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__________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
email: dd@elliniko-argyroupoli.gr

         

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ. 181/ 2022

Ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης

αφού έλαβε 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).

2. 2.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 

"Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, 
σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 
40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-
191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, σύμφωνα με τα οποία ο 
πληθυσμός του ανέρχεται στους 51.356 κατοίκους.

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες. 
7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν Έξι (6) Έμμισθοι και δύο (2) Άμισθοι 

Αντιδήμαρχοι.
8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.809/85741/19.11.2021 ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ: Ορισμός 

Αντιδημάρχων.
9. Την απόφαση 552/2020 για τον ορισμό Αντιδημάρχων μέχρι 31.12.2021. 
10. Την υπ’ αρ. 553/80310/22-12-2020 Απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού και ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων με δικαίωμα υπογραφής»
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11. Την Απόφαση Δημάρχου 137/2021 (ΑΔΑ:6ΓΞΓΩΡ7-3Ε3) περί τροποποίησης της 552.2020 
Απόφασης Δημάρχου.

12. Την απόφαση 504/2021 για τον ορισμό δύο επιπλέον Άμισθων Αντιδημάρχων
13. Την απόφαση 2/2022 περί παρατάσεως της θητείας Αντιδημάρχων μέχρι 31.12.2022
14. Την απόφαση 3/2022 περί παρατάσεως της θητείας Εντεταλμένων μέχρι 31.12.2022
15. Το υπ’αρ. 44681/6-4-22 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
16. Την απόφαση 122/26.04.2022 (ΑΔΑ:9ΟΘΚΩΡ7-Ι9Ζ) περί ορισμού Αντιδημάρχων και 

Εντεταλμένων Συμβούλων μέχρι τη λήξη της τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου
17. Την με αρ. πρωτ. 32319/25.5.2022, παραίτηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών 

και ΚΕΠ κ. Τζιάλλα Μιχαήλ, από 10/6/2022.
18. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ Β’ 1594/17.06.2014) και τις 

τροποποιήσεις του όπως ισχύουν.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Στέφα ως Άμισθο Αντιδήμαρχο 
Διοικητικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ με θητεία από την 10/6/2022 μέχρι και την λήξη της 
τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των κατωτέρω 
υπηρεσιών, ήτοι:

i. Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών 
μονάδων του Δήμου, ήτοι των Τμημάτων Διοικητικής Μέριμνας, Δημοτικής Κατάστασης & 
Ληξιαρχείου και Ανθρώπινου Δυναμικού, και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων όπως 
προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν 
μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο:

α) Αρμοδιότητες Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου:
➢ Έκδοση αδειών και τέλεση γάμων.
➢ Δηλώσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας.
➢ Μητρώα αρρένων και στρατολογικοί πίνακες.

β) Αρμοδιότητες Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού:
➢ Υπηρεσιακές μεταβολές (μετατάξεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις).
➢ Καθήκοντα υπαλλήλων.
➢ Κατατάξεις υπαλλήλων, βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.
➢ Αναπληρώσεις θέσεων ευθύνης.
➢ Υπερωριακή απασχόληση.
➢ Άδειες πάσης φύσεως.
➢ Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών (άρθρο 28, Ν. 4305/2014).
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ii. Την εποπτεία και ευθύνη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και συγκεκριμένα 
των αρμοδιοτήτων τους όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

iii. Αρμοδιότητες - Εξουσιοδοτήσεις
➢ Για τις ανωτέρω περιγραφόμενες αρμοδιότητες κατά περίπτωση, εκτός αυτών που 

εξαιρούνται και αναφέρονται στην παρούσα ή ο νόμος εξαιρεί κατά περίπτωση ή ο 
Δήμαρχος εξαιρεί με άλλη σε ισχύ, απόφαση του, ο Αντιδήμαρχος έχει την 
εξουσιοδότηση για έκδοση και υπογραφή ή την συνυπογραφή όπου προβλέπεται, 
όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών, τυχόν επιβολή προστίμων, κυρώσεων, 
πάσης φύσεως ενεργειών η/και πράξεων κτλ. που σχετίζονται με αυτές, όπως προβλέπονται 
στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και ο νόμος προβλέπει καθώς 
και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων.

➢ Ο Δήμαρχος υπογράφει αποφάσεις λύσης, διορισμού υπαλλήλων, βεβαιώσεις εργοδότη προς 
ασφαλιστικά ταμεία υπαλλήλων (ΕΦΚΑ), ΔΑΥΚ καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα δήλωσης 
εργατικών ατυχημάτων.

iv. Αναπλήρωση - Λήξη Θητείας
➢ Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος 

κ. Κ. Στέφας, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα 
καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Γ. Καλιντέρη.

➢ Όταν ο Αντιδήμαρχος κ. Κ. Στέφας απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να 
ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Γ. Καλιντέρη.

➢ Επίσης τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γ. Καλιντέρη όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται 
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κ. Στέφας.

Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του 
δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με 
ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

2. Τροποποιεί την 8/2020 (ΑΔΑ: ΩΦΥΡΩΡ7-Φ5Υ) Απόφαση και ορίζει τον κ. Λάζαρο Τογρίδη ως 
Έμμισθο Αντιδήμαρχο Ασφάλειας Πόλης με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην εν 
λόγω απόφαση.

3. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιχάλη Τζιάλλα ως Εντεταλμένο Σύμβουλο – Συντονιστή 
των τομέων του Δήμου που αφορούν σε θέματα Διοίκησης, ΚΕΠ, Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Κοινωνικού Τομέα.
Ειδικότερα τα καθήκοντα του Συντονιστή είναι
➢ Να παρακολουθεί και συντονίζει τις ενέργειες που απαιτούνται σε ζητήματα που αφορούν 

στην εύρυθμη λειτουργία των ανωτέρω τομέων

ΑΔΑ: Ψ5ΞΨΩΡ7-Κ63



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6295a41d2b1cceec6f4852c5 στις 31/05/22 11:07
4

➢ Να επιλαμβάνεται για την επίλυση των διαφορών/διαφωνιών που ανακύπτουν μεταξύ των 
υπαλλήλων του Δήμου και των Αντιδημάρχων ή Εντεταλμένων Συμβούλων στους ανωτέρω 
τομείς.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη Διαύγεια, στην Ιστοσελίδα και στον Πίνακα Ανακοινώσεων 
του Δήμου και να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα.

Ο Δήμαρχος
Ελληνικού-Αργυρούπολης

Ιωάννης Κωνσταντάτος
Εσωτερική Διανομή:

 Γενικός Γραμματέας
 Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
 Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
 Νομική Υπηρεσία
 Ενδιαφερόμενοι Αντιδήμαρχοι
 Δ/νσεις, Αυτοτελή Τμήματα και Τμήματα του Δήμου
 Δημοτικές Ενότητες Ελληνικού & Αργυρούπολης.
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