
1 

 

1 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                          Αγία Παξαζθεπή  02/03/2017 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                     Αξ. Πξση. : 6117 

ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΘΔΤΖ 

Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ  

ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

      

ΘΔΜΑ: «Οξηζκόο Αληηδεκάξρσλ θαη Δληεηαικέλσλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ Γήκνπ 

Αγίαο Παξαζθεπήο» 

 

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ αξ.  65 /2017 

 Ο Γήκαξρνο Αγίαο Παξαζθεπήο Αηηηθήο 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 θαη 59 παξ. 3 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο (Α’87)», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 44 ηνπ Ν.3979/2011 (ΦΔΚ 138/η.Α’/2012) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4051/2012 (ΦΔΚ 40/η.Α’/2012). 

2. Σελ αξ. 151150/15-4-2014 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ 

«Πξσηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο 

Υώξαο» κε ην λ. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 955/η.Β΄/15-4-2014), όπσο ηζρύεη.  

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3ε άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4051/2012 (Φ.Δ.Κ. 40/η.Α΄/2012)  

4. Σν γεγνλόο όηη ν Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

59 παξ. 3 θαη επνκέλσο κπνξνύλ λα νξηζηνύλ πέληε (5) Αληηδήκαξρνη.  

5. Σνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ (Φ.Δ.Κ. 126/η.Β΄/28-01-

2013) όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

1.Α Οξίδνπκε ηνπο θαησηέξσ Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο σο 

Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο θαη κεηαβηβάδνπκε ζε απηνύο 

αξκνδηόηεηεο σο εμήο: 

 

1.Α.1 θ. Θνληνπνύινπ Μαξία ηνπ Αλδξέα, θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Δμππεξέηεζεο 

ηνπ Πνιίηε θαη Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ (ρωξίο αληηκηζζία) κε ζεηεία έσο 

31/08/2019 θαη κεηαβηβάδεη ζε απηήλ ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο: 

 Δπνπηεία, επζύλε, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη έιεγρν 

όισλ ησλ Σκεκάησλ ηεο Γηεύζπλζεο Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε θαη Γηνηθεηηθώλ 

Τπεξεζηώλ, νη αξκνδηόηεηεο ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκό  

Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

 Σελ έθδνζε αδεηώλ γάκνπ θαη ηελ ηέιεζε Πνιηηηθώλ Γάκσλ 

 Θέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σερληθό 

Αζθαιείαο θαη ην Γηαηξό Δξγαζίαο  
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1.Α.2 θ. ηδέξε Ηωάλλε ηνπ Αληωλίνπ-Αζαλαζίνπ, θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν 

Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο (κε αληηκηζζία) κε ζεηεία έσο 31/08/2019 θαη 

κεηαβηβάδεη ζε απηόλ ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο: 

 Δπνπηεία, επζύλε, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη έιεγρν 

ηνπ Σκήκαηνο Καζαξηόηεηαο θαη Γηαρείξηζεο Μεραλεκάησλ - Ορεκάησλ ηεο 

Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο, νη αξκνδηόηεηεο ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ 

Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

 Δπνπηεία, επζύλε, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο  θαη έιεγρν 

ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο (πιελ ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο) θαη ηνπ Σκήκαηνο Πξαζίλνπ ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο, νη 

αξκνδηόηεηεο ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

 Σελ ηέιεζε πνιηηηθώλ γάκσλ. 

 

1.Α.3 θ. Πεηζαηώδε Διηζάβεη ηνπ ηέξγηνπ, θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ (κε αληηκηζζία) κε ζεηεία έσο 31/08/2019 θαη κεηαβηβάδεη ζε 

απηήλ ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο: 

 Δπνπηεία, επζύλε, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ 

Τπεξεζηώλ θαη ηεο Γηεύζπλζεο Τπεξεζίαο Γόκεζεο , νη αξκνδηόηεηεο ησλ 

νπνίσλ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  

 Σελ ηέιεζε πνιηηηθώλ γάκσλ. 

 

1.Α.4 θ. Παπαγεωξγίνπ ππξίδωλ ηνπ Σξύθωλα, θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν 

Δζόδσλ & Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ρωξίο αληηκηζζία) κε ζεηεία έσο 

31/08/2019 θαη κεηαβηβάδεη ζε απηόλ ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο: 

 Δπνπηεία, επζύλε, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη έιεγρν 

ηνπ Σκήκαηνο Δζόδσλ, νη αξκνδηόηεηεο ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ 

Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

 Σνλ έιεγρν επνπηεία θαη θαιή ιεηηνπξγία  ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξνύλ ηελ 

Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

 Σελ ηέιεζε Πνιηηηθώλ Γάκσλ 

 

1.Α.5 θ. Γθόλε Παλαγηώηε ηνπ Αζαλαζίνπ, θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνύ (κε αληηκηζζία) έσο 31/08/2019 θαη κεηαβηβάδεη ζε απηόλ ηηο παξαθάησ 

αξκνδηόηεηεο: 

 Δπνπηεία, επζύλε, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη έιεγρν 

ηνπ ηκήκαηνο Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, νη αξκνδηόηεηεο ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.   

 Σελ επνπηεία θαη ην ζπληνληζκό ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ 

επηηξνπώλ. 

 Σν ζπληνληζκό όισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζε ζέκαηα κεηαμύ Γήκνπ θαη 

Ο..Κ. 

 Σν ζρεδηαζκό θαη ην  ζπληνληζκό ησλ πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 
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 Σελ ηέιεζε Πνιηηηθώλ Γάκσλ 

 

1.Β Όηαλ ν Γήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, ηα θαζήθνληά ηνπ έσο 31/08/2019 

νξίδεηαη λα αζθεί ν Αληηδήκαξρνο θ. Γθόλεο Παλαγηώηεο, πνπ αλαπιεξώλεη ην 

Γήκαξρν  

 

1.Γ Όηαλ ν Γήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη θαηά ηελ άζθεζε θαζεθόλησλ 

ιεμηάξρνπ, αλαπιεξώλεηαη λνκίκσο από ην λόκηκν αλαπιεξσηή ηνπ Αληηδήκαξρν 

θ. Γθόλε Παλαγηώηε. 

 

1.Γ ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ησλ Αληηδεκάξρσλ ηηο αξκνδηόηεηεο αζθεί 

ν Γήκαξρνο ή ν λόκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ 

  

1.Δ Οη Αληηδήκαξρνη ππνγξάθνπλ εηζεγήζεηο, βεβαηώζεηο, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά 

δηνηθεηηθά έγγξαθα ηα νπνία εθδίδνληαη από ηηο ππεξεζίεο αξκνδηόηεηάο ηνπο. 

Σα έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ζε ζέκαηα πςειήο ζπνπδαηόηεηαο θαη ηα νπνία 

απεπζύλνληαη ζε δεκόζηεο αξρέο ππνγξάθνληαη από ην Γήκαξρν.  

 

2. Οξίδνπκε ηνπο θαησηέξσ Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο σο 

Δληεηαικέλνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο σο 

εμήο: 

 

2.Α. θ. Θνληαμή Γεκήηξην ηνπ Θενδώξνπ (ρωξία αληηκηζζία) κε αξκνδηόηεηεο:  

 Σνλ έιεγρν θαη ζπληνληζκό ησλ ζεκάησλ θαζεκεξηλόηεηαο θαη αλαπιάζεσλ.  

 Σε ιεηηνπξγία θαη ηηο ηερληθέο αλάγθεο ηνπ θνηκεηεξίνπ 

 Σα ζέκαηα κηζζώζεσλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ, θιεξνδνηεκάησλ θαη αθηλήησλ 

γηα αγνξά θαη αμηνπνίεζε, νηθνπέδσλ γηα απαιινηξίσζε ή άζθεζε αγσγήο θαη 

ελ γέλεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο Γεκνηηθήο πεξηνπζίαο.  

 

2.Β. θ. Φωηεηλνύ Εωή ηνπ Φωηίνπ (ρωξίο αληηκηζζία) κε αξκνδηόηεηεο:  

 Σν ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο  

ησλ δύν θύισλ. 

 Σε δηνξγάλσζε εθδειώζεσλ πνπ αθνξνύλ ζέκαηα πγείαο. 

 

2.Γ θ. Βιάρν Γεξάζηκν ηνπ Υξήζηνπ (ρωξίο αληηκηζζία), κε αξκνδηόηεηεο:  

 Σελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή, ηo Σκήκα Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ θαη Αξσγήο θαη ηελ 

θνηλσληθή πξόλνηα (θνηλσληθά επηδόκαηα θ.ιπ) 

 Σελ Δπνπηεία Λεηηνπξγίαο όισλ ησλ Κνηλσληθώλ Γνκώλ, Πξνγξακκάησλ θαη 

Γξάζεσλ ηνπ Γήκνπ, (Κνηλσληθό Παληνπσιείν, Κνηλσληθό Μαγεηξείν,  

Κνηλσληθό Φαξκαθείν, Αληαιιαθηήξην  ηνπ Γήκνπ, Σξάπεδα Υξόλνπ, Κέληξν 

Γπλαίθαο,  ΚΑΠΗ  θ.ιπ.). 

 Σελ παξαθνινύζεζε Πξνγξακκάησλ ΔΠΑ πνπ αθνξνύλ ηελ θνηλσληθή 

πνιηηηθή. 

 Σελ επνπηεία ιεηηνπξγίαο ηνπ κνπζηθνθηλεηηθνύ εξγαζηεξίνπ. 

 Σελ επνπηεία ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθώλ Ιαηξείσλ 
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2.Γ θ. Φύιια ηπιηαλή ηνπ Δπζηαζίνπ (ρωξίο αληηκηζζία) κε αξκνδηόηεηεο:  

 Σελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία,  

 Σε δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθώλ θξίζεσλ,  

 

ηνπο/ζηηο αλσηέξσ Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηεο παξαγξάθνπ 2 αλαζέηνπκε 

ηελ ππνγξαθή «ΜΔ ΔΝΣΟΛΗ ΓΗΜΑΡΥΟΤ» ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 

ηνπ λ. 3463/2006 (Κ.Γ.Κ.) εγγξάθσλ ζρεηηθώλ κε ηνπο ηνκείο επζύλεο θαη επνπηείαο 

ηνπ. Σα έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ζε ζέκαηα πςειήο ζπνπδαηόηεηαο θαη ηα νπνία 

απεπζύλνληαη ζε δεκόζηεο αξρέο ππνγξάθνληαη από ην Γήκαξρν.  

        

3.Α θ. Θνιώληα Υξύζα ηνπ Βαζηιείνπ (ρωξίο αληηκηζζία) κε αξκνδηόηεηεο :  

 Σελ επνπηεία θαη ην ζπληνληζκό ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηε Νενιαία θαη ζην 

Σνπηθό πκβνύιην Νέσλ. 

 Σελ πξνώζεζε ηνπ εζεινληηζκνύ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ.  

 Σε δεκηνπξγία Γεκνηηθνύ κεηξώνπ ελεξγώλ ζπιιόγσλ, ζσκαηείσλ θαη 

εζεινληώλ 

 

3.Β θ. Βνζηαληδόγινπ (Μπνζηαληδόγινπ) Ηωάλλε ηνπ Υξύζαλζνπ (ρωξίο 

αληηκηζζία) κε αξκνδηόηεηα  ηελ επνπηεία επί ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηηο 

ζεαηξηθέο νκάδεο ηνπ Γήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΠΑΟΓΑΠ. 

 

3.Γ θ. ηαζνπινπνύινπ Βαζηιηθή ηνπ Ηωάλλε (ρωξίο αληηκηζζία) κε 

αξκνδηόηεηα  ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ Έληαμεο Μεηαλαζηώλ 

(άξζξν 78 ηνπ Ν. 3852/2010). 

 

Η παξνύζα λα δεκνζηεπζεί κία θνξά ζε κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ λνκνύ 

θαη λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.                                       

     Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ 

                                                                 

     

 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή                                           ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ 

- Γξαθείν Γεκάξρνπ 

- Γεληθόο Γξακκαηέαο 

- Γ/λζεηο Γήκνπ 

- Αλαθεξόκελνπο 
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