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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 535
Ο ∆ήµαρχος 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 ∆ηµάρχου,
β)Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής πληθυσµού – κατοικιών του έτους 2011 για τον ∆ήµο Αιγιαλείας,
τα οποία αφορούν στον de facto πληθυσµό, που ανέρχεται στους
49.620 κατοίκους,
γ) Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Αιγιαλείας έχει έξι (6) ∆ηµοτικές
Ενότητες, τρεις (3) ∆ηµοτικές Κοινότητες και εβδοµήντα (70) Τοπικές Κοινότητες,
δ) Τα αποτελέσµατα των ∆ηµοτικών Εκλογών της 18ης Μαΐου
2014 και των επαναληπτικών τους της 25 ης Μαΐου 2014,
ε) Τα προβλήµατα και τις ανάγκες του ∆ήµου 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 ∆ηµάρχου περί ορισµού
Αντιδηµάρχων, όπως αυτή τροποποιήθηκε – συµπληρώθηκε µε τις
υπ’ αριθ. 809/2017 και 457/2018 αποφάσεις ∆ηµάρχου
η)Την υπ’ αριθ. 534/2018 απόφαση ∆ηµάρχου περί αποδοχής
παραιτήσεων των Αντιδηµάρχων κ.κ.: 1) ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και
2) Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α) Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 352/2017 απόφασης ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων, όπως αυτή τροποποιήθηκε –
συµπληρώθηκε µε τις υπ’ αριθ. 809/2017 και 457/2018 αποφάσεις
∆ηµάρχου: α) µε τον ορισµό δύο δηµοτικών συµβούλων πλειοψηφίας
για το αξίωµα του Αντιδηµάρχου ( στη θέση των δύο παραιτηθέντων
Αντιδηµάρχων), β) µε την µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε θέµατα
∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιακοπτού από τον Αντιδήµαρχο κ. Γ. Γιοβά
στον νέο Αντιδήµαρχο, γ) µε την µεταβίβαση επιπλέον αρµοδιοτήτων
σε θέµατα ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ στην Αντιδήµαρχο κα Βασιλική
Ψυχράµη και δ)µε την αρµοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάµων από
τον Αντιδήµαρχο κ. Περικλή Παπαγιαννακόπουλο µόνο λόγω
κωλύµατος ∆ηµάρχου και των δύο νέων Αντιδηµάρχων,
ως
παρακάτω:
Β)Τον ορισµό των ∆ηµοτικών Συµβούλων της πλειοψηφίας
κ.κ.:1) Παναγιώτη Μαρινόπουλο του Αλεξίου και 2) Βασιλείου
Χριστόπουλου του Θεοφάνους για το αξίωµα των Αντιδηµάρχων
Αιγιαλείας (στην θέση των παραιτηθέντων Αντιδηµάρχων) για το
χρονικό διάστηµα από 1-6-2018 έως και 31-08-2019, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 5, µεταβιβάζουµε και κατανέµουµε
σε αυτούς τις παρακάτω αρµοδιότητες:
1) Τον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ του Αλεξίου:
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
& ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ
ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ:
1. Την διαχείριση θεµάτων καθηµερινότητας και εξυπηρέτησης του
∆ηµότη.
2. Την διεκπεραίωση – ιεράρχηση – προώθηση – εισήγηση παρακολούθηση αιτηµάτων ∆ηµοτών.
3. Την λειτουργία της ∆ηµοτικής Ενότητας Αιγίου, σε συνεργασία µε
τους Προέδρους – Εκπροσώπους της ∆ηµοτικής και των Τοπικών
Κοινοτήτων αυτής.
4. Την επεξεργασία – εισήγηση θεµάτων ∆ηµοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων.
5. Την συνεργασία µε ∆ηµόσιο και φορείς και την υπογραφή
εγγράφων επί θεµάτων Εθνικών οδικών αξόνων.
6. Την ευθύνη δηµοσίευσης όλων των διακηρύξεων του ∆ήµου.
7. Την ευθύνη διαχείρισης του εξοπλισµού των υπηρεσιών του
∆ήµου.
8. Την αξιοποίηση – διαχείριση της ∆ηµόσιας και ∆ηµοτικής
περιουσίας και την εποπτεία των κληροδοτηµάτων.
9. Την τέλεση πολιτικών γάµων σε περίπτωση κωλύµατος τόσο του
κ. ∆ηµάρχου όσο και του Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Θ.
Χριστόπουλου.

10. Την υπογραφή εγγράφων γραφείου Μητρώου Αρρένων, ∆ηµοτολογίου, εκλογικών και στρατολογικών πινάκων.
11. Τα τεχνικά θέµατα και την παρακολούθηση των εν εξελίξει έργων
στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ιακοπτού
12. Τις ∆ηµοτικές υπηρεσίες της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιακοπτού
13. Τον έλεγχο του Κ.Ε.Π. ∆ιακοπτού.
14. Τα θέµατα καθαριότητας της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιακοπτού και
την αποκοµιδή αδρανών υλικών από αυτή.
15. Τα θέµατα πολιτισµού, παιδείας, κοινωνικής πολιτικής της
∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιακοπτού.
16. Την λειτουργία της ∆ηµοτικής κοινότητας ∆ιακοπτού και των
Τοπικών Κοινοτήτων της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιακοπτού 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.
Ο εν λόγω Αντιδήµαρχος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
2) Τον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ του Θεοφάνους:
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :
1. Την ευθύνη προγραµµατισµού όλων των έργων του ∆ήµου.
2. Την εκπροσώπηση του ∆ήµου Αιγιαλείας στο Φορέα ∆ιαχείρισης
Χελµού – Βουραϊκού.
3. Την ευθύνη του τοµέα Ανάπτυξης, Ενέργειας και εναλλακτικών
µορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
4. Την αποκλειστική διαχείριση όλων των Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων και των εν γένει θεµάτων που συνδέονται µε
χρηµατοδοτήσεις στο πλαίσια προγραµµάτων χρηµατοδότησης.
Την προώθηση και τον συντονισµό υλοποίησης προγραµµάτων που
σχετίζονται µε την επιχειρηµατικότητα.
5. Την κατάρτιση Στρατηγικού µακρόπνοου σχεδιασµού και Ετήσιου
Προγράµµατος δράσης και Τεχνικού Προγράµµατος.
6. Την δηµιουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών-εξυπηρέτησης του
δήµου για τους πολίτες. Τον προγραµµατισµό σεµιναρίων ή
επιµορφωτικών ηµερίδων σε συνεργασία µε το ΕΚ∆∆Α, ΕΕΤΑ ή
άλλους φορείς για τους υπαλλήλους του ∆ήµου.
7. Την ∆ιοίκηση - Εποπτεία - Συντονισµό του Τµήµατος
Προγραµµατισµού, οργάνωσης, τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών. Θέµατα διαφάνειας, στρατηγικής και προµήθειας
και µελετών ΤΠΕ και διαχείρισης εξοπλισµού ΤΠΕ. Υπογραφή
σχετικών διοικητικών εγγράφων, αποφάσεων, πράξεων.

8. Την προστασία των ακτών από τη διάβρωση από τα θαλάσσια
ύδατα, καθώς και την εκπόνηση µελετών και παρακολούθηση των
έργων για την αποκατάστασή τους.
9. Την παρακολούθηση του Προγράµµατος Καθαρές Ακτές –
Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και την ναυαγοσωστική κάλυψη των
ακτών.
10. Την εποπτεία του γραφείου αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και την
διαχείριση βοσκοτόπων και κτηνοτροφίας.
11. Την ανάπτυξη και δηµιουργία & διαχείριση κατασκηνώσεων.
12. Την τέλεση πολιτικών γάµων σε περίπτωση κωλύµατος του κ.
∆ηµάρχου.
13.Την εποπτεία για την προέγκριση και έκδοση αδειών ίδρυσης και
εγκατάστασης καταστηµάτων – επιχειρήσεων και λοιπών
δραστηριοτήτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία, επιβολή και εφαρµογή κυρώσεων για
παραβάσεις, για την έκδοση αδειών λειτουργίας και παράτασης
ωραρίου Μουσικών Οργάνων, την έκδοση αδειών ΘεάτρωνΚινηµατογράφων, INTERNET, κλπ. αδειών καταστηµάτων &
επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
14.Την κοινωνική Μέριµνα, την Κοινωνική Προστασία και την
επιχορήγηση Ν.Π.∆.∆., πολιτιστικών – αθλητικών συλλόγων,
καθώς και την στήριξη των ευπαθών κοινωνικών οµάδων.
15.Την προστασία και Προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας.
Οι παραπάνω αρµοδιότητες θα ασκούνται σε συνεργασία µε
τους αντίστοιχους Αντιδηµάρχους στην περιοχή ευθύνης τους.
Επίσης εξουσιοδοτείται για την υπογραφή όλων των εγγράφων
που εκδίδονται και είναι αρµοδιότητας των αντίστοιχων Τµηµάτων
του ∆ήµου Αιγιαλείας, εκτός των ∆ηµοτικών Ενοτήτων που έχουν
τοπικό Αντιδήµαρχο.
Γ)
Στην Αντιδήµαρχο κα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΨΥΧΡΑΜΗ του
Χρήστου, µεταβιβάζεται επί πλέον των άλλων αρµοδιοτήτων
(σύµφωνα µε αριθ. 352/17, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 809/17
απόφαση ∆ηµάρχου) η αρµοδιότητα ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ µε
ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :
1. Την επίβλεψη και εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών της
∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας, Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και
Εφαρµογών.
2. Την µελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής
και πολεοδοµικής ανάπτυξης.
∆) Από τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΙΟΒΑ του Παύλου, αφαιρείται η
αρµοδιότητα για την ∆ηµοτική Ενότητα ∆ιακοπτού, και παραµένουν
οι λοιπές αρµοδιότητες, σύµφωνα µε την 352/17 απόφαση ∆ηµάρχου
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 809/17 απόφαση ∆ηµάρχου) , ως
παρακάτω:

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
– ΑΚΡΑΤΑΣ
ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ :
1. Τα τεχνικά θέµατα και την παρακολούθηση των εν εξελίξει έργων στις
∆ηµοτικές Ενότητες Αιγείρας – Ακράτας
2. Τις ∆ηµοτικές υπηρεσίες δηµοτικών ενοτήτων Αιγείρας – Ακράτας
3. Τον έλεγχο των Κ.Ε.Π. Αιγείρας – Ακράτας
4. Τα θέµατα καθαριότητας των δηµοτικών ενοτήτων Αιγείρας – Ακράτας
5. Τα θέµατα πολιτισµού, παιδείας, κοινωνικής πολιτικής των δηµοτικών
ενοτήτων Αιγείρας – Ακράτας
6. Την λειτουργία των ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων των
∆ηµοτικών Ενοτήτων Αιγείρας - Ακράτας 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.
Ε) Στον κ. ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, παραµένει η
αρµοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάµων (σύµφωνα µε την 352/17
απόφαση ∆ηµάρχου όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 457/18
απόφαση ∆ηµάρχου), αλλά σε περίπτωση κωλύµµατος
του
∆ήµαρχου και των Αντιδηµάρχων κ.κ.: -Παναγιώτη Μαρινόπουλου
και Βασιλείου Θεοφ. Χριστόπουλου
ΣΤ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος των
Αντιδηµάρχων τις αρµοδιότητές τους ασκεί ο κ. ∆ήµαρχος.

ανωτέρω

Ζ) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 352/2017 απόφαση ∆ηµάρχου,
όπως αυτή τροποποιήθηκε – συµπληρώθηκε µε τις υπ’ αριθ. 809/2017
και 457/2018 αποφάσεις ∆ηµάρχου
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί µία φορά σε ηµερήσια εφηµερίδα
της πρωτεύουσας του Νοµού (Πάτρας) και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου Αιγιαλείας.
∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΩΝ:
1.- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ του Αλεξίου
2.-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του Θεοφάνους
Ο ∆ήµαρχος
Αθανάσιος Παναγόπουλος

Κοινοποίηση:
1.Αποκεντρωµένη ∆/νση Πελ/σου
∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου
Γεν. ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης
Τµήµα Τοπ. Αυτ/σης & Ν.Π.
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28
Τ.Κ. 26441 ΠΑΤΡΑ
2.-Παναγιώτη Μαρινόπουλο
3-Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο
4.-Βασιλική Ψυχράµη
5.- Περικλή Παπαγιαννακόπουλο
6.-Γεώργιο Γιοβά
7. ∆ιευθυντές Υπηρεσιών ∆ήµου
8.-Προϊσταµένους Τµηµάτων ∆ήµου
9.-Πρόεδρο Συλλόγου µονίµων υπαλλήλων
10.- Πρόεδρο Σωµατείου εργατ/των ∆ήµου

