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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

αριθμ.   – 755 –  

 

Ο Δήμαρχος Αλίμου 

Έχοντας υπόψη: 

A) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” που αφορούν το θεσμό των Αντιδημάρχων, 

προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται και περιγράφουν τις λοιπές διαδικαστικές 

προϋποθέσεις. 

B) Το Φ.Ε.Κ. 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 και σύμφωνα με την αναφερόμενη στο στοιχείο Α΄ 

νομοθετική διάταξη σε Δήμους που δεν προέρχονται από συνένωση και έχουν πληθυσμό από 

40.000 κατοίκους έως 100.000, ορίζονται έως πέντε (5) Αντιδήμαρχοι. 

Γ) Τον ισχύοντα νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλίμου (Φ.Ε.Κ. B’ 762/05-03-2018). 

Δ) Τους προηγούμενους ορισμούς Αντιδημάρχων. 

Ε) Τις ανάγκες ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου. 

 

Αποφασίζουμε 

Ι. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κ. Αρτέμιο 

Καραμολέγκο, Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της 

παρούσης μέχρι λήξης της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, προς τον οποίον μεταβιβάζουμε τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τα θέματα 

Καθαριότητας. 

Ειδικότερα: 

1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των εν γένει αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, 

καθώς και των θεμάτων Καθαριότητας και Οικολογίας. 

2. Την ευθύνη για την καθαριότητα της πόλης και την λειτουργία του Τμήματος Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης. 

3. Την ευθύνη για το πράσινο της πόλης και την λειτουργία του Τμήματος Πρασίνου. 

4. Την συνεργασία με την Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και θεμάτων Περιβάλλοντος, ιδίως 

για ζητήματα προγραμματισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος, οργάνωσης, εισαγωγής καινοτομιών, 

προμηθειών υλικού και εξοπλισμού, εφαρμογής καλών πρακτικών κ.ο.κ. 

5. Την οργάνωση και λειτουργία νέου ρεύματος αποκομιδής για τα οργανικά απόβλητα με κάδους 

περισυλλογής καφέ χρώματος (κομποστοποίηση). 
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6. Την αποτελεσματική οργάνωση και συστηματική εποπτεία του ανθρώπινου δυναμικού. 

7. Την έγκαιρη περισυλλογή: α) των ογκωδών αντικειμένων, β) των αποκλάδων και εν γένει των 

φυτικών αποβλήτων, γ) των ανακυκλώσιμων υλικών. 

8. Τον πλήρη και συστηματικό οδοκαθαρισμό της πόλης, καθώς και τον καθαρισμό κοινόχρηστων 

και δημοτικών χώρων (πλατείες, χώροι άθλησης, άλση κ.λπ.). 

9. Την έγκαιρη αποψίλωση των χώρων πρασίνου, πάρκων, οικοπέδων, νησίδων κ.λπ. χώρων. 

10. Το περιοδικό πλύσιμο και απολύμανση των κάδων απορριμμάτων και των κάδων ανακύκλωσης, 

καθώς και την επισκευή / αντικατάσταση των κάδων αυτών. 

11. Την υιοθέτηση νέων, σύχρονων τεχνολογιών διαχείρισης απορριμμάτων, όπως ιδίως: α) η 

οικιακή κομποστοποίηση, β) οι υπόγειοι κάδοι, γ) οι ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης ‘κώδωνες’, δ) η 

ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων και ορυκτέλαιων και ε) η ανάπτυξη συστημάτων ανακύκλωσης 

μπαταριών, λαμπτήρων και ηλεκτρονικών συσκευών με την τοποθέτηση ειδικών κάδων στα σχολεία 

και σε κεντρικά σημεία της πόλης κ.ο.κ. 

12. Την ευθύνη σύνταξης προτάσεων – εισηγήσεων για την αποτελεσματική διαχείριση κάθε είδους 

απορριμμάτων και αποβλήτων. 

13. Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων με έντυπα και αναρτήσεις στην ιστοσελίδα 

του Δήμου για θέματα καθαριότητας, περιβάλλοντος και οικολογίας. 

14. Την ευθύνη για την καλή λειτουργία του δημοτικού φωτισμού, καθώς και του εορταστικού 

φωτισμού και στολισμού της πόλης. 

15. Την επίβλεψη των εργασιών του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του 

Τμήματος Μελετών-Κατασκευών-Συντηρήσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

16. Την ευθύνη και την εποπτεία της διαδικασίας για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων 

αυτοκινήτων. 

17. Την εποπτεία και μέριμνα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων προστασίας δημόσιας υγείας και 

υγιεινής (μυοκτονίες, απολυμάνσεις, ψεκασμοί κ.λπ.). 

18. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εργασιών του συνόλου του προσωπικού του Δήμου 

Αλίμου, εντός και εκτός Δημοτικού Καταστήματος (τήρηση ωραρίου, προσέλευση-αποχώρηση, 

άρτια εκτέλεση καθηκόντων προσωπικού κ.ο.κ.). 

19. Την άσκηση κάθε άλλου καθήκοντος και τη διεκπεραίωση κάθε άλλης υπόθεσης που θα του 

ανατίθεται. 

20. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και Ομάδων 

Εργασίας/ Ομάδων Διοίκησης Έργου με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα. 

21. Την αναπλήρωση της Αντιδημάρχου Οικονομικών και θεμάτων Περιβάλλοντος Θεοδώρας 

Σύρμα, καθώς και των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, 

κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών. 

 

ΙΙ. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας του θα αναπληρώνεται από την 

Αντιδήμαρχο κα. Θεοδώρα Σύρμα και σε περίπτωση κωλύματος αυτής κατά σειρά από τους 

Αντιδήμαρχους κ.κ. Στέφανο Διαμαντή, Λουκία Μελισσαράτου, Αναστασία Σιμητροπούλου, σε 

περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο. 
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Στον Αντιδήμαρχο κ. Αρτέμιο Καραμολέγκο θα καταβάλλεται η αντιμισθία που προβλέπεται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, να 

δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου, στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. 

 

 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 

Λ.Κατεχάκη 56 Αθήνα 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 
 
 
 
 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 

Εσωτ. Διανομή: 

- Γρ. Δημάρχου 

- Οριζόμενος 

- Γενικός Γραμματέας 

- Όλες οι Δ/νσεις του Δήμου 

- Όλα τα Τμήματα του Δήμου 

- Τμήμα Πληροφορικής (για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου) 

- Αρχείο 

 

ΑΔΑ: ΩΡΥΖΩΨΒ-ΧΚΔ


		2018-07-31T11:19:12+0300
	Athens




