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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                          Αγία Ξαξαζθεπή 09/12/2015 

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ                                                     Αξ. Πξωη. :-41898- 

ΓΖΚΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΘΔΤΖ 

Γ/ΛΠΖ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ ΡΝ ΞΝΙΗΡΖ  

ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ 

ΡΚΖΚΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

ΘΑΗ ΑΛΘΟΩΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ 

      

ΘΔΚΑ: «Ρξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκό 431/2014 απόθαζεο Γεκάξρνπ πεξί νξηζκνύ 

Αληηδεκάξρσλ θαη Δληεηαικέλσλ Γεκνηηθώλ Ππκβνύισλ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο» 

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΚΑΡΥΟΤ αξ. 543/2015 

 Ν Γήκαξρνο Αγίαο Ξαξαζθεπήο Αηηηθήο 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 θαη 59 παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/2010 «Λέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-

Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο (Α’87)», όπσο ηζρύνπλ αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκό 

ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Γεκάξρνπ. 

2. Ρελ αξ. 151150/15-4-2014 απόθαζε ηνπ πνπξγνύ Δζσηεξηθώλ 

«Ξξσηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Νξγαληζκνί Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο 

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

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

4. Ρν γεγνλόο όηη ν Γήκνο Αγίαο Ξαξαζθεπήο εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

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

5. Ρνλ Νξγαληζκό Δζσηεξηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ (Φ.Δ.Θ. 126/η.Β΄/28-01-

2013) 

6. Ρελ κε αξηζκό 431/2014 απόθαζε Γεκάξρνπ «Νξηζκόο Αληηδεκάξρσλ θαη 

Δληεηαικέλσλ Γεκνηηθώλ Ππκβνύισλ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο» 

7. Ρελ 41725/8-12-2015 Ξαξαίηεζε ηεο Αληηδεκάξρνπ θ. Εσήο Φσηεηλνύ 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ 

1.Α Νξίδνπκε ηνπο θαησηέξσ Γεκνηηθνύο Ππκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο σο 

Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο θαη κεηαβηβάδνπκε ζε απηνύο 

αξκνδηόηεηεο σο εμήο: 

 

1.Α.1 θ. Υαηδεαλδξένπ Θωλζηαληίλν ηνπ Ληθνιάνπ, θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν 

Δμππεξέηεζεο ηνπ Ξνιίηε θαη Γηνηθεηηθώλ πεξεζηώλ (ρωξίο αληηκηζζία)κε 

ζεηεία έσο 28/02/2017 θαη κεηαβηβάδεη ζε απηόλ ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο: 

 Δπνπηεία, επζύλε, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη έιεγρν 

ησλ ηκεκάησλ α)πνζηήξημεο Γεκνηηθώλ Νξγάλσλ β) Αζηηθήο & Γεκνηηθήο 

Θαηάζηαζεο, γ)Δμππεξέηεζεο Ξνιηηώλ θαη δ) Δζσηεξηθήο Αληαπόθξηζεο ηεο 

Γηεύζπλζεο Δμππεξέηεζεο ηνπ Ξνιίηε θαη Γηνηθεηηθώλ πεξεζηώλ, νη 

αξκνδηόηεηεο ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Νξγαληζκό  Δζσηεξηθήο 

πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

 Ρελ ηέιεζε Ξνιηηηθώλ Γάκσλ 
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1.Α.2 θ. ηδέξε Ηωάλλε ηνπ Αληωλίνπ-Αζαλαζίνπ, θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν 

Γηεύζπλζεο Ξεξηβάιινληνο (κε αληηκηζζία) κε ζεηεία έσο 28/02/2017 θαη 

κεηαβηβάδεη ζε απηόλ ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο: 

 Δπνπηεία, επζύλε, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη έιεγρν 

ηνπ Ρκήκαηνο Θαζαξηόηεηαο θαη Γηαρείξηζεο Κεραλεκάησλ - Νρεκάησλ ηεο 

Γηεύζπλζεο Ξεξηβάιινληνο, νη αξκνδηόηεηεο ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ 

Νξγαληζκό Δζσηεξηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

 Δπνπηεία, επζύλε, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο  θαη έιεγρν 

ηνπ Ρκήκαηνο Ξεξηβάιινληνο (πιελ ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο) θαη ηνπ Ρκήκαηνο Ξξαζίλνπ ηεο Γηεύζπλζεο Ξεξηβάιινληνο, νη 

αξκνδηόηεηεο ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Νξγαληζκό Δζσηεξηθήο 

πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

 Ρελ ηέιεζε πνιηηηθώλ γάκσλ. 

 

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

πεξεζηώλ κε ζεηεία έσο 28/02/2017 (κε αληηκηζζία) θαη κεηαβηβάδεη ζε 

απηήλ ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο: 

 Δπνπηεία, επζύλε, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό ηεο Γηεύζπλζεο Ρερληθώλ 

πεξεζηώλ θαη ηεο Γηεύζπλζεο πεξεζίαο Γόκεζεο , νη αξκνδηόηεηεο ησλ 

νπνίσλ πεξηγξάθνληαη ζηνλ Νξγαληζκό Δζσηεξηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  

 Ρελ ηέιεζε πνιηηηθώλ γάκσλ. 

 

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

Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ρωξίο αληηκηζζία) 

κε ζεηεία έσο 28/02/2017 θαη κεηαβηβάδεη ζε απηόλ ηηο παξαθάησ 

αξκνδηόηεηεο: 

 Δπνπηεία, επζύλε, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη έιεγρν 

ησλ ηκεκάησλ α) Δζόδσλ θαη β) Ρακεηαθήο πεξεζίαο ηεο Γηεύζπλζεο ηεο 

Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο, νη αξκνδηόηεηεο ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ 

Νξγαληζκό Δζσηεξηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

 Ρνλ έιεγρν επνπηεία θαη θαιή ιεηηνπξγία  ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξνύλ ηελ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 

 Ρελ ηέιεζε Ξνιηηηθώλ Γάκσλ 

 

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

Ξνιηηηζκνύ (κε αληηκηζζία) κε ζεηεία από 09/12/2015 έωο 07/06/2018 θαη 

κεηαβηβάδεη ζε απηόλ ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο: 

 Δπνπηεία, επζύλε, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη έιεγρν 

ηνπ ηκήκαηνο Ξαηδείαο Γηά Βίνπ Κάζεζεο θαη Ξνιηηηζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο 

Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο, νη αξκνδηόηεηεο ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

Νξγαληζκό Δζσηεξηθήο πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.   

 Ρελ επνπηεία θαη ην ζπληνληζκό ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ 

επηηξνπώλ. 

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

Ν.Π.Θ. 
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 Ρν ζρεδηαζκό θαη ην  ζπληνληζκό ησλ πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Γήκνπ θαη ησλ Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ 

 Ρελ ηέιεζε Ξνιηηηθώλ Γάκσλ 

 

1.Β Όηαλ ν Γήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, ηα θαζήθνληά ηνπ από 09/12/2015 

έσο 28/02/2017 νξίδεηαη λα αζθεί ν Αληηδήκαξρνο θ. Ξαπαγεσξγίνπ Πππξίδσλ, 

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 

Ξαπαγεσξγίνπ Πππξίδσλα. 

 

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

ν Γήκαξρνο ή ν λόκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ 

  

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

δηνηθεηηθά έγγξαθα ηα νπνία εθδίδνληαη από ηηο ππεξεζίεο αξκνδηόηεηάο ηνπο. 

Ρα έγγξαθα πνπ αθνξνύλ ζε ζέκαηα πςειήο ζπνπδαηόηεηαο θαη ηα νπνία 

απεπζύλνληαη ζε δεκόζηεο αξρέο ππνγξάθνληαη από ην Γήκαξρν.  

 

2. Νξίδνπκε ηνπο θαησηέξσ Γεκνηηθνύο Ππκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο σο 

Δληεηαικέλνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Ξαξαζθεπήο σο 

εμήο: 

 

2.Α. θ. Φωηεηλνύ Εωή ηνπ Φωηίνπ (ρωξίο ακνηβή) κε αξκνδηόηεηεο:  

 Ρν ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο  

ησλ δύν θύισλ. 

 Ρε δηνξγάλσζε εθδειώζεσλ πνπ αθνξνύλ ζέκαηα πγείαο. 

 Ρελ επνπηεία ιεηηνπξγίαο ηνπ κνπζηθνθηλεηηθνύ εξγαζηεξίνπ. 

 Ρελ επνπηεία ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθώλ Ηαηξείσλ 

 

2.Β θ. Βιάρν Γεξάζηκν ηνπ Υξήζηνπ (ρωξίο ακνηβή), κε αξκνδηόηεηεο:  

 Ρελ Θνηλσληθή Ξνιηηηθή. 

 To Ρκήκα Θνηλσληθώλ πεξεζηώλ θαη Αξσγήο(θνηλσληθά επηδόκαηα θ.ιπ) 

 Ρελ Δπνπηεία Ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ Θνηλσληθώλ Γνκώλ, Ξξνγξακκάησλ θαη 

Γξάζεσλ ηνπ Γήκνπ, (Θνηλσληθό Ξαληνπσιείν, Θνηλσληθό Καγεηξείν,  

Θνηλσληθό Φαξκαθείν, Αληαιιαθηήξην  ηνπ Γήκνπ, Ρξάπεδα Σξόλνπ, Θέληξν 

Γπλαίθαο,  ΘΑΞΖ, Θέληξν Γπλαίθαο, θ.ιπ.). 

 Ρελ παξαθνινύζεζε Ξξνγξακκάησλ ΔΠΞΑ πνπ αθνξνύλ ηελ θνηλσληθή 

πνιηηηθή. 

 Ρελ Θνηλσληθή Ξξόλνηα (Θνηλσληθά Δπηδόκαηα, θ.ι.π.) 

 

2.Γ θ. Θνληαμή Γεκήηξην ηνπ Θενδώξνπ (ρωξίο ακνηβή) κε αξκνδηόηεηεο: 

 Ρνλ έιεγρν θαη ην ζπληνληζκό ησλ ζεκάησλ θαζεκεξηλόηεηαο. 

 Ρνλ έιεγρν θαη ην ζπληνληζκό αμηνπνίεζεο Γεκνηηθήο Ξεξηνπζίαο.     
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2.Γ θ. Φύιια ηπιηαλή ηνπ Δπζηαζίνπ (ρωξίο ακνηβή) κε αξκνδηόηεηεο:  

 Ρελ Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία,  

 Ρε δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθώλ θξίζεσλ,  

 Ρν πξόγξακκα αληηκεηώπηζεο αδέζπνησλ δώσλ. 

 

Πηνπο/ζηηο αλσηέξσ Γεκνηηθνύο Ππκβνύινπο ηεο παξαγξάθνπ 2 αλαζέηνπκε 

ηελ ππνγξαθή «ΚΔ ΔΛΡΝΙΖ ΓΖΚΑΟΣΝ» ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 

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

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

απεπζύλνληαη ζε δεκόζηεο αξρέο ππνγξάθνληαη από ην Γήκαξρν.  

 

3.Α θ. Ινγνζέηε Ηωάλλε ηνπ Βαζηιείνπ (ρωξίο ακνηβή) κε αξκνδηόηεηα  ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ελνξηώλ θαη ησλ εθθιεζηώλ ηνπ Γήκνπ. 

 

3.Β θ. Ρεκπνύηζηθα Καξία ηνπ Γεωξγίνπ (ρωξίο ακνηβή) κε αξκνδηόηεηα  ηελ 

επνπηεία ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηηο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο ηνπ Γήκνπ. 

        

3.Γ θ. Θνιώληα Υξύζα ηνπ Βαζηιείνπ (ρωξίο ακνηβή) κε αξκνδηόηεηεο :  

 Ρελ επνπηεία θαη ην ζπληνληζκό ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηε Λενιαία θαη ζην 

Ρνπηθό Ππκβνύιην Λέσλ. 

 Ρελ πξνώζεζε ηνπ εζεινληηζκνύ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ.  

 Ρε δεκηνπξγία δεκνηηθνύ κεηξώνπ ελεξγώλ ζπιιόγσλ, ζσκαηείσλ θαη 

εζεινληώλ 

 

3.Γ θ. Βνζηαληδόγινπ (Κπνζηαληδόγινπ) Ηωάλλε ηνπ Υξύζαλζνπ (ρωξίο 

ακνηβή) κε αξκνδηόηεηα  ηελ επνπηεία επί ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηηο 

ζεαηξηθέο νκάδεο ηνπ Γήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΞΑΝΓΑΞ. 

 

3.Δ θ. ηαζνπινπνύινπ Βαζηιηθή ηνπ Ηωάλλε (ρωξίο ακνηβή) κε αξκνδηόηεηα  

ηελ επζύλε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ππκβνπιίνπ Έληαμεο Κεηαλαζηώλ (άξζξν 78 ηνπ Λ. 

3852/2010). 

 

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

θαη λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.                                       

     Ν  ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

                                                                 

    Δζσηεξηθή Γηαλνκή                                        ΗΩΑΛΛΖΠ ΠΡΑΘΝΞΝΙΝΠ 

- Γξαθείν Γεκάξρνπ 

- Γεληθόο Γξακκαηέαο 

- Γ/λζεηο Γήκνπ 

- Αλαθεξόκελνπο 
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