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Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων  58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄) αναφορικά µε τις αρµοδιότητες του 
∆ηµάρχου . 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010  που αφορούν στον ορισµό 
των Αντιδηµάρχων και στις, εκτός των καθ΄ ύλην, αρµοδιότητες αυτών και 
σύµφωνα µε τις οποίες: Ο αριθµός των Αντιδηµάρχων στους ∆ήµους που 
δεν προέρχονται από συνένωση Ο.Τ.Α. κατά τον παρόντα Νόµο ορίζεται ως 
εξής: «Στους ∆ήµους µε πληθυσµό σαράντα χιλιάδες έναν (40.001) 
κατοίκους έως εκατό χιλιάδες (100.000) ορίζονται έως πέντε (5) 
Αντιδήµαρχοι. 

3. Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής του 
πληθυσµού (10/5/2011-24/5/2011) που δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 3465/τ. 
Β΄/28.12.2011, σύµφωνα µε τα οποία ο πραγµατικός πληθυσµός του 
Παλαιού Φαλήρου ανέρχεται στους 64.021 κατοίκους. Σύµφωνα µε τις 
προαναφερθείσες διατάξεις στους ∆ήµους µε πληθυσµό από 40.001 
κατοίκους έως 100.000 ορίζονται έως πέντε (5) Αντιδήµαρχοι. 

4. Την υπ’αρ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικού 
«Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
της Χώρας µε το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από 
τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4071/2012, ως εξής: «Στους δηµάρχους, 
αντιδηµάρχους όλων των δήµων, στους προέδρους δηµοτικών συµβουλίων 
των δήµων µε πληθυσµό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, 
καθώς και στους προέδρους συνδέσµων, των οποίων ο πληθυσµός των µελών 
του συνολικά είναι άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων πο 
είναι δηµόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.∆.∆. ή υπάλληλοι κρατικών 
Ν.Π.Ι.∆. και δηµοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των 
οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, 
καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.∆., χορηγείται άδεια 
άνευ αποδοχών για όλο το διάστηµα της θητείας τους. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις 
εφαρµόζονται και στον συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης». 

6. Τις διατάξεις  του άρθρου 3 παρ. 3 
εδάφιο ε του Ν. 4051/2012 που αφορά 

στην αντικατάσταση του άρθρου 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 περί του 
αριθµού των δικαιούµενων αντιµισθίας αντιδηµάρχων, σύµφωνα µε τις 
οποίες «Σε δήµους µε αριθµό αντιδηµάρχων έως δύο (2) δικαιούται 
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αντιµισθίας ο ένας (1), έως τέσσερις (4) δικαιούνται αντιµισθίας οι δύο (2), 
έως πέντε (5) οι τρεις (3), έως έξι (6) οι τέσσερις (4), έως οκτώ (8) οι πέντε 
(5), έως εννέα (9) οι έξι (6), από δέκα (10) έως δώδεκα (12) οι επτά (7) και 
από δεκατρείς (13) και άνω οι οκτώ (8). 

7. Tον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας . (ΦΕΚ 
1139/τ.Β΄/11.8.03, 773/τ.Β’/15-5-07, 1185/τ.Β’/12-7-07, 2167/τ.Β’/20-10-
08), 669/τ.Β’/2009, 856/τ.Β’/18-6-2010 & 969/τ.Β’/30-6-2010) 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε  

  
Α)   Ορίζουµε τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους ως Αντιδηµάρχους του 
∆ήµου Παλαιού Φαλήρου µε θητεία  από 9/9/2014 µέχρι και 28/2/2017 εντός της 
τρέχουσας ∆ηµοτικής Περιόδου: 
 

1. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Ευσταθίου(µε αντιµισθία) 
2. ΚΟΡΟΜΗΛΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ του Γεωργίου (χωρίς αντιµισθία) 
3.  ΓΟΥΛΙΕΛΜΟ ΙΩΑΝΝΗ του Μιχαήλ (µε  αντιµισθία) 
4. ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ ΝΙΚΟΛΑΟ του Νικολάου (µε αντιµισθία) 
5.  ∆ΟΥΜΑ ΑΝ∆ΡΕΑ του Βασιλείου (χωρίς αντιµισθία) 

 
και τους µεταβιβάζουµε τις αρµοδιότητες ως εξής: 

 

1.  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆/ΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ,  ∆/ΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ, ∆/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ     

ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.), ∆/ΝΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ (µε αντιµισθία) 
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του  Ευσταθίου 

 
α. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών πλην του τµήµατος Παιδείας και Κοινωνικής 
Αρωγής. 
β. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
γ. ∆/νση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 
δ. ∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων πλην του τµήµατος ∆ηµοτικού Νεκροταφείου. 
ε. Τέλεση Πολιτικών γάµων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών 
πράξεων για την τέλεση τους. 
στ. Εποπτεία και συντονισµό των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των 
Κοινωνικών δοµών, ∆ηµοτικών Ιατρείων πλην των ΚΑΠΗ. 
 

2. ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (χωρίς αντιµισθία) 

ΚΟΡΟΜΗΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ του Γεωργίου  
 

α. Τµήµα Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής και Αθλητισµού πλην της ∆ηµοτικής 
Βιβλιοθήκης. 
β. Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.). 
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γ. Τέλεση Πολιτικών γάµων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών 
πράξεων για την τέλεση τους. 
 

3. ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (µε αντιµισθία) 
ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ 

 
α. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
β. Τέλεση Πολιτικών γάµων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών 
πράξεων για την τέλεση τους. 
 
 

4.  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ (µε αντιµισθία)  
ΓΙΑΚΟΒΛΕΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Νικολάου 

 
α. ∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 
β. Τέλεση Πολιτικών γάµων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών 
πράξεων για την τέλεση τους. 
γ. Έλεγχο καθαριότητας και πρασίνου παραλιακού µετώπου. 
 
 

5.  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΗΣ (χωρίς αντιµισθία)  
∆ΟΥΜΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Βασιλείου 

 
α.       ∆/νση Καθαριότητας. 
β. Την εύρυθµη λειτουργία του ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου µας. 
γ. Τέλεση Πολιτικών γάµων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών 
πράξεων για την τέλεση τους. 
 
 
 Οι Αντιδήµαρχοι θα υπογράφουν όλα τα έγγραφα των υπηρεσιών στις οποίες 
προΐστανται. Ειδικότερα τα έγγραφα που απευθύνονται στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 
θα υπογράφονται αφού προηγουµένως έχει συναινέσει  ο ∆ήµαρχος. 
 
Β) Η παρούσα θα δηµοσιευθεί σε µια ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού ή σε µία 
εβδοµαδιαία της πρωτεύουσας του Νοµού και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου. 
 
 Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α. 00-
6121.001  µε ποσό 154.000  ευρώ κατανεµηµένο αναλογικά στους Προϋπολογισµούς 
οικονοµικών ετών 2014, 2015, 2016, 2017. 
 
                                                                                     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
                                                                           ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ  
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