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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
αριθμ. – 1104 –
Ο Δήμαρχος Αλίμου

Έχοντας υπόψη:
A) Το ά. 59 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” σχετικά με το θεσμό των Αντιδημάρχων, όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και από το
άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α΄134).
B) Το ΦΕΚ B’ 3465/28-12-2012 που αφορά τα αποτελέσματα της απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών
2011 του μόνιμου πληθυσμού της χώρας της 9ης Μαϊου 2011, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Αλίμου
έχει πληθυσμό 41.720 κατοίκους, σύμφωνα δε με τις ισχύουσες διατάξεις και τα διαλαμβανόμενα στην
υπ’ αριθμ. 48 εγκύκλιο του Υποργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 22119/7-4-2020 ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ)
σε Δήμους που δεν προέρχονται από συνένωση και έχουν πληθυσμό από 20.000 κατοίκους έως 50.000,
ορίζονται έως πέντε (5) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και έως δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
Γ) Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλίμου (ΦΕΚ Β’ 762/5-3-2018).
Δ) Τις διατάξεις των Νόμων 4555/2018 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κλεισθένης Ι) και 4623/2019.
Ε) Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 82/59633/20.8.2019 και 48/22119/7.4.2020.
ΣΤ) Τις ανάγκες ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου.

Αποφασίζουμε
Ι. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κ. Αρτέμιο
Καραμολέγκο, έμμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση
της παρούσης μέχρι και 15/9/2021, προς τον οποίον μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες
που αφορούν κύρια τη Διεύθυνση Κ.Ε.Π. και την Πολιτική Προστασία.

Ειδικότερα:
1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών και των δύο Τμημάτων αυτής.
2. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας όλων των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, καθώς και τη συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους
φορείς (Περιφέρεια Αττικής, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Λιμενικό Σώμα κ.λπ.).
3. Τη συστηματική εποπτεία του προσωπικού και ανθρωπίνου δυναμικού εν γένει της Δ/νσης ΚΕΠ
και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, αλλά και του συνόλου του
προσωπικού του Δήμου (υπάλληλοι και εργάτες).
4. Την ευθύνη για την συνεργασία με τους φορείς δικτύων εντός του Δήμου (π.χ. παρόχους
τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρικών υπηρεσιών, ΕΥΔΑΠ, Φυσικό Αέριο κ.λπ.), τη μέριμνα και την
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εποπτεία για την αποκατάσταση από αυτούς των κοινοχρήστων χώρων στους οποίους
παρεμβαίνουν (π.χ. πεζοδρόμια, οδοστρώματα, κοινόχρηστοι χώροι), καθώς και για την επιβολή
κυρώσεων σε αυτούς σε περίπτωση τυχόν κακοτεχνιών, καθυστερήσεων κ.λπ. Επίσης, την
επιμέλεια κατάρτισης Κανονισμού που θα θεσπίζει πλαίσιο και θα διέπει τις παρεμβάσεις και τις
εργασίες των ως άνω φορέων εντός του Δήμου Αλίμου.
5. Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και ασφάλεια των δημοτικών κτηρίων και των εν γένει
δημοτικών χώρων και εγκαταστάσεων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, τις
Σχολικές Επιτροπές κ.ο.κ.
6. Την έγκαιρη αποψίλωση των χώρων πρασίνου, πάρκων, οικοπέδων, νησίδων κ.λπ. δημοτικών και
ιδιωτικών χώρων.
7. Την παρακολούθηση του έργου του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας στον Δήμο και
τα Νομικά του Πρόσωπα.
8. Τη λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής (αναβάθμιση, εκδηλώσεις, χρήση από τα
σχολεία, τη νεολαία και εν γένει τον πληθυσμό του Δήμου κ.ο.κ.).
9. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
10. Την αναπλήρωση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης και του Αντιδημάρχου
Διαχείρισης & Κίνησης των οχημάτων και Τεχνικών θεμάτων, καθώς και των λοιπών Αντιδημάρχων
στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών.
11. Την ευθύνη για την παρακολούθηση, εποπτεία και διεκπεραίωση κάθε άλλου αντικειμένου ή
έργου που θα του αναθέτει ο Δήμαρχος.
ΙΙ. Στον Αντιδήμαρχο κ. Αρτέμιο Καραμολέγκο θα καταβάλλεται η αντιμισθία που
προβλέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του θα αναπληρώνεται από τον
Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Μακαριγάκη και σε περίπτωση κωλύματος αυτού κατά σειρά από τους
Αντιδήμαρχους κ.κ. Ιωάννη Αντωνάκη, Θεοδώρα Σύρμα, Νικόλαο Αλεξόπουλο, Αναστασία
Σιμητροπούλου, σε περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από
τον Δήμαρχο.
Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, να
δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου, στον
ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
Κοινοποίηση:

- Συντονιστής Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, Λ.Κατεχάκη 56 Αθήνα

Εσωτ. Διανομή:
-

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Γρ. Δημάρχου
Οριζόμενο
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
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-

Δ/σνη Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ/νση Περιβάλλοντος
Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών
Δ/νση Κ.Ε.Π.
Όλα τα Αυτοτελή Τμήματα
Τμήματα
Διοικητικής Υποστήριξης
Ανθρώπινου Δυναμικού
Δημοτικής Κατάστασης-Ληξιαρχείου
Πληροφορικής (για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου)
Εσόδων
Εξόδων
Προμηθειών
Ταμειακής
Μελετών, Κατασκευών & Συντηρήσεων
Πολεοδομίας
Πρασίνου
Καθαριότητας
Πρόνοιας
Αλληλεγγύης
- Αρχείο

3

