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                                  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                                                                              
                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                                         Αρ. Αποφ.: 3883
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                           
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
                                                                                                                                        
Θέμα: « Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».                                                               

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 3883

               Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 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, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του 
Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.  Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 
"Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, 
σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 
ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-
191/20.3.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Ασπροπύργου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός 
του ανέρχεται στους 30.251 κατοίκους.

6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: «Ορισμός Αντιδημάρχων».

7. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.  εγκ.48/22119/07.04.2020: «Ορισμός Αντιδημάρχων».

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

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ.1425, τ.Β/16-06-2011), όπως       
τροποποιήθηκε με τα υπ’ αριθ. 2880/Β/19-12-2011 και 229/Β/4-2-2019 ΦΕΚ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Ασπροπύργου, ως 
Αντιδημάρχους του Δήμου Ασπροπύργου, με θητεία από 06/11/2021 μέχρι 
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05/11/2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει 
αρμοδιότητες ως εξής:

1.) Τον κ. Καραμπούλα Αντώνιο του Νικολάου, Αντιδήμαρχο Ασπροπύργου, και 
του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 
1. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης των Διοικητικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον 

Ο.Ε.Υ, του Δήμου Ασπροπύργου.

E K Τ Ο Σ  των κάτωθι Γραφείων Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του  
Δήμου

           α. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που είναι αυτοτελές    
                ΝΠΔΔ.

              β. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που είναι                          
                  αυτοτελές  ΝΠΔΔ.
              γ. του Γραφείου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου που εποπτεύεται   
                  προσωπικώς από τον   Πρόεδρο του Δ.Σ.
              δ. του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου που εποπτεύεται  προσωπικώς από   
                  τον Πρόεδρο του Δ.Σ.            
              ε. του Γραφείου Δημοτικών Παρατάξεων που εποπτεύεται  

             προσωπικώς από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
             στ. του Γραφείου Υποστήριξης Συμπαραστάτη του Δημότη και της 

             Επιχείρησης, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, των Επιτροπών του    
             Δ.Σ.,   και τήρηση Αρχείου Εκπροσώπων του Δήμου σε φορείς και όργανα,       
             που  εποπτεύονται  προσωπικώς από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

                
2. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης των Οικονομικών  Υπηρεσιών, σύμφωνα με 

τον Ο.Ε.Υ, του Δήμου Ασπροπύργου.
3. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, 

σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ, του Δήμου Ασπροπύργου.
4. Την άσκηση καθηκόντων Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, όταν απουσιάζω 

ή κωλύομαι.
5. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών 

διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις υπηρεσίες καθώς και την ευθύνη 
λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων.

6. Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας όλου του προσωπικού του 
Δήμου και των μισθοδοτικών καταστάσεων που αφορούν την μισθοδοσία των 
υπαλλήλων  που εποπτεύει, περιλαμβανομένων και των αποζημιώσεων λόγω 
ασθενείας ή ατυχήματος, του προσωπικού των Διευθύνσεων, Τμημάτων ή Γραφείων, 
εκτός εκείνων που αφορούν αποδοχές υπερωριακής απασχόλησης.

7. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

8. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών  και την επικύρωση 
αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων 
εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

9. Την υπογραφή αποφάσεων μεταδημοτεύσεως, εγγράφων, διορθώσεων, 
συμπληρώσεων δημοτολογίων, Μητρώων Αρρένων, στρατολογικών καταστάσεων, 
πολιτογραφήσεων, ως και την οργάνωση   εκλογών.
   

2.) Τον κ. Σαββίδη Παντελή του Κωνσταντίνου , Αντιδήμαρχο Ασπροπύργου, και του 
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
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1. Τις αρμοδιότητες των οργανικών τμημάτων των  Τεχνικών Υπηρεσιών 

της Διεύθυνσης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών

     
       α)  Τμήμα Συγκοινωνιακών και Κτιριακών Έργων, Επισκευής και     
          Συντήρησης Σχολικών και Δημοτικών Κτιρίων & Υποδομών 

                    β) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης
                    γ) Τμήμα    Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων
                    δ) Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ, του Δήμου Ασπροπύργου.

3.Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που 
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που του ανατέθηκαν ανωτέρω. 

4.Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών  και την επικύρωση 
αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων 
εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3.) Την κ. Μαυρίδη Σοφία του Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχο Ασπροπύργου, και 
της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 

1. Της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας
α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και πολιτικών Ισότητας των Φύλων
β)Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Πρόνοιας
γ) Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

2.  Της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Νεολαίας
α) Τμήμα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και ανάδειξης της Τοπικής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς.
β) Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Βιβλιοθηκών, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ, του 
Δήμου Ασπροπύργου.

3. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που 
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που της ανατέθηκαν ανωτέρω. 

4. Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών  και την επικύρωση 
αντιγράφων και φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων 
εγγράφων ή επισήμων εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4.) Τον κ. Ψωμιάδη Μιχαήλ του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις 
παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου, 
σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ, του Δήμου Ασπροπύργου.

5.)  Τον κ. Παπαδόπουλο Δημήτριο του Νικολάου, Αντιδήμαρχο 
Ασπροπύργου, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης των Ανθρώπινων Πόρων, σύμφωνα με τον 

Ο.Ε.Υ, του Δήμου Ασπροπύργου.
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2. Την επιμέλεια και  εποπτεία του Αυτοτελούς Γραφείου Ενίσχυσης της 

Απασχόλησης.

3. Την επιμέλεια και  εποπτεία του Αυτοτελούς Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 48/ΑΠ22119/07-04-2020 (ΑΔΑ 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ) 
Εγκύκλιο ορίζονται οι εξής Δημοτικοί Σύμβουλοι ως Αντιδήμαρχοι
 

6.) Τον κ. Μπουραντά Μελέτιο του Ιωάννη Αντιδήμαρχο Ασπροπύργου, και 
του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

          
1.Τις αρμοδιότητες  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας,

σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ, του Δήμου Ασπροπύργου.

 2.Τις αρμοδιότητες των τμημάτων Πολεοδομίας, της Διεύθυνσης Πολεοδομίας & 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

                      α) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών  
                      β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών    

            γ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ, του Δήμου Ασπροπύργου.

3.Τις αρμοδιότητες σύμφωνα με το ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15Α/02-02-2012) «Για τα 
δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από τη 
εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», ο οποίος τροποποιήθηκε 
προσφάτως από το Νόμο 4235/2014.

4.Την άσκηση καθηκόντων Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όταν απουσιάζω ή 
κωλύομαι.

5.   Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που 
εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που του ανατέθηκαν ανωτέρω. 

6.Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών  και την επικύρωση αντιγράφων και 
φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας των πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή επισήμων 
εγγράφων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

7.) Τον κ. Νέζη Ιωάννη του Στυλιανού, Αντιδήμαρχο Ασπροπύργου, και του     
μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης, «Πράσινης 
Ενέργειας», σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ, του Δήμου Ασπροπύργου.
α) Τμήμα Μελετών Σχεδιασμού και Υλοποίησης Προγραμμάτων Αειφόρου Ανάπτυξης
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β) Τμήμα Προώθησης και Εφαρμογής Εναλλακτικών Ενεργειακών Πολιτικών

2. Τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης «Προγραμματισμού Οργάνωσης, Ποιότητας 
και Αποδοτικότητας», σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ, του Δήμου Ασπροπύργου.
α) Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης
β)Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας και Αποδοτικότητας

3. Την επιμέλεια και  εποπτεία του Αυτοτελούς Γραφείου της Αγροτικής Πολιτικής.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη 
του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Γ. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από 
τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που 
ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καραμπούλα Αντώνιου όταν απουσιάζει ή  
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπουραντάς Μελέτιος.

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Σαββίδη Παντελή  όταν απουσιάζει   ή 
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νέζης Ιωάννης, 

γ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Μαυρίδη Σοφία όταν απουσιάζει ή κωλύεται 
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Δημήτριος, 

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπουραντά Μελέτιου όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Μαυρίδη Σοφία,

ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ψωμιάδη Μιχαήλ όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Μαυρίδη Σοφία,

στ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Νέζη Ιωάννη  όταν απουσιάζει ή κωλύεται 
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καραμπούλας Αντώνης

ζ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παπαδόπουλου Δημήτριου  όταν απουσιάζει 
ή κωλύεται ασκεί κ. Ψωμιάδης Μιχαήλ.

Ζ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί 
ο Αντιδήμαρχος κ. Καραμπούλας Αντώνιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν 
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον 
Αντιδήμαρχο κ. Μαυρίδη Σοφία.

Η. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Ασπροπύργου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

      Ο  Δήμαρχος 

                                                                                                                 Νικόλαος Ι. Μελετίου

Κοινοποίηση:
1.Εσωτερική διανομή 
2.Δ/νση Ανθρώπινων Πόρων
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3.κ.κ. Αντιδημάρχοι
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