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                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ΄ αριθμ. 240 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις των  άρθρων 1, 58 και 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» και το άρθρο 5 του ν. 4623/2019, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν. 

4647/2019 «Άμισθοι Αντιδήμαρχοι». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» έτσι 

όπως συμπληρώθηκε με τα άρθρα 94 και 95 του ν. 3852/2010. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 3463/2006 « Εξουσιοδότηση υπογραφών» 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3861/2010 για την υποχρέωση ανάρτησης στο 

διαδίκτυο « Πρόγραμμα Διαύγεια» 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 4071/2012 « ρυθμίσεις για το σύστημα 

Διακυβέρνησης των Δήμων & Περιφερειών» 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4483/2017 «περί αντιμισθίας Αντιδημάρχων- 

Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων» 

7. Την με αρ. 809/85741/19-11-2021 εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών περί ορισμού 

Αντιδημάρχων 

8. Τις διατάξεις της παρ. 3  του άρθρου 44 του ν. 3979/2011 «Θεσμικά ζητήματα ΟΤΑ» 

9. Τις διατάξεις του Ν.1250/1982 « περί καθιέρωσης πολιτικού γάμου» 

10. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 

(αποφ.2891/15.03.2013 ΦΕΚ Β΄630) για το Δήμο Αγίας Βαρβάρας, σύμφωνα με τα οποία ο 

πληθυσμός του ανέρχεται στους 26.550 κατοίκους. 

11. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν επτά (7) Αντιδήμαρχοι. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
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                  Αρ πρωτ 33217 
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12. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου  

13. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του δήμου 

14. Το απόσπασμα του πρακτικού με αριθμό 1/13.9.2021 (αριθμ. πρωτ. δήμου 

24711/17.9.2021) συνεδρίασης της δημοτικής παράταξης «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ- ΟΛΟΙ ΜΙΑ 

ΓΕΙΤΟΝΙΑ) 

                                                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Ορίζουμε τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αγίας 

Βαρβάρας, από την δημοσίευση της παρούσας έως τη λήξη της Δημοτικής περιόδου 

(31/12/2023), εκχωρώντας  σε αυτούς τις παρακάτω  αρμοδιότητες: 

1. Στον κ.  Βασιλάκο  Θεόδωρο, με αντιμισθία 

 Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό θεμάτων που αφορούν στον αθλητισμό. 

 Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας 

 Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας, 

ασφάλειας της κυκλοφορίας και διευκόλυνσης των μετακινήσεων, προστασίας της ζωής 

και της περιουσίας των κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους, σε 

συνεργασία με αρμόδιους φορείς 

2. Στον κ.  Βασιλείου Χρήστο,  χωρίς αντιμισθία 

 Την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, πλην του τμήματος υγιούς γήρανσης 

και κοινωνικής αλληλεγγύης και  του γραφείου προώθησης της ισότητας 

 Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό του ΚΕΠ Υγείας και του Κέντρου Κοινότητας. 

  Ορίζουμε τον ανωτέρω Αντιδήμαρχο ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.  

3. Στον κ.  Βουρλιώτη Νικόλαο,  με αντιμισθία 

 Την εποπτεία και τον συντονισμό θεμάτων Πολιτισμού και ανάπτυξης πολιτιστικών 

δράσεων στην κοινότητα 

 Την παρακολούθηση θεμάτων ψηφιακής πολιτικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

 Τον συντονισμό των δράσεων ενίσχυσης της Τοπικής Δημοκρατίας 
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       Ορίζουμε τον ανωτέρω Αντιδήμαρχο ως μέλος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

4. Στον κ. Ξανθόπουλο  Παναγιώτη,  με αντιμισθία 

 Την εποπτεία του τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Ηλικιωμένων της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής 

5. Στον κ. Πουλάκη Ιωάννη,  με αντιμισθία 

 Την  εποπτεία, την ευθύνη και τον συντονισμό του τμήματος αποκομιδής απορριμμάτων 

και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών,  

 Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό του τμήματος συντήρησης αστικού 

περιβάλλοντος και δημοτικών υποδομών  

 Την εποπτεία των δημοτικών κτιρίων και παιδικών χαρών 

     

 Ορίζουμε τον ανωτέρω Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

6. Στον κ.  Σωτηρόπουλο Δημήτριο,  με αντιμισθία 

 Την εποπτεία, τον έλεγχο του τμήματος προσόδων και δημοτικής περιουσίας της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Την εποπτεία, τον έλεγχο του τμήματος ανάπτυξης και συντήρησης πρασίνου 

Ορίζουμε τον ανωτέρω Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και μέλος της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

7. Στην κα Αλεξάνδρα Φέγγη,  χωρίς αντιμισθία 

 Την εποπτεία θεμάτων παιδείας και δια βίου μάθησης 

 Την εποπτεία των θεμάτων Σχολικών Επιτροπών, της Ένωσης και των Συλλόγων 

Γονέων & Κηδεμόνων και του Σχολικού εστιατορίου 

 Την εποπτεία της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 

Οι πιο πάνω Αντιδήμαρχοι τελούν τους πολιτικούς Γάμους και υπογράφουν τα σχετικά έγγραφα 

που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 

Β. Ορίζουμε τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους με την ιδιότητα των Εντεταλμένων 

Δημοτικών Συμβούλων χωρίς αμοιβή και στους οποίους ειδικότερα αναθέτουμε: 
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1. Στον κ. Δημήτριο Κλειτσή την εποπτεία λαϊκών αγορών και πανηγύρεων 

2. Στην κα Θεοδώρα - Μαρία Μαρσώνη 

 την εποπτεία και συντονισμό για θέματα  ισότητας των φύλων 

  για θέματα εθελοντισμού & νέας γενιάς 

  για  θέματα που αφορούν στην φροντίδα αδέσποτων ζώων 

 την εποπτεία της δημοτικής βιβλιοθήκης καθώς και την προώθηση της 

φιλαναγνωσίας. 

3. Στον κ.Παναγιώτη Περάκη  

 την εποπτεία και τον συντονισμό για θέματα ΣΒΑΚ, ΣΦΗΟ, ενεργειακών κοινοτήτων  

 την εποπτεία και τον συντονισμό του γραφείου ανάπτυξης και διαχείρισης οχημάτων 

& μηχανημάτων του δήμου. 

4. Στην κα Μαριάννα Τουμαζάτου   

 Την εποπτεία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 

 Την ευθύνη της οργάνωσης εκδηλώσεων, δημοσίων σχέσεων και αδελφοποιήσεων 

του δήμου 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της. Μετά τη δημοσίευσή της παύει η 

ισχύς κάθε προηγούμενης σχετικής απόφασης. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και αν δεν υπάρχει 

ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».  

 

 

                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                        ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ 

Κοινοποίηση 

1. Αναφερόμενους Αντιδημάρχους 

2. Αναφερόμενους Εντεταλμένους Συμβούλους 

3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

4. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 

5. Νομικό Σύμβουλο 

6. Γενικό Γραμματέα 

7. Δ/ντές του δήμου 

8. Αυτοτελή Τμήματα 
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