
1 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ζαχάρω     10-3-2023 
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1679 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Πληρ. Δράκος Θωμάς 
Τηλ: 2625360301 -309 
T.K. 27054 Ζαχάρω 

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 
(άρθρο 59) «ΣΕ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΑΛΗΨΗ». 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ:  88/2023 
Ο Δήμαρχος 

Έχοντας υπόψη:  
1 .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 άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α' 133) Πρόγραμμα 
Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του 
Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B') απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 
"Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, 
σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει." 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α' 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 
ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία. 
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. 
ΓΠ-191/20.3.2014 (Β' 698)) για τον Δήμο Ζαχάρως , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός 
του ανέρχεται στους 8.953 κατοίκους. 
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ζαχάρως έχει Δύο ( 2 ) Δημοτικές Ενότητες. 
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις ( 4 ) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και 
ένας (1) άμισθος Αντιδήμαρχος. 
8.  την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων 
και την αριθ. εγκ 48/22119/7-4-2020 με ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ 
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ.)  
10. Την 3533/634/2012 (Β' 236) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίνεται η 
187/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαχάρως και ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
11.Την αριθ.2/168/13-1-2022 απόφαση Δημάρχου με ΑΔΑ: ΩΧΖΒΩΡΗ-Ω4Β  για τον ορισμό 
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Αντιδημάρχων της οποίας παύει η ισχύς της. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ζαχάρως, 
με θητεία από την κατά Νόμο δημοσίευση της μέχρι 31-12-2023, εντός της τρέχουσας 
δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 
1. Τον κ. Αλεξανδρόπουλο Φώτιο του Αθανασίου έμμισθος,  καθ' ύλην Αντιδήμαρχο 
Οικονομικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
Α. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως: 
1.Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του 
Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, 
Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων 
φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου 
- Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων. 

1α. Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον 
προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε 
αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

2. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και 
Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού. 
- Την οργάνωση και την λειτουργία Αποθήκης των πάσης φύσεως προμηθειών, υλικών, 
εργαλείων και μέσων για την λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.  
- την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που 
σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες. 
Β. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου. 
- τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
- 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 
- 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. 
-  Σε θέματα ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων. 
-  Σχεδιάζει, εισηγείται  και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και 
δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων  
άθλησης στους κατοίκους. Περιλαμβάνονται  πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως : 
-  (α) Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δημοτικά 
γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης). 
- (β) Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού 
και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. 
- (γ) Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με 
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διυπουργική απόφαση. 
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται ο καθείς εκ των Αντιδημάρχων στο καθ' 
ύλην έργο του 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. Την κ. Λαμπροπούλου Νικολία  του Κωνσταντίνου, άμισθη  καθ' ύλην Αντιδήμαρχο 
Διοικητικών Υπηρεσιών και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

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 έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού 
- τη χορήγηση αδειών του προσωπικού 
- την τέλεση γάμων 
- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών 
- τη λειτουργία των ΚΕΠ 
- τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
- τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια  
- τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών 
- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας 
διαφήμισης 
- την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες 
(ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001) 
- Συμβάλλει στη διαδικασία τέλεσης των πολιτικών γάμων, μεριμνώντας για το χώρο 
τέλεσής όπως και διατηρώντας και ενημερώνοντας το ημερολογιακό πρόγραμμα όπως σε 
συνεργασία με το Γραφείο Ληξιαρχείου. 

Και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ζαχάρως : ΦΕΚ 
236/9-2-2012 , ΦΕΚ 3167/12-9-2017 , ΦΕΚ 661/28-2-2019 , ΦΕΚ 2092/5-6-2019 και των 
άρθρων 6,7 και 9 του Ο.Ε.Υ  
 
3.Τον κ. Βλάχο Χρήστο του Σπυρίδωνα, έμμισθο, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, 
Πολεοδομίας, Γραφείου Κίνησης (Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων) και Πολιτικής 
Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
Α. 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, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - 
Επίβλεψης έργων. 
Β. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων 
Οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, 
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χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, 
Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας. 
Γ. Θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση 
υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών , κόμβων και διαβάσεων κ.τ.λ.) 
Δ. Κτιριακά έργα 
Ε. Υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά έργα 
ΣΤ. Επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων του Τμήματος που εκτελούνται με αυτεπιστασία 
Ζ. Θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων 
Η. Αναθεώρηση και οικοδόμηση οικοδομικών αδειών (Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών 
οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν 
απαιτείται). 

Θ. Έλεγχο κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και επιβολής προστίμων. 
Ι. Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών 
ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας. 
Κ. Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας 
Λ. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων 
Μ. Την λειτουργία γραφείου Πολιτικής Προστασίας το οποίο είναι αρμόδιο για την 
διατύπωση εισηγήσεων, σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, 
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου. 
Ν. Ανατίθενται οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και η Εκτέλεση Έργων 
Ηλεκτροφωτισμού ., Επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση ηλεκτροφωτισμού των 
οδών και γενικά των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου. 

Και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ζαχάρως ΦΕΚ 
236/9-2-2012 , ΦΕΚ 3167/12-9-2017 , ΦΕΚ 661/28-2-2019 , ΦΕΚ 2092/5-6-2019. 

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εξουσιοδοτείται ο καθείς εκ των Αντιδημάρχων στο καθ' 
ύλην έργο του 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. 

4.Τον κ. Καλογερόπουλο Φώτιο του Θεοδώρου, έμμισθο, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο 
Καθαριότητας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
Α. Την μελέτη την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και 
την μέριμνα για την έκδοση της προβλεπόμενης  άδειας συλλογής και μεταφοράς. 
Β. Την μελέτη και την εισήγηση των τεχνικών προδιαγραφών και των αναγκαίων 
ποσοτήτων των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών. 
Γ. Την διαμόρφωση των κατάλληλων προγραμμάτων για την διενέργεια των εργασιών 
καθαριότητας. 
Δ.Την ευθύνη της Υπηρεσίας Πρασίνου. 

Και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ζαχάρως ΦΕΚ 
236/9-2-2012 , ΦΕΚ 3167/12-9-2017 , ΦΕΚ 661/28-2-2019 , ΦΕΚ 2092/5-6-2019. 
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εξουσιοδοτείται ο καθείς εκ των Αντιδημάρχων στο καθ' 
ύλην έργο του 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. 
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5.Την κα Σκαλτσά Δήμητρα του Ευσταθίου, έμμισθη, καθ' ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχο 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής και τις μεταβιβάζονται 
οι παρακάτω αρμοδιότητες: 
Α. Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων: 

- Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 
Πολιτισμού. Μεριμνά για την ενίσχυση, όπως επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής 
κατάρτισης, προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Κέντρων 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, όπως αντίστοιχης Περιφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη όπως 
προγραμματικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού 
προγράμματος δια βίου μάθησης. 
- (Αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού και Νέας  Γενιάς). 
- Σχεδιάζει, εισηγείται  και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και 
δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την 
προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό 
επίπεδο. Περιλαμβάνονται  πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως: 
- (α) Δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, 
κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών 
χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ. 
- (β) Διοργάνωση και εφαρμογή  πολιτιστικών προγραμμάτων (θεατρικές 
παραστάσεις, συναυλίες και όπως πολιτιστικές εκδηλώσεις). 
- (γ) Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και 
ιστορικών χώρων όπως περιοχής. 
- (δ) Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών 
κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους. 
- (ε) Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο. 
- (στ) Προώθηση όπως ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού. 
- Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων. Στο πλαίσιο 
αυτό και σύμφωνα με όπως δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με όπως ισχύουσες 
διατάξεις:  
- (α) Εισηγείται για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική 
επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας. 
- (β) Εισηγείται για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού 
χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου. 
- (γ) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και 
συγκροτημάτων μουσικής δωματίου). 
- Τηρεί το μητρώο νέων και  συνεργάζεται με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων για την 
ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη όπως 
προσωπικότητας των νέων. 
- Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται όπως 
νέους και συμμετέχει όπως σχεδιασμούς και τα προγράμματα όπως Γενικής Γραμματείας 
Όπως Γενιάς. 
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- Παρακολουθεί  τη λειτουργία και δράση δημοτικών δομών και νομικών προσώπων 
που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του πολιτισμού και Νέας Γενιάς. 
- Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του Πολιτισμού, και Νέας Γενιάς, 
συμπληρωματικά με όπως δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νομικά 
Πρόσωπα του Δήμου. 
- Εποπτείας και ελέγχου λειτουργίας ιδιωτικών και δημοτικών παιδικών ή 
βρεφονηπιακών σταθμών. 
- Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες 
-Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης 
ηλικιωμένων που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.  
- Την οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  
- Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών 
- Εφαρμογής προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας 
- Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 
 - Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 
 Β. Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης 
-Γ. Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Παιδικού Σταθμού Ζαχάρως  
-Δ. Της Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας 
-Ε. Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα 

Και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ζαχάρως ΦΕΚ 236/9-2-
2012 , ΦΕΚ 3167/12-9-2017 , ΦΕΚ 661/28-2-2019 , ΦΕΚ 2092/5-6-2019. 
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εξουσιοδοτείται ο καθείς εκ των Αντιδημάρχων στο καθ' 
ύλην έργο του 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.  
 
- Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη 
του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. 

- Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον 
ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται 
στην άσκηση των καθηκόντων του. 
 
- Εξουσιοδοτούνται όλοι οι Αντιδήμαρχοι για την θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής και την θεώρηση γνήσιων αντιγράφων όπου αυτό είναι απαραίτητο 
σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία. 

      -     Εξουσιοδοτούνται όλοι οι Αντιδήμαρχοι για  την τέλεση Πολιτικών γάμων. 
 

 α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Αλεξανδρόπουλου Φωτίου του Αθανασίου 
που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Λαμπροπούλου Νικολία  του 
Κωνσταντίνου 
β. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Λαμπροπούλου Νικολίας  του Κωνσταντίνου 
που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος του 
Αθανασίου.  
γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καλογερόπουλου Φωτίου του Θεοδώρου που 
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Χρήστος του Σπυρίδωνα 
δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βλάχου Χρήστου του Σπυρίδωνα που 
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί oΑντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος του 
Αθανασίου 
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ε. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Σκαλτσά Δήμητρας του Ευσταθίου που 
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καλογερόπουλος  Φώτιος του 
Θεοδώρου. 

 
στ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η 
Αντιδήμαρχος κ. Σκαλτσά  Δήμητρα του Ευσταθίου που αναπληρώνει το Δήμαρχο. 
 
Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που 
συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης είναι 
αρμοδιότητα την οποία θα ασκήσει ο ίδιος ο Δήμαρχος. 
Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά στην ημερήσια εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» Πύργου, 
εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Ζαχάρως και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως 
 
 
 
 
 

Αλεξανδρόπουλος Κωνσταντίνος 
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