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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ  ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΤΗΛ :    213 208 55 25                         ΑΡΙΘΜ.   ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  466 
 
                                                                              Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ    ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ  
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 αντικαταστάθηκε από τις 
όμοιες του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον 
ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και τις όμοιες του άρθρου 5 του 
Ν.4623/2019 (Α' 134) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 10 
του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/31-8-2019),  και τις όμοιες  του άρθρου 89 του Ν. 3463/2006 
αναφορικά με την αναπλήρωση του Δημάρχου όπως ισχύουν. 

2. Το αριθμ. ΦΕΚ 630/Β`/20-3-2013/ «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού−Κατοικιών 
2011 που αφορούν στον De Facto Πληθυσμό της Χώρας». 

3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 
"Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα 
με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει." 

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.2  του 
Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 και 
του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 περί Αντιμισθίας Αντιδημάρχων όπως ισχύουν.  

5. Την παρ. 1 του άρθρου  33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τΑ`/31-7—2017) σύμφωνα με την 
οποία η  παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 
παρ. 3 του ν. 4051/ 2012 (Α' 40) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. 
(Α' 256), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013 (Α' 98), αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των Δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν 
αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο.» 

6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 περί ορισμού Αντιδημάρχων. 

7. Το αριθμ. πρωτ 11899/3-9-2019 ομόφωνο πρακτικό σύμπραξης  των  δημοτικών παρατάξεων 

α) «η πόλη μάς ενώνει Δάφνη – Υμηττός», πρώτη σε εκλογική δύναμη παράταξη με την οποία 

έχει εκλεγεί δήμαρχος Δάφνης – Υμηττού ο κ. Μπινίσκος Αναστάσιος  και β) «ΔΑΦΝΗ 

/ΥΜΗΤΤΟΣ 2023 _ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  ΣΗΜΕΡΑ» τέταρτη σε εκλογική δύναμη  παράταξη με 

επικεφαλής τον κ. Αναστασόπουλο Νικόλαο του Αρτεμίου 

8. Το αριθμ. πρωτ 11900/3-9-2019 κατά πλειοψηφία  πρακτικό σύμπραξης  των  δημοτικών 

παρατάξεων α) «η πόλη μάς ενώνει Δάφνη – Υμηττός», πρώτη σε εκλογική δύναμη παράταξη 

με την οποία έχει εκλεγεί δήμαρχος Δάφνης – Υμηττού ο κ. Μπινίσκος Αναστάσιος  και β) 

«ΔΑΦΝΗ – ΥΜΗΤΤΟΣ μαζί» πέμπτη σε εκλογική δύναμη  παράταξη με επικεφαλής τον κ. 

Γιαννακούρα Δημήτριο του Θεοχάρους. 

9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2161/τβ/27-9-2011 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 860/τβ/12-3-2019).  

10. Το γεγονός ότι ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού  αποτελείται από  δυο Κοινότητες 

11. Την εύρυθμη λειτουργία και το συντονισμό των υπηρεσιών του Δήμου.   

 

 
 
 

ΑΔΑ: 6Θ7ΗΩ9Φ-8ΗΕ
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους Αντιδημάρχους του Δήμου Δάφνης – 

Υμηττού, με αντιμισθία,  με διάρκεια θητείας  από 04-09-2019 έως 07-09-2020 της τρέχουσας 
δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως εξής:  
 
1. κ. Τσιλίφη Νικόλαο , καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή  
εγγράφων:  
 Του Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. 
 Του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού – Μισθοδοσίας − Ασφάλισης: Υπογραφή:   

πιστοποιητικών  υπηρεσιακών  μεταβολών  για κάθε χρήση όλου του προσωπικού, αποφάσεων  
χορήγησης  γονικών  και αναρρωτικών  αδειών,  βεβαιώσεων προγραμμάτων προώθησης 
απασχόλησης κοινωφελούς Χαρακτήρα (προγράμματα ΟΑΕΔ). Μέριμνα τήρησης του ωραρίου  
εργασίας  όλου του προσωπικού. Μέριμνα επαγγελματικής Κατάρτισης και επιμόρφωσης του 
ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.    

 Του Γραφείου Συνεργασίας με τα Νομικά Πρόσωπα και άλλους φορείς  
οι αρμοδιότητες  των οποίων  προσδιορίζονται  στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων. 
 

2. κ. Βογιατζόγλου Αργυρούλα, καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή  
εγγράφων :  

 Της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης 

 Του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης 

 Του Γραφείου Παιδείας και Δια βίου Μάθησης 

 Των Θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αυτοτελούς 
Γραφείου Δημοτικής Αρχής 

οι αρμοδιότητες  των οποίων  προσδιορίζονται  στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
 Την  τέλεση  Πολιτικών  Γάμων.  

 
3. κ. Λιούτα Κωνσταντίνο,  
α) καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο, με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

     Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή  
εγγράφων: 

 Του τμήματος Περιβάλλοντος  
οι αρμοδιότητες  του οποίου  προσδιορίζονται  στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων 
β) κατά τόπο Αντιδήμαρχο  για την Κοινότητα Δάφνης  με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
 Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα  
 Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην 

κοινότητα.  
 Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της  κοινότητας.  
 Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της κοινότητας.  
 Συνεργασία με την Πρόεδρο του συμβουλίου της Κοινότητας για την επίλυση προβλημάτων της 

Κοινότητας.    
 

4. κ. Θάνου Χρυσούλα, καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο, με  τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή  
εγγράφων:  

 του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φυλών  
 του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας  

οι αρμοδιότητες  των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
 Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων. 

ΑΔΑ: 6Θ7ΗΩ9Φ-8ΗΕ
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5. κ. Γιαννακούρα Δημήτριο,  
α) καθ` ύλην  Αντιδήμαρχο,  με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

     Εποπτεία ευθύνη, παρακολούθηση,  συντονισμό  καλής λειτουργίας, έλεγχο  και υπογραφή  
εγγράφων:  

  του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και πολιτικής προστασίας 
 του Τμήματος Πληροφορικής Προγραμματισμού και Οργάνωσης 
 του Τμήματος Πολεοδομίας.  

οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται  στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
 Την τέλεση  Πολιτικών  Γάμων 

β) κατά τόπο Αντιδήμαρχο,  για την Κοινότητα Υμηττού, με αρμοδιότητες: 
 Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα  
 Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην 

κοινότητα.  
 Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της  κοινότητας.  
 Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της κοινότητας.  
 Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας για την επίλυση    

          προβλημάτων της Κοινότητας. 
Β. :  

 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου καθ` ύλην,  τις αρμοδιότητές 
του ασκεί  ο Δήμαρχος κ. Μπινίσκος Αναστάσιος.  

 Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Λιούτα Κωνσταντίνου    που 
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γιαννακούρας Δημήτριος.   

 Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γιαννακούρα Δημητρίου που 
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Λιούτας Κωνσταντίνος.  

Γ. : Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζουμε να ασκεί ο 
Αντιδήμαρχος κ. Τσιλίφης Νικόλαος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο. 

Δ:   Η απόφαση  αυτή :  
 να δημοσιευθεί  σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του Δήμου  σύμφωνα  με τις διατάξεις  της ισχύουσας  νομοθεσίας  και  
 να  κοινοποιηθεί: 1)  στους οριζόμενους  Αντιδημάρχους κ.κ.: Τσιλίφη Νικόλαο, 

Βογιατζόγλου Αργυρούλα, Λιούτα Κωνσταντίνο, Θάνου Χρυσούλα και Γιαννακούρα Δημήτριο 2) 
Δ/νσεις  και Τμήματα  του Δήμου, 3)  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  και 4)  Γραφείο  
Δημάρχου.   

Ύστερα από τα ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται: 

                                    Δάφνη 4  Σεπτεμβρίου  2019 
                                                                                                         Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
                                                                            ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ  
        
 Ακριβές αντίγραφο 
           Δάφνη αυθημερόν 
             Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 
      ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 

ΑΔΑ: 6Θ7ΗΩ9Φ-8ΗΕ
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