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                                  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

                                                                                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ 

                                                                                             Αζπρόπσργος,  1 επηεμβρίοσ 2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                          Αρ. Πρωη.: 16999 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ                                         Αρ. Αποθ.: 2838 

ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ          

ΔΗΜΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ                                                            

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 

                                                                                                                                         

Θέμα: « Οριζμός Ανηιδημάρτων και μεηαβίβαζη αρμοδιοηήηων».                                                                

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΚΑΡΥΟΤ 2838 

 

               Ο Γήκαξρνο Αζπξνπύξγνπ 

Έρνληαο ππόςε: 

 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α' 87), όπωο 

αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πξόγξακκα 

Κιεηζζέλεο Ι, αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκό ηωλ Αληηδεκάξρωλ θαη ηελ αλαπιήξωζε ηνπ 

Γεκάξρνπ θαη από ην άξζξν 5 ηνπ Ν.4623/2019 (Α' 134). 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3852/2010 όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

3.  Τελ ππ' αξηζ. 28549/16.04.2019 (ΦΔΚ 1327/17.04.2019 ηεύρνο B’) απόθαζε ΥΠ.ΔΣ. 

"Πξωηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Φώξαο, 

ζύκθωλα κε ην λ. 3852/2010, όπωο ηζρύεη." 

4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α' 87), όπωο 

ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 33 ηνπ Ν.4483/2017 (Α’ 107) θαη ηεο παξ. 3 ε' άξζξνπ 3 

λ.4051/2012 (Α' 40), αλαθνξηθά κε ηελ αληηκηζζία. 

5. Τα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο έηνπο 2011 (απνθ. ΓΠ-

191/20.3.2014 (Β’ 698) γηα ηνλ Γήκν Αζπξνπύξγνπ, ζύκθωλα κε ηα νπνία ν πιεζπζκόο 

ηνπ αλέξρεηαη ζηνπο 30.251 θαηνίθνπο. 

6. Τελ εγθύθιην ΥΠ.ΔΣ. εγθ.82/59633/20.08.2019: «Οξηζκόο Αληηδεκάξρωλ». 

7. Τελ εγθύθιην ΥΠ.ΔΣ.  εγθ.48/22119/07.04.2020: «Οξηζκόο Αληηδεκάξρωλ». 

8. Τν γεγνλόο όηη ζην Γήκν Αζπξνπύξγνπ κπνξεί λα νξηζζνύλ επηά (7) Αληηδήκαξρνη. 

9. Τνλ Οξγαληζκό Δζωηεξηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. (ΦΔΚ.1425, η.Β/16-06-2011), όπωο       
ηξνπνπνηήζεθε κε ηα ππ’ αξηζ. 2880/Β/19-12-2011 θαη 229/Β/4-2-2019 ΦΔΚ. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

Α. Οξίδεη ηνπο θαηωηέξω δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ηνπ Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ, ωο 

Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ, κε ζεηεία από 01/09/2020 κέρξη 

31/08/2021, εληόο ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ, θαη ηνπο κεηαβηβάδεη 
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αξκνδηόηεηεο ωο εμήο: 

 

1.) ηνλ θ. Θαξακπνύια Αληώλην ηνπ Ληθνιάνπ, Αληηδήκαξρν Αζπξνπύξγνπ, 

θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάηω αξκνδηόηεηεο: 

 
  

1. Τηο αξκνδηόηεηεο ηεο Γηεύζπλζεο ηωλ Γηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ, ζύκθωλα κε ηνλ 

Ο.Δ.Υ, ηνπ Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ. 

 

E K Τ Ο Σ  ησλ θάησζη Γξαθείσλ Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ ηνπ   

Γήκνπ 

 

           α. ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξωηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ είλαη απηνηειέο     

                ΝΠΓΓ. 

              β. ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, πνπ είλαη                           

                  απηνηειέο  ΝΠΓΓ. 

              γ. ηνπ Γξαθείνπ Πξνέδξνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ πνπ επνπηεύεηαη    

                  πξνζωπηθώο από ηνλ   Πξόεδξν ηνπ Γ.Σ. 

              δ. ηνπ Γξαθείνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ πνπ επνπηεύεηαη  πξνζωπηθώο από    

                  ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.Σ.             

              ε. ηνπ Γξαθείνπ Γεκνηηθώλ Παξαηάμεωλ πνπ επνπηεύεηαη   

             πξνζωπηθώο από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.Σ. 

             ζη. ηνπ Γξαθείνπ Υπνζηήξημεο Σπκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε θαη ηεο  

             Δπηρείξεζεο, ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο, ηωλ Δπηηξνπώλ ηνπ     

             Γ.Σ.,   θαη ηήξεζε Αξρείνπ Δθπξνζώπωλ ηνπ Γήκνπ ζε θνξείο θαη όξγαλα,        

             πνπ  επνπηεύνληαη  πξνζωπηθώο από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.Σ. 

                 

2. Τηο αξκνδηόηεηεο ηεο Γηεύζπλζεο ηωλ Οηθνλνκηθώλ  Υπεξεζηώλ, ζύκθωλα κε 

ηνλ Ο.Δ.Υ, ηνπ Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ. 

3. Τηο αξκνδηόηεηεο ηεο Γηεύζπλζεο ηνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ, 

ζύκθωλα κε ηνλ Ο.Δ.Υ, ηνπ Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ. 

4. Τελ άζθεζε θαζεθόληωλ Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, όηαλ απνπζηάδω 

ή θωιύνκαη. 

5. Τελ ππνγξαθή κε εμνπζηνδόηεζε Γεκάξρνπ βεβαηώζεωλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη ινηπώλ 

δηνηθεηηθώλ εγγξάθωλ πνπ εθδίδνληαη από ηηο ππεξεζίεο θαζώο θαη ηελ επζύλε 

ιεηηνπξγίαο θαη επνπηείαο ηωλ αξκόδηωλ θνξέωλ. 

6. Τελ ππνγξαθή ηωλ ρξεκαηηθώλ εληαικάηωλ κηζζνδνζίαο όινπ ηνπ πξνζωπηθνύ ηνπ 

Γήκνπ θαη ηωλ κηζζνδνηηθώλ θαηαζηάζεωλ πνπ αθνξνύλ ηελ κηζζνδνζία ηωλ 

ππαιιήιωλ  πνπ επνπηεύεη, πεξηιακβαλνκέλωλ θαη ηωλ απνδεκηώζεωλ ιόγω 

αζζελείαο ή αηπρήκαηνο, ηνπ πξνζωπηθνύ ηωλ Γηεπζύλζεωλ, Τκεκάηωλ ή Γξαθείωλ, 

εθηόο εθείλσλ πνπ αθνξνύλ απνδνρέο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο. 

7. Τελ ηέιεζε Πνιηηηθώλ Γάκωλ. 

8. Τε ζεώξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηωλ πνιηηώλ  θαη ηελ επηθύξωζε 

αληηγξάθωλ θαη θωηναληηγξάθωλ από ηα εηο ρείξαο ηωλ πνιηηώλ πξωηνηύπωλ 

εγγξάθωλ ή επηζήκωλ εγγξάθωλ ζύκθωλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

9. Τελ ππνγξαθή απνθάζεωλ κεηαδεκνηεύζεωο, εγγξάθωλ, δηνξζώζεωλ, 

ζπκπιεξώζεωλ δεκνηνινγίωλ, Μεηξώωλ Αξξέλωλ, ζηξαηνινγηθώλ θαηαζηάζεωλ, 

πνιηηνγξαθήζεωλ, ωο θαη ηελ νξγάλωζε   εθινγώλ. 
    

2.) ηνλ θ. Παπαδόπνπιν Αλαζηάζην ηνπ Γεσξγίνπ, Αληηδήκαξρν Αζπξνπύξγνπ, θαη 

ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάηω αξκνδηόηεηεο: 

 

  

1. Τηο αξκνδηόηεηεο ηωλ νξγαληθώλ ηκεκάηωλ ηωλ  Τερληθώλ Υπεξεζηώλ 

ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκίαο & Τερληθώλ Υπεξεζηώλ 
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       α)  Τκήκα Σπγθνηλωληαθώλ θαη Κηηξηαθώλ Έξγωλ, Δπηζθεπήο θαη      

          Σπληήξεζεο Σρνιηθώλ θαη Γεκνηηθώλ Κηηξίωλ & Υπνδνκώλ  

                    β) Τκήκα Ηιεθηξνκεραλνινγηθώλ Έξγωλ θαη Σεκαηνδόηεζεο 

                    γ) Τκήκα    Σπγθνηλωληώλ θαη Δγθαηαζηάζεωλ 

                    δ) Τκήκα Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωληώλ 

 

ζύκθωλα κε ηνλ Ο.Δ.Υ, ηνπ Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ. 

 

1. Τελ άζθεζε θαζεθόληωλ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο όηαλ 

απνπζηάδω ή θωιύνκαη. 

2. Τελ ππνγξαθή βεβαηώζεωλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη ινηπώλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθωλ πνπ 

εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ αλωηέξω.  

3. Τε ζεώξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηωλ πνιηηώλ  θαη ηελ επηθύξωζε 

αληηγξάθωλ θαη θωηναληηγξάθωλ από ηα εηο ρείξαο ηωλ πνιηηώλ πξωηνηύπωλ 

εγγξάθωλ ή επηζήκωλ εγγξάθωλ ζύκθωλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 
3.) ηελ θ. Καπξίδε νθία ηνπ Θσλζηαληίλνπ, Αληηδήκαξρν Αζπξνπύξγνπ, θαη 

ηεο κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάηω αξκνδηόηεηεο: 
  

1. Τεο Γηεύζπλζεο Θνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

α) Τκήκα Δθαξκνγήο Πξνγξακκάηωλ Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο θαη Πξόλνηαο 

β) Τκήκα Πξνζηαζίαο θαη Πξναγωγήο ηεο Γεκόζηαο Υγείαο 

2.  Τεο Γηεύζπλζεο Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ & Νενιαίαο 

α) Τκήκα Πνιηηηζηηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ θαη αλάδεημεο ηεο Τνπηθήο Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο. 

β) Τκήκα Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Βηβιηνζεθώλ, ζύκθωλα κε ηνλ Ο.Δ.Υ, ηνπ 

Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ. 

3. Τελ ππνγξαθή βεβαηώζεωλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη ινηπώλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθωλ πνπ 

εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ηεο αλαηέζεθαλ αλωηέξω.  

4. Τε ζεώξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηωλ πνιηηώλ  θαη ηελ επηθύξωζε 

αληηγξάθωλ θαη θωηναληηγξάθωλ από ηα εηο ρείξαο ηωλ πνιηηώλ πξωηνηύπωλ 

εγγξάθωλ ή επηζήκωλ εγγξάθωλ ζύκθωλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 
 

4.) ηνλ θ. Θσλζηαληηλίδε Αβξαάκ ηνπ Ινπθά, Αληηδήκαξρν θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο 

παξαθάηω αξκνδηόηεηεο: 

 

1. Τηο αξκνδηόηεηεο ηεο Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθιωζεο θαη Πξαζίλνπ, 

ζύκθωλα κε ηνλ Ο.Δ.Υ, ηνπ Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ. 

5.) ηνλ θ. Σζίγθν Θεκηζηνθιή ηνπ Θσλζηαληίλνπ, Αληηδήκαξρν Αζπξνπύξγνπ, 

θαη ηνπ κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάηω αξκνδηόηεηεο: 

  

1. Τηο αξκνδηόηεηεο  ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, 

ζύκθωλα κε ηνλ Ο.Δ.Υ, ηνπ Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ. 

 

2. Τηο αξκνδηόηεηεο ηωλ ηκεκάηωλ Πνιενδνκίαο, ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκίαο & 

Τερληθώλ Υπεξεζηώλ  

 

                      α) Τκήκα Έθδνζεο Οηθνδνκηθώλ Αδεηώλ   

                      β) Τκήκα Πνιενδνκηθώλ Δθαξκνγώλ     

            γ) Τκήκα Διέγρνπ Καηαζθεπώλ 

 

ζύκθωλα κε ηνλ Ο.Δ.Υ, ηνπ Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ. 
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3. Τηο αξκνδηόηεηεο ζύκθωλα κε ην λ. 4039/2012 (ΦΔΘ 15Α/02-02-2012) «Γηα ηα 

δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ηωλ δώωλ από ηελ 

εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό ζθνπό», ν νπνίνο 

ηξνπνπνηήζεθε πξνζθάηωο από ην λόκν 4235/2014.  

4. Τελ ππνγξαθή βεβαηώζεωλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη ινηπώλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθωλ πνπ 

εθδίδνληαη από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ αλωηέξω.  

5. Τε ζεώξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηωλ πνιηηώλ  θαη ηελ επηθύξωζε 

αληηγξάθωλ θαη θωηναληηγξάθωλ από ηα εηο ρείξαο ηωλ πνιηηώλ πξωηνηύπωλ 

εγγξάθωλ ή επηζήκωλ εγγξάθωλ ζύκθωλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 

Σύκθωλα κε ηελ ππ’ αξ. 48/ΑΠ22119/07-04-2020 (ΑΓΑ 9ΚΒΕ46ΜΤΛ6-ΔΞΦ) 

Δγθύθιην νξίδνληαη νη εμήο Γεκνηηθνί Σύκβνπινη ωο Αληηδήκαξρνη  

6.) ηνλ θ. Λέδε Ησάλλε ηνπ ηπιηαλνύ, Αληηδήκαξρν Αζπξνπύξγνπ, θαη ηνπ 

κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάηω αξκνδηόηεηεο: 

 

1. Τηο αξκνδηόηεηεο ηεο Γηεύζπλζεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο, «Πξάζηλεο 

Δλέξγεηαο», ζύκθωλα κε ηνλ Ο.Δ.Υ, ηνπ Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ. 

α) Τκήκα Μειεηώλ Σρεδηαζκνύ θαη Υινπνίεζεο Πξνγξακκάηωλ Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

β) Τκήκα Πξνώζεζεο θαη Δθαξκνγήο Δλαιιαθηηθώλ Δλεξγεηαθώλ Πνιηηηθώλ 

2. Τηο αξκνδηόηεηεο ηεο Γηεύζπλζεο «Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλωζεο, Πνηόηεηαο 

θαη Απνδνηηθόηεηαο», ζύκθωλα κε ηνλ Ο.Δ.Υ, ηνπ Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ. 

α) Τκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Οξγάλωζεο 

β)Τκήκα Διέγρνπ Πνηόηεηαο θαη Απνδνηηθόηεηαο 

3. Τελ επηκέιεηα θαη  επνπηεία ηνπ Απηνηεινύο Γξαθείνπ ηεο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο. 

 

7.) ηνλ θ. Φσκηάδε Κηραήι ηνπ Ησάλλε, Αληηδήκαξρν Αζπξνπύξγνπ, θαη ηνπ 

κεηαβηβάδεη ηηο παξαθάηω αξκνδηόηεηεο: 

 

1. Τηο αξκνδηόηεηεο ηεο Γηεύζπλζεο ηωλ Αλζξώπηλωλ Πόξωλ, ζύκθωλα κε ηνλ 

Ο.Δ.Υ, ηνπ Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ. 

2. Τελ επηκέιεηα θαη  επνπηεία ηνπ Απηνηεινύο Γξαθείνπ Δλίζρπζεο ηεο 

Απαζρόιεζεο. 

3. Τελ επηκέιεηα θαη  επνπηεία ηνπ Απηνηεινύο Τκήκαηνο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. 

 

 

Β. Οη αλωηέξω θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο δελ κπνξνύλ λα εθιεγνύλ ή λα είλαη κέιε 

ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ.  

Γ. Η αλάθιεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ είλαη δπλαηή κεηά ηελ πάξνδν έμη (6) κελώλ από 

ηνλ νξηζκό ηνπ, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, γηα ιόγνπο πνπ 

αλάγνληαη ζηελ άζθεζε ηωλ θαζεθόληωλ ηνπ. 

Γ. α. Τηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Καξακπνύια Αληώληνπ όηαλ απνπζηάδεη ή  

θωιύεηαη αζθεί ν Αληηδήκαξρνο θ. Παπαδόπνπινο Αλαζηάζηνο,  

β. Τηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Παπαδόπνπινπ Αλαζηάζηνπ  όηαλ 

απνπζηάδεη   ή θωιύεηαη αζθεί ν Αληηδήκαξρνο θ. Τζίγθνο Θεκηζηνθιήο,  

γ. Τηο αξκνδηόηεηεο ηεο Αληηδεκάξρνπ θ. Μαπξίδε Σνθία όηαλ απνπζηάδεη ή θωιύεηαη 

αζθεί ν Αληηδήκαξρνο θ. Χωκηάδεο Μηραήι,  
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δ. Τηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Τζίγθν Θεκηζηνθιή όηαλ απνπζηάδεη ή 

θωιύεηαη αζθεί ν Αληηδήκαξρνο θ. Παπαδόπνπινο Αλαζηάζηνο, 

ε. Τηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Κωλζηαληηλίδε Αβξαάκ όηαλ απνπζηάδεη ή 

θωιύεηαη αζθεί ε Αληηδήκαξρνο θα Σνθία Μαπξίδε. 

ζη. Τηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Νέδε Ιωάλλε  όηαλ απνπζηάδεη ή θωιύεηαη 

αζθεί ν Αληηδήκαξρνο θ. Καξακπνύιαο Αληώληνο. 

δ. Τηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Χωκηάδε Μηραήι  όηαλ απνπζηάδεη ή 

θωιύεηαη αζθεί ε Αληηδήκαξρνο θα Μαπξίδε Σνθία. 

Ε. Όηαλ ν Γήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, ηα θαζήθνληά ηνπ νξίδεηαη λα αζθεί 

ν Αληηδήκαξρνο θ. Καξακπνύιαο Αληώληνο, πνπ αλαπιεξώλεη ην Γήκαξρν, θαη όηαλ 

απηόο απνπζηάδεη ή θωιύεηαη ηα θαζήθνληα ηνπ Γεκάξρνπ ζα αζθνύληαη από ηνλ 

Αληηδήκαξρν θ. Παπαδόπνπιν Αλαζηάζηνο. 

Ζ. Η παξνύζα λα δεκνζηεπηεί κία θνξά ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Γπηηθήο Αηηηθήο θαη λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ θαη ζην πξόγξακκα «ΓΙΑΥΓΔΙΑ». 

      Ο  Γήκαξρνο  

                                                                                                                 Ληθόιανο Η. Κειεηίνπ 
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