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           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Π. Φάληρο 02/09/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αρ. Απόφασης: 652 
∆ΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ                                                  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
 
 

Έχοντας υπόψη : 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύουν. 
2. 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). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 33 του ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά 
µε την αντιµισθία. 

4. Το γεγονός ότι, σύµφωνα µε την υπ΄ αρ.82/59633/20.08.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών αναφορικά µε τον ορισµό Αντιδηµάρχων, σε συνδυασµό µε τα επίσηµα 
πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (64.021 κάτοικοι ), όπως αυτά 
δηµοσιεύθηκαν στο µε ΦΕΚ 698/τ.Β΄/2014, στο ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου µπορεί να ορισθούν 
έξι (6) Αντιδήµαρχοι. 

5. Τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει (ΦΕΚ 1139/τ.Β΄/11.8.03). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α) Ορίζουµε τον δηµοτικό σύµβουλο κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ ΠΑΝΤΑΖΗ του ∆ηµητρίου, ως 
Αντιδήµαρχο του ∆ήµου µας, µε θητεία από 02/09/2019 µέχρι 01/09/2020 εντός της 
τρέχουσας δηµοτικής περιόδου και του µεταβιβάζουµε τις αρµοδιότητες ως εξής: 

 
 ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ, 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ : 
 

α. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών πλην του τµήµατος Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής. 
β. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
γ. ∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων πλην του τµήµατος ∆ηµοτικού Νεκροταφείου. 
δ. Τέλεση Πολιτικών γάµων, χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την 
τέλεση τους. 
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Ο Αντιδήµαρχος θα υπογράφει όλα τα έγγραφα των υπηρεσιών στις οποίες έχει ορισθεί να ασκεί 

τις αρµοδιότητες του.  

Β) Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του 
ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, ως 
αναπληρωτής του. 

 
Γ) Η παρούσα θα δηµοσιευθεί σε µια ηµερήσια εφηµερίδα της πρωτεύουσας του Νοµού και θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας. 
 

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α. 00-6121.001 µε ποσό 6.840 
ευρώ και στον ΚΑ 00-6126.001 (εργοδοτικές εισφορές) µε ποσό 1.450 ευρώ, στον προϋπολογισµό 
οικονοµικού έτους 2019 του ∆ήµου µας. 

Ανάλογη πίστωση για το σκοπό αυτό, θα προβλεφθεί και στον προϋπολογισµό οικονοµικού 
έτους 2020 του ∆ήµου µας. 
 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

          ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  
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