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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

αριθμ.  – 871 –  

 

Ο Δήμαρχος Αλίμου 

Έχοντας υπόψη: 

A) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” που αφορούν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου. 

B) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» περί 

εξουσιοδότησης υπογραφών. 

Γ) Τις διατάξεις του άρθρου 44 §3 Ν. 3979/2011. 

Δ) Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλίμου (ΦΕΚ Β’ 762/5-3-2018). 

Ε) Τις διατάξεις των Νόμων 4555/2018 («ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κλεισθένης Ι») και 4623/2019. 

ΣΤ) Τις αποφάσεις Δημάρχου Αλίμου περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Αλίμου. 

Ζ) Τις ανάγκες ομαλής, εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου. 

 

Αποφασίζουμε 

 

Ορίζουμε με ρητή εντολή μας τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους ως Εντεταλμένους 

Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Αλίμου και αναθέτουμε σε αυτούς χωρίς αμοιβή την εποπτεία 

των υπηρεσιών και το συντονισμό των δράσεων όπως κάτωθι περιγράφονται: 

 

Ι. Η δημοτική σύμβουλος κα. Γεωργία Παπά ορίζεται Εντεταλμένη Δημοτική 

Σύμβουλος για τις Διεθνείς Σχέσεις του Δήμου Αλίμου και την επικοινωνία με Αρχές και 

Πρεσβείες του Εξωτερικού και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων και την 

εποπτεία των σχετικών δράσεων. 

 

ΙΙ. Η δημοτική σύμβουλος κα. Λουκία Μελισσαράτου ορίζεται Εντεταλμένη Δημοτική 

Σύμβουλος για το Κοινωνικό Φροντιστήριο και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των 

σχετικών εγγράφων και την εποπτεία των σχετικών δράσεων. 

 

ΙΙΙ. Η δημοτική σύμβουλος κα. Θεοδώρα-Κωνσταντίνα Γκόνη ορίζεται Εντεταλμένη 

Δημοτική Σύμβουλος για τα ακόλουθα θέματα και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των 

σχετικών εγγράφων και την εποπτεία των σχετικών δράσεων: α) Τη λειτουργία ΚΔΑΠ ΑμεΑ στον 

Άλιμο, β) Την επικουρία του αρμόδιου Αντιδημάρχου στα θέματα του Τμήματος Ανθρώπινου 

Δυναμικού. 
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ΙV. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Βέργης ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός 

Σύμβουλος για τη Δημοτική Αστυνομία με τις ακόλουθες αρμοδιότητες, για τις οποίες 

εξουσιοδοτείται να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα και να εποπτεύει τις δράσεις: α) οργάνωση, 

προγραμματισμός και επίβλεψη του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, β) επίβλεψη, 

συντονισμός και εποπτεία των σχολικών φυλάκων, γ) συνεργασία με τις Τροχονομικές, Λιμενικές, 

Αστυνομικές κ.λπ. Αρχές για την πλήρη αστυνόμευση του Αλίμου και κάθε συναφές ζήτημα που 

απασχολεί τον Άλιμο (ενημέρωση των πολιτών για πρόληψη εγκληματικών ενεργειών κ.λπ.). 

 

V. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ευαγγελίου Ευάγγελος ορίζεται Εντεταλμένος 

Δημοτικός Σύμβουλος Καθαριότητας & Παιδικών Χαρών, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες, για 

τις οποίες εξουσιοδοτείται να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα και να εποπτεύει τις δράσεις: α) Τη 

μέριμνα για την καθαριότητα και την άψογη εικόνα των οδών, των δημοτικών και κοινόχρηστων 

χώρων (πλατείες, άλση, αθλητικοί χώροι, παιδικές χαρές κ.λπ.), του παραλιακού μετώπου, του 

μετώπου της πόλης επί της λεωφ. Βουλιαγμένης (δημόσια ακίνητα, σταθμός ΜΕΤΡΟ), καθώς και το 

πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων και των κοινοχρήστων χώρων, β) Την απομάκρυνση παράνομων 

πανώ, διαφημίσεων, αφισσών, αυτοκόλλητων κ.λπ., γ) Την παρακολούθηση όλων των εργασιών 

οδοσάρωσης και την παροχή οδηγιών προς το προσωπικό καθαριότητας για τη σωστή επιτέλεση 

του έργου τους, δ) Τη συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και την επικουρία του 

Αντιδημάρχου για κάθε ζήτημα του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, ε) Τον εντοπισμό 

μπάζων, ογκωδών και αποκλάδων σε διάφορα σημεία της πόλης και τη μέριμνα για την 

απομάκρυνσή τους, στ) Την ευθύνη για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των Παιδικών Χαρών του 

Αλίμου (εντοπισμός βλαβών, φθορών, προβλημάτων κ.λπ., μέριμνα για την αποκατάστασή τους, 

τήρηση των κανόνων χρήσης των παιδικών χαρών από το κοινό κ.λπ.). 

 

VΙ. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χρήστος Γκιόλιας ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός 

Σύμβουλος Πρασίνου, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες, για τις οποίες εξουσιοδοτείται να 

υπογράφει τα σχετικά έγγραφα και να εποπτεύει τις δράσεις: α) Τη μέριμνα για τη διαρκή 

φροντίδα, εμπλουτισμό και περιποίηση όλου του πρασίνου της πόλης, β) Τη φροντίδα για την 

άψογη εικόνα και διαρκή αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων πρασίνου (άλση, νησίδες, λόφοι 

κ.α.), γ) Τον εντοπισμό νέων χώρων (τρίγωνα, κηπάρια, κοινόχρηστοι χώροι κ.λπ.) για φυτεύσεις, 

δ) Τη μέριμνα για την έγκαιρη αποψίλωση των ανοικτών χώρων (δημοτικών και ιδιωτικών) και την 

επιβολή και είσπραξη της ανάλογης χρέωσης των οικοπεδούχων, ε) Την επικουρία του 

Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος για κάθε ζήτημα του Τμήματος Πρασίνου, στ) Την επιμέλεια για την 

τήρηση των κανόνων λειτουργίας των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου από το κοινό, ζ) Την 

επιμέλεια για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των Παιδικών Χαρών του Αλίμου (εντοπισμός 

βλαβών, φθορών, προβλημάτων κ.λπ., μέριμνα για την αποκατάστασή τους, τήρηση των κανόνων 

χρήσης των παιδικών χαρών από το κοινό κ.λπ.). 

 

VIΙ. Η δημοτική σύμβουλος κα. Μαρία Ξένου ορίζεται ως Εντεταλμένη Δημοτική 

Σύμβουλος για τα προβλήματα καθημερινότητας, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες, για τις 

οποίες εξουσιοδοτείται να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα και να εποπτεύει τις δράσεις: α) Τον 

εντοπισμό και καταγραφή των προβλημάτων καθημερινότητας στη λειτουργία της πόλης και την 

προώθηση της επίλυσής τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, β) Την καταγραφή προτάσεων για τη 
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λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της πόλης, γ) Την ευθύνη για την καλή λειτουργία του 

εορταστικού φωτισμού και στολισμού της πόλης. 

 

VIΙΙ. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Φαλιέρος ορίζεται Εντεταλμένος 

Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικής Συγκοινωνίας και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των 

σχετικών εγγράφων και την εποπτεία των σχετικών δράσεων.  

 

ΙΧ. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ευάγγελος Λαζαρίδης ορίζεται Εντεταλμένος 

Δημοτικός Σύμβουλος για τα θέματα Νεολαίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας και 

εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων και την εποπτεία των δράσεων. 

 

Χ. Η δημοτική σύμβουλος κα. Δανάη Νικολάτου ορίζεται Εντεταλμένη Δημοτική 

Σύμβουλος για τη δημιουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νέων και εξουσιοδοτείται για την 

υπογραφή των σχετικών εγγράφων και την εποπτεία των σχετικών δράσεων. 

 

ΧΙ. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων όλων των ανωτέρω Εντεταλμένων Συμβούλων 

γίνεται πάντοτε σε συνεννόηση και συνεργασία με τον Δήμαρχο ή με τον αρμόδιο Αντιδημάρχο. 

Όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου Αλίμου συνεργάζονται με τους Εντεταλμένους Δημοτικούς 

Συμβούλους για την άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων τους. 

Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας, τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο 

Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρώνει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος (εφόσον έχει οριστεί), 

άλλως ο Δήμαρχος, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες 

προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο Γραφείο του Δημάρχου. 

Η παρούσα Απόφαση, από την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Δήμου Αλίμου, έχει ισχύ από την υπογραφή της και έως τις 15.12.2022. 

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. 

 

 
 
 
Κοινοποίηση: 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 
Λεωφ. Κατεχάκη 56, Αθήνα 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 
 
 

 

 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 

 
Εσωτ. Διανομή: 
- Γρ. Δημάρχου 
- Οριζόμενοι 

- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

- Δ/σνη Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Δ/νση Περιβάλλοντος 

- Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών 

- Δ/νση Κ.Ε.Π. 
- Όλα τα Αυτοτελή Τμήματα 
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- Όλα τα 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 
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