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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 4.9.2019 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 41547 

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα  
Τ.Κ. 151 24 Μαρούσι 

 

Τηλ. Κέντρο: 213 2038 000  

Τηλέφωνο:  213 2038 326  

Fax: 213 2038 531  

Email:  dimarxos@maroussi.gr  

 
 

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΗΗ  ΑΑρριιθθ..        331177              
  

ΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΣΣ  

Αφού έλαβε υπ’ όψιν: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 

άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019. 

2. τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του 

Ν.4483/2017 και της παρ. 3 περίπτ. ε' του άρθρου 3 του ν.4051/2012. 

3. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 82/59633/20.08.2019.  

4. τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

5. τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου. 

  
ΑΑπποοφφαασσίίζζοουυμμεε  

  

Α. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο Ιωάννη Νικολαράκο. Στον ανωτέρω 

Αντιδήμαρχο μεταβιβάζουμε τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων της Δ/νσης Αθλητισμού και 

Πολιτισμού (Τμήμα Αθλητικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αγωνιστικού Αθλητισμού, Τμήμα Εικαστικών & 

Σύγχρονων Τεχνών, Τμήμα Πολιτιστικών & Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων, Τμήμα Ωδείου, Τμήμα 

Μουσείων & Πινακοθήκης, Τμήμα Βορέειου Βιβλιοθήκης) καθώς και την υλοποίηση πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, καθώς και προγραμμάτων βελτίωσης καλλιτεχνικών δεξιοτήτων 

των πολιτών. Επίσης, την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των Μουσείων και λοιπών 

πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών, όπως και της οργάνωσης των επισκέψεων 

σε αυτά, την εποπτεία και την ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων της Βορέειου 

Βιβλιοθήκης, καθώς και την οργάνωση του δικτύου με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες, την εποπτεία και 
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την ευθύνη της υλοποίησης και λειτουργίας των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων της 

Ολυμπιακής Πινακοθήκης του Δήμου Αμαρουσίου, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάδειξή της, την 

εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν εν γένει τον Αθλητισμό και τη 

λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου Αμαρουσίου. 

 

Β. Ο Αντιδήμαρχος υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα αρμοδιότητάς του, καθώς και τις 

σχετικές συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος. Οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου εκτελούνται 

σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες, που ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο λειτουργίας του 

συστήματος ποιότητας του Δήμου. 

Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες 

Δημοτικό Σύμβουλο και άμισθο σύμβουλο Δημάρχου. 

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ’ αποκλειστικότητα από την Αντιδήμαρχο και μόνο σε 

περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο. 

Η θητεία του ανωτέρω Αντιδημάρχου διαρκεί για ένα έτος από την έκδοση της παρούσας. 

 

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, στους Αντιδημάρχους του 

Δήμου, στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, στους Προϊσταμένους 

Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια 

εφημερίδα της έδρας του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη Διαύγεια και στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. 

 

ΟΟ  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  

  

  

ΘΘεεόόδδωωρροοςς  ΑΑμμππααττζζόόγγλλοουυ  

 

 

Δείγμα υπογραφής Αντιδημάρχου: 

 

 

Ιωάννης Νικολαράκος 
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