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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΑΙΓΙΝΑ, 20/01/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 761
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  35/2022

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’/87), όπως αντικαταστάθηκε
από την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ
Ά/133), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και
από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
ψηφιακή  διακυβέρνηση,  συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις  και  άλλα  επείγοντα  ζητήματα»  (ΦΕΚ
Ά/134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’/87), όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Ά/107) και  τις  παραγράφους 3 ε’  του άρθρου 3 του
Ν.4051/2012  «Ρυθμίσεις  συνταξιοδοτικού  περιεχομένου  και  άλλες  επείγουσες  ρυθμίσεις
εφαρμογής του μνημονίου συνεννόησης του Ν.4046/2012» (ΦΕΚ Ά/40),  αναφορικά με την
Αντιμισθία. 
3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 σύμφωνα με τα
οποία ο πληθυσμός του Δήμου Αίγινας ανέρχεται στους 13.056 κατοίκους. 
4. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αίγινας μπορεί να οριστούν έως τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι. 
5. Τις  υπ’  αριθμ.  82  με  Α.Π.:  59633/20.08.2019  (ΑΔΑ:  ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ),  48  με  Α.Π.
22119/07-04-2020 και 809 με Α.Π. 85741/19.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΟ3Μ46ΜΤΛ6-1ΥΡ) εγκυκλίους
του Υπουργείου  Εσωτερικών περί «Ορισμού Αντιδημάρχων».
6. Το από 31/8/2019 Πρακτικό ορκωμοσίας των αιρετών του Δήμου Αίγινας για την Δημοτική
περίοδο 2019-2023. 
7. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αίγινας (ΦΕΚ 518/ τ. Β΄ 28.02.2014).
8. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.
9. Την ανάγκη άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ι) Ορίζουμε την ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗ του Στυλιανού, Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως
Αντιδήμαρχο  Κοινωνικής  Πολιτικής,  Ισότητας  των  φύλων, Τουρισμού,  Τύπου  &
Δημοσίων  Σχέσεων   του  Δήμου  Αίγινας  με  θητεία  από  20/01/2022  έως  19/01/2023,
μεταβιβάζοντας σε αυτήν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που άπτονται των παρακάτω θεμάτων: 

1. Την εποπτεία των δράσεων εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.
2. Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού, την

εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την πρόνοια απόρων και αστέγων.
3. Την εποπτεία και συντονισμό των απαραίτητων δράσεων για τη λειτουργία του Κοινωνικού

Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου.
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4. Το σχεδιασμό και  την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής,  των πολιτικών ισότητας των
φύλων με τη λήψη κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.

5. Την οργάνωση, επιμέλεια και υλοποίηση κάθε είδους εκδηλώσεων για το Δήμο, καθώς και
προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.

6. Διαχείριση σχέσεων του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης.

7. Τη  φροντίδα  για  τη  φιλοξενία  εκπροσώπων  των  αδελφοποιημένων  πόλεων  και  άλλων
αποστολών.

8. Το σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου.
9. Την  υπογραφή  εγγράφων  ή  πράξεων  «με  εντολή  Δημάρχου»  στα  πλαίσια  των

αρμοδιοτήτων του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
10.Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
11.Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

ΙΙ) Στην  περίπτωση  απουσίας  ή  κωλύματος  της  Αντιδημάρχου,  τις  αρμοδιότητές  της  ασκεί  ο
Δήμαρχος. 

IΙΙ) Η Αντιδήμαρχος εξουσιοδοτείται επίσης για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την
επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.

ΙV) Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί  τουλάχιστον σε μία  ημερήσια  εφημερίδα του Νομού
Αττικής  ή  σε  μία  εβδομαδιαία  της  Πρωτεύουσας  του  Νομού  ή  σε  τοπική  εφημερίδα  και  θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον Πίνακα ανακοινώσεων
του Δημοτικού Καταστήματος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Κοινοποίηση

1. κ. αναφερόμενη Αντιδήμαρχο (με αποδεικτικό παραλαβής)
2. κ.κ. Πρόεδροι Κοινοτήτων
3. κ. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
4. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας
5. Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Αίγινας (ΔΑΟΑ)
6. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας (ΚΕΔΑ)
7. Δ/ντής Δ/κών και Οικονομικών Υπηρεσιών
8. Γραφείο Μισθοδοσίας 
9. Υπηρεσίες του Δήμου
10. Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Αίγινας
11. Εφημερίδα για δημοσίευση
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