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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Aφού έλαβε υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).
 Την υπ' αριθ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 N.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι
οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.
 Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής του έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Τριφυλίας.
 Το γεγονός ότι ο Δήμος Τριφυλίας έχει έξι ( 6 ) Δημοτικές Ενότητες.
 Την αρ. 120/2017 απόφαση Δημάρχου Τριφυλίας.
 Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 1797/Β/6-6-2012.)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Τριφυλίας:
Α.
Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κατσούλα Ιωάννη του Κωνσταντίνου στον οποίο
παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των
Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της
Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο,
Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών
Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών
Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.
2.Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και Διαχείρισης
Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
3. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και συγκεκριμένα:
- τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με
χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης που άπτονται των
καθ΄ υλη
αρμοδιοτήτων του.
4. Προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριφυλίας.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Γαργαλιάνων.
1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική
ενότητα.
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
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3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική
ενότητα.
4. Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Γαργαλιάνων.
5. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους
των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
6. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Γαργαλιάνων.
7. Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και
περιουσιακών στοιχείων
8. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας Γαργαλιάνων και σε συνεργασία με
τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής
αντικείμενα:
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των
αντλιοστασίων.
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της παραπάνω ενότητας, της αποκομιδής και
διαχείρισης των αποβλήτων.
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα
ανωτέρω αντικείμενα.
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα
ανωτέρω αντικείμενα.
Β.
Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μερκούρη Ιωάννη του Δήμου, στον οποίο δεν παρέχεται
αντιμισθία και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
- την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του
Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας
Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
- την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.
- την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις
βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
- την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.
- τη χορήγηση αδειών του προσωπικού.
- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών.
- τη λειτουργία των ΚΕΠ.
- τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
- τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
- την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις
πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
2. Παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας και ιδίως:
- τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα
οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών,
πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας
των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
- τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης
Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για
Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Αετού:
1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική
ενότητα.
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική
ενότητα.
4. Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές
υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Αετού.
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5. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των
τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
6. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Αετού.
7. Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και
περιουσιακών στοιχείων
8. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας Αετού και σε συνεργασία με τον καθ’
ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των
αντλιοστασίων
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της παραπάνω ενότητας, της αποκομιδής και
διαχείρισης των αποβλήτων.
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας
στα ανωτέρω αντικείμενα
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας
στα ανωτέρω αντικείμενα

Γ.
Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πούλο Αναστάσιο του Δημητρίου, στον οποίο δεν
παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει:

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Φιλιατρών:
1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική
ενότητα.
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική
ενότητα.
4. Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Φιλιατρών.
5. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους
των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
6. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Φιλιατρών.
7. Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και
περιουσιακών στοιχείων.
8. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας Φιλιατρών και σε συνεργασία με τον
καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των
αντλιοστασίων
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της παραπάνω ενότητας, της αποκομιδής και
διαχείρισης των αποβλήτων.
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα
ανωτέρω αντικείμενα.
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα
ανωτέρω αντικείμενα.

Δ.

Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσίγγανο Παναγιώτη του Ηλία στον οποίο παρέχεται

αντιμισθία και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος:
- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου,
της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του
ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
- την επίβλεψη μελετών, προμηθειών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου.
- την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας
και τεχνολογίας.
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- Την ευθύνη των δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και
διαχείριση των υδάτινων πόρων.
- Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
- Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών,
την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των
αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
2. Τουριστικής ανάπτυξης και Απασχόλησης και συγκεκριμένα:
- τη τήρηση των μητρώων και στοιχείων που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην
περιοχή του Δήμου Τριφυλίας (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές,
στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά στοιχεία κλπ).
-τον σχεδιασμό και την εισήγηση προγραμμάτων δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του
τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία
με τους τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής. Μεριμνά για την εφαρμογή των
προγραμμάτων αυτών.
- τη μέριμνα για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστιικής προβολής της
περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους
ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες
περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ.).
- τη μέριμνα για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης/πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.
- την εποπτεία και διαχείριση των ξενώνων του Δήμου εφαρμόζοντας και λειτουργώντας προγράμματα
φιλοξενίας και τουριστικών ανταλλαγών, υποστηρίζοντας τη λειτουεργία επιτροπών τουριστικής προβολής
και ανάπτυξης.
- τον σχεδιασμό, την εισήγηση της εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων δράσης και την εφαρμογή
τοπικών προγραμμάτων δράσης και τοπικών πρωτοβουλιών ή τη συμμετοχή σε ανάλογες δράσεις και
πρωτοβουλίες, γαι τη προώθηση και διερεύνηση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
- τη μέριμνα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης προωθώντας
την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρα Επαγγελματικής
Κατάρτισης σε συνεργασία και με το Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και με τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης
της Περιφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής
κατάρτισης του περιφερειακού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης.
- τη μέριμνα για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη
συμβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά
εργασίας. Μεριμνά για την δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις
ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.
3. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και συγκεκριμένα:
- τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με
χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης που άπτονται των καθ΄ υλη
αρμοδιοτήτων του.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Κυπαρισσίας:
1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική
ενότητα.
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική
ενότητα.
4. Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Κυπαρισσίας.
5. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους
των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
6. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Κυπαρισσίας.
7. Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και
περιουσιακών στοιχείων.
8. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας Κυπαρισσίας και σε συνεργασία με
τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής
αντικείμενα:
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- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων άρδευσης και των αντλιοστασίων
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της παραπάνω ενότητας, της αποκομιδής και
διαχείρισης των αποβλήτων.
- της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας
στα ανωτέρω αντικείμενα.
- της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας
στα ανωτέρω αντικείμενα.
Ε.
Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσακανίκα Γεώργιο του Κωνσταντίνου, στον οποίο
παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Πολιτικής Προστασίας:
- Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
- Την ευθύνη και την εποπτεία για την εκπόνηση και διατύπωση προγραμμάτων και εισηγήσεων
σχεδιασμού, το συντονισμό υπηρεσιών, μέσων και δράσεων, υποστήριξη οργάνων και ενεργειών για την
πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.

β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Αυλώνας:
1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική
ενότητα.
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
4. Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές
υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Αυλώνας.
5. Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των
τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
6. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Αυλώνας.
7. Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και
περιουσιακών στοιχείων.
8. Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας Αυλώνας και σε συνεργασία με τον καθ’
ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
9. Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των
αντλιοστασίων.
10.Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της παραπάνω ενότητας, της αποκομιδής και
διαχείρισης των αποβλήτων.
11.Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας
στα ανωτέρω αντικείμενα.
12.Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας
στα ανωτέρω αντικείμενα.
2. Ορίζει τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Τριφυλίας:
Α.
Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κο
μεταβιβάζει καθ' ύλην τις αρμοδιότητες:

Χρονόπουλο Σπυρίδων του Παναγιώτη

και του

1. Πολεοδομίας:

-

Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων
του Δήμου και συγκεκριμένα
των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης,
Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων,
Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας.
2. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου:
-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
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-την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
-την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης,
εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
-την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την
προστασία του καταναλωτή.
-τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών
δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
- την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ
224Α'/2001).
- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή
προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και
την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Β.
Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσαλαμανδρή Θεόδωρο του Σωτηρίου ως υπεύθυνο σε
θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας και Αλιείας) και του μεταβιβάζει:
α. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Τριπύλης:
1.Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική
ενότητα.
2.Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
3.Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
4.Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές
υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Τριπύλης.
5.Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των
τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
6.Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Τριπύλης.
7.Την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και
περιουσιακών στοιχείων.
8.Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας Τριπύλης και σε συνεργασία με τον καθ’
ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
-Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των
αντλιοστασίων.
-Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της παραπάνω ενότητας, της αποκομιδής και
διαχείρισης των αποβλήτων.
-Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα
ανωτέρω αντικείμενα.
-Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα
ανωτέρω αντικείμενα.
Γ.
Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σαρμαντζή Δημήτριο του Νικολάου και του μεταβιβάζει
καθ' ύλην τις αρμοδιότητες:
1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Δημοτικής Υγείας, Εθελοντισμού, Κοινωνικής
Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων και ιδίως:
-την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την
εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την
πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης,
την απασχόληση.
-την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που
προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή
αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη
λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη
λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
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-Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα
προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου.
-Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην
ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.
-Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην
ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.
-Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων
και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.
-Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή της
δημόσιας υγείας.
Η θητεία των ανωτέρω ορίζεται για χρονικό διάστημα δυόμισι ετών ήτοι, από σήμερα 16/03/2017
έως και 31/08/2019.
Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού
συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη
απόφαση του δημάρχου.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μερκούρης
Ιωάννης που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα
ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα. Κωνσταντέλου Γιαννούλα.
Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κατσούλα Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.
Τσίγγανος Παναγιώτης, ενώ, τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσίγγανου Παναγιώτη που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κατσούλας Ιωάννης.
Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Κωνσταντέλου Γιαννούλας που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Μερκούρης Ιωάννης, ενώ, τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μερκούρη Ιωάννη που
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Κωνσταντέλου Γιαννούλα.
Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Πούλου Αναστάσιου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.
Τσακανίκας Γεώργιος, ενώ, τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσακανίκα Γεώργιου που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πούλος Αναστάσιος.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Τριφυλίας
Κατσίβελας Παναγιώτης

