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ΑΠΟΦΑΣΗ  128/2021 
 

Ο 
 

Δόμαρχοσ αλαμύνοσ 
          Έχοντας υπόψη: 

1. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1, 2, 58 και 59 του Ν.3852/2010 « Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ 

Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ» (Α΄87), όπωσ 

αντικαταςτϊθηκε από την παρ.1 του αρ.68 του Ν.4555/2018-Πρόγραμμα Κλειςθϋνησ Ι και 

από το ϊρθρο 5 του Ν.4623/2019 αναφορικϊ με τον οριςμό των Αντιδημϊρχων και την 

αναπλόρωςη του Δημϊρχου, την παρ. 1 του ϊρθρου 10 του Ν. 4625/2019 και το ϊρθρο 47 

του Ν. 4647/2019. 

2. Σην υπ΄αρ. 28549/16-04-2019 (Υ.Ε.Κ.1327/τΒ΄/17-04-2019) Απόφαςη του Τπουργού 

Εςωτερικών «Πρωτοβϊθμιοι και Δευτεροβϊθμιοι Οργανιςμού Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ τησ 

Φώρασ με το Ν.3852/2010», όπωσ ιςχύει. 

3. Σα επύςημα πληθυςμιακϊ ςτοιχεύα τησ τελευταύασ απογραφόσ ϋτουσ 2011 τησ Ε..Τ.Ε, για τον 

Δόμο αλαμύνασ, ςύμφωνα με τα οπούα ο μόνιμοσ πληθυςμόσ ανϋρχεται ςε 38.959 κατούκουσ 

(Υ.Ε.Κ. 3465/τΒ΄/28-12-2012). 

4. Σο γεγονόσ ότι ςύμφωνα τα ανωτϋρω  ςτο Δόμο αλαμύνοσ μπορεύ να οριςθούν πϋντε (5) 

ϋμμιςθοι  Αντιδόμαρχοι και ϋνασ (1) ϊμιςθοσ 

5. Σισ διατϊξεισ του αρ.92 του Ν.3852/2010, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει από το αρ. 33 του 

Ν.4483/2017 και τησ παρ. ε΄ του ϊρθρου 3 του Ν.4051/2012 (Υ.Ε.Κ. 40/τΑ΄/2012)  

αναφορικϊ με την αντιμιςθύα αιρετών. 

6. Σην υπ΄αρ. 82/59633/20-08-2019 Εγκύκλιο του Τπουργεύου Εςωτερικών ςχετικϊ με τον 

οριςμό Αντιδημϊρχων.  

7. Σην υπ’ αριθ. 48/22119/7-4-2020 Εγκύκλιο του Τπουργεύου Εςωτερικών ςχετικϊ με τον 

οριςμό Αντιδημϊρχων.  

8. Σον Οργανιςμό Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ του Δόμου μασ (Υ.Ε.Κ 2648/τΒ΄/09-11-2011). 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 
 

Α. Ορύζει τουσ κατωτϋρω Δημοτικούσ υμβούλουσ τησ πλειοψηφύασ ωσ Αντιδημϊρχουσ του Δόμου 

αλαμύνοσ, με θητεύα από 01-09-2021 έωσ και 31-08-2022, εντόσ τησ τρϋχουςασ δημοτικόσ 

περιόδου, ωσ εξόσ:     
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1. Σον κ. Γαλέο Συμεών του Βαςιλείου καθ΄ ύλην Αντιδόμαρχο μετ΄ αντιμιςθύασ και του 

μεταβιβϊζει τισ παρακϊτω αρμοδιότητεσ: 

 Εποπτεύα και ϋλεγχο ορθόσ λειτουργύασ, ςύμφωνα με τισ αρμοδιότητεσ που απορρϋουν από 

τον Ο.Ε.Τ. του Δόμου μασ, τησ Διεύθυνςησ Διοικητικών Τπηρεςιών και ΚΕΠ. 

 Εποπτεύα και ϋλεγχο ορθόσ λειτουργύασ ςύμφωνα με τισ αρμοδιότητεσ που απορρϋουν από 

τον Ο.Ε.Τ. του Δόμου μασ, τησ Διεύθυνςησ Οικονομικών Τπηρεςιών. 

 Εποπτεύα και ϋλεγχο ορθόσ λειτουργύασ ςύμφωνα με τισ αρμοδιότητεσ που απορρϋουν από 

τον Ο.Ε.Τ. του Δόμου μασ, τησ Διεύθυνςησ Κοινωνικών Τπηρεςιών Παιδεύασ και Πολιτιςμού 

και ςυγκεκριμϋνα ςε ότι αφορϊ τισ αρμοδιότητεσ θεμϊτων δια βύου μϊθηςησ και παιδεύασ. 

 Σϋλεςη των πολιτικών γϊμων. 

 Εποπτεύα και ϋλεγχο θεμϊτων που ςχετύζονται με το ανθρώπινο δυναμικό του Δόμου μασ, 

καθώσ και την προςυπογραφό μετϊ των υπηρεςιακών παραγόντων, κϊθε ςχετικού 

εγγρϊφου που αναφϋρεται ςε αιτόματα προςωπικού (ϊδειεσ κανονικϋσ, αναρρωτικϋσ, 

βεβαιώςεισ προώπηρεςύασ, υπηρεςιακϊ ςημειώματα κ.λ.π.), υπομνόματα ό αναφορϋσ, 

παρϊπονα ό καταγγελύεσ κατϊ των ενεργειών του. 

 Προςυπογραφό μετϊ των υπηρεςιακών παραγόντων και προώςταμϋνων των κατϊ 

περύπτωςη αντύςτοιχων οργανικών μονϊδων, των εγγρϊφων, των καταςτϊςεων και των 

πιςτοποιητικών πλην χρηματικών ενταλμϊτων, που ςχετύζονται με την ϊςκηςη των 

αρμοδιοτότων που του ανατύθενται με την παρούςα απόφαςη. 

 Τπογραφό των αναγγελιών πρόςληψησ, των πινϊκων προςωπικού και των καταγγελιών 

ςυμβϊςεων εργαςύασ του προςωπικού που υπηρετεύ ςτον Δόμο μασ με ςχϋςη εργαςύασ 

Ιδιωτικού Δικαύου. 

 Τπογραφό των εγγρϊφων προσ τισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ, εκτόσ των περιπτώςεων που ϋχουν 

ανατεθεύ ςτουσ Προώςτϊμενουσ Διευθύνςεων και τμημϊτων καθώσ και των απαντόςεων ςε 

αιτόςεισ υπηρεςιών ό πολιτών ό υπομνόματα ό αναφορϋσ, παρϊπονα ό καταγγελύεσ κατϊ 

των ενεργειών ό απαντόςεων των υπηρεςιών του Δόμου. 

 Τπογραφό τησ προϋγκριςησ τησ εργαςύασ του προςωπικού του Δόμου για τισ Κυριακϋσ και 

εξαιρϋςιμεσ αργύεσ καθώσ και του οριςμού των υπαλλόλων που θα εργαςθούν υπερωριακϊ. 

 Τπογραφό των υπηρεςιακών ςημειωμϊτων για την προμόθεια ειδών και την εκτϋλεςη 

εργαςιών. 

 Τπογραφό των προςκλόςεων εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ. 

 Τπογραφό των εγγρϊφων προσ τα Νομικϊ Πρόςωπα του Δόμου και τισ Δημοτικϋσ 

Κοινότητεσ. 

 Τπογραφό των αποφϊςεων χορόγηςησ αδειών χωρύσ αποδοχϋσ και μετακύνηςησ εκτόσ ϋδρασ 

ςτο εςωτερικό και εξωτερικό των υπαλλόλων του Δόμου. 

 Τπογραφό των αδειών των Προώςταμϋνων των Διευθύνςεων του Δόμου. 

 Τπογραφό των αποφϊςεων που αφορούν μιςθολογικϋσ αλλαγϋσ προςωπικού. 
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 Τπογραφό των εγγρϊφων αποςτολόσ ςτην Αποκεντρωμϋνη Διούκηςη. 

 Τπογραφό των εγγρϊφων ειςηγόςεων προσ τον Δόμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού 

υμβουλύου, την Οικονομικό Επιτροπό και την Επιτροπό Ποιότητασ Ζωόσ. 

 Εποπτεύα και ϋλεγχο διαδικαςιών που αφορούν την εκπόνηςη και εκτϋλεςη προγραμμϊτων 

δια βύου μϊθηςησ. 

 Τπεύθυνοσ πολιτικού ςχεδιαςμού θεμϊτων παιδεύασ. 

 

2. Σον κ. Βακάλη Αντώνιο του Βαςιλείου καθ΄ ύλην Αντιδόμαρχο μετ΄ αντιμιςθύασ και του 

μεταβιβϊζει τισ παρακϊτω αρμοδιότητεσ : 

 Εποπτεύα και ϋλεγχο ορθόσ λειτουργύασ βϊςη των αρμοδιοτότων που απορρϋουν από τον 

Ο.Ε.Τ. του Δόμου μασ τησ Διεύθυνςησ Περιβϊλλοντοσ Πραςύνου και Καθαριότητασ. 

 Οργϊνωςη ςυνεργεύων περιςυλλογόσ απορριμμϊτων. 

 Έλεγχο και παρακολούθηςη τησ διαδικαςύασ περιςυλλογόσ απορριμμϊτων. 

 Μϋριμνα για την απομϊκρυνςη των απορριμμϊτων και την τελικό εναπόθεςό τουσ. 

 Υροντύδα για την καθαριότητα-ευπρεπιςμό-προςβαςιμότητα του οδικού δικτύου τησ Πόλησ, 

των κοινοχρόςτων χώρων και των Δημοτικών κτιρύων. 

 Ειςόγηςη προγραμμϊτων για την εύρυθμη λειτουργύα του ςταθμού αυτοκινότων του Δόμου. 

 Ειςόγηςη προμόθειασ μηχανολογικού εξοπλιςμού και νϋων εγκαταςτϊςεων. 

 Προγραμματιςμό και επύβλεψη των εργαςιών επιςκευόσ-ςυντόρηςησ των οχημϊτων του 

Δόμου. 

 Τπεύθυνοσ ελϋγχου των υπηρεςιακών οχημϊτων από Κ.Σ.Ε.Ο. 

 Επύβλεψη και ϋλεγχοσ τησ διαδικαςύασ ανακύκλωςησ ςυςκευαςιών καθώσ και τησ τελικόσ 

διϊθεςησ των ανακυκλώςιμων υλικών. 

 Έλεγχο και ρύθμιςη θεμϊτων περιβαλλοντικόσ προςταςύασ, ςύμφωνα με τισ δικαιοδοςύεσ 

που δύδονται ςτο Δόμο με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ. 

 Τπεύθυνοσ για την ορθό εκτϋλεςη τησ μηνιαύασ υπερωριακόσ εργαςύασ (απογευματινϋσ-

Κυριακϋσ-εξαιρϋςιμεσ)από το προςωπικό τησ Διεύθυνςησ Περιβϊλλοντοσ, Πραςύνου και 

καθαριότητασ. 

 Προςυπογραφό μετϊ των υπηρεςιακών παραγόντων και προώςταμϋνων των κατϊ 

περύπτωςη αντύςτοιχων οργανικών μονϊδων, των εγγρϊφων και των πιςτοποιητικών πλην 

χρηματικών ενταλμϊτων, που ςχετύζονται με την ϊςκηςη των αρμοδιοτότων που του 

ανατύθενται με την παρούςα απόφαςη. 

3. Σον κ. Κόγια Νικόλαο του Φιλίππου καθ΄ ύλην Αντιδόμαρχο μετ΄ αντιμιςθύασ και του 

μεταβιβϊζει τισ παρακϊτω αρμοδιότητεσ: 

 Εποπτεύα και ϋλεγχο ορθόσ λειτουργύασ βϊςη των αρμοδιοτότων που απορρϋουν από τον 

Ο.Ε.Τ. του Δόμου μασ,  τησ Διεύθυνςησ Σεχνικών Τπηρεςιών. 
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 Εποπτεύα και ϋλεγχο ορθόσ λειτουργύασ βϊςη των αρμοδιοτότων που απορρϋουν από τον 

Ο.Ε.Τ. του Δόμου μασ,  τησ Διεύθυνςησ ΤΔΟΜ. 

 Παρακολούθηςη ορθόσ εκτελϋςεωσ Δημοτικών ϋργων (ϋνταξη περιοχών και επϋκταςη 

ςχεδύου πόλησ, αναθεώρηςη Γ.Π./ ΦΟΑΠ, οδοποιύα, αποχϋτευςη κ.α.). 

 Παρακολούθηςη μελετών που εκπονούνται από την Σεχνικό Τπηρεςύα και μηχανολογικών 

ϋργων. 

 Προςυπογραφό μετϊ των υπηρεςιακών παραγόντων και προώςταμϋνων των κατϊ 

περύπτωςη αντύςτοιχων οργανικών μονϊδων, των εγγρϊφων και των πιςτοποιητικών πλην 

χρηματικών ενταλμϊτων, που ςχετύζονται με την ϊςκηςη των αρμοδιοτότων που του 

ανατύθενται με την παρούςα απόφαςη. 

 Σην ευθύνη ςε θϋματα Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ και Διαφϊνειασ 

 Εποπτεύα και ϋλεγχο των διαδικαςιών που αφορούν την εφαρμογό του πολεοδοµικού 

ςχεδιαςµού, την ϋκδοςη και την εφαρμογό των οικοδομικών αδειών και τον ϋλεγχο των 

αυθαύρετων καταςκευών. 

4. Σον κ. Διολέτη Παντελεήμων του Γεωργίου καθ΄ ύλην Αντιδόμαρχο μετ΄ αντιμιςθύασ και του 

μεταβιβϊζει τισ παρακϊτω αρμοδιότητεσ: 

 Εποπτεύα και ϋλεγχο ορθόσ λειτουργύασ ςύμφωνα με τισ αρμοδιότητεσ που απορρϋουν από 

τον Ο.Ε.Τ. του Δόμου μασ, τησ Διεύθυνςησ Κοινωνικών Τπηρεςιών Παιδεύασ & Πολιτιςμού. 

 Ευθύνη τησ διαδικαςύασ καταβολόσ επιδομϊτων ςε όςουσ ϋχουν ςοβαρϊ προβλόματα υγεύασ 

(προνοιακϊ επιδόματα). 

 Εποπτεύα και ϋλεγχο διαδικαςιών για την ϋκδοςη πιςτοποιητικών οικονομικόσ αδυναμύασ. 

 Εποπτεύα και ϋλεγχο διαδικαςιών για την χορόγηςη κϊρτασ αναπηρύασ. 

 Έλεγχο διαδικαςύασ δωρεϊν παραχώρηςησ οικημϊτων ϋνεκα απορύασ ό λοιπών ςοβαρών 

λόγων. 

 Τλοπούηςη προγραμμϊτων δημόςιασ υγιεινόσ που οργανώνονται από το Τπουργεύο Τγεύασ ό 

ϊλλα Τπουργεύα και φορεύσ καθώσ και Προγραμμϊτων δημόςιασ υγεύασ που 

χρηματοδοτούνται από πόρουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. 

 Εφαρμογό των προγραμμϊτων προληπτικόσ ιατρικόσ και υγεύασ. 

 Τπεύθυνοσ προγραμματιςμού και δρϊςεων ςτον τομϋα του Πολιτιςμού. 

 

5. Σον κ. Νάννο Σωτήριο του Μιχαήλ καθ’ ύλην Αντιδόμαρχο μετ’ αντιμιςθύασ και του μεταβιβϊζει 

τισ κϊτωθι αρμοδιότητεσ: 

     *  Εποπτεύα, ϋλεγχο και ςυντονιςμό των ςυνεργεύων τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ ςε θϋματα που 

αφορούν Οδοποιύα, Οικοδομικϋσ και Τδραυλικϋσ εργαςύεσ, αποκατϊςταςη φθορών οδοςτρώματοσ, 

πεζοδρομύων, παιδικών χαρών, πλατειών και λοιπών  κοινοχρόςτων χώρων.  

        * Επύβλεψη και ςυντόρηςη των χώρων πραςύνου. 
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6.  Σον κ. Λένη  Κωνςταντίνο του Προκοπίου, κατϊ τόπον Αντιδόμαρχο για την Δημοτικό Ενότητα 

Αμπελακύων, ϊνευ αντιμιςθύασ και του μεταβιβϊζει τισ παρακϊτω αρμοδιότητεσ: 

 Ευθύνη τησ λειτουργύασ των Δημοτικών Τπηρεςιών που βρύςκονται ςτα όρια τησ Δημοτικόσ 

Ενότητασ Αμπελακύων. 

 Μϋριμνα για την καλό κατϊςταςη του εξοπλιςμού που βρύςκεται ςτη Δημοτικό Ενότητα 

Αμπελακύων. 

 Τπογραφό βεβαιώςεων, πιςτοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγρϊφων πλην 

χρηματικών ενταλμϊτων, τα οπούα εκδύδονται από τισ δημοτικϋσ υπηρεςύεσ που λειτουργούν 

ςτα όρια τησ Δημοτικόσ Ενότητασ Αμπελακύων. 

 υνεργαςύα με τουσ Προϋδρουσ των υμβουλύων τησ Δημοτικόσ Ενότητασ Αμπελακύων για 

την καλύτερη δυνατό αντιμετώπιςη των τοπικών προβλημϊτων. 

 Εποπτεύα και ςυντονιςμό θεμϊτων που αφορούν τη λειτουργύα των λαώκών αγορών και του 

υπαύθριου ςτϊςιμου εμπορύου. 

Β. Οι ανωτϋρω κατϊ τη διϊρκεια τησ θητεύασ τουσ δεν μπορούν να εκλεγούν μϋλη του Προεδρεύου 

του Δημοτικού υμβουλύου. Η αντικατϊςταςη Αντιδημϊρχου πριν τη λόξη τησ θητεύασ του εύναι 

δυνατό μετϊ την πϊροδο ϋξι (06) μηνών από τον οριςμό του, με ειδικϊ αιτιολογημϋνη απόφαςη του 

Δημϊρχου. 
 

Γ. την περύπτωςη απουςύασ ό κωλύματοσ των καθ΄ ύλην Αντιδημϊρχων, τισ αρμοδιότητεσ αςκεύ 

κατϊ περύπτωςη ο Δόμαρχοσ.   

Σισ κατϊ τόπον αρμοδιότητεσ του Αντιδημϊρχου κ. Λϋνη Κωνςταντύνου του Προκοπύου όταν 

απουςιϊζει ό κωλύεται, θα αςκεύ ο καθ΄ ύλην Αντιδόμαρχοσ κ. Γαλϋοσ υμεών του Βαςιλεύου. 
 

Δ. Όταν ο Δόμαρχοσ απουςιϊζει ό κωλύεται, τα καθόκοντϊ τησ ορύζεται να αςκεύ εξ΄ ολοκλόρου (και 

χρηματικϊ εντϊλματα) ο καθ΄  ύλην Αντιδόμαρχοσ κ. Κόγιασ Νικόλαοσ του Υιλύππου. 
  

Ε. Η παρούςα να δημοςιευθεύ μύα φορϊ ςε μύα ημερόςια εφημερύδα του Νομού ό ςε μύα εβδομαδιαύα 

εφημερύδα τησ Πρωτεύουςασ του Νομού και να αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου μασ καθώσ 

και ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ». 

 
 

 

 

      

 

Ο 

Δόμαρχοσ  αλαμύνοσ 

 

Γιώργοσ Θ. Παναγόπουλοσ 
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