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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ  
ΔΘΜΟ ΛΤΚΟΒΡΤΘ-ΠΕΤΚΘ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΘΜΑΡΧΟΤ 

     
                   
                  Θμερομθνία : 01/09/2015 
                  Αρ. Απόφ. : 1141 

  
 

Α Π Ο Φ Α  Θ   
Απόφαςθ Οριςμοφ Αντιδθμάρχων  

 
 

Ο Διμαρχοσ  Λυκόβρυςθσ – Πεφκθσ 
 

Ζχοντασ υπόψθ :  
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νζα 

Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 
Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», αναφορικά με τον οριςμό των Αντιδθμάρχων και 
τθν αναπλιρωςθ του Δθμάρχου.  

2. Σθν υπ’ αρικ. 15150/15-04-2014 απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν 
«Πρωτοβάκμιοι και Δευτεροβάκμιοι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ τθσ 
Χώρασ με τον Ν. 3852/2010», όπωσ ιςχφει. 

3. Σισ διατάξεισ του εδαφ. ε’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 3 του Ν.4051/2012 
(ΦΕΚ40/τ.Α’/29-02-2012), αναφορικά με τον οριςμό αντιδθμάρχων 
δικαιουμζνων αντιμιςκία.  

4. Σο γεγονόσ ότι ο Διμοσ Λυκόβρυςθσ- Πεφκθσ εμπίπτει ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 
2 του άρκρου 59, του Ν.3852/2010 και επομζνωσ μπορoφν να οριςκοφν πζντε 
(5)  Αντιδιμαρχοι. 

5. Σον Οργανιςμό Εςωτερικϊν Τπθρεςιϊν (Ο.Ε.Τ.) του Διμου Λυκόβρυςθσ-
Πεφκθσ που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 157/τ.Β’/29-01-2013. 

6. Σθ με αρικ. πρωτ. 9462/31-08-2015 παραίτθςθ του Αντιδθμάρχου Φωτίδθ 
Χριςτου. 

7. Σθ με αρικ. πρωτ. 9463/31-08-2015 παραίτθςθ του Αντιδθμάρχου Πανταηι 
Παναγιϊτθ. 

8. Σθ με αρικ. πρωτ. 9464/31-08-2015 παραίτθςθ του Αντιδθμάρχου 
Κατραμάδου Δθμιτριου.  

9. Σισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ του Διμου.   

 
Α Π Ο Φ Α  Ι Η Ε Ι  

Ορίηει τουσ κατωτζρω δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ τθσ πλειοψθφίασ ωσ Αντιδθμάρχουσ 
του Διμου Λυκόβρυςθσ-Πεφκθσ, με κθτεία από 01/09/2015 ζωσ 28/02/2017, εντόσ 
τθσ τρζχουςασ δθμοτικισ περιόδου, και τουσ μεταβιβάηει αρμοδιότθτεσ ωσ εξισ: 
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1. Τον κ. Μαυρίδη Αναςτάςιο του Νικολάου ορίηει ωσ Αντιδιμαρχο 

Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν υπθρεςιϊν και του μεταβιβάηει τισ παρακάτω 
αρμοδιότθτεσ:  

- Τπογράφει με εξουςιοδότθςθ Δθμάρχου, βεβαιϊςεισ, πιςτοποιθτικά, άδειεσ 
Πολιτικϊν Γάμων, Αποφάςεισ εγγραφισ ςτα Δθμοτολόγια, Αιτιματα 
Πολιτογράφθςθσ, Αποφάςεισ Δθμάρχου που αφοροφν ςε κακοριςμό μιςκοφ 
και χοριγθςθ μιςκολογικϊν κλιμακίων των υπαλλιλων του Διμου, λοιπά 
διοικθτικά ζγγραφα και χρθματικά εντάλματα. 

- Τπογράφει τισ βεβαιϊςεισ μόνιμθσ κατοικίασ, κακϊσ και τισ βεβαιϊςεισ «εν 
ηωι» των κατοίκων του Διμου. 

- Σθν εποπτεία των διοικθτικϊν κεμάτων του Διμου και ειδικότερα τθν 
εποπτεία των κεμάτων τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν.  

- Σθν εποπτεία των οικονομικϊν κεμάτων του Διμου και ειδικότερα τθν 
εποπτεία των κεμάτων τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν.  

- Σθν εποπτεία και τθν ευκφνθ επί των κεμάτων τθσ Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ &  Διαφάνειασ. Σθν εποπτεία ανάρτθςθσ ςτθν δικτυακι πφλθ 
των αποφάςεων  κανονιςτικοφ χαρακτιρα, το ςυντονιςμό των οργάνων και 
διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ, που απορρζουν από το πρόγραμμα «Διαφγεια». 

- Σθν εποπτεία και τθν ευκφνθ επί των κεμάτων τθσ Εξυπθρζτθςθσ του Πολίτθ  
και λειτουργίασ των Κζντρων Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν (Κ.Ε.Π.). 

- Σθν εποπτεία και το ςυντονιςμό του Γραφείου Διαχείριςθσ Νομικϊν 
Θεμάτων του Διμου.  

- Διαχειρίηεται υποκζςεισ του Διμου που αφοροφν ςε εκκλθςιαςτικά κζματα. 
- Σθν Σζλεςθ Πολιτικϊν Γάμων.  
- Σθν εποπτεία και τον ςυντονιςμό των κάτωκι υπθρεςιϊν του Διμου : 

ΕΠΙΣΕΛΙΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ 
Αυτοτελζσ Σμιμα Προγραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ και Πλθροφορικισ που 
περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία : 
1) Γραφείο Προγραμματιςμοφ, Ανάπτυξθσ και Οργάνωςθσ. 
2) Γραφείο Σεχνολογίασ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) 
3) Γραφείο Διαφάνειασ 
 
ΤΠΘΡΕΙΕ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ  
Διεφκυνςθ Διοικθτικών Τπθρεςιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω 
διοικθτικζσ ενότθτεσ : 
α) Σμιμα Τποςτιριξθσ Πολιτικών Οργάνων του Διμου 

- Γραφείο Δθμοτικοφ υμβουλίου 
- Γραφείο Οικονομικισ Επιτροπισ, Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ και 

Εκτελεςτικισ Επιτροπισ. 
- Γραφείο Δθμοτικισ Επιτροπισ Διαβοφλευςθσ, υμβουλίου Ζνταξθσ 

Μεταναςτϊν, Επιτροπϊν του Δθμοτικοφ υμβουλίου, υμπαραςτάτθ του 
Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ και Δθμοτικϊν Παρατάξεων. 

β) Σμιμα Δθμοτικισ Κατάςταςθσ, Λθξιαρχείου και Αλλοδαπών 
- Γραφείο Δθμοτικισ Κατάςταςθσ 
- Γραφείο Λθξιαρχείου 
- Γραφείο Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ 

γ) Σμιμα Ανκρώπινου Δυναμικοφ και Διοικθτικισ Μζριμνασ 
- Γραφείο Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 
- Γραφείο Μθτρϊων και Διαδικαςιϊν Προςωπικοφ.  
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- Γραφείο Διοικθτικισ Μζριμνασ. 
- Γραφείο Απαςχόλθςθσ 

δ) Σμιμα ΚΕΠ 
- Γραφείο Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν 
- Γραφείο Εςωτερικισ Ανταπόκριςθσ 

 
Διεφκυνςθ Οικονομικών Τπθρεςιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ παρακάτω 
διοικθτικζσ ενότθτεσ : 
α) Σμιμα Προχπολογιςμοφ, Λογιςτθρίου και Προμθκειών 

- Γραφείο Προχπολογιςμοφ και οικονομικισ πλθροφόρθςθσ 
- Γραφείο Λογιςτθρίου και Αποκθκϊν 
- Γραφείο Προμθκειϊν υλικϊν/εξοπλιςμοφ/υπθρεςιϊν  

β) Σμιμα Εςόδων, Περιουςίασ και Σαμείου 
- Γραφείο Εςόδων 
- Γραφείο Περιουςίασ 
- Γραφείο Σαμείου 
- Γραφείο Αδειοδοτιςεων και Ρφκμιςθσ Εμπορικϊν Δραςτθριοτιτων 

 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ ΤΠΘΡΕΙΕ 
α) Σμιμα ΚΕΠ  

- Γραφείο Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν 
- Γραφείο Εςωτερικισ Ανταπόκριςθσ 

β) Γραφείο Διοικθτικϊν κεμάτων και εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν 
γ) Γραφείο Οικονομικϊν κεμάτων 
 
Ο κ. Μαυρίδθσ Αναςτάςιοσ του Νικολάου κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ωσ 
αντιδιμαρχοσ ςτο Διμο Λυκόβρυςθσ – Πεφκθσ από 01/09/2015 ζωσ 28/02/2017.  
 
 

2. Τον κ. Παπανικολάου Ευάγγελο ορίηει ωσ Αντιδιμαρχο Σεχνικϊν 

Τπθρεςιϊν, Περιβάλλοντοσ – Πολεοδομίασ και Πολιτικισ Προςταςίασ και του 
μεταβιβάηει τισ αρμοδιότθτεσ ωσ εξισ:  

- Σθν εποπτεία και το ςυντονιςμό των κεμάτων οδοςιμανςθσ, τθσ τιρθςθσ 
του Κ.Ο.Κ. και θλεκτροφωτιςμοφ του Διμου. 

- Σθν εποπτεία, το ςυντονιςμό και τθν καλι λειτουργία του θλεκτροφωτιςμοφ 
του Διμου. 

- Σθν εποπτεία επί των κεμάτων του Γραφείου Πολιτικισ Προςταςίασ και 
Διαχείριςθσ Κρίςεων. 

- Σθν εποπτεία και το ςυντονιςμό επί των κεμάτων που ςχετίηονται με τθ 
λειτουργία των Λαϊκϊν Αγορϊν. 

- Σθν εποπτεία και το ςυντονιςμό των κεμάτων που ςχετίηονται με τθ 
λειτουργία, τθ ςυντιρθςθ κ.λπ. των παιδικϊν χαρϊν, πλατειϊν και των 
ςυναφϊν χϊρων, που λειτουργοφν ςτα όρια ευκφνθσ του Διμου 
Λυκόβρυςθσ – Πεφκθσ.  

- Σθν εποπτεία και το ςυντονιςμό επί των κεμάτων Τπαίκριασ διαφιμιςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των αρμοδιοτιτων λιψθσ αποφάςεων για τθ 
χοριγθςθ αδειϊν υπαίκριασ διαφιμιςθσ, κακϊσ και τισ αρμοδιότθτεσ για 
κάκε άλλθ επί του κζματοσ υπαίκριασ διαφιμιςθσ ενζργεια, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθ νομοκεςία. 
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- Σθν εποπτεία, το ςχεδιαςμό, το ςυντονιςμό και τθν καλι λειτουργία τθσ 
Δθμοτικισ υγκοινωνίασ. 

- Σθν εποπτεία, το ςχεδιαςμό και το ςυντονιςμό τθσ περιςυλλογισ 
εγκαταλελειμμζνων οχθμάτων. 

- Παρακολουκεί και ενθμερϊνεται για κζματα που αφοροφν ςτο Θλιακό 
Χωριό. 

- Παρακολουκεί και ενθμερϊνεται για κζματα που αφοροφν ςε Ευρωπαϊκά 
και Περιφερειακά Προγράμματα. 

- Σθν υπογραφι βεβαιϊςεων, με εξουςιοδότθςθ του Δθμάρχου που άπτονται 
τθσ αρμοδιότθτάσ του. 

- Σθν Σζλεςθ Πολιτικϊν Γάμων. 
- υγκεκριμζνα τθν εποπτεία και τον ςυντονιςμό των κάτωκι υπθρεςιϊν του 

Διμου:  
Τπθρεςίεσ περιβάλλοντοσ και ποιότθτασ ηωισ. 
Α. Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ και Πολεοδομίασ που περιλαμβάνει ειδικότερα τισ 
παρακάτω διοικθτικζσ ενότθτεσ : 
Σμιμα Περιβάλλοντοσ και Πολιτικισ Προςταςίασ 

- Γραφείο Περιβάλλοντοσ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 
- Γραφείο Πολιτικισ Προςταςίασ 

Σμιμα Θλεκτρομθχανολογικών εργαςιών 
- Γραφείο ςυντιρθςθσ κοινοχριςτων χϊρων (πλατειϊν, οδϊν, κ.λπ.) 
- Γραφείο ςυντιρθςθσ κτθριακϊν υποδομϊν 

             
Τπθρεςίεσ που υπάγονται ςτθ Διεφκυνςθ Σεχνικών Τπθρεςιών 
Β. Διεφκυνςθ Σεχνικών Τπθρεςιών που περιλαμβάνει: 
Σμιμα μελετών 

-  Γραφείο ςχεδιαςμοφ προγραμμάτων δράςθ 
-       Γραφείο εκπόνθςθσ μελετϊν 
Σμιμα Σεχνικών Ζργων 
-     Γραφείο εκτζλεςθσ τεχνικϊν ζργων 
-     Γραφείο διοικθτικισ και γραμματειακισ υποςτιριξθσ 
Σμιμα υγκοινωνιών και Μεταφορών 
-     Γραφείο Κυκλοφοριακϊν Ρυκμίςεων και Μεταφορϊν 
-     Γραφείο Εγκαταςτάςεων και Αδειοδοτιςεων 
 

Ο κ. Παπανικολάου Ευάγγελοσ κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ωσ αντιδιμαρχοσ 
ςτο Διμο Λυκόβρυςθσ – Πεφκθσ από 01/09/2015 ζωσ 28/02/2017, χωρίσ 
αντιμιςκία. 

 
 

3. Την κα. Αςπραδάκη Άννα  ορίηει ωσ Αντιδιμαρχο Εκπαίδευςθσ, Κοινωνικισ 

Πολιτικισ και Εκελοντιςμοφ και τθσ μεταβιβάηει τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ:  
- Αςκεί εποπτεία ςτο Αυτοτελζσ Σμιμα Κοινωνικισ Πολιτικισ. 
- Διαχειρίηεται υποκζςεισ του Διμου που αφοροφν ςε επικοινωνία με 

τοπικοφσ φορείσ, ςυλλόγουσ και οργανϊςεισ του Διμου.  
- Οργανϊνει και εποπτεφει το Γραφείο Εκελοντιςμοφ του Διμου. 
- Σθν Σζλεςθ Πολιτικϊν Γάμων. 
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- Σθν υπογραφι βεβαιϊςεων και εντολϊν, εκτόσ χρθματικϊν ενταλμάτων, 
που ςχετίηονται με τισ αρμοδιότθτζσ τθσ και τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ. 

- υντονίηει κζματα που αφοροφν ςτα αδζςποτα ηϊα. Ενδεικτικά, 
αναφζρονται θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν και θ υλοποίθςθ δράςεων που 
αφοροφν ςτθ μζριμνα για τθν περιςυλλογι, τθ ςιμανςθ, τθν καταγραφι, 
τθν περίκαλψθ κ.λπ. των αδζςποτων ηϊων, όπωσ αυτά προβλζπονται από 
τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

- Σθν εποπτεία επί κεμάτων του Γραφείου Δθμοτικισ Επιτροπισ Παιδείασ και 
ςυγκεκριμζνα : 
α) Σθν επιμζλεια και επόπτευςθ κεμάτων του Οργανιςμοφ χολικϊν Κτιρίων  
β) Σθν εποπτεία και το ςυντονιςμό του προςωπικοφ των χολείων όπωσ 
χολικοί Φφλακεσ και Κακαρίςτριεσ εςωτερικϊν χϊρων ςχολείων. 
 

Θ κα. Αςπραδάκθ Άννα κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ τθσ ωσ αντιδιμαρχοσ ςτο Διμο 
Λυκόβρυςθσ – Πεφκθσ από 01/09/2015 ζωσ 28/02/2017.  

 
 

4. Τον κ. Σκαμάκη Χρήςτο  ορίηει ωσ κατά τόπον Αντιδιμαρχο τθσ Δθμοτικισ 

Κοινότθτασ Λυκόβρυςθσ και Κακαριότθτασ και του μεταβιβάηει τισ παρακάτω 
αρμοδιότθτεσ:  

- Σθν υπογραφι βεβαιϊςεων & εντολϊν, εκτόσ χρθματικϊν ενταλμάτων, που 
ςχετίηονται με τισ αρμοδιότθτεσ του και τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ.  

- Σθν εποπτεία και το ςυντονιςμό των κεμάτων Τγιεινισ και Αςφάλειασ των 
εργαηομζνων τθσ κακαριότθτασ και του θλεκτροφωτιςμοφ. 

- Σθν εποπτεία και τθν ευκφνθ επί των κεμάτων του Σμιματοσ Αποκικθσ 
Τλικϊν. 

- Σθν Σζλεςθ Πολιτικϊν Γάμων. 
- Σθν εποπτεία και το ςυντονιςμό επί κεμάτων των κάτωκι υπθρεςιϊν του 

Διμου : 
      υγκεκριμζνα από τθν Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ και Πολεοδομίασ τισ παρακάτω 
αρμοδιότθτεσ: 
Σμιμα Περιβάλλοντοσ και Πολιτικισ Προςταςίασ 

- Γραφείο ςχεδιαςµοφ και εποπτείασ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ, 
αποκομιδισ απορριμμάτων και ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

-  Γραφείο διαχείριςθσ και ςυντιρθςθσ οχθμάτων.  
Σμιμα υντιρθςθσ Πραςίνου  

- Γραφείο ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ πραςίνου 
- Γραφείο διαχείριςθσ και ςυντιρθςθσ πραςίνου 
 

Ο κ. καμάκθσ Χριςτοσ κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ωσ αντιδιμαρχοσ ςτο Διμο 
Λυκόβρυςθσ – Πεφκθσ από 01/09/2015 ζωσ 28/02/2017, χωρίσ αντιμιςκία.  

 
 

5. Την κα Βαλςαμά Ευαγγελία ορίηει ωσ κατά τόπον Αντιδιμαρχο τθσ 

Δθμοτικισ Κοινότθτασ Πεφκθσ και τθσ μεταβιβάηει τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ:  
- Σθν υπογραφι βεβαιϊςεων και εντολϊν, εκτόσ χρθματικϊν ενταλμάτων, 

που ςχετίηονται με τισ αρμοδιότθτζσ τθσ και τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ.  
- Σθν Σζλεςθ Πολιτικϊν Γάμων 
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- Σθν εποπτεία των κεμάτων που αφοροφν τισ υπθρεςίεσ του Γραφείου 
Δθμότθ και Επικοινωνίασ των Δθμοτϊν.  

 
Θ κα Βαλςαμά Ευαγγελία κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ τθσ ωσ αντιδιμαρχοσ ςτο 
Διμο Λυκόβρυςθσ – Πεφκθσ από 01/09/2015 ζωσ 28/02/2017. 
 
 
 
 
 Ο Δήμαρχοσ προΐςταται και ζχει την ευθφνη όλων των υπηρεςιών του Δήμου.  
 

1.  Όταν ο Διμαρχοσ απουςιάηει ι κωλφεται, τα κακικοντά του ορίηεται να 
αςκεί ο Αντιδιμαρχοσ Μαυρίδθσ Αναςτάςιοσ του Νικολάου, που 
αναπλθρϊνει το Διμαρχο. 

 
2.  τθν περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ των Αντιδθμάρχων τισ 

αρμοδιότθτεσ αςκεί ο Διμαρχοσ. Σισ κατά τόπον αρμοδιότθτεσ του 
Αντιδθμάρχου καμάκθ Χριςτου όταν απουςιάηει ι κωλφεται αςκεί ο 
Αντιδιμαρχοσ Παπανικολάου Ευάγγελοσ, ενϊ τισ κατά τόπον αρμοδιότθτεσ 
τθσ Αντιδθμάρχου Αςπραδάκθ Άννασ όταν απουςιάηει ι κωλφεται, αςκεί θ 
Αντιδιμαρχοσ Βαλςαμά Ευαγγελία. ε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ 
των ανωτζρω Αντιδθμάρχων οι αρμοδιότθτζσ αυτϊν μεταβιβάηονται ςτον 
Αντιδιμαρχο Αναπλθρωτι Δθμάρχου, Μαυρίδθ Αναςτάςιο του Νικολάου. 

 
3.  Θ παροφςα απόφαςθ να κοινοποιθκεί  ςτουσ Αντιδθμάρχουσ του Διμου, 

ςτον Προϊςτάμενο του Σμιματοσ Σαμειακισ Τπθρεςίασ του Διμου, ςτουσ 
Προϊςταμζνουσ Διευκφνςεων, Σμθμάτων και Αυτοτελϊν Γραφείων του 
Διμου και να δθμοςιευκεί ςε μία τουλάχιςτον θμεριςια εφθμερίδα του 
νομοφ ι ςε μία εβδομαδιαία τθσ πρωτεφουςασ του Νομοφ, να αναρτθκεί 
ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Δθμοτικοφ 
Καταςτιματοσ. 

 
                 Ο ΔΘΜΑΡΧΟ 
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