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          ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ
H    ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  59  του  Ν.  3852/  2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Την υπ' αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι 
και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 
2010», όπως ισχύει.

3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ζωγράφου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 του Ν. 
3852/10 και σύμφωνα με τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής 
έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο 
Ζωγράφου , ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 71.026 κατοίκους, επομένως μπορεί να 
ορισθούν μέχρι πέντε ( 5 ) Αντιδήμαρχοι.

4. Τις διατάξεις της παρ. 3’ περ. ε’  του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με 
τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι θα λαμβάνουν αντιμισθία.

5. Την υπ’ αριθμ. 889/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα 
με την οποία ανακηρύχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ζωγράφου κατά τις 
εκλογές του Μαϊου 2014.

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 2376/Β’/23-9-2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει    Αντιδήμαρχο   Οικονομικών,  Διοικητικών  Υπηρεσιών  και  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  και  Διαφάνειας  με  αντιμισθία,  το  σύμβουλο  της  πλειοψηφίας 
κο Σταματάκη Ζαχαρία,  με θητεία δυόμιση ετών από την έκδοση της παρούσας απόφασης, 
εντός  της  τρέχουσας  δημοτικής  περιόδου  και  του  μεταβιβάζει  καθ’  ύλην  τις  παρακάτω 
αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία και  ευθύνη της  Διεύθυνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών και  των 
αντίστοιχων  οργανικών  μονάδων  του  Δήμου  και  συγκεκριμένα  των:  Εσόδων  και 
Δημοτικής  Περιουσίας,  Προμηθειών,  Προϋπολογισμού  και  Λογιστικής  απεικόνισης, 
Εκκαθάρισης Δαπανών, Αποθήκης, Ταμείου και Δημοτικού Κοιμητηρίου.

• Να  συνυπογράφει  τους  βεβαιωτικούς  καταλόγους  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).

• την υπογραφή συμβάσεων προμηθειών, εργασιών, μισθώσεων και εκμισθώσεων  



• την υπογραφή και τη  χορήγηση αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων και 
την επιβολή προστίμων, που σχετίζονται με τις αναφερόμενες υπηρεσίες.

2.     Tην  εποπτεία  και  ευθύνη  της  Διεύθυνσης  Διοικητικών  Υπηρεσιών και 
συγκεκριμένα   των οργανικών μονάδων: Διοικητικής Μέριμνας, Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

• την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.
• την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
• την έκδοση και  υπογραφή όλων των αποφάσεων,  εγγράφων και  δικαιολογητικών που 

σχετίζονται  με  τις  αναφερόμενες  υπηρεσίες,   πλην  των  πειθαρχικών  θεμάτων  του  
προσωπικού του Δήμου. 

• να συνυπογράφει τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού του Δήμου.

3. Την ευθύνη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας 

• Την  εποπτεία  και  ευθύνη  της  Διεύθυνσης  Οργάνωσης  Προγραμματισμού  και 
Πληροφορικής και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα 
 των:  Προγραμματισμού  και   Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων,  Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και  Επικοινωνιών, Αποτελεσματικότητας και Διαφάνειας 

• την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που 
σχετίζονται με τις αναφερόμενες υπηρεσίες.

4. Την  τέλεση  πολιτικών  γάμων.  Την  αρμοδιότητα  αυτή  διατηρεί  και  η  ίδια  η 
Δήμαρχος.

Ο Αντιδήμαρχος κος Σταματάκης Ζαχαρίας θα αναπληρώνει τη Δήμαρχο και  θα ασκεί τα 
καθήκοντα της όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται.

Ο Αντιδήμαρχος κος Σταματάκης Ζαχαρίας, 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 Δημάρχου. Σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί η Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί  σε μία τουλάχιστον ημερήσια  εφημερίδα του Νομού 
Αττικής και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Κοιν.: Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Ενδιαφερόμενο
2. Νομική Υπηρεσία
3. Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων
4. Γραφείο Επικοινωνίας          ΤΙΝΑ ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ
5. Συμπαραστάτη του Δημότη
6. Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού
7. Ν.Π. Μουσείο Γουναρόπουλου
8. ΜΑΞΙΑΔΗΖ
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