Επίσης εξουσιοδοτείται για την υπογραφή όλων των εγγράφων
που εκδίδονται και είναι αρμοδιότητάς του, καθώς και για την
επικύρωση εγγράφων.
Δ) Ο εν λόγω Αντιδήμαρχος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
Ε) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 352/2017 απόφαση Δημάρχου,
όπως αυτή τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. 809/2017
και 457/2018, 35/19 & 36/19 αποφάσεις Δημάρχου
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί μία φορά σε ημερήσια
εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού (Πάτρας) και να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας.
ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ:
1.- ΔΗΜΗΤΡΙΟΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ του Γεωργίου
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Παναγόπουλος
Κοινοποίηση:
1.Αποκεντρωμένη Δ/νση Πελ/σου
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου
. /.
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Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & Ν.Π.
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28
Τ.Κ. 26441 ΠΑΤΡΑ
2.- κ. Δημήτριο Φιλιππάτο
3.- Δ/ντρια Δ/κών Υπηρ. Δήμου
4.-Δ/ντρια Οικον. Υπηρ. Δήμου
5.- Δ/ντή Τεχν. Υπ. Δήμου
6.- Δ/ντή Πολεοδομίας
7.-Δ/ντή Προγραμ/σμού – Οργάνωσης & Πληρ/κής
8.-Δ/ντή Καθαριότητας Δήμου
9.- Πρ/νο Αυτοτελούς τμήματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
10.- Πρ/νο Αυτοτελούς τμήματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
11.- Πρόεδρο Συλλόγου μονίμων υπαλλήλων
12.- Πρόεδρο Σωματείου εργατ/των Δήμου

