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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                  
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
Αριθµ. Απόφασης: 626 
Αριθ. Πρωτ: 43109 

Ο 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 
΄Εχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
(Α΄. 87), αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του 
∆ηµάρχου. 

2. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 
του Ν. 3852/2010 και εποµένως µπορούν να ορισθούν (5) Αντιδήµαρχοι 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3ε και 3στ του Ν. 4051/2012, σύµφωνα µε τις 
οποίες, ο αριθµός των δικαιούµενων αντιµισθία Αντιδηµάρχων,  ορίζεται ως 
εξής: «……. έως πέντε (5) Αντιδήµαρχοι οι τρεις (3)…..».  «Οι ανωτέρω 
Αντιδήµαρχοι οι οποίοι δικαιούνται αντιµισθίας, ορίζονται µε την απόφαση του 
άρθρου 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010». 

4. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΟΕΥ), που δηµοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 2371/24.11.2009 τ. Β. 

5. Την υπ’ αριθµ. 4141/41/09.02.2011  απόφαση του ∆ηµάρχου µε την οποία 
κατανεµήθηκαν στις υπηρεσίες του ∆ήµου οι µεταβιβασθείσες από 1-1-2011 και 
1-7-2011, νέες αρµοδιότητες σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 94 και 95 
του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Α.  Ορίζει ως  καθ’ ύλην Αντιδηµάρχους από 1/1/2013 έως 31/8/2014 τους παρακάτω 
∆ηµοτικούς Συµβούλους της πλειοψηφίας, µεταβιβάζοντας αντιστοίχως σε καθένα απ’ αυτούς 
αρµοδιότητες , ως εξής: 
 

1. Τη  ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Όλγα Κατηµερτζή,  µε αρµοδιότητες: 
� την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιµετώπιση όλων των θεµάτων των 

γραφείων και τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου, 
όπως αυτές καθορίζονται,  από τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ 2371/24.11.2009 τ. Β),  και  την υπ’ αριθµ. 
4141/41/9.2.2011 απόφαση του ∆ηµάρχου. Επί πλέον, του µεταβιβάζουµε τις 
δοθείσες από 1-1-2013 νέες αρµοδιότητες των παρ. 
10,22,24,26,27,28,29,30,32,32,33,34,   του άρθρου  94 παρ. 3β του Ν. 
3852/2010, το οποίο  τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από τις διατάξεις 
της παρ. 3α του άρθρου 51 του Ν. 3905/2010.   

� την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιµετώπιση όλων των θεµάτων του 
τµήµατος Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού, 
όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ 2371/24.11.2009 τ. Β) και την υπ’ αριθµ. 
4141/41/9.2.2011 απόφαση του ∆ηµάρχου.  
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� Το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ.   Γεώργιο Ιωαννίδη,   µε αρµοδιότητες την 
υπογραφή και την ευθύνη για την αντιµετώπιση όλων των θεµάτων των 
γραφείων και  των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου, να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηµατικά 
εντάλµατα πληρωµής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την 
αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. Τον ορίζουµε υπεύθυνο για τη διαχείριση 
όλων των τραπεζικών λογαριασµών όψεως του ∆ήµου και των Νοµικών 
Προσώπων που τηρούνται στην ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK (NOVA 
BANK) A.E.(∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΚΕΒΡΕΦΟ, ΟΠΑΝ, ΚΕΜΙΠΟ). Ο 
ανωτέρω Αντιδήµαρχος ορίζεται ως υπεύθυνος διαχείρισης των 
λογαριασµών, ο οποίος µπορεί να κινεί αυτούς υπογράφοντας από κοινού µε 
τους υπευθύνους υπαλλήλους, υπό την σφραγίδα του ∆ήµου ή του 
αντίστοιχου νοµικού προσώπου,  Επί πλέον του µεταβιβάζει  όλες τις 
αρµοδιότητες ∆ηµάρχου,  που υπάγονται στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών, όπως 
αυτές  καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου (ΦΕΚ 2371/24.11.2009 τ. Β), και την υπ’ αριθµ. 4141/41/9.2.2011 
απόφαση του ∆ηµάρχου.  

2. Το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Φώτιο Τσοµπάνογλου,  µε αρµοδιότητες: 
� την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιµετώπιση όλων των  θεµάτων της 

∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου , όπως αυτές καθορίζονται 
από τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου(ΦΕΚ 
2371/24.11.2009 τ. Β) και  την υπ’ αριθµ. 4141/41/9.2.2011 απόφαση του 
∆ηµάρχου. 

� την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιµετώπιση όλων των  θεµάτων της 
∆ιεύθυνσης Καθαριότητας του ∆ήµου , όπως αυτές καθορίζονται από τον 
ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου,(ΦΕΚ 
2371/24.11.2009 τ. Β) και    την υπ’ αριθµ. 4141/41/9.2.2011 απόφαση του 
∆ηµάρχου. 

Β.  Επί πλέον µεταβιβάζουµε και στους τρεις (3)  Αντιδηµάρχους την αρµοδιότητα τα  
τέλεσης των Πολιτικών γάµων. 

Γ.  Στους ανωτέρω δεν µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες των παρ. 1.α  του άρθρου 58 του 
Ν. 3852/2010, η αρµοδιότητα του πειθαρχικού  προϊστάµενου καθώς επίσης και οι 
υπογραφές  όπως αυτές στην αριθµ. 625/43108/28.12.2012 προγενέστερη απόφασή 
µας. 

∆. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες τις ασκεί ο 
∆ήµαρχος. 

Ε.  Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί η Αντιδήµαρχος 
κ. Όλγα Κατηµερτζή,  που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο. 

∆. Από τους ανωτέρω Αντιδηµάρχους οι δικαιούµενοι αντιµισθίας θα  είναι  και οι τρεις   
(άρθρο 3 παρ. 3ε και 3στ του Ν. 4051/2012). 

Ε.  Η παρούσα να δηµοσιευθεί µία φορά σε µία  ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού ή σε µία 
εβδοµαδιαία της πρωτεύουσας του νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου. 
 
 
                                                                

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

                                                         ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 
 
 

ΚΟΙΝ:   
- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- ∆/νσεις και τµήµατα 

      - Αρµόδιους Αντιδηµάρχους 
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