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ΑΠΟΦΑΣΗ 163/2021       
 

Ο 
 

Δήμαρχος Σαλαμίνος 
          Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1, 2, 58 και 59 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87),  όπως 

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

από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων, την παρ. 1 

του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019, το άρθρο 47 του Ν.4647/2019 όπως ισχύουν.  

2. Την υπ΄αρ. 28549/16-04-2019 (Φ.Ε.Κ.1327/τΒ΄/17-04-2019) Απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 

Χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει. 

3. Τα επίσημα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε, για τον 

Δήμο Σαλαμίνας, σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός ανέρχεται σε 38.959 κατοίκους 

(Φ.Ε.Κ. 3465/τΒ΄/28-12-2012). 

4. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, ο Δήμος Σαλαμίνος εμπίπτει στις 

διατάξεις του άρθρου 59 παρ.2 του Ν.3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε (5) 

Αντιδήμαρχοι. 

5. Την υπ΄ αρ. 82/59633/20-08-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον 

ορισμό Αντιδημάρχων. 

6. Το γεγονός ότι κατ΄ εφαρμογή της παρ. 7 του αρ. 59 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε 

με το αρ. 47 του Ν.4647/2019 και ισχύει, στον Δήμο μας μπορούν να ορισθούν έως δύο (02) 

άμισθοι Αντιδήμαρχοι. 

7. Την υπ΄ αρ. 128/2021 Απόφασή μας σύμφωνα με την οποία ορίσθηκαν πέντε (05) 

Αντιδήμαρχοι μετ’ αντιμισθίας και ένας (1) άνευ αντιμισθίας στον Δήμο μας. 

8. Την υπ’ αριθ. 162/2021 απόφαση Δημάρχου Σαλαμίνας περί αποδοχής παραίτησης του 

Αντιδημάρχου κ. Γαλέου Συμεών από το αξίωμα του Αντιδημάρχου. 

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (Φ.Ε.Κ 2648/τΒ΄/09-11-2011). 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθ. 128/2021 απόφαση Δημάρχου Σαλαμίνας ως 

εξής: 

ΑΔΑ: 9Ο2ΧΩ1Ε-Ο7Τ



1.  Ορίζουμε έως και 31/08/2022 τον κ. Καπαραλιώτη Χαράλαμπο του Δημητρίου καθ’ ύλην 

Αντιδήμαρχο μετ’ αντιμισθίας και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 Εποπτεία και έλεγχο ορθής λειτουργίας, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από 

τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης ΚΕΠ. 

 Εποπτεία και έλεγχο ορθής λειτουργίας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από 

τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 Τέλεση των πολιτικών γάμων. 

 Εποπτεία και έλεγχο θεμάτων που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου μας, 

καθώς και την προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων, κάθε σχετικού 

εγγράφου που αναφέρεται σε αιτήματα προσωπικού (άδειες κανονικές, αναρρωτικές, 

βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, υπηρεσιακά σημειώματα κ.λ.π.), υπομνήματα ή αναφορές, 

παράπονα ή καταγγελίες κατά των ενεργειών του. 

 Προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων και προϊσταμένων των κατά 

περίπτωση αντίστοιχων οργανικών μονάδων, των εγγράφων, των καταστάσεων και των 

πιστοποιητικών πλην χρηματικών ενταλμάτων, που σχετίζονται με την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται με την παρούσα απόφαση. 

 Υπογραφή των αναγγελιών πρόσληψης, των πινάκων προσωπικού και των καταγγελιών 

συμβάσεων εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί στον Δήμο μας με σχέση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου. 

 Υπογραφή των εγγράφων προς τις δημόσιες υπηρεσίες, εκτός των περιπτώσεων που έχουν 

ανατεθεί στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων και τμημάτων καθώς και των απαντήσεων σε 

αιτήσεις υπηρεσιών ή πολιτών ή υπομνήματα ή αναφορές, παράπονα ή καταγγελίες κατά 

των ενεργειών ή απαντήσεων των υπηρεσιών του Δήμου. 

 Υπογραφή της προέγκρισης της εργασίας του προσωπικού του Δήμου για τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες αργίες καθώς και του ορισμού των υπαλλήλων που θα εργασθούν υπερωριακά. 

 Υπογραφή των υπηρεσιακών σημειωμάτων για την προμήθεια ειδών και την εκτέλεση 

εργασιών. 

 Υπογραφή των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 Υπογραφή των εγγράφων προς τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και τις Δημοτικές 

Κοινότητες. 

 Υπογραφή των αποφάσεων χορήγησης αδειών χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας 

στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου. 

 Υπογραφή των αδειών των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων του Δήμου. 

 Υπογραφή των αποφάσεων που αφορούν μισθολογικές αλλαγές προσωπικού. 

 Υπογραφή των εγγράφων αποστολής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

 Υπογραφή των εγγράφων εισηγήσεων προς τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού 

Συμβουλίου, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

 

ΑΔΑ: 9Ο2ΧΩ1Ε-Ο7Τ



2.  Ορίζουμε έως και 31/08/2022 την κ. Μπίλλια Ελένη του Παντελή καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο άνευ 

αντιμισθίας και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 Εποπτεία και έλεγχο ορθής λειτουργίας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από 

τον Ο.Ε.Υ του Δήμου μας της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδείας και Πολιτισμού και 

συγκεκριμένα σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες θεμάτων Διά Βίου Μάθησης και Παιδείας. 

 Εποπτεία και έλεγχο διαδικασιών που αφορούν την εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων 

Διά Βίου Μάθησης. 

 Υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού θεμάτων Παιδείας. 

 

3.  Στον καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο μετ’ αντιμισθίας κ. Νάννο Σωτήριο του Μιχαήλ εκχωρεί πέραν των 

αρμοδιοτήτων που του είχαν μεταβιβαστεί με την υπ’ αριθ. 128/2021 απόφασή μας  και την 

αρμοδιότητα επί των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας. 

 

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου 

του Δημοτικού Συμβουλίου. Η αντικατάσταση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι 

δυνατή μετά την πάροδο έξι (06) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του 

Δημάρχου. 
 

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των καθ΄ ύλην Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί 

κατά περίπτωση ο Δήμαρχος.   

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λένη Κωνσταντίνου του Προκοπίου όταν 

απουσιάζει ή κωλύεται, θα ασκεί ο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχος κ. Καπαραλιώτης Χαράλαμπος του 

Δημητρίου. 
 

Δ. Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία 

εφημερίδα της Πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μας καθώς 

και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

  

 

 

    

 

 

   Ο 

Δήμαρχος Σαλαμίνας 

 

Γιώργος Θ. Παναγόπουλος 

ΑΔΑ: 9Ο2ΧΩ1Ε-Ο7Τ
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