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ΘΕΜΑ: « Ορισμός Αντιδημάρχου- μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ  480/  2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >> ( Α
 ́ 87 ) 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 ΄΄Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων΄΄
3.  Την  υπ’  αριθμ.  15150/15.04.2014  απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών
<<Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας
με το Ν. 3852/2010 >> , όπως ισχύει .
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 ε άρθρου 3 ν. 4051/2012 (α ́40 ) ,  αναφορικά με τον
ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία .
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της
Ε.Σ.Υ.Ε. (Τροποποίηση της απόφασης 2891/15-3-2013 – ΦΕΚ 630/20-3-2013 τεύχος
Β ́) για τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός
του ανέρχεται στους 48.817 κατοίκους .
6.  Τον  Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών  του  Δήμου,  (ΦΕΚ 454/Β/26-2-2013-11-
2011) στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες
ασκεί ο Δήμος .
7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης εμπίπτει στις διατάξεις του
άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν έως πέντε (5)
Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων οι τρείς (3) έχουν δικαίωμα  αντιμισθίας. 
8.Την υπ’ αριθμ. 509/43995/9-9-2014 απόφαση Δημάρχου όπως έχει τροποποιηθεί
με την υπ΄ αριθ. 534/46357/19-9-2014 όμοια απόφαση, με την οποία είχε ορισθεί
έμμισθος  Αντιδήμαρχος  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης  ο  δημοτικός  σύμβουλος  κ.
Δημοσθένης Βαμβασάκης του Μιχαήλ.
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9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 51967/22-12-2016 αίτηση παραίτησης του κ. Δημοσθένη
Βαμβασάκη με την οποία αυτός δηλώνει  την παραίτησή του από το αξίωμα του
Αντιδημάρχου από την 1 /1/2017 για προσωπικούς λόγους.
10. Την υπ ́αριθμ. 477/52176/23-12-2016 Απόφαση του Δημάρχου Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένη περί αποδοχής της ανωτέρω παραίτησης. 
10.Την ανάγκη αντικατάστασης του παραιτηθέντος Αντιδημάρχου πριν από τη λήξη
της θητείας του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α.  Ορίζουμε  έμμισθο  Αντιδήμαρχο  Διαχείρισης  Καθημερινότητας  του  Πολίτη,
Πρασίνου και Περιβάλλοντος τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Φιλάρετο
Χατζηστεφάνου  του  Μιχαήλ,  για  το  υπόλοιπο  διάστημα  της  θητείας  ήτοι  από
1/1/2017 μέχρι 28/2/2017 και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες: 

1. Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου που περιλαμβάνει ειδικότερα τις
παρακάτω Διοικητικές ενότητες:
- Τμήμα Περιβάλλοντος
- Τμήμα Ανάπτυξης και Πρασίνου

2.  Τις  αρμοδιότητες  του  Γραφείου  Τεχνολογιών  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών
(ΤΠΕ) του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης, της οργάνωσης
και  λειτουργίας  της  Δημοτικής   Συγκοινωνίας  και  τα  θέματα  συντονισμού με  τις
αρμόδιες τοπικές αρχές σχετικά με την ασφάλεια του πολίτη και της περιουσίας του.

Β.  Στην  περίπτωση  απουσίας  ή  κωλύματος  του  Αντιδημάρχου  τις  αρμοδιότητες
ασκεί  ο  εντεταλμένος  σύμβουλος  κ.  Δημοσθένης  Βαμβασάκης  του  Μιχαήλ  με
δικαίωμα υπογραφής.

Γ. Κατά την απουσία του ορισθέντος Αντιδημάρχου και Αναπληρωτή Δημάρχου κ.
Διονύση  Γεωργουλόπουλο,  τα  καθήκοντα  του  αναπληρωτή  Δημάρχου  ασκεί  ο
αντιδήμαρχος κ. Φιλάρετος Χατζηστεφάνου.

Δ. Ορίζουμε ως εντεταλμένο σύμβουλο τον Δημοσθένη Βαμβασάκη του Μιχαήλ για
το συντονισμό και την εποπτεία των κάτωθι δράσεων του Δήμου, και του παρέχουμε
το δικαίωμα υπογραφής σε θέματα που αφορούν τις εν λόγω δράσεις ήτοι:
- Οργάνωσης και Λειτουργίας των Κοιμητηρίων
- Λειτουργίας των ΚΕΠ
- Λειτουργίας του αλιευτικού καταφυγίου και των λουτρικών εγκαταστάσεων
- Κάρτας του Δημότη
- Λαϊκών Αγορών και Εμποροπανηγύρεων

Ε. Με την έκδοση της παρούσας παύει να έχει ισχύ κάθε διάταξη της υπ’ αριθμ.
509/43995/9-9-2014 απόφαση Δημάρχου όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄αριθ.
534/46357/19-9-2014 όμοια απόφαση, που αντίκειται στην παρούσα.

ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα
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του νομού και  να αναρτηθεί  στην Ιστοσελίδα του Δήμου και  στο πρόγραμμα <<
Διαύγεια>> .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
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