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Ο Δήμαρχος Ιλίου
Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 
87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133). 
από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134) και  από το άρθρο 47 του Ν. 4647/19 
(ΦΕΚ Α' 204)

2. Τις υπ’ αριθμ. εγκ.82/59633/ 20-08-2019, 48/22119/ 07-04-20 και  809/85741/ 19-
11-21 εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ.

3. Τις υπ’ αριθμ. 71863/30-09-22, 71907/30-09-22 και 76357/18-10-22 σχετικές 
αποφάσεις περί ορισμού Αντιδημάρχων, οι οποίες τροποποιούνται μόνο ως προς τις 
αρμοδιότητες αυτών. 

4. Τον ΟΕΥ του Δήμου μας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε τις ως άνω αποφάσεις Δημάρχου ως προς τις αρμοδιότητες των 
ορισθέντων Αντιδημάρχων, οι οποίες διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

1. Στην Αντιδήμαρχο και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Νικολέττα 
Βομπιράκη του Παναγιώτη μεταβιβάζουμε:

• Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
• Την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, πλην του Τμήματος 

Δημοτικού Κοιμητηρίου.
• Την εποπτεία της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
• Τον έλεγχο της κανονικής είσπραξης των εσόδων του Δήμου καθώς και των 
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νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.
• Την υπογραφή πάσης φύσεως πράξεων Δημοτολογίου (εγγραφές, 

μεταδημοτεύσεις, διορθώσεις διαγραφές κ.λπ.).
• Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που 

σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων.
• Την αναπλήρωση του Δημάρχου στα ληξιαρχικά του καθήκοντα.
• Την τέλεση πολιτικών γάμων. 

2. Στον Αντιδήμαρχο κ. Κουμαραδιό Γεώργιο του Χαραλάμπους μεταβιβάζουμε:

• Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου πλην 
όσων αρμοδιοτήτων αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 95051/24-12-21 (ΑΔΑ 
6ΨΨΥΩΕΒ-Ψ2Δ) σχετική Απόφαση Δημάρχου. 

• Την εποπτεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
• Την ευθύνη ετοιμότητας, συντονισμού και αποδοτικής λειτουργίας της 

Πολιτικής  Προστασίας.
• Την υπογραφή των εγγράφων της Δημοτικής Αστυνομίας, τα οποία αφορούν 

επιβολή προστίμων κατ΄εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας 
Περιβάλλοντος.

• Την εποπτεία του ιατρού εργασίας και την παραλαβή ενυπόγραφα των 
υποδείξεων και συμβουλών αυτής, που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο κατ΄ 
άρθρο 14 του Ν. 3850/10 όπως ισχύει, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων του Δήμου 
καθώς και την μέριμνα για την σχετική υλοποίησή τους.

• Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που 
σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων.

• Την αναπλήρωση του Δημάρχου στα ληξιαρχικά του καθήκοντα. 
• Την τέλεση πολιτικών γάμων.

3. Στον Αντιδήμαρχο και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Φερεντίνο 
Γεώργιο του Ιωάννη  μεταβιβάζουμε:

• Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
• Τη συντήρηση και ευθύνη καλής λειτουργίας και ευπρεπούς εμφάνισης των 

δημοτικών κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη μέριμνα για την 
ασφάλεια των επισκεπτών σε αυτά.

• Τη διενέργεια επιθεωρήσεων των αυθαίρετων καταλήψεων και επεμβάσεων 
στους κοινόχρηστους χώρους και την ευθύνη σχετικής αποκατάστασης.

• Την εποπτεία του τεχνικού ασφαλείας, την παραλαβή ενυπόγραφα των 
υποδείξεων και συμβουλών αυτού καθώς και την μέριμνα για την σχετική 
υλοποίησή τους.

• Την διαχείριση και τις δράσεις για κάθε αρμοδιότητα που αφορά στα αδέσποτα 
ζώα.

• Τη συνυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων των εγγράφων που 
σχετίζονται με την άσκηση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων.
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• Την αναπλήρωση του Δημάρχου στα ληξιαρχικά του καθήκοντα. 
• Την τέλεση πολιτικών γάμων.

   Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην 
Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

                         

    Ο Δήμαρχος

Νικόλαος  Ζενέτος 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
• Αντιδήμαρχοι
• Διευθύνσεις και Αυτοτελή Τμήματα του Δήμου 
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