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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                 
∆ΗΜΟΣ  ΚΗΦΙΣΙΑΣ                                            Αριθ. πρωτ.: 34277 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 834                              ΚΗΦΙΣΙΑ, 8/10/2020 
  
                                        
   
                                            ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
                                                Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ   
                                                          Έχοντας  υπόψη:  
  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 58 και 94 του Ν.3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010). 

 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/08-06-2006) περί εξουσιοδότησης υπογραφών. 
 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999).  

 
4. Την υπ' αρ. 28549/16-04-2019 (ΦΕΚ 1327/Β'/17-04-2019) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 

«Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 
Χώρας, σύµφωνα µε το ν. 3852/2010», όπως ισχύει. 

 
5. Το από 28/08/2019 πρακτικό ορκωµοσίας αιρετών ∆ήµου Κηφισιάς. 

 
6. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου (ΦΕΚ 1991/Β’/04-06-

2018). 
 

7. Την ανάγκη µεταβίβασης ουσιαστικών αρµοδιοτήτων για την αρτιότερη 
οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Αναθέτει στους παρακάτω ∆ηµοτικούς Συµβούλους την εποπτεία και τον 

συντονισµό συγκεκριµένων δράσεων του ∆ήµου, καθώς και την υπογραφή µε 

εξουσιοδότησή του συγκεκριµένων εγγράφων και πιστοποιητικών: 

1. Στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αλέξιο Μακρή, ως Εντεταλµένο Τεχνικής 

Υπηρεσίας, Υποδοµών, Ενέργειας κι Εκτέλεσης του Συµµετοχικού 

Προϋπολογισµού, τις αρµοδιότητες: 

α) Της εποπτείας και ευθύνης της λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του ∆ήµου, εκτός του Τµήµατος Ύδρευσης. 

β)  Της εποπτείας, συντήρησης και λειτουργίας των Παιδικών χαρών του ∆ήµου. 
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γ) Της ευθύνης για την εκπόνηση και παρακολούθηση του Τεχνικού Προγράµµατος 

του ∆ήµου. 

δ) Της εποπτείας της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών κάθε είδους 

ενεργειακών συστηµάτων του ∆ήµου (θέρµανση, ψύξη, κλιµατισµός). 

ε)  Της µέριµνας για την προώθηση πρωτοβουλιών εξοικονόµησης ενέργειας κατά τη 

λειτουργία των κινητών και ακινήτων εγκαταστάσεων του ∆ήµου (κτίρια, αυτοκίνητα 

κλπ), καθώς και της µακροπρόθεσµης ευαισθητοποίησης των πολιτών σε ενεργειακά 

θέµατα, σε στενή συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος της 

∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

στ) Του προγραµµατισµού και της εκτέλεσης κάθε έργου, εργασίας και υπηρεσίας 

που περιλαµβάνεται στον εγκεκριµένο Συµµετοχικό Προϋπολογισµό του ∆ήµου και 

σε απευθείας συνεργασία µε κάθε αρµόδια υπηρεσία. 

2. Στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο, κ. Αχιλλέα Κουρέπη, ως Εντεταλµένο  

Αθλητισµού, τις αρµοδιότητες: 

α) Της εποπτείας και ευθύνης της λειτουργίας και καλής κατάστασης όλων των 

αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου.  

β) Της εκπόνησης και εποπτείας αθλητικών προγραµµάτων σχολικού, παιδικού και 

µαζικού αθλητισµού. 

γ) Της συνεργασίας µεταξύ ∆ήµου - αθλητικών σωµατείων και αθλητικών αρχών. 

δ) Της προετοιµασίας της εισήγησης προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της ετήσιας 

επιχορήγησης των αθλητικών σωµατείων, 

και όλα τα ανωτέρω σε συνεργασία µε το Ν.Π.∆.∆. «∆ηµήτριος Βικέλας». 

3. Στη ∆ηµοτική Σύµβουλο, κ. Κατερίνα Καραλή, ως Εντεταλµένη 

Προσχολικής Αγωγής, την αρµοδιότητα της εποπτείας των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου. 

4. Στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Εµµανουήλ Κουρµαδιά, ως Εντεταλµένο 

Πολεοδοµικού Σχεδιασµού την αρµοδιότητα της εποπτείας της ∆ιεύθυνσης 

∆όµησης (Πολεοδοµίας). 

5. Στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο και Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

κ.Σταύρο Ζαπάντη, ως Εντεταλµένο για τα θέµατα Ζωοφιλίας, την 

αρµοδιότητα της µέριµνας για τα αδέσποτα ζώα, σε στενή συνεργασία µε 

την Επιτροπή Ζωοφιλίας του ∆ήµου και το Γραφείο Προστασίας και 

Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας, της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, 

Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού.  
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Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο Γραφείο ∆ηµάρχου, στους 

Αντιδηµάρχους, στους Συµβούλους που αφορά, στον Γενικό Γραµµατέα, στις 

∆ιευθύνσεις και στα Τµήµατα του ∆ήµου. 

Η παρούσα να δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια εφηµερίδα, στον τοπικό τύπο  

και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 
 
 
                                                                  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   
 
 
 
                                                                   ΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΚΟΣ 
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