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Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων  58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄) αναφορικά με τις αρμοδιότητες του 

Δημάρχου . 

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 Δήμους που 

δεν προέρχονται από συνένωση Ο.Τ.Α. κατά τον παρόντα Νόμο ορίζεται ως 

εξής: «Στους Δήμους 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 Δήμους 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 Δευτεροβάθμιοι 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 που 

είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλοι κρατικών 

Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των 

οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, 

καθώς και σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., 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. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1139/τ.Β΄/11.8.03, 773/τ.Β’/15-5-07, 

1185/τ.Β’/12-7-07, & 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 

Δήμου Παλαιού Φαλήρου με θητεία  από 7/3/2017 έως και 31/8/2019 εντός της 

τρέχουσας Δημοτικής Περιόδου: 

 

1. ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Δημητρίου (με αντιμισθία) 

2. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ του Ευσταθίου (χωρίς αντιμισθία) 

3.  ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Σωτηρίου (με  αντιμισθία) 

4. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Άγγελου (με αντιμισθία) 

5.  ΚΑΝΕΛΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ του Γεωργίου (χωρίς αντιμισθία) 

 

και τους μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες ως εξής: 
 

 

1.  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ,  Δ/ΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ, Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.), Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ (με αντιμισθία) 

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του  Δημητρίου 

 

α. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών πλην του τμήματος Παιδείας και Κοινωνικής 

Αρωγής. 

β. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. 

γ. Δ/νση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 

δ. Δ/νση Δημοτικών Προσόδων πλην του τμήματος Δημοτικού Νεκροταφείου. 

ε. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών 

πράξεων για την τέλεση τους. 

 

 

2. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (χωρίς αντιμισθία) 

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευσταθίου  

 

α. Τμήμα Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής και Αθλητισμού πλην των ΚΑΠΗ 

και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 

β. Εποπτεία και συντονισμό των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Κοινωνικών 

δομών, και των Δημοτικών Ιατρείων. 
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γ. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών 

πράξεων για την τέλεση τους. 

 

3. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (με αντιμισθία) 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σωτηρίου 

 

α. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

β. Οδική ασφάλεια δημοτικού δικτύου. 

γ. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών 

πράξεων για την τέλεση τους. 

 

4.  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ (με αντιμισθία)  

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Άγγελου 

 

α. Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

β. Έλεγχο καθαριότητας και πρασίνου παραλιακού μετώπου. 

γ. Περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων. 

δ. Τέλεση Πολιτικών γάμων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών 

πράξεων για την τέλεση τους. 

 

5.  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΗΣ (χωρίς αντιμισθία)  

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου  
 

α. Δ/νση Καθαριότητας. 

β. Την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 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 Δημόσιες Υπηρεσίες 

θα υπογράφονται αφού προηγουμένως έχει συναινέσει  ο Δήμαρχος. 

 

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 

Δήμου. 

 

 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 2017, 2018, 2019. 

 

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                                                                           ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  
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