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            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                   Kορωπί, 11/09/2019  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αρ. Πρωτ. : 14987 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

                                                                                         
 
                                           ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη : 

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 58 (Αρμοδιότητες του δημάρχου) παρ. 1 περ. γ΄ του Ν. 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59, του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 

του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ. Α΄/19-7-2018), από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 

134/τ. Α΄/9-8-2019) και από το άρθρο 10 του Ν. 4625/2019 (Φ.Ε.Κ. 139/τ. Α΄/31-8-2019). 

3.  Τις διατάξεις  του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 όπως ισχύει, σχετικά με την αντιμισθία  

των Αντιδημάρχων. 

4.  Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 4604/2019 (Φ.Ε.Κ. 50/τ. Α΄/26-3-2019) και την υπ’ αριθμ. 

28549/16.4.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας σύμφωνα με το ν. 3852/2010» όπως ισχύει, 

(ΦΕΚ 1327/τ.Β΄/17-4-2019), σύμφωνα με την οποία, ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου 

Κρωπίας είναι τριάντα χιλιάδες τριακόσιοι επτά (30.307) κάτοικοι και επομένως μπορούν να 

οριστούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι. 

5.Τις διατάξεις του άρθρου 89 Ν. 3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» σύμφωνα με 

το οποίο «όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί ο αντιδήμαρχος 

που ορίζεται από αυτόν. Με την απόφαση ορισμού αντιδημάρχων ορίζεται και ο αντιδήμαρχος 

που αναπληρώνει το δήμαρχο».  

6.Την υπ’ αριθμ. 387/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (επικύρωση των 

αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών στις 26 Μαΐου 2019 για τον Δήμο Κρωπίας.    

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κρωπίας (ΦΕΚ 1070/Β΄/30-04-2013), 

όπως ισχύει.  

                                                     Αποφασίζουμε  

 

1. Ορίζουμε, με αντιμισθία για το χρονικό διάστημα από 11.09.2019 - 30.09.2020 

Αντιδήμαρχο των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και της Διεύθυνσης 
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Περιβάλλοντος και Πρασίνου τον Δημοτικό Σύμβουλο Θεόδωρο Γρίβα του 

Γεωργίου στον οποίον και μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

●   Την Πολιτική Προστασία. 

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κοιμητηρίων. 

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Συντήρησης 

Πρασίνου. 

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Αποκομιδής 

Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών και 

Εξωτερικών Συνεργείων. 

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Διαχείρισης και 

Συντήρησης Οχημάτων. 

● Την εποπτεία  και τον καθαρισμό των παραλιών του Δήμου. 

● Τον συντονισμό και την παρακολούθηση των θεμάτων καθημερινότητας του Δήμου και των 

αιτημάτων των πολιτών που υποβάλλονται στο γραφείο δημότη για τα θέματα αρμοδιότητάς 

του, καθώς και των προβλημάτων παράνομης κατάληψης ομάδων πολιτών κοινοχρήστων 

χώρων. 

●  Την σύνταξη και υλοποίηση, σε συνεργασία με όλους τους Αντιδημάρχους, του 

επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης.  

● Την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής απαιτηθεί στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων του, ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου.   

●  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τούτον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών 

Υπηρεσιών Παναγιώτης Πολίτης του Γεωργίου. 

 

2. Ορίζουμε, με αντιμισθία για το χρονικό διάστημα από 11.09.2019 - 30.09.2020 

Αντιδήμαρχο των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τον Δημοτικό 

Σύμβουλο Νικόλαο Γιαννάκο του Κων/νου στον οποίον και μεταβιβάζουμε τις 

παρακάτω αρμοδιότητες: 

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της εκπόνησης των μελετών του Τμήματος 

Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Ενεργειακών Δικτύων. 

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της εκπόνησης των μελετών του Τμήματος 

Ηλεκτρολογικών Έργων, Σηματοδότησης και σήμανσης. 

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της εκπόνησης των μελετών του Τμήματος 

Υδραυλικών Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Ύδρευσης / Αποχέτευσης. 

●  Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της εκπόνησης των μελετών του Τμήματος 

Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων. 

●  Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος 

Τοπογραφικού και Κτηματολογίου. 
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●   Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη για τις Πολεοδομικές και Χωροταξικές 

μελέτες, πράξεις εφαρμογής και αναλογισμού, μελέτες διαχείρισης στερεών και υγρών 

αποβλήτων καθώς και τις μελέτες προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

● Την υπογραφή πάσης φύσεως βεβαιώσεων Πολεοδομικού χαρακτήρα, παλαιότητας 

κτισμάτων, οδών και λοιπών εγγράφων που εκδίδονται από την Τεχνική Υπηρεσία. 

●  Τον συντονισμό και την παρακολούθηση των θεμάτων καθημερινότητας του Δήμου καθώς 

και των αιτημάτων των πολιτών που υποβάλλονται στο γραφείο δημότη για τα θέματα 

αρμοδιότητάς του. 

●  Τον προγραμματισμό σύνταξης μελετών κατασκευών και ανακατασκευών παιδικών χαρών, 

την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας αυτών. 

● Σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Ανδρέα Ντούνη 

την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την εκτέλεση έργων και προμηθειών του Δήμου. 

● Την σύνταξη και υλοποίηση, σε συνεργασία με όλους τους Αντιδημάρχους, του 

επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης.  

● Την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής απαιτηθεί στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων του, ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου. 

● Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τούτον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών 

Υπηρεσιών Παναγιώτης Πολίτης του Γεωργίου. 

 

3. Ορίζουμε, με αντιμισθία για το χρονικό διάστημα από 11.09.2019 - 30.09.2020 

Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών τον Δημοτικό Σύμβουλο 

Ανδρέα Ντούνη του Κων/νου στον οποίον και μεταβιβάζουμε τις παρακάτω 

αρμοδιότητες: 

● Την Νομική Υπηρεσία του Δήμου και την παρακολούθηση όλων των Νομικών υποθέσεων. 

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών Υποστήριξης 

των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου. 

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών Δημοτικής 

Κατάστασης και Ληξιαρχείου. 

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών Ανθρώπινου 

Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας. 

●  Την οργάνωση των αρχείων του Δήμου. 

●  Την τέλεση των πολιτικών γάμων. 

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος 

Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου.  

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Τοπικής 

Οικονομικής Ανάπτυξης. 
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● Την υπογραφή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού του Δήμου Κρωπίας, καθώς και όλων των εγγράφων που εκδίδονται στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. 

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Προμηθειών 

και Αποθήκης. 

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Εσόδων και 

Δημοτικής Περιουσίας. 

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Ταμείου. 

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας των θεμάτων διαφάνειας και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της 

Δ/νσης ΚΕΠ. 

●  Την εποπτεία και διαχείριση του συστήματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας των λαϊκών αγορών, 

εμποροπανηγύρεων και φύσεως εκδηλώσεων του Δήμου. 

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας για την παρακολούθηση και 

υλοποίηση όλων των προμηθειών υλικών, υπηρεσιών κλπ που άπτονται του τομέα 

αρμοδιότητάς του. 

● Την σύνταξη και υλοποίηση, σε συνεργασία με όλους τους Αντιδημάρχους, του 

επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης.  

●  Την μέριμνα για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών κανονισμών του Δήμου σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 

●  Την παρακολούθηση, την τήρηση και τον σχεδιασμό των τυχόν επικαιροποιήσεων του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

●    Σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών  Υπηρεσιών Νικόλαο Γιαννάκο του Κων/νου 

την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την δημοπράτηση έργων και προμηθειών του Δήμου. 

●  Τον συντονισμό και την παρακολούθηση των θεμάτων καθημερινότητας του Δήμου καθώς 

και των αιτημάτων των πολιτών που υποβάλλονται στο γραφείο δημότη για τα θέματα 

αρμοδιότητάς του. 

● Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, τα καθήκοντά του ασκεί ο 

προαναφερόμενος Αντιδήμαρχος, ο οποίος αναπληρώνει τον Δήμαρχο. 

●   Ορίζεται Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. 

●  Την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής απαιτηθεί στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων του, ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου. 

●   Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τούτον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών 

Υπηρεσιών Νικόλαος Γιαννάκος του Κωνσταντίνου. 
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4. Ορίζουμε, με αντιμισθία για το χρονικό διάστημα από 11.09.2019 - 30.09.2020 

Αντιδήμαρχο των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τον Δημοτικό 

Σύμβουλο Παναγιώτη Πολίτη του Γεωργίου στον οποίον και μεταβιβάζουμε τις 

παρακάτω αρμοδιότητες: 

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της υλοποίησης των έργων του Τμήματος 

Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Ενεργειακών Δικτύων. 

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της υλοποίησης των έργων του Τμήματος 

Ηλεκτρολογικών Έργων και Σηματοδότησης. 

●  Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της υλοποίησης των έργων του Τμήματος 

Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων. 

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της υλοποίησης των έργων του Τμήματος 

Υδραυλικών Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Ύδρευσης / Αποχέτευσης.  

●  Την εποπτεία, τον συντονισμό και την υλοποίηση των εργασιών συντήρησης και επισκευής 

του δικτύου ύδρευσης του Δήμου. 

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας για την παρακολούθηση και 

υλοποίηση όλων των προμηθειών υλικών, υπηρεσιών κλπ που άπτονται του τομέα 

αρμοδιότητάς του. 

●  Την κατασκευή και συντήρηση οδών εντός και εκτός σχεδίου. 

● Την έγκριση και υπογραφή τοποθέτησης παροχών ύδρευσης και παροχών σύνδεσης 

δικτύου ακαθάρτων.   

●  Την συνεργασία με την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 

για τα θέματα συναρμοδιότητάς τους (επούλωση λάκκων κλπ).  

●  Τον συντονισμό και την παρακολούθηση των θεμάτων καθημερινότητας του Δήμου  και 

των αιτημάτων των πολιτών που υποβάλλονται στο γραφείο δημότη για τα θέματα 

αρμοδιότητάς του, καθώς και των προβλημάτων παράνομης κατάληψης ομάδων πολιτών 

κοινοχρήστων χώρων. 

●  Την σύνταξη και υλοποίηση, σε συνεργασία με όλους τους Αντιδημάρχους, του 

επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης.  

●   Την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής απαιτηθεί στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων του, ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου.   

●   Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τούτον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών 

Υπηρεσιών Νικόλαος Γιαννάκος  του Κωνσταντίνου. 

     

5. Ορίζουμε, με αντιμισθία για το χρονικό διάστημα από 11.09.2019 - 30.09.2020 

Αντιδήμαρχο Παιδείας, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού την Δημοτική 

Σύμβουλο Ελένη Αδάμ του Κωνσταντίνου στον οποίον και μεταβιβάζουμε τις 

παρακάτω αρμοδιότητες: 
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●  Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Κοινωνικής 

Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων και ότι αρμοδιότητες έχει η Κοινωνική Υπηρεσία 

του Δήμου (Κοινωνικές δομές, ευρωπαϊκά προγράμματα, αδέσποτα κλπ).  

●  Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Προστασίας 

και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων, Κοινωνικού Φαρμακείου και 

Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

●  Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.   

●  Το Γραφείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. 

●  Τον συντονισμό και την παρακολούθηση των θεμάτων καθημερινότητας του Δήμου καθώς 

και των αιτημάτων των πολιτών που υποβάλλονται στο γραφείο δημότη για τα θέματα 

αρμοδιότητάς της. 

● Την σύνταξη και υλοποίηση, σε συνεργασία με όλους τους Αντιδημάρχους, του 

επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης.  

●   Τον προγραμματισμό για την κάλυψη των σχολικών εγκαταστάσεων και υποδομών για την 

εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. 

● Την εποπτεία και τον συντονισμό των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Προέδρους. 

●   Να συνδράμει τον  Πρόεδρο του ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ σε τομείς κοινωνικής πολιτικής (ΚΑΠΗ, 

Παιδικοί Σταθμοί, Αθλητικός Οργανισμός, κλπ).  

●  Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας των τομέων επικοινωνίας 

του Δήμου. 

●    Την ευθύνη της λειτουργίας των Σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία 

με τους Αντιδημάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών και τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών. 

●   Την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής απαιτηθεί στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων του, ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου. 

● Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τούτην αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών 

και Οικονομικών Υπηρεσιών Ανδρέας Ντούνης του Κων/νου. 

 

 

Σημειώνεται ότι:  

1) α. Οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι οφείλουν να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις 

τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοτικού και 

δημοσίου συμφέροντος. 

    β.  Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα συμφέροντα των πολιτών και να μεριμνούν για την 

καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον Δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος 

οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος. 
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    γ.  Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει την διαφάνεια και την 

καταπολέμηση της διαφθοράς στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας 

του Δήμου. 

     δ.  Να λειτουργούν αξιοκρατικά και με δικαιοσύνη και να διασφαλίζουν τα συμφέροντα 

του Δήμου και της δημοτικής περιουσίας. 

     ε. Να συνεργάζονται αρμονικά με τους εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και 

τους Ειδικούς και Επιστημονικούς συνεργάτες. 

    στ. Τυχόν γραμματείς που θα απαιτηθούν, οι ανάγκες θα καλυφθούν από υπαλλήλους των 

υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους, πλέον των εργασιών της αρμοδιότητάς τους. 

     ζ.  Να υποβάλλουν στον Δήμαρχο εγγράφως, τριμηνιαίο προγραμματισμό, μηνιαία έκθεση 

εξέλιξης των θεμάτων αρμοδιότητάς τους καθώς και εβδομαδιαία προφορική ενημέρωση, να 

παρευρίσκονται σε καθημερινή βάση στις υπηρεσίες του Δήμου και στις πάσης φύσεως 

εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ο Δήμος και τα Νομικά του πρόσωπα. 

2)   Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, στους  

Αντιδημάρχους του Δήμου, στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας του  

Δήμου, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του 

Δήμου.  

Επίσης η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού, θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δημοτικού Καταστήματος.     

 

                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ 
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