
 

 
ΘΔΜΑ : Οπιζμόρ  καθ’ ύλην Ανηιδημάπσος με ανηιμιζθία , επί 
θεμάηων ηηρ Γιεύθςνζηρ Οικονομικών Υπηπεζιών , ηος Γπαθείος 
Ζλεκηποθωηιζμού ηος Τμήμαηορ Δξωηεπικών Σςνεπγείων ηεο 
Γιεύθςνζηρ Καθαπιόηηηαρ & Ανακύκλωζηρ, Ππαζίνος & 
Δξωηεπικών Σςνεπγείων και ηηρ εκηέλεζηρ ηων έπγων πος 
εκηελούνηαι με αςηεπιζηαζία , με θηηεία από 1 Γεκεμβπίος 2022  
έωρ και 31 Γεκεμβπίος 2023 
   

ΑΠΟΦΑΖ 
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ 

 
Έρνληαο ππόςε : 
 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή 

ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα 
ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» (ΦΔΚ   87η. Α΄ ), όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ 
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.4555/2018 «Μεηαξξύζκηζε ηνπ 
ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
………….πξόγξακκα ΚΛΔΗΘΔΝΖ  Η» (ΦΔΚ 133 η.Α΄ ), αλαθνξηθά 
κε ηνλ νξηζκό ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ 
Γεκάξρνπ , αληηθαηαζηάζεθαλ θαη ζπκπιεξώζεθαλ από ην άξζξν 5 
ηνπ Ν.4623/2019 «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ , 
δηαηάμεηο γηα ηελ ςεθηαθή δηαθπβέξλεζε ………θαη άιια επείγνληα 
δεηήκαηα» (ΦΔΚ 134 η.Α΄) , ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο όκνηεο ηνπ 
άξζξνπ 10 ηνπ Ν.4625/2019 «Ρπζκίζεηο ηνπ ππνπξγείνπ Τπνδνκώλ 
θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο»  (ΦΔΚ 139η.Α΄ ) θαη ηνπ άξζξνπ 
177 ηνπ Ν.4635/2019 «Δπελδύσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
(ΦΔΚ 167η.Α΄ ) θαη ζπκπιεξώζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 98 
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ηνπ Ν.4842/2021 «Σαρεία πνιηηηθή δίθε, πξνζαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο πνιηηηθήο δηθνλνκίαο……………. θαη άιιεο 
επείγνπζεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 190 η.Α΄ ) 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή 
ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα 
ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» (ΦΔΚ   87η. Α΄ ) , όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή 
ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξόγξακκα 
Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 η.Α΄ ), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο όκνηεο 
ηνπ άξζξνπ  33 ηνπ Ν.4483/2017 «Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό 
ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
Γ.Δ.Τ.Α……………………….. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 107 η.Α΄ ) 
θαη ηεο παξ. 3ε άξζξνπ 3 ηνπ Ν..4051/2012 (ΦΔΚ 40 η. Α΄), 
αλαθνξηθά κε ηελ αληηκηζζία. 

4. Σελ ππ' αξηζ. 28549/16.04.2019 (ΦΔΚ 1327/17.04.2019 ηεύρνο B’) 
απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ «Πξσηνβάζκηνη θαη 
Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο Υώξαο, 
ζύκθσλα κε ην Ν. 3852/2010, όπσο ηζρύεη», όπσο ηξνπνπνηήζεθε, 
κε ηελ ππ’ αξηζκ. 32237/25-4-2019 όκνηα (ΦΔΚ 1487η.Β΄ /3-5-2019, 
σο πξνο ηελ δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ 

5. Σα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο 
έηνπο 2011 [ απόθαζε πξνέδξνπ Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο : 
ΓΠ-191/20.3.2014 (ΦΔΚ 698 η. Β΄ / 2014)] γηα ην Γήκν Μεγαξέσλ , 
ζύκθσλα κε ηα νπνία ν πιεζπζκόο ηνπ αλέξρεηαη ζηνπο 36.924  
θαηνίθνπο. 

6. Σν γεγνλόο όηη ν Γήκνο Μεγαξέσλ έρεη δύν (2) Γεκνηηθέο Δλόηεηεο. 

7. Σν γεγνλόο όηη ζην Γήκν Μεγαξέσλ κπνξεί λα νξηζζνύλ πέληε (5) 
Αληηδήκαξρνη κε αληηκηζζία θαη δύν (2) άκηζζνη Αληηδήκαξρνη  

8. Σν γεγνλόο όηη , επεηδή ν Γήκνο Μεγαξέσλ βξίζθεηαη ζε Καηάζηαζε 
Δθηάθηνπ Αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο , έσο 17 Μαΐνπ 2023 γηα 
ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλεπεηώλ από ηηο θαηαζηξνθέο πνπ 
πξνθιήζεθαλ από ηα έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα (έληνλεο 
βξνρνπηώζεηο θαη πιεκκύξεο» πνπ εθδειώζεθαλ ζηηο 15 
Ννεκβξίνπ 2017 , ζηηο 29 θαη 30 επηεκβξίνπ 2018 θαη ζηηο 25 
Ννεκβξίνπ 2019 θαη έσο 26 Ηαλνπαξίνπ 2023 , γηα ηελ δηαρείξηζε 
ησλ ζπλεπεηώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηηο θαηαζηξνθηθέο δαζηθέο 
ππξθαγηέο πνπ εθδειώζεθαλ ζηηο 23 Ηνπιίνπ 2018 θαη από ηηο 
θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο πνπ εθδειώζεθε ζηηο 22 Μαΐνπ 2021 θαη 
ζηηο 20 Ηνπιίνπ 2022 , κπνξεί λα νξηζζνύλ δύν (2) επηπιένλ άκηζζνη 
Αληηδήκαξρνη. 

9. Σελ ππ’ αξηζκ.59633/εγθ.82/20.08.2019 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθώλ « Οξηζκόο Αληηδεκάξρσλ » (ΑΓΑ: ΦΦ3Φ465ΥΘ7-
5ΑΜ).  

10. Σελ ππ’ αξηζκ. 2119/εγθ.48/2/07.04.2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθώλ  «Οξηζκόο Αληηδεκάξρσλ» (ΑΓΑ: 9ΚΒΕ46ΜΣΛ6-ΔΞΦ) 



11. Τον Οργανιζμό Δζωηερικής Υπηρεζίας ηοσ Γήμοσ μας (ΦΔΚ 2961/ 
η.Β΄ /23-12-2011 ) όπως ηροποποιήθηκε ως προς ηο άρθρο 23 
ασηού (ΦΔΚ 3162/η. Β’/12-9-2017) ,  ζσμπληρώθηκε και 
ηροποποιήθηκε ως προς ηα άρθρα 14 και 23 ανηίζηοιτα (ΦΔΚ 
691η.Β΄ /1-3-2019) 

12. Την σπ’ αριθμ. 596/2019 απόθαζη ηοσ Πολσμελούς Πρωηοδικείοσ 
Αθηνών , με ηην οποία ανακηρύτθηκε ο Γήμαρτος και οι Γημοηικοί 
Σύμβοσλοι ηοσ Γήμοσ Μεγαρέων για ηην  περίοδο από 1 – 9 – 2019 
έως και 31 – 12 – 2023  

13. Σελ αλάγθε ηεο εύξπζκεο , ηαρείαο, παξαγσγηθήο θαη απξόζθνπηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗΕΟΥΜΔ 

 

            Α.  Οξίδνπκε ηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν ηεο πιεηνςεθίαο θ. Ηεπόθεο 
Πολςσπόνη ηος Γεωπγίος, Ανηιδήμαπσο με ανηιμιζθία με θηηεία 
από 1 Γεκεμβπίος 2022  έωρ 31 Γεκεμβπίος 2023 , ενηόρ ηηρ 
ηπέσοςζαρ δημοηικήρ πεπιόδος . 
            Β. Μεηαβηβάδνπκε ζηνλ σο άλσ νξηζζέληα ηηο παξαθάησ 
αξκνδηόηεηεο , όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο 
Τπεξεζίαο (ΦΔΚ 2961 η. Β΄ /23-12-2011)  όπσο ηξνπνπνηήζεθε σο 
πξνο ην άξζξν 23 απηνύ (ΦΔΚ 3162/η. Β’/12-9-2017) ,  ζπκπιεξώζεθε 
θαη ηξνπνπνηήζεθε σο πξνο ηα άξζξα 14 θαη 23 αληίζηνηρα (ΦΔΚ 
691η.Β΄ /1-3-2019)  : 
 

1) Σελ νξγάλσζε, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαη έιεγρν όισλ ησλ 

ιεηηνπξγηώλ  ηηρ Γιεύθςνζηρ Οικονομικών Υπηπεζιών  , νη 

αξκνδηόηεηεο ηεο νπνίαο νξίδνληαη ζην άξζξν 16 ηνπ  Ο.Δ.Τ. ηνπ 

Γήκνπ όπσο έρεη ζπκπιεξσζεί , ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη θαη ζηηο 

ηζρύνπζεο δηαηάμεηο Νόκσλ , Πξνεδξηθώλ Γηαηαγκάησλ θαη 

Τπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ 

2) Σελ νξγάλσζε, παξαθνινύζεζε, ζπληνληζκό θαη έιεγρν όισλ ησλ 

ιεηηνπξγηώλ  ηος γπαθείος Ζλεκηποθωηιζμού ηος Τμήμαηορ 

Δξωηεπικών Σςνεπγείων ηεο Γιεύθςνζηρ Καθαπιόηηηαρ & 

Ανακύκλωζηρ, Ππαζίνος & Δξωηεπικών Σςνεπγείων , νη 

αξκνδηόηεηεο ηνπ νπνίνπ νξίδνληαη ζην εδάθην (δ) ηεο 

παξαγξάθνπ Α ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ όπσο έρεη 

ζπκπιεξσζεί, ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη θαη ζηηο ηζρύνπζεο 



δηαηάμεηο Νόκσλ , Πξνεδξηθώλ Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθώλ 

Απνθάζεσλ  

3) Σελ νξγάλσζε , παξαθνινύζεζε θαη ζπληνληζκό ησλ έξγσλ πνπ 

εθηεινύληαη κε απηεπηζηαζία από ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ , νη 

αξκνδηόηεηεο ησλ νπνίσλ νξίδνληαη ζην εδάθην (6) ηεο 

παξαγξάθνπ Δ1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ όπσο έρεη 

ζπκπιεξσζεί, ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη θαη ζηηο ηζρύνπζεο 

δηαηάμεηο Νόκσλ , Πξνεδξηθώλ Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθώλ 

Απνθάζεσλ  

4) Σελ ηέιεζε πνιηηηθώλ γάκσλ 

          Γ. Ο αλσηέξσ θαηά ηελ ζεηεία ηνπ, δελ κπνξεί λα εθιεγεί ή λα είλαη 
κέινο ηνπ πξνεδξείνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  
          Γ. Ζ αλάθιεζε ηνπ αληηδεκάξρνπ είλαη δπλαηή κεηά ηελ πάξνδν 
έμη (6) κελώλ από ηνλ νξηζκό ηνπ, κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ 
δεκάξρνπ, γηα ιόγνπο πνπ αλάγνληαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ 
          Δ. Ο νξηζζείο σο αλσηέξσ Αληηδήκαξρνο , εμνπζηνδνηείηαη δηα ηεο 
παξνύζεο , γηα ηελ ππνγξαθή απνθάζεσλ , πηζηνπνηεηηθώλ θαη ινηπώλ 
εγγξάθσλ , πνπ εθδίδνληαη από ηηο αληίζηνηρεο Τπεξεζίεο , πιελ απηώλ 
πνπ ζα δηαηεξήζνπκε θαη απηώλ πνπ ζα εθρσξήζνπκε ζε Δληεηαικέλνπο 
πκβνύινπο θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Τπεξεζηώλ . 
          ΣΤ.  Σν πξνζσπηθό ησλ Τπεξεζηώλ , ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη 
εθρσξεζείζεο αξκνδηόηεηεο , ππνρξενύηαη λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο 
ππνδείμεηο ηνπ αλσηέξσ Αληηδεκάξρνπ θαη λα εθηειεί ηηο εληνιέο ηνπ , 
εληόο ησλ πιαηζίσλ ησλ Νόκσλ , Γηαηάμεσλ θαη Δγθπθιίσλ ησλ 
Πξντζηακέλσλ Αξρώλ . 

           Δ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ Αληηδεκάξρνπ , ηηο 
αξκνδηόηεηεο αζθεί ν Γήκαξρνο . 

           ΣΤ. Ζ παξνύζα απόθαζε , λα δεκνζηεπηεί κία θνξά ζε κία 
εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Ννκνύ θαη λα αλαξηεζεί ζην πξόγξακκα 
ΓΗΑΤΓΔΗΑ  θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ   

Ο Γήμαπσορ 
 
 
 

   Γπηγόπιορ Η. Σηαµούληρ 
 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ :                                               
1. Γξαθείν θ. Γεκάξρνπ 
2. Γξαθείν Πξνέδξνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
3. Οξηζζέληα Αληηδήκαξρν 
4. θ.θ. Πξνέδξνπο                                 



   Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ 
5. Όιεο ηηο Γ/λζεηο ηνπ Γήκνπ 
6. Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ 

( γηα ηηο δηθέο ηεο ελέξγεηεο) 
7. Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ  

( γηα ηηο δηθέο ηεο ελέξγεηεο ) 


