
               
              

              

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 17/7/2018 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΡ.ΠΡΩΤ:  10021        

Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ 
                
                                                         

                                             ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   163  / 2018  
                      Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας 
 
 

Aφού έλαβε υπ’ όψιν του: 
 
1)Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες 

Δημάρχου» 

2)Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον 

ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.  

3)Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.  
 
4)Τις διατάξεις του άρθρου 33, Ν.4483/2017 (Α' 107/31-7-2017), 

αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων, οι οποίοι θα λαμβάνουν 

αντιμισθία.  
 
5)Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας Απογραφής 

έτους 2011 (αποφ. 2891/15.3.2013 ΦΕΚ Β΄ 630) για τον Δήμο 

Μαρκοπούλου Μεσογαίας, σύμφωνα με τα οποία, ο πληθυσμός 

του ανέρχεται στους 19.938 κατοίκους.  
 
6)Το γεγονός ότι ο Δήμος Μαρκοπούλου εμπίπτει στις διατάξεις 

του άρθρου 59 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και επομένως, μπορούν 

να ορισθούν τρεις (3) Αντιδήμαρχοι. 

7)Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου 

Μεσογαίας. 

8)Την υπ.αριθμ.35/2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού 

Αντιδημάρχων, με θητεία δυόμιση ετών από 6/3/2017 έως 31/8/2019. 

9) Την υπ.αριθμ.119/2017 απόφαση Δημάρχου, περί τροποποίησης της 

υπ.αριθμ.35/2017 απόφασης Δημάρχου για ορισμό νέου Αντιδημάρχου 

προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος. 

9)Την υπ.αριθμ.πρωτ.9908/16-7-2018 υποβληθείσα παραίτηση του 

κ.Ρούση Άγγελου του Θεοφάνη από την θέση του Αντιδημάρχου, για 
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προσωπικούς λόγους, που είχε ορισθεί με την υπ.αρ.119/2017 

απόφαση του Δημάρχου. 

10)Την υπ.αριθμ.162/2018 απόφαση Δημάρχου, με την οποία 

αποδέχεται την υπ.αρ.πρωτ.9908/16-7-2018 αίτηση παραίτησης του 

κ.Ρούση Άγγελου του Θεοφάνη. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
         

 

1.    Αποδέχεται την υποβληθείσα παραίτηση και αντικαθιστά, τον μέχρι 

σήμερα ορισθέντα Αντιδήμαρχο κ.Ρούση Άγγελο του Θοφάνη,ο οποίος 

παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους,όπως παραπάνω αναφέρεται. 

 
2.    Τροποποιεί, την υπ.αριθμ.119/2017 απόφαση Δημάρχου, ως προς 

τις ενότητες Γ , Ε και Ζ ως εξής:  

 Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα 

Γιαννάκη Ζωή του Δημητρίου, στην θέση του παραιτηθέντος και 

αντικατασταθέντος, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της, 

ήτοι από 17/7/2018 έως 31/8/2019  και της μεταβιβάζει, τις παρακάτω 

καθ’ ύλην αρμοδιότητες, σχετικές με τα θέματα καθημερινότητας των 

πολιτών στο Πόρτο Ράφτη και όλα τα θέματα του Δήμου Μαρκοπούλου, 

που έχουν σχέση με τους τομείς: 

           1. Παιδείας,  Πολιτισμού,  Αθλητισμού και Νεολαίας και  
 
ιδίως:  
 

- τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του 

αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 

75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή 

αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή 

κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων 

φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών 

μονάδων του Δήμου.  
 

- τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό 

Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης 

Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών 

και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.  

 

2. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:  
 

- την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και 

παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών 

προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού 
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και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.  
 

- την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 

75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και 

υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, 

επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και 

εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης 

αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων 

του Δήμου.  

 
            Δ. Η ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας της, δεν μπορεί να 

εκλεγεί μέλος του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση 

Αντιδημάρχου, πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή, με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου. 

 
Ε. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σταμπέλου 

Θεοφάνη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. 
 
Μεθενίτης Βασίλειος. 
 

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μεθενίτη 

Βασιλείου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος 

κ.Σταμπέλος Θεοφάνης. 
 

γ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Γιαννάκη Ζωής , 

όταν απουσιάζει ή κωλύεται, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμπέλος 

Θεοφάνης. 

 
Ζ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του, 

ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μεθενίτης Βασίλειος, που 

αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα 

καθήκοντα του Δημάρχου, θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο 

κ.Σταμπέλο Θεοφάνη. 

Η.Η παρούσα απόφαση, θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση,στους Αντιδημάρχους του Δήμου,στους Προϊστάμενους  των 

Διευθύνσεων,Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του Δήμου. 

            Επίσης, η παρούσα απόφαση, θα δημοσιευτεί σε μία 

τουλάχιστον ημερήσια Εφημερίδα του Νομού Αττικής, θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα &  στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στο 

Πρόγραμμα «Διαύγεια». 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

 
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ
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