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ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Τριφυλίας» 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 

Αφού έλαβε υπόψη:  

 Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε 

από την παρ. 1 του αρ. 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι και από το 

αρ. 5 του ν. 4623/2019 (Α’ 134). 

 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. 

 Την υπ’ αριθμ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος Β’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 

«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, 

σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.» 

 Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 68 του ν. 4555/2018 (Α’), αναφορικά με τον ορισμό 

Αντιδημάρχων. 

 Τις διατάξεις του αρ. 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από 

το αρ. 33 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), αναφορικά με την αντιμισθία των αιρετών. 

 Την υπ’ αριθ. 59633/20.08.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός 

Αντιδημάρχων». 

 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.  

 Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 1797/Β/6-6-2012.) 

 Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Ορίζει Αντιδημάρχους του Δήμου Τριφυλίας µε θητεία από 05/09/2019 μέχρι 

04/09/2020 μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως 

παρακάτω: 

Α.    Ορίζει τον  κ. Ασημακόπουλο Γεώργιο του Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο της 

πλειοψηφίας, Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Καθαριότητας και Πολιτικής 

Προστασίας και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης: 

 

 της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου. 
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 για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων στον 

τομέα Καθαριότητας και Περιβάλλοντος. 

 του Τμήματος Συντηρήσεων, Έργων και Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας. 

 του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος Μελετών, Εκτέλεσης Έργων και 

Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής 

Προστασίας. 

 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. 

 σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της 

αρμοδιότητάς του. 

 

Β.      Ορίζει τον  κ. Βλάχο Αντώνιο του Θεμιστοκλέους Δημοτικό Σύμβουλο της 

πλειοψηφίας Αντιδήμαρχο Τεχνικών Μελετών και Πολεοδομίας και  του μεταβιβάζει 

την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης: 

 του Τμήματος Μελετών, Εκτέλεσης Έργων και Πολιτικής Προστασίας πλην του 

Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

 του Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης). 

 σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της 

αρμοδιότητάς του. 

 

Γ.     Ορίζει τον  κ. Στριμπάκο Δημήτριο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο της 

πλειοψηφίας,  Αντιδήμαρχο Διοικητικού, Οικονομικού και Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης: 

 της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και της  υπογραφής όλων των 

εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων που αφορούν στην εν λόγω 

Υπηρεσία. 

 της Οργάνωσης υπηρεσιών Δήμου και Επιχειρήσεων.  

 της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που 

συνδέονται µε χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης. 

 σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της 

αρμοδιότητάς του. 

 

Δ. Ορίζει τον  κ. Φρούσο Νικόλαο του Αποστόλου, Δημοτικό Σύμβουλο της 

πλειοψηφίας, Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού και του μεταβιβάζει την 

αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης: 

 του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού – Αθλητισμού του  

Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Δημ. Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού – 

Αθλητισμού. 

 σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της 

αρμοδιότητάς του. 

2. 

α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ασημακόπουλου Γεωργίου που 

απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Στριμπάκος Δημήτριος και 

όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. 
Ασημακόπουλος 

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βλάχου Αντωνίου που απουσιάζει 

ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Φρούσος Νικόλαος και όταν αυτός 
κωλύεται ή απουσιάζει τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Αντώνιος.   
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3. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 

Αντιδήμαρχος κ. Ασημακόπουλος Γεώργιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και 

όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από 

τον Αντιδήμαρχο κ. Στριμπάκο Δημήτριο 

4. Οι τελέσεις των πολιτικών γάμων αναθέτονται εναλλακτικά με τον Δήμαρχο σε όλους τους 

Αντιδημάρχους. 

5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί µία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε 

μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

       Ο Δήμαρχος Τριφυλίας  

 

       Γεώργιος Λεβεντάκης  
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