
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 07.02.2023
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Mε αριθμό 80

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού

΄Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α΄ 87),όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον
ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.
4623/2019 (Α' 134) και ισχύει σήμερα.

2. Την με αρ. 541/2019 απόφαση πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ανακηρύχθηκε
ο  επιτυχών  και  οι  επιλαχόντες  συνδυασμοί,  ο  Δήμαρχος,  οι  τακτικοί  και  αναπληρωματικοί
δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού.

3. Το με αρ. πρωτ. 18946/28-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας Δημάρχου – Δημοτικών και Κοινοτικών
Συμβούλων για τη δημοτική περίοδο από 1-9-2019 έως και 31-12-2023.  

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59,
παρ. 2 & 6 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 68 του
Ν.4555/2018 και επομένως είναι δυνατόν να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 και του άρθ.47 του ν.4647/19 σύμφωνα με τις
οποίες για το Δήμο μας, ορίστηκαν οκτώ (8) Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων οι δύο άμισθοι.

6. Την υπ΄αριθμ. 48/07-04-2020 (ΑΔΑ:9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
περί Ορισμού Αντιδημάρχων.

7. Την με αρ.πρωτ: 94156/20.12.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών “περί δυνατότητα
παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων”.

8. Tην υπ’αρ.: 11/2022 (ΑΔΑ:  ΩΣ4ΣΩ62-ΘΒΥ) προηγούμενη απόφαση Δημάρχου περί ορισμού
Αντιδημάρχων σύμφωνα με την οποία η θητεία τους λήγει την  09.01.2023.

9. Την  43/05.01.2023  προηγούμενη  αποφαση  Δημάρχου  περί  παράτασης  της  θητείας  των
Αντιδημάρχων μέχρι 31.01.2023.

10. Την  74/31.01.2023  προηγούμενη  αποφαση  Δημάρχου  περί  παράτασης  της  θητείας  των
Αντιδημάρχων μέχρι 03.02.2023.

11. Την  79/3.02.2023  προηγούμενη  αποφαση  Δημάρχου  περί  παράτασης  της  θητείας  των
Αντιδημάρχων μέχρι 07.02.2023.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε  ως  Αντιδημάρχους  του  Δήμου  Αγίων  Αναργύρων  -  Καματερού  τους  κάτωθι
Δημοτικούς Συμβούλους και τους αναθέτουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:
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1.  Στον  κ.  Ζαλακούδη  Δημήτριο,  Αντιδήμαρχο  Οικονομικών  Υπηρεσιών  με  θητεία  από
08.02.2023 έως και 31.12.2023, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο όλων των
Τμημάτων  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου,  οι  αρμοδιότητες  των
οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

 Τη συνυπογραφή μετά των προϊσταμένων της παραπάνω Διεύθυνσης, όλων των εγγράφων,
αποφάσεων κ.λ.π. που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

 Την  εποπτεία,  ευθύνη,  παρακολούθηση,  συντονισμό,  καλή  λειτουργία  και  έλεγχο  του
Τμήματος Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Την  υπογραφή  ως  διατάκτη  στις  αποφάσεις  ανάληψης  υποχρέωσης  του  Δήμου  Αγίων
Αναργύρων - Καματερού.

 Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.

Επίσης ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται Αναπληρωτής Δημάρχου.

2. Στην κ. Μανταφούνη Αικατερίνη,  Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών και εξυπηρέτησης
του  πολίτη,  με  θητεία  από  08.02.2023  έως  και  31.12.2023,  μεταβιβάζουμε  τις  παρακάτω
αρμοδιότητες:

 Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο όλων των
Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι αρμοδιότητες των οποίων
προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

 Την ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ
των υπηρεσιών όσο και προς άλλες υπηρεσίες και τρίτους.

 Την εποπτεία και συντονισμό για θέματα του Συνήγορου του Πολίτη.

 Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο των ΚΕΠ.

 Την  εποπτεία,  ευθύνη,  παρακολούθηση,  συντονισμό,  καλή  λειτουργία  και  έλεγχο  των
Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών Κοινότητας Καματερού.

 Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων της.

3. Στον  κ.  Δανάκο  Στέφανο,  Αντιδήμαρχο  Τεχνικών  Υπηρεσιών-Δόμησης,  με  θητεία  από
08.02.2023 έως και 31.12.2023, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο όλων των
Τμημάτων  της  Διεύθυνσης  των  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  του  Τμήματος  Πολεοδομικών
εφαρμογών, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου εκτός
του Τμήματος Τεχνικού Συνεργείου και Συνεργείου Ηλεκτροφωτισμού.

 Την εποπτεία και την ευθύνη όλων των θεμάτων που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια
των εργαζομένων.

 Υπεύθυνος για την διαχείριση των θεμάτων της Δημοτικής Περιουσίας.
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 Την εποπτεία και την ευθύνη επικίνδυνων κτισμάτων.

 Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων της Υπαίθριας διαφήμισης.

 Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί κυκλοφοριακών/συγκοινωνιακών θεμάτων

 Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

 Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

4. Στον κ. Νταούτη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Υπηρεσίας Περιβάλλοντος με θητεία από 08.02.2023
έως και 31.12.2023, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Την  εποπτεία,  ευθύνη,  παρακολούθηση,  συντονισμό,  καλή  λειτουργία  και  έλεγχο  των
Τμημάτων Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Οχημάτων-Μηχανημάτων Έργου της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του
Δήμου.

 Την  εποπτεία,  ευθύνη,  παρακολούθηση,  συντονισμό,  καλή  λειτουργία  και  έλεγχο  του
Τμήματος  Πρασίνου  της  Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος,  οι  αρμοδιότητες  του  οποίου
προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

 Την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και έλεγχο της συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού.

 Ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

5. Στον κ. Αποστόλου Ηλία,  Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Αθλητισμού με θητεία από 08.02.2023
έως και 31.12.2023 , μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:

 Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό σε θέματα πολιτισμού & αθλητισμού, πολιτιστικών &
αθλητικών προγραμμάτων, μαζικού αθλητισμού και Γυμναστηρίων.

 Την τέλεση πολιτικών γάμων.

 Ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 Ορίζεται μέλος της Οικονομικής  Επιτροπής. 

 Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων τoυ.

6.  Στον  κ.  Παπαγεωργίου  Περικλή,  ως  άμισθο  Αντιδήμαρχο  Επιχειρηματικότητας,
Εξωστρέφειας & Ανάπτυξης, με θητεία από  08.02.2023 έως και 31.12.2023 , μεταβιβάζουμε τις
εξής αρμοδιότητες:

 Την  εποπτεία,  ευθύνη  και  συντονισμό  για  την  ανάδειξη  αρχαιοτήτων  και  κτιρίων  του
πολιτισμού.

 Την εποπτεία ευθύνη και συντονισμό για θέματα υποστήριξης και ανάπτυξης της τοπικής
αγοράς.

 Την εξωστρέφεια και διεθνή προβολή και αναγνώριση του Δήμου.

 Την τέλεση πολιτικών γάμων.
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 Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων τoυ.

7.  Στην κ.  Καϊση  Αγγελική,  Αντιδήμαρχο  Ανακύκλωσης  με  θητεία  από  08.02.2023  έως  και
31.12.2023, μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και συντονισμό για θέματα ανακύκλωσης.
 Tην ευθύνη συντονισμού δράσεων Εθελοντισμού.
 Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

8.  Στον  κ.  Τσελέκα  Μιχαήλ,  ως άμισθο  Αντιδήμαρχο  Προγραμματισμού  Ευρωπαϊκών  και
Αναπτυξιακών  Θεμάτων, με θητεία  από  08.02.2023  έως  και  31.12.2023, μεταβιβάζουμε  τις
παρακάτω αρμοδιότητες:

 Την  εποπτεία,  ευθύνη,  παρακολούθηση,  συντονισμό  των  Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων.

 Την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων που παρέχονται απ’ ευθείας από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.

 Την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων.
 Την τέλεση Πολιτικών γάμων.
 Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

Από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων εξαιρείται η αρμοδιότητα εισαγωγής θεμάτων στο Δημοτικό
Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία παραμένει στο
Δήμαρχο ως τελική υπογραφή ύστερα από την προσυπογραφή των θεμάτων από τους  αρμόδιους
Αντιδημάρχους.

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού και
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΡΜΠΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

3. Οριζόμενους Αντιδημάρχους
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4. Πρόεδρους Δημοτικών Κοινοτήτων

5. Διευθύνσεις Υπηρεσιών

6. ΓΑΙΑ.Α.Ε.

7. Restart Α.Ε.
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