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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                          Αγία Ραραςκευι  01/09/2021 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ                                                      Αρ. Ρρωτ. :     20741 

ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

Δ/ΝΣΘ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘΣ ΤΟΥ ΡΟΛΙΤΘ  

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 

ΤΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΤΟΡΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

      

ΘΕΜΑ: «Οριςμόσ Αντιδθμάρχων και Εντεταλμζνων Δθμοτικϊν Συμβοφλων Διμου Αγίασ 

Ραραςκευισ» 

 

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΧΟΤ αρ.  424  / 2021 

 

Ο Διμαρχοσ Αγίασ Ραραςκευισ Αττικισ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 

Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (Α' 

87), όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ.1 του άρκρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) 

Ρρόγραμμα Κλειςκζνθσ Ι, αναφορικά με τον οριςμό των Αντιδθμάρχων και τθν 

αναπλιρωςθ του Δθμάρχου και από το άρκρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134). 

2. Τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Ν. 3852/2010 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

3. Τθν υπ' αρικ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεφχοσ B’) απόφαςθ ΥΡ.ΕΣ. 

"Ρρωτοβάκμιοι και Δευτεροβάκμιοι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ τθσ Χϊρασ, 

ςφμφωνα με το ν. 3852/2010, όπωσ ιςχφει." 

4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 

Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (Α' 

87), όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και τθσ παρ. 3 

ε' άρκρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40). 

5. Τα επίςθμα πλθκυςμιακά δεδομζνα τθσ τελευταίασ απογραφισ ζτουσ 2011 (αποφ. 

ΓΡ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για το Διμο Αγίασ Ραραςκευισ, ςφμφωνα με τα οποία 

ο πλθκυςμόσ του ανζρχεται ςτουσ 59.704 κατοίκουσ. 

6. Το γεγονόσ ότι ςτο Διμο μπορεί να οριςκοφν 6 Αντιδιμαρχοι (με αντιμιςκία). 

7. Τθν εγκφκλιο ΥΡ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Οριςμόσ Αντιδθμάρχων. 

8. Τον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του Διμου (Φ.Ε.Κ. 126/τ.Βϋ/28-01-2013) 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

 

1.Α Ορίηουμε τουσ κατωτζρω Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ τθσ πλειοψθφίασ ωσ Αντιδημάρχουσ 

του Διμου Αγίασ Ραραςκευισ και μεταβιβάηουμε ςε αυτοφσ αρμοδιότθτεσ ωσ εξισ: 
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1.Α.1 κ. Αργυρόσ Ιωάννησ του Παντελή, κακ’ φλθν Αντιδιμαρχο Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ 

και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν (με αντιμιςθία) με κθτεία ζωσ 31/08/2022 και 

μεταβιβάηει ςε αυτόν τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ: 

 Εποπτεία, ευκφνθ, παρακολοφκθςθ, ςυντονιςμό καλισ λειτουργίασ και ζλεγχο όλων 

των Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Εξυπθρζτθςθσ του Ρολίτθ και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν, 

οι αρμοδιότθτεσ των οποίων προςδιορίηονται ςτον Οργανιςμό  Εςωτερικισ 

Υπθρεςίασ του Διμου. 

 Τθν ζκδοςθ αδειϊν γάμου και τθν τζλεςθ Ρολιτικϊν Γάμων 

 Θζματα υγιεινισ και αςφάλειασ εργαηομζνων ςε ςυνεργαςία με τον Τεχνικό 

Αςφαλείασ και το Γιατρό Εργαςίασ  

 

1.Α.2 κ. Δάβαρη Ελζνη του Ιωάννη, κακ’ φλθν Αντιδιμαρχο Κακαριότθτασ και 

Ρεριβάλλοντοσ (με αντιμιςθία) με κθτεία ζωσ 31/08/2022 και μεταβιβάηει ςε αυτιν 

τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ: 

 Εποπτεία, ευκφνθ, παρακολοφκθςθ, ςυντονιςμό καλισ λειτουργίασ και ζλεγχο όλων 

των Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Κακαριότθτασ και Διαχείριςθσ Απορριμμάτων και τθσ 

Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Ροιότθτασ Ηωισ, οι αρμοδιότθτεσ των οποίων 

προςδιορίηονται ςτον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του Διμου, πλθν των 

αρμοδιοτιτων που αφοροφν ςε αδζςποτα και δεςποηόμενα ηϊα και των 

αρμοδιοτιτων τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. 

 

1.Α.3 κ. άρκουλασ Βαςίλειοσ του Διονυςίου, κακ’ φλθν Αντιδιμαρχο Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

(με αντιμιςθία) με κθτεία ζωσ 31/08/2022 και μεταβιβάηει ςε αυτιν τισ παρακάτω 

αρμοδιότθτεσ: 

 Εποπτεία, ευκφνθ, παρακολοφκθςθ, ςυντονιςμό όλων των Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ 

Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και τθσ Διεφκυνςθσ Υπθρεςίασ Δόμθςθσ , οι αρμοδιότθτεσ των 

οποίων περιγράφονται ςτον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του Διμου.  

 Τον ζλεγχο και ςυντονιςμό των κεμάτων κακθμερινότθτασ και αναπλάςεων.  

 Τθ λειτουργία και τισ τεχνικζσ ανάγκεσ του κοιμθτθρίου. 

 Τα κζματα μιςκϊςεων ακινιτων του Διμου, κλθροδοτθμάτων και ακινιτων για 

αγορά και αξιοποίθςθ, οικοπζδων για απαλλοτρίωςθ ι άςκθςθ αγωγισ και εν γζνει 

τθν αξιοποίθςθ τθσ Δθμοτικισ περιουςίασ.  

 Τθν τζλεςθ πολιτικϊν γάμων. 

 

1.Α.4 κ. Κωβαίοσ – Ντοφςκοσ Νικόλαοσ του Μάρκου, κακ’ φλθν Αντιδιμαρχο Κοινωνικισ 

Ρολιτικισ (με αντιμιςθία) με κθτεία ζωσ 31/08/2022 και μεταβιβάηει ςε αυτόν τισ 

παρακάτω αρμοδιότθτεσ: 

 Εποπτεία, ευκφνθ, παρακολοφκθςθ, ςυντονιςμό καλισ λειτουργίασ και ζλεγχο του 

Τμιματοσ Κοινωνικισ Υπθρεςίασ και Αλλθλεγγφθσ (πλθν του ΚΑΡΘ και του 

Ρρογράμματοσ Βοικεια ςτο Σπίτι) και του Τμιματοσ Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν και 

Αρωγισ οι αρμοδιότθτεσ των οποίων προςδιορίηονται ςτον Οργανιςμό Εςωτερικισ 

Υπθρεςίασ του Διμου. 
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 Τθν εποπτεία λειτουργίασ όλων των κοινωνικϊν δομϊν, προγραμμάτων και δράςεων 

του Διμου (Μουςικοκινθτικό Εργαςτιριο, Κοινωνικό Ραντοπωλείο, Κοινωνικό 

Μαγειρείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Ανταλλακτιριο του Διμου, Τράπεηα Χρόνου, 

Κζντρο Γυναίκασ κλπ), πλθν του ΚΑΡΘ και του Ρρογράμματοσ Βοικεια ςτο Σπίτι.         

 Τθν παρακολοφκθςθ προγραμμάτων ΕΣΡΑ του αφοροφν ςτθν Κοινωνικι Ρολιτικι. 

 Τθν ευκφνθ λειτουργίασ του Συμβουλίου Ζνταξθσ Μεταναςτϊν. 

 Τθν εποπτεία και ςυντονιςμό των εκελοντϊν – εκελοντιςμοφ του Διμου. 

 Το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ δράςεων για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των δφο 

φφλλων. 

 

1.Α.5 κ. Λζκκασ Διονφςιοσ του Κωνςταντίνου, κακ’ φλθν Αντιδιμαρχο Ραιδείασ, Δια Βίου 

Μάκθςθσ και Ρολιτιςμοφ του Διμου Αγίασ Ραραςκευισ (με αντιμιςθία) με κθτεία ζωσ 

31/08/2022 και μεταβιβάηει ςε αυτόν αρμοδιότθτεσ ωσ εξισ: 

 Εποπτεία, ευκφνθ, παρακολοφκθςθ, ςυντονιςμό καλισ λειτουργίασ και ζλεγχο του 

Τμιματοσ Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Ρολιτιςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ 

Κοινωνικισ Ρολιτικισ, οι αρμοδιότθτεσ του οποίου προςδιορίηονται ςτον 

Οργανιςμό  Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του Διμου. 

 

1.Α.6 κ. Κωςτόπουλοσ Σιμολζων του Αλεξάνδρου, κακ’ φλθν Αντιδιμαρχο Οικονομικϊν 

Υπθρεςιϊν του Διμου Αγίασ Ραραςκευισ (με αντιμιςθία) με κθτεία ζωσ 31/08/2022 

και μεταβιβάηει ςε αυτόν αρμοδιότθτεσ ωσ εξισ: 

 Εποπτεία, ευκφνθ, παρακολοφκθςθ, ςυντονιςμό καλισ λειτουργίασ όλων των 

τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, οι αρμοδιότθτεσ των οποίων 

προςδιορίηονται ςτον Οργανιςμό  Εςωτερικισ Υπθρεςίασ του Διμου. 

 Συνυπογραφι μετά των προϊςταμζνων τθσ διεφκυνςθσ όλων των εγγράφων, 

αποφάςεων και ενταλμάτων που ςχετίηονται με τθν άςκθςθ των παραπάνω 

αρμοδιοτιτων. 

 Τθν τζλεςθ πολιτικϊν γάμων.  

 

1.Α.7 κ. Μαλάμοσ Νικόλαοσ του Ζαχαρία, κακ’ φλθν Αντιδιμαρχο Ρρόνοιασ, Ρροςταςίασ 

και Ρροαγωγισ Υγείασ τθσ Ρόλθσ (χωρίσ αντιμιςθία), με κθτεία ζωσ 31/08/2022 και 

μεταβιβάηει ςε αυτόν αρμοδιότθτεσ ωσ εξισ: 

 Εποπτεία – λειτουργία του Τμιματοσ Ρροςταςίασ και Ρροαγωγισ Δθμόςιασ Υγείασ  

 Εποπτεία – λειτουργία των ΚΑΡΘ του Διμου  

 Εποπτεία – λειτουργία – ςυντονιςμό του Ρρογράμματοσ Βοικεια ςτο Σπίτι 

 

1.Α.8 κ. Ζόμπολασ Νικόλαοσ του Αθαναςίου, κακ’ φλθν Αντιδιμαρχοσ Νεολαίασ τθσ Ρόλθσ 

(χωρίσ αντιμιςθία), με κθτεία ζωσ 31/08/2022 και μεταβιβάηει ςε αυτόν αρμοδιότθτεσ 

ωσ εξισ:  

 Τθν εποπτεία και το ςυντονιςμό κεμάτων που αφοροφν ςτθ Νεολαία και ςτο τοπικό 

ςυμβοφλιο Νζων.  

 Τα κζματα μιςκϊςεων ακινιτων του Διμου, κλθροδοτθμάτων και ακινιτων για 

αγορά και αξιοποίθςθ, οικοπζδων για απαλλοτρίωςθ. 
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 Τθ δθμιουργία Δθμοτικοφ μθτρϊου ενεργϊν ςυλλόγων και ςωματείων . 

Το ςυντονιςμό τθσ ςυνεργαςίασ του διμου με Αμερικάνικο Κολζγιο και τθ Γαλλικι 

Σχολι 

 

1.Β Πταν ο Διμαρχοσ απουςιάηει ι κωλφεται, τισ αρμοδιότθτεσ και τα κακικοντά του ζωσ 

31/08/2021 ορίηεται να αςκεί ο Αντιδιμαρχοσ κ. Αργυρόσ Ιωάννθσ, που τον 

αναπλθρϊνει και όταν απουςιάηει ι κωλφεται κι αυτόσ, τα κακικοντά του ζωσ 

31/08/2021 ορίηεται να αςκεί ο Αντιδιμαρχοσ κ. Σάρκουλασ Βαςίλειοσ του Διονυςίου.  

 

1.Γ Πταν ο Διμαρχοσ απουςιάηει ι κωλφεται κατά τθν άςκθςθ κακθκόντων λθξιάρχου, 

αναπλθρϊνεται νομίμωσ από το νόμιμο αναπλθρωτι του Αντιδιμαρχο κ. Αργυρό 

Ιωάννθ και όταν απουςιάηει ι κωλφεται κι αυτόσ, αναπλθρϊνεται από τον 

Αντιδιμαρχο κ. Σάρκουλα Βαςίλειο του Διονυςίου.  

 

1.Δ Σε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ των Αντιδθμάρχων τισ αρμοδιότθτεσ αςκεί ο 

Διμαρχοσ ι ο νόμιμοσ αναπλθρωτισ του 

  

1.Ε Ο Διμαρχοσ υπογράφει όλεσ τισ αποφάςεισ Δθμάρχου.  

   

1.Σ Οι Αντιδιμαρχοι υπογράφουν ειςθγιςεισ, βεβαιϊςεισ, πιςτοποιθτικά και λοιπά 

διοικθτικά ζγγραφα, τα οποία εκδίδονται από τισ υπθρεςίεσ αρμοδιότθτάσ τουσ. Τα 

ζγγραφα που αφοροφν ςε κζματα υψθλισ ςπουδαιότθτασ και τα οποία απευκφνονται 

ςε δθμόςιεσ αρχζσ υπογράφονται από το Διμαρχο. Επιπλζον, προςυπογράφουν τισ 

αποφάςεισ Δθμάρχου αρμοδιότθτάσ τουσ.  

        

Θ παροφςα να δθμοςιευκεί μία φορά ςε μια θμεριςια εφθμερίδα του νομοφ και να 

αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου.                           

             

       Ο  ΔΘΜΑΧΟΣ 

                                                                 

 

       ΗΟΜΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 

 

  

 

 

 

Εςωτερικι Διανομι                                              

- Γραφείο Δθμάρχου 

- Γενικόσ Γραμματζασ 

- Δ/νςεισ Διμου 

- Αναφερόμενουσ 
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