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ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
  
 

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική  της  
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης 
»,(Α΄87) , όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του 
Ν.4555/2018 (Α΄133) Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι, αναφορικά µε τον ορισµό 
των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου και από το άρθρο 5 
του Ν 4623/2019(Α΄134)` 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Την υπ' αρ. 28549/16-04-2019 (ΦΕΚ 1327/Β'/17-04-2019 τεύχος Β) απόφαση 

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

4. Το από 28/08/2019 πρακτικό ορκωµοσίας αιρετών ∆ήµου Κηφισιάς. 
5. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου (ΦΕΚ 1991/Β’/04-06-

2018). 
6. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών περί ορισµού Αντιδηµάρχων µε 

αρ. 82/59633/20-08-2019, 48/22119/07-04-2020 και 809/8574/19-11-2021  
7. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 περ. ι΄ του Ν.3852/2010, όπως αυτή 

προστέθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011, σύµφωνα µε την 
οποία «… Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αµοιβή, την εποπτεία και τον 
συντονισµό συγκεκριµένων δράσεων του ∆ήµου σε µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου». 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 47 (άµισθοι αντιδήµαρχοι) του Ν.4647/2019 το 
οποίο αναφέρει ότι «….µπορεί να ορίζονται άµισθοι Αντιδήµαρχοι σε αριθµό 
που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθµού των Αντιδηµάρχων..». 

9. Το γεγονός ότι στον ∆ήµο Κηφισιάς µπορούν να ορισθούν έως οκτώ (8) 
Αντιδήµαρχοι, εκ των οποίων οι έξι (6) έµµισθοι και οι δύο (2) άµισθοι.             

10. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων). 
11. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (Αντιµισθία Αντιδηµάρχων). 
12. Την µε αρ. πρωτ. 55549/30-12-2022 παραίτηση του Αντιδηµάρχου Τεχνικής 

Υπηρεσίας-Υποδοµών και εκτέλεσης του Συµµετοχικού Προϋπολογισµού. 
13. Την ανάγκη µεταβίβασης ουσιαστικών αρµοδιοτήτων για την αρτιότερη 

οργάνωση και εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου. 
             
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Ορίζει ως Αντιδήµαρχο Υποδοµών και Τεχνικής Υπηρεσίας, Εξοικονόµησης 
Ενέργειας και Αειφορίας , Φιλίας των Πολιτών  του ∆ήµου Κηφισιάς τον κ. 
Σταύρο Ζαπάντη  µε  θητεία από 05/01/2023 έως και  31/12/2023 µεταβιβάζοντας 
σε αυτόν  τις συγκεκριµένες αρµοδιότητες: 
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α) Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου, εκτός του Τµήµατος Ύδρευσης. 
β)  Την εποπτεία, συντήρηση και λειτουργία των Παιδικών χαρών του ∆ήµου. 
γ) Την ευθύνη για την εκπόνηση και παρακολούθηση του Τεχνικού Προγράµµατος 
του ∆ήµου. 
δ)Την εποπτεία της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών κάθε είδους 
ενεργειακών συστηµάτων του ∆ήµου (θέρµανση, ψύξη, κλιµατισµός). 
ε)  Τη µέριµνα για την προώθηση πρωτοβουλιών εξοικονόµησης ενέργειας κατά τη 
λειτουργία των κινητών και ακινήτων εγκαταστάσεων του ∆ήµου (κτίρια, αυτοκίνητα 
κλπ), αλλά και στον δηµόσιο χώρο (ενεργειακή κοινότητα, ηλεκτροκίνηση-
µικροκίνηση, λαµπτήρες εξοικονόµησης κ.α), την συµµετοχή του ∆ήµου σε ανάλογα 
Ευρωπαϊκά και άλλα προγράµµατα,  καθώς και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε 
ενεργειακά θέµατα, σε στενή συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος 
της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 
ζ) Την εποπτεία των Κ.Α.Π.Η. του ∆ήµου, σε στενή συνεργασία µε το Τµήµα 
Πολιτικών Κοινωνικής Προστασίας Τρίτης Ηλικίας της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού. 
 
 
 

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο Γραφείο ∆ηµάρχου, στον Αντιδήµαρχο  
που αφορά, στην Γενική Γραµµατέα και στις ∆ιευθύνσεις και στα Τµήµατα του 
∆ήµου. 
 
Η παρούσα να δηµοσιευθεί µια φορά σε ηµερήσια εφηµερίδα  και να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 

  
 
                                                                  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   
 
 
 
                                                                    ΓΙΩΡΓΟΣ  ΘΩΜΑΚΟΣ 
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