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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  122/ 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

8. Αντιδήμαρχοι.

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

10. Την απόφαση 552/2020 για τον ορισμό Αντιδημάρχων μέχρι 31.12.2021. 

11. Την υπ’αρ.553/80310/22-12-2020 Απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού και ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων με δικαίωμα υπογραφής»

12. Την απόφαση 504/2021 για τον ορισμό δύο επιπλέον Άμισθων Αντιδημάρχων
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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. Τις υπ’αρ. 25811, 25958, 26014 παραιτήσεις των Αντιδημάρχων της προηγούμενης περιόδου από 
1/5/2022 κ.κ. Κ. Μηνόπουλου, Γ. Σαραφίδη και Α. Αφεντάκη.

17. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ Β’ 1594/17.06.2014) και τις 
τροποποιήσεις του όπως ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει, τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους ή Εντεταλμένους Συμβούλους του 
Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης με θητεία από την 1/5/2022 μέχρι και την λήξη της τρέχουσας 
δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 

i. Τον κ. Παπαγεωργίου Δημήτριο ως Έμμισθο Αντιδήμαρχο Κοιμητηρίων και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην 
τις αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν οριστεί, ήτοι:

➢ Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών κοιμητηρίων και συγκεκριμένα των 
αρμοδιοτήτων του όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο 

➢ Την διαχείριση των αιτημάτων των πολιτών για θέματα των δημοτικών κοιμητηρίων

➢ Την επιμέλεια για την ψήφιση και εφαρμογή νέων σύγχρονων κανονισμών λειτουργίας των δημοτικών 
κοιμητηρίων 

➢ Την τήρηση όλων των διαδικασιών και την ενημέρωση των αρχείων καταγραφής των κάθε είδους 
πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τις οικονομικές υπηρεσίες και τον Αντιδήμαρχο 
Οικονομικών για την βελτίωση της οικονομικής απόδοσης των κοιμητηρίων.

ii. Τον κ. Χαραλαμπόπουλο Δημήτριο ως Άμισθο Αντιδήμαρχο Νεολαίας και Τεχνολογίας / Smart Cities 
και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν οριστεί, ήτοι:

➢ την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους 

➢ την συγκρότηση και δημιουργία Δημοτικού Συμβούλιου Νεολαίας 

➢ την εποπτεία και ευθύνη για κάθε σχετική με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, την Ψηφιακή Πολιτική 
και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου, 

➢ την διαμόρφωση της Στρατηγικής για στην ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα εφαρμογών Smatr City

➢ την εποπτεία και την διαχείριση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου

➢ την εποπτεία και την διαχείριση του εξοπλισμού ΤΠΕ του Δήμου και

συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων νεολαίας, πληροφορικής και επικοινωνιών όπως προβλέπονται στον 
ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό 
πλαίσιο. 
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iii. Τον κ. Νικοθόδη Ευάγγελο ως Έμμισθο Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού και Εθελοντισμού και του 
μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν οριστεί, ήτοι: 

Την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και 
συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Παιδείας και Δια βίου Μάθησης & Αθλητισμού της 
Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των αρμοδιοτήτων προώθησης του 
Εθελοντισμού στο Δήμο, ήτοι:.

➢ Του Τμήματος Παιδείας και δια Βίου Μάθησης, όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο

➢ την υποστήριξη της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου , την εποπτεία αυτών και τη 
συνεργασία μ' αυτές κατά τις διατάξεις του νόμου

➢ Του Τμήματος Αθλητισμού, όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο καθώς την συνεργασία και τον συντονισμό 
από κοινού δράσεων όπου προβλέπεται, με τον Αθλητικό Οργανισμό Νεολαίας Άθλησης Δήμου 
Ελληνικού-Αργυρούπολης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην συστατική πράξη του (ΦΕΚ Β 1798/9-8-
11) όπως ισχύει

➢ Των αρμοδιοτήτων Εθελοντισμού, ήτοι: την ανάπτυξη των εθελοντικών δράσεων, την δημιουργία και 
τον εμπλουτισμό του Μητρώου Εθελοντών, την υποστήριξη των εθελοντικών οργανώσεων και των 
ομάδων εθελοντών του Δήμου, καθώς και την δημιουργία σχετικών με τον εθελοντισμό υποδομών και 
δικτύων.

iv.  Τροποποιείται η απόφαση 552/2021 ως προς τον τίτλο και τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, ως εξής:

Ο κ. Καλιντέρης Γεώργιος ορίζεται ως Έμμισθος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του μεταβιβάζονται καθ’ ύλην 
οι αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν οριστεί, ήτοι:

1. Οικονομικών θεμάτων :

Η εποπτεία και ευθύνη των Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου 
και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών και των Τμημάτων αυτής, ήτοι των 
Τμημάτων Εσόδων και Περιουσίας, Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας, Προμηθειών και Αποθήκης, Ταμειακής 
Υπηρεσίας όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου όπως ισχύει 
ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

2. Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:

Η εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και 
συγκεκριμένα οι επιμέρους αρμοδιότητες που αφορούν:  στις μελέτες αι τις έρευνες, στον Σχεδιασμό και 
την παρακολούθηση προγραμμάτων, στην αποτελεσματικότητα και την απόδοση των υπηρεσιών, στην 
ποιότητα και την οργάνωση τους όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Οι αρμοδιότητες που αφορούν Ευρωπαϊκά, Εθνικά η/και άλλα Προγράμματα σε συνεργασία με τις 
εμπλεκόμενες κατά περίπτωση οργανικές μονάδες του Δήμου , με σκοπό τον σχεδιασμό, την μελέτη , την 
οργάνωση, την συμμετοχή και την προώθηση του Δήμου στα προγράμματα αυτά και με στόχο την 
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εισαγωγή καινοτομιών και την προώθηση της αλλαγής και της ανάπτυξης στην διοικητική, οικονομική, 
κοινωνική, περιβαλλοντική και επιχειρηματική τοπική πολιτική.

v. Αρμοδιότητες - Εξουσιοδοτήσεις

➢ Όλοι οι Αντιδήμαρχοι θα μπορούν να τελούν πολιτικούς γάμους όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο 
αρμόδιος Αντιδήμαρχος Διοίκησης.

➢ 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, οι Αντιδήμαρχοι έχουν 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 
ή/και φορέων  του Δήμου.

➢ Ο Δήμαρχος διατηρεί ως Διατάκτης, την υπογραφή του Ισολογισμού, των Αποφάσεων Ανάληψης 
Υποχρέωσης, των εγκρίσεων τεχνικών προδιαγραφών μελετών, των απ’ ευθείας αναθέσεων, των 
συμβάσεων, των διακηρύξεων εξαιρουμένων των προσκλήσεων των αναδόχων, σύμφωνα με το 
ισχύον νομικό πλαίσιο κατά περίπτωση.

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

vi. Αναπλήρωση - Λήξη Θητείας

 Όταν οι Αντιδήμαρχοι απουσιάζουν ή κωλύονται, τα καθήκοντα τους ορίζεται να ασκούνται ως 
ακολούθως:

➢ Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δ. Παπαγεωργίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο  
Αντιδημάρχος Β. Κρητικός

➢ Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δ. Χαραλαμπόπουλου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο 
Αντιδήμαρχος Γ. Καλιντέρης

➢ Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Ε. Νικοθώδη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος

➢ Τις αρμοδιότητες της Αντιδήμαρχου Ειρ. Στελλάκη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδημάρχος 
Β. Κρητικός.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του 
δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά 
αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

2. ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ

i.    Τον κ. Θόδωρο Χαύτη ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Δημοτικής Συγκοινωνίας και Συντονιστή των 
τομέων του δήμου που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης (Τεχνικά Έργα, Αστικός 
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Εξοπλισμός και Συντήρηση της Πόλης) και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν 
οριστεί, ήτοι: 

Ως προς την Δημοτική Συγκοινωνία:

➢ Επιβλέπει την εύρυθμη λειτουργία και τη διαρκή ανάπτυξη της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

➢ Επιμελείται των μελετών σχετικά με τους χρόνους διαδρομής των γραμμών, τα δρομολόγια των 
λεωφορείων, τις στάσεις και το συνδυασμό τους με άλλες γραμμές λεωφορείων.

➢ Εξασφαλίζει την καλή λειτουργία των λεωφορείων (ιδιόκτητων και μισθωμένων)

➢ Φροντίζει για τις Προγραμματικές Συμβάσεις με Ο.ΣΥ. Και τις Συμβάσεις για την απασχόληση των 
οδηγών.

➢ Παρακολουθεί τα δρομολόγια, την καθαριότητα των οχημάτων, επιμελείται των στατιστικών 
στοιχείων και παρακολουθεί το βαθμό ικανοποίησης των δημοτών από τη Δημοτική Συγκοινωνία.

➢ Σχεδιάζει και προτείνει την προμήθεια νέων οχημάτων και την επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας 
καθώς και την ανάπτυξη άλλων σύγχρονων τρόπων, μεταφορικής εξυπηρέτησης των πολιτών.

➢ Επιμελείται για τη συγκρότηση ειδικών δρομολογίων (εκδηλώσεις, ξενάγηση αποστολών κ.α.) όταν 
χρειαστεί, για τις ανάγκες του Δήμου.

Ως προς τον συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης:

➢ παρακολουθεί και συντονίζει τις ενέργειες που απαιτούνται σε ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη 
λειτουργία της πόλης (τεχνικά έργα, αστικός εξοπλισμός, συντήρηση υποδομών κ.λπ.)

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

ii. Τον κ. Μηνόπουλο Κωνσταντίνο ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Υγείας και  Κοινωνικής Πολιτικής και 
του μεταβιβάζει αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν οριστεί, ήτοι : 

➢ την εποπτεία και ευθύνη των Κοινωνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του 
Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και των 
Τμημάτων αυτής, ήτοι: 

• του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας 

• του Τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων 
που αφορούν δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα, και 

• του Τμήματος Προστασίας Γ’ Ηλικίας, όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο

➢ την εποπτεία και ευθύνη των Κοινωνικών Δομών όπως ενδεικτικά Παντοπωλείο, Φαρμακείο, 
Ιματιοθήκη, ΚΕΠ Υγείας κτλ., του Κέντρου Κοινότητας και κάθε άλλης συναφούς δομής με τα 
αντικείμενα της Κοινωνικής Υπηρεσίας 

iii. Τον κ. Γεώργιο Σαραφίδη ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας   και 
του μεταβιβάζει αρμοδιότητες όπως αυτές έχουν οριστεί, ήτοι :

➢ Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων 
του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των 
Τμημάτων αυτής, ήτοι των Τμημάτων Μελετών και Κατασκευών, Ηλεκτρομηχανολογικών, 
Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών, και Κυκλοφορίας, Σηματοδότησης και Συγκοινωνιών 
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όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν 
μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο

➢ Την εποπτεία και ευθύνη των Υπηρεσιών Δόμησης, και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων 
του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δόμησης και των 
Τμημάτων αυτής, ήτοι των Τμημάτων Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Πολεοδομικών 
Εφαρμογών, Ελέγχου Κατασκευών, Πολεοδομικού Σχεδιασμού, και Υποστήριξης Διεύθυνσης ,  
όπως προβλέπονται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή/και έχουν 
μεταβιβαστεί από το ισχύον νομικό πλαίσιο

iv. Την κ. Λαμπρινού Χαρίκλεια ως Εντεταλμένη Χωρική Σύμβουλο των περιοχών Αγίας 
Παρασκευής, Ελαιώνα και Κάτω Ελληνικού και της μεταβιβάζει τις κατά τόπον αρμοδιότητες 
όπως αυτές έχουν οριστεί και αφορούν τις ανωτέρω περιοχές ήτοι :

➢ Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις 
ανωτέρω περιοχές

➢ Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις 
ανωτέρω περιοχές. 

➢ Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στις ανωτέρω περιοχές, σε 
κατάσταση καλής λειτουργίας. 

➢ Τη συνεργασία με τους καθ’ ύλην Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και την 
Πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας στην οποία ανήκουν οι ανωτέρω περιοχές για την επίλυση 
των προβλημάτων τους. 

Επίσης είναι αρμόδια:

➢ για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στις 
συγκεκριμένες περιοχές, 

➢ για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που 
αναφέρονται στις περιοχές, και τέλος

➢ ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να της μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος. 

v. Η. Αρμοδιότητες – Εξουσιοδοτήσεις

Όλοι οι προαναφερόμενοι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, εκτός από τις περιγραφόμενες αρμοδιότητες τους:

• Εκτελούν τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα αρμοδιότητάς τους

• Εισηγούνται στον Δήμαρχο περί θεμάτων που αφορούν στο προσωπικό των υπηρεσιών που έχουν 
οριστεί ως αρμόδιοι και εποπτεύουν

• Εισηγούνται στον Δήμαρχο περί αξιολόγησης των οργανικών μονάδων του τομέα τους

• Χρησιμοποιούν γραφεία και γραμματειακή υποστήριξη από τις υφιστάμενες δομές και υπηρεσίες 
που εποπτεύουν

Εξουσιοδοτούνται για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, όλων των σχετικών με τα θέματα που τους 
ανατίθενται, εγγράφων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών κ.λπ.

vi. Αναπλήρωση
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• Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Εντεταλμένης Συμβούλου Κυριακής Θεοδώρου, τις 
αρμοδιότητες της ασκεί ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Κων/νος Μηνόπουλος

• Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Εντεταλμένου Συμβούλου Κων/νου Μηνόπουλου, τις 
αρμοδιότητες της ασκεί η Αντιδήμαρχος Στελλάκη Ειρήνη

• Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Εντεταλμένου Συμβούλου Φώτιου Ιασωνίδη, τις 
αρμοδιότητες της ασκεί ο Δήμαρχος

• Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Εντεταλμένου Συμβούλου Γεώργιου Σαραφίδη, τις 
αρμοδιότητες της ασκεί ο Δήμαρχος 

• Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Εντεταλμένης Συμβούλου Χαρίκλειας Λαμπρίνου, τις 
αρμοδιότητες της ασκούν οι καθ’ ύλην Αντιδήμαρχοι

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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