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Α π ό φ α σ η 16

Ο ∆ήµαρχος Ιλίου
Έχοντας υπόψη
1. Τα άρθρα 59 και 282 παρ. 16 του Ν.3852/10 «87/Α7-6-2010 ΦΕΚ) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4051/12 (40/Α/29.02.2012 ΦΕΚ) «Ρυθµίσεις
συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του
Μνηµονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012».
3. Την από 31/12/2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (256/Α΄/2012 ΦΕΚ)
«Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασία
του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού
Επικράτειας».
4. Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της
Ε.Σ.Υ.Ε. (3465/Β/2012), σύµφωνα µε τα οποία ο πληθυσµός του ∆ήµου Ιλίου
ανέρχεται στους 84.793 κατοίκους.
5. Την υπηρεσιακή δοµή του ∆ήµου µας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουµε ως Αντιδήµαρχο Ιλίου άνευ αντιµισθίας το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ.
Χαραλαµπόπουλο Ιωάννη του Αθανασίου, µε θητεία από 01/01/2013 µέχρι
31/08/2014 και του µεταβιβάζουµε τις εξής αρµοδιότητες:
1. Την εποπτεία της ∆ιεύθυνσης Μηχανολογικού και Καθαριότητας και της
∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.
2. Την εποπτεία και το συντονισµό του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου.
3. Την ευθύνη για την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας από το εργατοτεχνικό
προσωπικό (την εργασία κατά τις απογευµατινές ώρες – Κυριακές – Αργίες)
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και την κατανοµή του προσωπικού σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες
των ως άνω ∆ιευθύνσεων.
Τη µέριµνα για την περισυλλογή και απόσυρση των εγκαταλελειµµένων
αυτοκινήτων.
Την εποπτεία των λαϊκών αγορών και πανηγύρεων του ∆ήµου µας και την
εφαρµογή των µέτρων για την εύρυθµη λειτουργία τους.
Τη συνυπογραφή µετά των ∆ιευθυντών των εγγράφων, που σχετίζονται µε
την άσκηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων.
Την ευθύνη ετοιµότητας, συντονισµού και αποδοτικής λειτουργίας της
Πολιτικής Προστασίας.
Την τέλεση πολιτικών γάµων.

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

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ο ∆ήµαρχος
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2. ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου
3. Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου
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