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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

______________________________________________________________________________________________
ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραίτησης και ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών».

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

    Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/07.06.2010) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου  59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/7.06.2010) όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 παράγραφος 1 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19.07.2018, 

«Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση 

του Δημάρχου αντίστοιχα και από το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄/09.08.2019). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/07.06.2010) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 

107/31.07.2017) και της παραγράφου 3ε΄άρθρου 3 του Ν. 4051/2012, αναφορικά με την αντιμισθία.

4. Τις διατάξεις του άρθρου  54 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/07.06.2010) όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 41 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19.07.2018, «Πρόγραμμα 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» αναφορικά με την παραίτηση αιρετών.

5. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019, με θέμα : «Ορισμός Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ : 

ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ).

6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 23781/01.09.2020 Απόφαση Δημάρχου με θέμα : «Ορισμός Αντιδημάρχων & 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

7. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4184/16.02.2020 αίτηση παραίτησης, λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης, του 

Αντιδημάρχου κου Αναστάσιου Σοφιανόπουλου του Σταύρου.
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Α. Αποδέχεται την υπ΄ αριθμ. 4184/16.02.2020 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου κου 
Αναστάσιου Σοφιανόπουλου του Σταύρου, από το αξίωμα του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών.

Β. Τον απαλλάσσει, από 01.03.2021, από την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί 
με την υπ΄ αριθμ. 23781/01.09.2020 Απόφαση Δημάρχου με θέμα : «Ορισμός Αντιδημάρχων & 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

Γ. Τροποποιεί την υπ΄ αριθμ. 23781/01.09.2020 Απόφαση Δημάρχου με θέμα : «Ορισμός 
Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ως προς την παράγραφο Ε΄ που αφορά στον ορισμό 
Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών τον 
Ιωάννη Παναγόπουλο του Γρηγορίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των 
υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τμημάτων αυτής (πλην 
των αρμοδιοτήτων που αφορούν στη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου).

2. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.

3. Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων και την επιβολή προστίμων, την υπογραφή αδειών, 
πιστοποιητικών, διοικητικών εγγράφων.

Δ. Αναθέτει στον ανωτέρω και την εποπτεία και συντονισμό της λειτουργίας του Ανεξάρτητου 
Γραφείου Μηχανογράφησης – Μηχανοργάνωσης και τον εξουσιοδοτεί για την υπογραφή των σχετικών 
εγγράφων.

Ο ανωτέρω, κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος ή να  είναι μέλος 
του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό 
του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση Δημάρχου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες αυτού, ασκεί η 
Δήμαρχος.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ. 23781/01.09.2020 Απόφαση Δημάρχου με θέμα : «Ορισμός 
Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, να 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο 
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

             
Κοινοποίηση : Η Δήμαρχος
- Γραφείο Γενική Γραμματέας
- Αντιδήμαρχοι
- Διευθύνσεις
- Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία 
- Νομικά Πρόσωπα του Δήμου
- Νομική Υπηρεσία
- Οριζόμενος Αντιδήμαρχος

Οικονομικών Υπηρεσιών
Μαρία Ανδρούτσου
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