
                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Ζωγράφου 10/12/2013 

    ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ    Αρ. Πρωτ.:  17392 

          ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 
Έχοντας υπ’ όψιν: 

  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 59 και 282 παρ. 16 του Ν. 3852/10 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 

3. Την υπ’ αριθμ. 45892/11-8-10 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και 

Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 

3852/10 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του 

άρθρου2 παρ. 4 του Ν.3852/10 ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, 

λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης (Β’ 1292), όπως ισχύει. 

4. Το υπ’ αριθ.71351/14.12.10 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το οποίο μας 

κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 41 εγκύκλιος σχετικά με : «Ορκωμοσία των 

αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των 

συλλογικών οργάνων των Δήμων και των μονομελών οργάνων διοίκησης των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και ορισμός Αντιδημάρχων». 

5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ζωγράφου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 

παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/10 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε 

     ( 5 ) Αντιδήμαρχοι. 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκαν με τις 

διατάξεις των παρ. ε και στ’ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 σε εφαρμογή του 

Ν. 4046/2012, σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι σε Δήμους με αριθμό  

πέντε ( 5 ) αντιδημάρχων, δικαιούνται αντιμισθίας οι τρεις ( 3 ). 

7. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 31/12/2012 ( ΦΕΚ Α’ 256/31-12-

12) 

8. Την υπ’ αριθμ. 1214/2010  Απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης 

του Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία ανακηρύχθηκαν οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου μας κατά τις εκλογές του Νοεμβρίου 2010. 

9. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. Δημάρχου 100/3-12-2013, 101/3-12-13, 102/3-12-13, 

103/3-12-13, 104/3-12-13 παραιτήσεις των πέντε ( 5 ) Αντιδημάρχων, οι 

οποίες τέθηκαν στη διάθεση του Δημάρχου. 

10. Τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1) Ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών, χωρίς αντιμισθία,  τη σύμβουλο της 

πλειοψηφίας κα Βαρσαμιδάκη Μαρία με θητεία έως 31/08/2014 και της μεταβιβάζει 

καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
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-Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων 

οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων,  ΤΑΠ 

και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, 

Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, 

Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - 

Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού 

εξοπλισμού γραφείων. 

-Να συνυπογράφει τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους είσπραξης 

και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν 

εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 

περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 

114Α'/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007). 

-τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών  

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 

την προστασία του καταναλωτή. 

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία 

επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

- την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία 

οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.  

- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος 

- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την 

άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των 

σχετικών αδειών  

- την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες 

πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001) 

 

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την υπογραφή και 

χορήγηση αδειών, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. Επίσης εξουσιοδοτείται 

για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών και 

πράξεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες,  την 

επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των 

αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών 

μονάδων του Δήμου.  
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Η αντιδήμαρχος Οικονομικών  κα Μαρία  Βαρσαμιδάκη  κατά τη διάρκεια της 

θητείας της 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. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της 

Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.  

 

2) Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, με αντιμισθία, τη σύμβουλο 

της πλειοψηφίας  κα Πανδή Σοφία με θητεία έως 31/08/2014 και της μεταβιβάζει 

καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 

- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής 

περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, του 

Σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων. 

- Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού.  

- Τη Διαχείριση Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού 

εξοπλισμού και κίνησης οχημάτων. 

- Την εποπτεία και ευθύνη της Δ/νσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος και των 

αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου 

- Την επίβλεψη μελετών, έργων,  προμηθειών έργων και συντήρησης 

πρασίνου, περιβάλλοντος και ελεύθερων χώρων. 

- Την ευθύνη των χώρων πρασίνου, των αλσών, των πλατειών και των 

κοινοχρήστων χώρων του Δήμου. 

-Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας. 

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και 

υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την 

επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των 

αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών 

μονάδων του Δήμου.  

 

Η αντιδήμαρχος κα Σοφία Πανδή κατά τη διάρκεια της θητείας της 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. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου τις 

αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. 
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3) Ορίζει Αντιδήμαρχο Υποδομών, προγραμμάτων και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης – Διαφάνειας με αντιμισθία, το σύμβουλο της πλειοψηφίας κο 

Παπακωνσταντίνου Αγησίλαο με θητεία έως 31/08/2014 και του μεταβιβάζει καθ’ 

ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 

-Την εποπτεία και ευθύνη της μηχανοργάνωσης του Δήμου 

-Την ευθύνη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της διαφάνειας. 

-Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια 

-Την εποπτεία, την ευθύνη και τη λειτουργία της ιστοσελίδας του Δήμου. 

-την εποπτεία και ευθύνη της Πολεοδομίας του Δήμου και των αντίστοιχων 

οργανικών μονάδων του Δήμου. 

-Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων 

οργανικών μονάδων του Δήμου. 

-Την εποπτεία και την ευθύνη για τη μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση 

προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής Ανάπτυξης. 

 -Την επίβλεψη των Μελετών, την επίβλεψη και εποπτεία των Τεχνικών 

Έργων πάσης φύσεως (οδοποιίας, Κτιριακών Έργων, Έργων Υπαίθριων 

Χώρων, Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, , 

αντιπλημμυρικών έργων). 

-Την επίβλεψη συντήρησης κι διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, των 

αντλιοστασίων, της αποχέτευσης. 

-Την εποπτεία και την ευθύνη για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη 

συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του 

Δήμου. 

-Την επίβλεψη των τεχνικών συνεργείων 

-Τον Προγραμματισμό και την Οργάνωση Μελετών. 

- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής 

υπαίθριας διαφήμισης.  

-Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα. 

 

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και 

υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την 

επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των 

αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών 

μονάδων του Δήμου.  
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Ο αντιδήμαρχος  κος  Αγησίλαος Παπακωνσταντίνου  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. 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο 

Δήμαρχος.  

 

4) Ορίζει Αντιδήμαρχο Νεότητας, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας με αντιμισθία, το 

σύμβουλο της πλειοψηφίας  κο Καλογιαννάκη Μιχάλη  με θητεία έως 31/08/2014 

και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 

- την υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας 

ηλικίας, την πρόνοια απόρων και αστέγων, ΑΜΕΑ, τις δράσεις εθελοντισμού 

και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση και των 

κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.  

- την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 

περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ πλην των θεμάτων που αφορούν την τρίτη ηλικία 

-την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων 

-την εύρυθμη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας 

 

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και 

υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την έκδοση αποφάσεων, την 

επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των 

αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών 

μονάδων του Δήμου.  

 

Ο αντιδήμαρχος  κος Μιχάλης Καλλογιαννάκης 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. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις 

αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος. 

 

5) Ορίζει Αντιδήμαρχο Κοινωνικής μέριμνας και Δια βίου Μάθησης χωρίς 

αντιμισθία, το σύμβουλο της πλειοψηφίας κο Μαρίνη Πέτρο με θητεία έως 

31/08/2014 και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
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- την υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της τρίτης ηλικίας και ειδικά μέσω 

των ΚΑΠΗ και των κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και των 

προγραμμάτων Βοήθειας στο σπίτι.   

- την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης, των θεμάτων που αφορούν την τρίτη ηλικία 

που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ  

- την προστασία της δημόσιας υγείας 

-την εποπτεία των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης 

- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, την 

έκδοση αποφάσεων , την επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη 

λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των 

αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.  

 

Ο αντιδήμαρχος κος Πέτρος Μαρίνης  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. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις 

αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος 

 

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο 

Αντιδήμαρχος κ. Παπακωνσταντίνου Αγησίλαος, που θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο. 

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του 

νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 

 

ΚΟΙΝ:  1) Eνδιαφερόμενο/η                 Ο Δήμαρχος 

 2) Νομική Υπηρεσία      

 3) Γραφείο Δημάρχου          

 4) Προισταμένους Δ/νσεων, Τμημάτων      Κωνσταντίνος Αθ. Καλλίρης 

 5) Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού 

                &  Αθλητισμού 

 6) Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗΖ.     
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