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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3/2021 
 

Θέμα: Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχων – Ορισμός νέων. 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 
 

Έχοντας υπ’ όψη : 
1) Το άρθρο 59 «Αντιδήμαρχοι» του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 

άρθρου 68 του ν. 4555/18 (Α΄133) και συμπληρώθηκε με το άρθρο  47 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204) 
αναφορικά με τους άμισθους Αντιδημάρχους.  

2) Το άρθρο 54 «Παραίτηση αιρετών» του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 41 του ν.  
4555/2018. 

3) Το   άρθρο  58  «Αρμοδιότητες του δημάρχου» του  ν.  3852/2010. 
4) Την περ. γ της παρ.2 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 (Α' 134) περί της θητείας των Αντιδημάρχων. 
5) Την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (Β’ 1327) «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει». 
6) Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.  48/22119/07.04.2020 «Ορισμός Αντιδημάρχων» 
7) Τα πληθυσμιακά δεδομένα τής τελευταίας απογραφής, έτους 2011, για τον Δήμο Ήλιδας (αποφ. 

2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630). 
8) Το γεγονός ότι ο Δήμος Ήλιδας έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες. 
9) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ήλιδας, ο οποίος ψηφίσθηκε με την ΑΔΣ 284/2011 (ΦΕΚ 

Β΄ 1963), τροποποιήθηκε αρχικά με την ΑΔΣ 96/2012 (ΦΕΚ Β΄ 3255) και εν συνεχεία με την ΑΔΣ 
44/2019 (ΦΕΚ Β΄ 583). 

10) Την ΑΔ 85/2019 «Ορισμός αντιδημάρχων & ανάθεση  αρμοδιοτήτων» (ΑΔΑ: 686ΒΩΡΘ-ΦΒΒ). 
11) Την ΑΔ 33/2020 «Ορισμός άμισθων αντιδημάρχων» (ΑΔΑ: 6ΜΩ0ΩΡΘ-ΨΑ3). 
12) Την ΑΔ 110/2020 «Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου - Ορισμός νέου & ανάθεση αρμοδιοτήτων» 

(ΑΔΑ:653ΒΩΡΘ-6ΘΘ). 
13) Την ΑΔ 113/2020 «Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου - Ορισμός νέου & ανάθεση αρμοδιοτήτων» 

(ΑΔΑ:ΩΦΙΧΩΡΘ-4ΝΠ). 
14) Την ΑΔ 126/2020 «Ανανέωση θητείας Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ:6ΤΨΥΩΡΘ-Θ72). 
15) Την υπ΄αριθμ. 846/15.1.2021 επιστολή παραίτησης του κ. Φουντά Αθανάσιου από τη θέση τού 

Αντιδήμαρχου Τεχνικών Υπηρεσιών. 
16) Την υπ΄αριθμ. 847/15.1.2021  επιστολή παραίτησης του κ. Νικολόπουλου Χρήστου από τη θέση τού 

Αντιδήμαρχου Διοικητικών Υπηρεσιών και Πρόνοιας. 
 

Αποφασίζουμε 
 

1. Γίνεται δεκτή η παραίτηση του κ. Νικολόπουλου Χρήστου τού Νικολάου από τη θέση τού 
Αντιδήμαρχου Διοικητικών Υπηρεσιών και Πρόνοιας. 

2. Γίνεται δεκτή η παραίτηση του κ. Φουντά Αθανάσιου του Σταύρου από τη θέση τού Αντιδήμαρχου 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

3. Ορίζεται άμισθος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Πρόνοιας ο δημοτικός σύμβουλος της 
πλειοψηφίας κ. Παλυβός Χρήστος τού Γεωργίου, από την έναρξη ισχύος τής παρούσας και μέχρι την 
6/11/2021 (ημέρα  μέχρι την οποία είχε οριστεί να ασκεί καθήκοντα ο παραιτηθείς). 
Στον Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες: 

i. Καθ' ύλην αρμοδιότητες επί της Δ/νσης Διοίκησης και Πρόνοιας, της Διεύθυνσης Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών και του Δημοτικού Αλιευτικού Καταφυγίου Παλουκίου.  
Θεώρηση του γνησίου τής υπογραφής, ακριβές των φωτοαντιγράφων, έκδοση και υπογραφή 
αποφάσεων για κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές, έκδοση αδειών ταφής, τέλεση πολιτικών γάμων, 
καθώς και δράσεις για τα αδέσποτα ζώα. 
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ii. Ανατίθεται η λήψη αποφάσεων και υπογραφή όλων των εγγράφων τα οποία αφορούν: εγκρίσεις 
μελετών και τεχνικών προδιαγραφών, προσκλήσεις, αποφάσεις αναθέσεων, συμβάσεις, διακηρύξεις, 
προκηρύξεις, κ.λπ. μιας δημόσιας σύμβασης- προμήθειας- υπηρεσίας- έργου κ.λπ. που 
πραγματοποιείται με τη διαδικασία τής απ’ ευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς 
και των εγγράφων που χαρακτηρίζονται ως έκτακτα ή έρχονται με τη μορφή του κατεπείγοντος, για 
αιτήματα που υποβάλλονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης & Πρόνοιας και των Τμημάτων Τοπικής 
Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, καθώς και από τη Διεύθυνση Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

iii. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Αστερή Ευγένιου, θα ασκεί την 
αρμοδιότητα του Διατάκτη (σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018). 

4. Ορίζεται ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Παπαδάκος Ανδρέας τού Αθανασίου, 
Αντιδήμαρχος στον οποίο παρέχεται αντιμισθία -από άμισθος που ήταν μέχρι τώρα-, με θητεία από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι την 6/11/2021, με σκοπό την αποτελεσματικότερη οργάνωση 
των υπηρεσιών τού δήμου και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των δημοτών.  
Στον Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες: 
Α) Εποπτεία και συντονισμός των θεμάτων Απόδημου Ελληνισμού, θέματα Εθελοντισμού & Τρίτης 
ηλικίας, Ομογένειας – Λαϊκής Παράδοσης – Λαογραφίας- Προαγωγής τής δημόσιας υγείας και της 
αντικαπνιστικής νομοθεσίας.  
Β) Συντονισμός τού έργου τής Δημοτικής Αρχής και των Αντιδημάρχων. 
Γ) Υπογραφή:  
1) όλων των αποφάσεων ή άλλων εγγράφων, που εκδίδονται κατά την άσκηση των παραπάνω 
αρμοδιοτήτων του, καθώς και όλων των έγγραφων αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, 
δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς του.  
2) όλων των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για τη διενέργεια πάσης φύσεως διαγωνιστικών 
διαδικασιών και μέχρι την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, εφόσον αφορούν ζητήματα 
αρμοδιότητάς του.  

5. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παπαδόπουλου Βασιλείου του Αριστείδη, όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παλυβός Χρήστος τού Γεωργίου. 

6. Τις αρμοδιότητες του Αντιδήμαρχου κ. Παλυβού Χρήστου τού Γεωργίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, 
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αστερής Ευγένιος του Ιωάννη. 

7. Τις αρμοδιότητες του Αντιδήμαρχου κ Αστερή Ευγένιου του Ιωάννη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, 
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παλυβός Χρήστος τού Γεωργίου. 

8. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων του στη 
Δημοτική Ενότητα Αμαλιάδας ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδάκος Ανδρέας τού Αθανασίου και όταν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. 
Χριστοφόρου Ευάγγελο του Δημητρίου. 
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων του στη 
Δημοτική Ενότητα Πηνείας, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος του Αριστείδη και όταν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Παλυβό 
Χρήστο του Γεωργίου. 

9. Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης, 
Χωροταξίας & Περιβάλλοντος (εκτός του Τμήματος Περιβάλλοντος), αναλαμβάνει ο Δήμαρχος κ. 
Γιάννης Λυμπέρης.  

10. Με την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη απόφασή μας κατά το σκέλος που 
αφορά τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους κ. Νικολόπουλο και Φουντά.  

11. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι προαναφερόμενες Αποφάσεις Δημάρχου. 
12. Η παρούσα να δημοσιευτεί, μία φορά, σε μία ημερήσια εφημερίδα τής πρωτεύουσας του Νομού.  

 
 

Ο Δήμαρχος 
 

 
 

Γιάννης Λυμπέρης 
 
 
 

Κοινοποίηση: 
Οργανικές Μονάδες Δήμου  
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