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ΑΔΑ: ΨΤΙΥΩ6Ν-ΕΡΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ.:1746/36429/31.8.2021 απόφασης του Δημάρχου Αιγάλεω περί ορισμού
Αντιδημάρχων»

Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ 2746
Ο Δήμαρχος Αιγάλεω,

1.
α)Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 92 του ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, σχετικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αντιμισθία των αιρετών.β) Τις διατάξεις των
άρθρων 75, 76, 86 και 89 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).
2. Την αριθμ. 809/85741/19.11.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί Ορισμού Αντιδημάρχων.
3. Την αριθμ.1746/36429/31.8.2021 απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω για τον ορισμό Αντιδημάρχων.
4. Τον θάνατο του Αντιδημάρχου Χωροταξίας και Αστικών Αναπλάσεων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. 1746/36429/31.8.2021 απόφαση με την οποία ορίστηκαν οι
Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αιγάλεω ως εξής:
Α1. Η υποπαράγραφος 1 της παραγράφου Α της αριθμ.1746/36429/31.8.2021 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (πλην του τμήματος Τεχνικών Συνεργείων και της
αρμοδιότητας της Δημοτικής Συγκοινωνίας) και της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δόμησης ασκούνται από τον Δήμαρχο.
Στον κ. Φώτιο Χρυσούλα, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Συνεργείων και Δημοτικής Αστυνομίας, μεταβιβάζουμε τις
παρακάτω αρμοδιότητες:

•

• Τη γενική εποπτεία, έλεγχο και επίβλεψη του Τμήματος Τεχνικών Συνεργείων και της Δημοτικής Αστυνομίας.
• Την υπογραφή βεβαιώσεων, προστίμων και παραβάσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής
Αστυνομίας, καθώς και των σχετικών αποφάσεων ως και κάθε άλλου εγγράφου της υπηρεσίας της Δημοτικής
Αστυνομίας.
• Την υπογραφή των εντολών για προμήθειες και εργασίες των υπηρεσιών που εποπτεύει.
• Την επιμέλεια και παρακολούθηση σύνταξης μελετών, εκτέλεσης έργων, προγραμμάτων, προμηθειών και
εργασιών των υπηρεσιών αυτώνς.
• Την υπογραφή των αποφάσεων έγκρισης των πάσης φύσεως μελετών και τεχνικών προδιαγραφών των
υπηρεσιών που εποπτεύει.
Την υπογραφή της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων και της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, για δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες που εποπτεύει.
• Την υπογραφή κάθε εγγράφου των υπηρεσιών αυτών, πλην αυτών που η υπογραφή τους έχει ανατεθεί σε
υπηρεσιακό παράγοντα.
• Τη θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των επιτροπών παραλαβής και εισήγησης για ανάθεση προμηθειών,
εργασιών και έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 171/1987 και του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’) των
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υπηρεσιών που εποπτεύει.
• Τη μελέτη και εισήγηση για την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης και κατά τις Κυριακές και αργίες
απασχόλησης του προσωπικού των υπηρεσιών που εποπτεύει.
• Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Α2. Η υποπαράγραφος 7 της παραγράφου Α της αριθμ. 1746/31.8.2021 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
Στην κ. Σοφία Αγγελάκη, Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Εξυπηρέτησης του Δημότη, μεταβιβάζουμε τις
παρακάτω αρμοδιότητες από 1.1.2022 μέχρι 31.12.2022:
• Τη λήψη, το συντονισμό και την υλοποίηση των αιτημάτων καθημερινότητας των πολιτών.
• Την εποπτεία και το συντονισμό δράσεων του Δήμου για τα αδέσποτα ζώα.
• Την ευθύνη συνεργασίας με το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης αδέσποτων ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ).
• Το σχεδιασμό και την υποστήριξη της Κοινωνικής ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων.
• Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Β. Η παράγραφος Β’ της αριθμ. 1746/36429/31.8.2021 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο Δήμαρχος. Όταν ο
Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται, κατά σειρά από τους Αντιδημάρχους:
Χρήστο Αρβανίτη
Χρυσούλα Ζαχαροπούλου - Γιαννουλάτου
Παναγιώτη Μανδραφλή
Ηλία Μάνδρο
Νικόλαο Ασημακόπουλο
Γ. Η παράγραφος Γ’ της αριθμ. 1746/36429/31.8.2021 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
• Η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
• Η Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών, κ. Χρυσούλα Ζαχαροπούλου - Γιαννουλάτου ορίζεται ως έμμισθη.
• Οι Αντιδήμαρχοι Καθημερινότητας και Εξυπηρέτησης του Δημότη, κ. Σοφία Αγγελάκη και Δημοτικών
Εγκαταστάσεων και Κοινόχρηστων Χώρων, κ. Δημήτριο Γονιδάκης, είναι άμισθοι.
Δ. Κατά τα λοιπά ισχύει η 1746/36429/31.8.2021 απόφαση του Δημάρχου περί ορισμού των Αντιδημάρχων.
Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα
“Διαύγεια” και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβούλιου
3. Γενικό Γραμματέα Δήμου
4. κ.κ. Αντιδημάρχους
5. Δ/νσεις και Τμήματα του Δήμου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
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