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ΘΔΚΑ: «Οξηζκόο Αληηδεκάξρσλ θαη Δληεηαικέλσλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ 

Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο» 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΚΑΡΥΟΤ αξ. 431/2014 

 

 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 ηζρύνπλ αλαθνξηθά κε ηνλ 

νξηζκό ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Γεκάξρνπ. 

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) 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΚΔ 

 

1.Α Οξίδνπκε ηνπο θαησηέξσ Γεκνηηθνύο πκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο σο 

Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο κε ζεηεία από 01/09/2014 

έσο 28/02/2017 θαη κεηαβηβάδνπκε ζε απηνύο αξκνδηόηεηεο σο εμήο: 

 

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

Αληηδήκαξρν Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε θαη Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 

ΑΔΑ: 6ΠΗΣΩ6Υ-42Κ



(ρωξίο αληηκηζζία) θαη κεηαβηβάδεη ζε απηόλ ηηο παξαθάησ 

αξκνδηόηεηεο: 

 Δπνπηεία, επζύλε, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη 

έιεγρν όισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο Γηεύζπλζεο Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε 

θαη Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ, νη αξκνδηόηεηεο ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη 

ζηνλ Οξγαληζκό  Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

 

1.Α.2 θ. Φωηεηλνύ Εωή ηνπ Φωηίνπ, θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο (ρωξίο αληηκηζζία) θαη κεηαβηβάδεη ζε απηήλ ηηο παξαθάησ 

αξκνδηόηεηεο: 

 Δπνπηεία, επζύλε, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο  θαη 

έιεγρν ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο θαη Αιιειεγγύεο (πιελ ηνπ 

Γεκνηηθνύ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ θαη ην ζεζκό ηνπ Δζεινληηζκνύ) 

θαη ηνπ ηκήκαηνο Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο Γεκόζηαο Τγείαο (πιελ ηεο 

αξκνδηόηεηαο πνπ αθνξά ζε αδέζπνηα δώα) ηεο Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο, νη αξκνδηόηεηεο ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκό 

Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, θαζώο θαη ηνπ ηκήκαηνο Κνηλσληθώλ 

Τπεξεζηώλ θαη Αξσγήο.  

 Δπνπηεία ηνπ Αληαιιαθηεξίνπ Ρνύρσλ ηνπ Γήκνπ. 

 Σν κνπζηθνθηλεηηθό εξγαζηήξην ΑκεΑ ζην Γήκν καο.  

 Όισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

 

1.Α.3 θ. ηδέξε Ηωάλλε ηνπ Αληωλίνπ-Αζαλαζίνπ, θαζ’ ύιελ 

Αληηδήκαξρν Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο (κε αληηκηζζία) 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 ησλ αξκνδηόηεησλ ηεο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ απηνθηλήησλ) θαη ηνπ 

Σκήκαηνο Πξαζίλνπ ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο, νη αξκνδηόηεηεο 

ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ. 

 Σελ ηέιεζε πνιηηηθώλ γάκσλ. 

 

1.Α.4 θ. Πεηζαηώδε Διηζάβεη ηνπ ηέξγηνπ, θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ (κε αληηκηζζία) θαη κεηαβηβάδεη ζε απηήλ ηηο 

παξαθάησ αξκνδηόηεηεο: 
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 Δπνπηεία, επζύλε, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό ηεο Γηεύζπλζεο 

Σερληθώλ Τπεξεζηώλ, νη αξκνδηόηεηεο ηεο νπνίαο πεξηγξάθνληαη ζηνλ 

Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Τπεξεζίαο 

Γόκεζεο. 

 

1.Α.5 θ. Παπαγεωξγίνπ ππξίδωλ ηνπ Σξύθωλα, θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν 

Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ (κε αληηκηζζία) θαη κεηαβηβάδεη ζε απηόλ ηηο 

παξαθάησ αξκνδηόηεηεο: 

 Δπνπηεία, επζύλε, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη 

έιεγρν όισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο Γηεύζπλζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, 

νη αξκνδηόηεηεο ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκό 

Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

 πλππνγξαθήο κεηά ησλ πξντζηακέλσλ ηεο δηεύζπλζεο όισλ ησλ 

εγγξάθσλ, απνθάζεσλ θαη εληαικάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε 

ησλ παξαπάλσ αξκνδηνηήησλ. 

 

1.Β Όηαλ ν Γήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, ηα θαζήθνληά ηνπ από 

01/09/2014 έσο 28/02/2017 νξίδεηαη λα αζθεί ε Αληηδήκαξρνο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο θ. Φωηεηλνύ Εωή ηνπ Φωηίνπ, πνπ αλαπιεξώλεη ην 

Γήκαξρν. 

 

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

αζθεί ν Γήκαξρνο ή ν λόκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ. 

 

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

ιεμηάξρνπ, αλαπιεξώλεηαη λνκίκσο από ηε λόκηκε αλαπιεξσηή ηνπ 

Αληηδήκαξρν θ. Φωηεηλνύ Εωή ηνπ Φωηίνπ. 

  

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.Α Οξίδνπκε Δληεηαικέλo ύκβνπιν ηoλ Γεκνηηθό ύκβνπιν ηεο 

πιεηνςεθίαο θ. Βιάρν Γεξάζηκν ηνπ Υξήζηνπ (ρωξίο ακνηβή) γηα 

ηελ Δπνπηεία Λεηηνπξγίαο ησλ Κνηλσληθώλ Γνκώλ ηνπ Γήκνπ, Κνηλσληθό 

Παληνπσιείν, Κνηλσληθό Μαγεηξείν θαη Κνηλσληθό Φαξκαθείν. 

 

2.Β Οξίδνπκε Δληεηαικέλν ύκβνπιν ηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν ηεο 

πιεηνςεθίαο θ. Γθόλε Παλαγηώηε ηνπ Αζαλαζίνπ (ρωξίο ακνηβή) 

ηνπ Σκήκαηνο Παηδείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνύ ηεο Γηεύζπλζεο 
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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. 

 

2.Γ Οξίδνπκε Δληεηαικέλν ύκβνπιν ηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν ηεο 

πιεηνςεθίαο θ. Θνληαμή Γεκήηξην ηνπ Θενδώξνπ (ρωξίο ακνηβή) 

γηα ηνλ έιεγρν θαη ην ζπληνληζκό ησλ ζεκάησλ θαζεκεξηλόηεηαο. 

 

2.Γ Οξίδνπκε Δληεηαικέλε ύκβνπιν ηε Γεκνηηθή ύκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο 

θ. Φύιια ηπιηαλή ηνπ Δπζηαζίνπ (ρωξίο ακνηβή) γηα ηελ Πνιηηηθή 

Πξνζηαζία, ηε δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθώλ θξίζεσλ όπσο θαη ην 

πξόγξακκα αληηκεηώπηζεο αδέζπνησλ δώσλ. 

 

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 Οξίδνπκε Δληεηαικέλν ύκβνπιν ηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν ηεο 

πιεηνςεθίαο θ. Ινγνζέηε Ηωάλλε ηνπ Βαζηιείνπ (ρωξίο ακνηβή) γηα 

ηελ ειεθηξνληθή εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ θαη ηελ επνπηεία ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ. 

 

3.Β Οξίδνπκε Δληεηαικέλε ύκβνπιν ηε Γεκνηηθή ύκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο 

θ. Ρεκπνύηζηθα Καξία ηνπ Γεωξγίνπ (ρωξίο ακνηβή) γηα ηελ 

επνπηεία θαη ζπληνληζκό ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηηο πνιηηηζηηθέο 

εθδειώζεηο ηνπ Γήκνπ. 

 

3.Γ Οξίδνπκε Δληεηαικέλν ύκβνπιν ηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν ηεο 

πιεηνςεθίαο θ. Γηώηζα ππξίδωλ ηνπ Γξεγνξίνπ (ρωξίο ακνηβή) γηα 

ηα εγθαηαιειεηκκέλα απηνθίλεηα, όπσο θαη ηηο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ζε 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο. 

 

3.Γ Οξίδνπκε Δληεηαικέλε ύκβνπιν ηε Γεκνηηθή ύκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο 

θ. Θνιώληα Υξύζα ηνπ Βαζηιείνπ (ρωξίο ακνηβή) γηα:  

 Σελ επνπηεία θαη ην ζπληνληζκό ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηε Νενιαία θαη 

ζην Σνπηθό πκβνύιην Νέσλ. 
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 Σελ επνπηεία θαη ην ζπληνληζκό ησλ εζεινληώλ - εζεινληηζκνύ ζην 

Γήκν καο.  

 

3.Δ Οξίδνπκε Δληεηαικέλo ύκβνπιν ηoλ Γεκνηηθό ύκβνπιν ηεο 

πιεηνςεθίαο θ. Βνζηαληδόγινπ (Κπνζηαληδόγινπ) Ηωάλλε ηνπ 

Υξύζαλζνπ (ρωξίο ακνηβή) γηα ηελ επνπηεία θαη ζπληνληζκό επί 

ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηηο ζεαηξηθέο νκάδεο ηνπ Γήκνπ ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ ΠΑΟΓΑΠ. 

 

3.Σ Οξίδνπκε Δληεηαικέλε ύκβνπιν ηε Γεκνηηθή ύκβνπιν ηεο 

πιεηνςεθίαο θ. ηαζνπινπνύινπ Βαζηιηθή ηνπ Ηωάλλε (ρωξίο 

ακνηβή) γηα 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 

 

 

                                                                 ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ 

 

 

 

 

 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 

- Γξαθείν Γεκάξρνπ 

- Γεληθόο Γξακκαηέαο 

- Γ/λζεηο Γήκνπ 

- Αλαθεξόκελνη 
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