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Ο Δήμαρχος 
 

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα και ιδιαίτερα ότι:  

« 1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου 
για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας 
και ασκεί τα καθήκοντα του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της 
αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα, ο δήμαρχος: 

α)..β)., γ) Ορίζει τους αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής 
και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεων της και … 

ι) Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων 
δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.» 

2.-Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87) όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 6 παρ. 1α και 1β του Νόμου 4071/2012 και ειδικότερα ότι: 

«1.   Τον   δήμαρχο   επικουρούν   οι   αντιδήμαρχοι.   Αντιδήμαρχοι   είναι   οι   σύμβουλοι   της 
πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση 
αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια 
μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος. 

2. Ο αριθμός των αντιδημάρχων στους δήμους που προέρχονται από συνένωση κατά τον 
παρόντα νόμο ορίζεται ως εξής: Σε δήμους με πληθυσμό έως πέντε χιλιάδες (5.000) 
κατοίκους ορίζονται έως δύο (2) αντιδήμαρχοι, ενώ σε δήμους με πληθυσμό πάνω από 
πέντε χιλιάδες έναν (5.001) και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους ορίζονται έως 
τέσσερις (4). Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως 
πενήντα χιλιάδες (50000) κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι …..  

    3. Η απόφαση του δημάρχου με την οποία ορίζονται οι αντιδήμαρχοι και τους 
μεταβιβάζονται αρμοδιότητες κατά την παράγραφο 1 του παρόντος δημοσιεύεται σε μία 
τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία 
εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού και αναρτάται και στην ιστοσελίδα του δήμου. ...» 

3- Τα άρθρο 88 και 89 του Ν. 3463/2006 



4- Το γεγονός ότι ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης εμπίπτει στις διατάξεις του 
άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως είναι δυνατό  να ορισθούν έως 
πέντε (5) Αντιδήμαρχοι με βάση τον πραγματικό πληθυσμό του Δήμου όπως αυτός 
εμφανίζεται στην υπ’ αρ. ΓΠ – 192/18-3-2014 Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 2891/15-3-2013 (ΦΕΚ 630/Β’/20-
3-2013) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που 
αφορούν στον de facto  Πληθυσμό της Χώρας» (Β’ 699), σύμφωνα και με την υπ’αριθμ. 
15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010» 

5 -. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παρ.  1  του    άρθρου 92    του Ν. 3852/2010    
όπως αντικαταστάθηκε   με το άρθρο 3 παρ. 3ε του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α 40/29.2.2012) με 
έναρξη ισχύος της τροποποίησης την 1.1.2013 σύμφωνα με την παρ. 3 στ' του ίδιου ως άνω 
άρθρου και νόμου: 

«1. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι όπως ορίζονται στην παρούσα παράγραφο και οι 
πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, λαμβάνουν αντιμισθία η οποία καταβάλλεται από το 
δήμο. Από το σύνολο των αντιδημάρχων σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του 
άρθρου 59 του ν. 3852/2010, ο αριθμός των δικαιουμένων αντιμισθία ορίζεται ως εξής: Σε 
δήμους με αριθμό αντιδημάρχων έως δύο (2) δικαιούται αντιμισθίας ο ένας (1), έως 
τέσσερις (4) δικαιούνται αντιμισθίας οι δύο (2), εως  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). Σε δήμους άνω των 200.000 
κατοίκων το σύνολο των αντιδημάρχων δικαιούται αντιμισθίας. Οι ανωτέρω 
αντιδήμαρχοι οι οποίοι δικαιούνται αντιμισθίας ορίζονται υε την απόφαση του άρθρου 
59 παρ. 6 του ν. 3852/2010. 

6- Την υπ’ αρ. πρωτ. 30565/6-8-2014 υπ’ αύξοντα αρ. 63 εγκύκλιο του τμήματος Οργάνωσης 
και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και το παράρτημα αυτής.  

7- Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 
7184/6137/12-2-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Φ.Ε.Κ 
τεύχος δεύτερο αρ. φύλλου 454/26-2-2013) και την νέα διάρθρωση των Υπηρεσιών του 
Δήμου.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Α. 1. O Δημοτικός Σύμβουλος, Διονύσιος Γεωργουλόπουλος του Δημητρίου ορίζεται 

Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι  
αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις 
παρακάτω διοικητικές ενότητες : 

 
 

α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου 
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου 

    γ) Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
δ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
ε) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 

 
καθώς και της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις 
παρακάτω διοικητικές ενότητες : 

 



α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου  
β) Τμήμα Εσόδων και  Περιουσίας  
γ) Τμήμα Προμηθειών 
δ) Τμήμα Ταμείου. 

 
Στον παραπάνω μεταβιβάζεται επίσης η αρμοδιότητα υπογραφής όλων των ενταλμάτων 
πληρωμής καθώς και κάθε σχετικό με τις ανωτέρω αρμοδιότητες εγγράφου ή απόφασης. 

 
2. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Δημοσθένης Βαμβασάκης του Μιχαήλ ορίζεται 
Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Καθημερινότητας του Πολίτη, Πρασίνου και Περιβάλλοντος, 
με αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 
α) Τμήμα Περιβάλλοντος  
β) Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Πρασίνου 
γ) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοιμητηρίων, 

 
της Διεύθυνσης ΚΕΠ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : 
α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 
γ) Τμήμα ΚΕΠ Βάρης 
δ) Τμήμα ΚΕΠ Βουλιαγμένης,  

 
καθώς και τις αρμοδιότητες του Γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), του αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και του Γραφείου 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης, οι αρμοδιότητες ελέγχου του αλιευτικού καταφυγίου 
και των λουτρικών εγκαταστάσεων, η οργάνωση και λειτουργία της Δημοτικής 
Συγκοινωνίας, της Κάρτας Δημότη και θέματα συντονισμού με τις αρμόδιες τοπικές αρχές 
σχετικά με την Ασφάλεια του Πολίτη και της Περιουσίας του.  

 
3. Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος του Πλάτωνος ορίζεται 
Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Πυρασφάλειας, χωρίς 
αντιμισθία και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : 

 
   α) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών 
   β) Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων 
   γ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, 
 

καθώς επίσης και οι αρμοδιότητες οργάνωσης της πυρασφάλειας του Δήμου, συμμετοχή 
στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και στη διατύπωση προτάσεων και  
υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης των δασικών περιοχών, όπως επίσης και η 
αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων διαχείρισης αποβλήτων με στόχο τον εκσυγχρονισμό 
των υπηρεσιών καθαριότητας και ανακύκλωσης.  

 
4. Η Δημοτική Σύμβουλος, Ωσανά Καραγιάν του Κεβόρκ ορίζεται Αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αντιμισθία και της μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των 
κάτωθι τμημάτων της  Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και 
Πολιτισμού: 

 
α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 
β) Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 



 
Επίσης θα συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Δήμου στην υλοποίηση δράσεων πολιτισμού 
από τον ΟΑΠΠΑ. 

 
5.  Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Χρήστος Βαδάσης του Γεωργίου ορίζεται Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών, με αντιμισθία  και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της 
Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές 
ενότητες: 

 
α) Τμήμα  Πολεοδομικών Εφαρμογών 
β) Τμήμα Έκδοσης Εγκρίσεων και Αδειών Δόμησης 

    γ) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών 
 

καθώς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις 
παρακάτω διοικητικές ενότητες : 

 
α) Τμήμα Μελετών και Έργων  
β) Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων  
γ) Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων 
 
Οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για την υπογραφή όλων των εγγράφων που 
σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και για την τέλεση των 
Πολιτικών Γάμων.  
 
Η θητεία των οριζομένων Αντιδημάρχων αρχίζει από την δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2017. 

 
Β.   Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 

Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Γεωργουλόπουλος. Εν τη απουσία του ορισθέντος 
Αντιδημάρχου και αναπληρωτή Δημάρχου, τα καθήκοντά του αναπληρωτή Δημάρχου 
ασκεί  ο Αντιδήμαρχος κ. Δημοσθένης Βαμβασάκης.  

 
Γ.   Ορίζουμε ως εντεταλμένους συμβούλους για τον συντονισμό και την εποπτεία 

συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου του κάτωθι δημοτικούς συμβούλους: 
 

Παντελή Κασιδόκωστα του Νικολάου 
   Εντεταλμένο Σύμβουλο Τοπικής Τουριστικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης 

 
Νικόλαο Ψαλλίδα του Ιωάννη 

       Εντεταλμένο Σύμβουλο Συντονισμού έργου Δημοτικών Κοινοτήτων 
 

Μαρία Μπραϊμνιώτη του Λαοκράτη 
  Εντεταλμένη Σύμβουλο Πολιτισμού και Εθελοντισμού 
 

Βασίλειο Παπαμιχαήλ του Μιχαήλ  
Εντεταλμένο Σύμβουλο Οργάνωσης και Προγραμματισμού Δημοτικού Έργου 

 
Μιχαήλ Ανδριόπουλο του Κωνσταντίνου 

Εντεταλμένο Σύμβουλο Πράσινων εφαρμογών και «έξυπνων εσόδων»  
 

Ηλέκτρα Τσιριγώτη του Κωνσταντίνου 



Εντεταλμένη Σύμβουλο Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Ηλέκτρα Τσιριγώτη 

 
Ιωάννη Αγαλιώτη του Παναγιώτη 

Εντεταλμένο Σύμβουλο Συντονισμού ΚΕΠ και διαχείρισης καθημερινότητας του 
Πολίτη 

 
Γρηγόριο Καγεώργη του Λαζάρου 

Εντεταλμένο Σύμβουλο Νεολαίας και Απασχόλησης  
 

Νικόλαο Ζυγούρη του Σταύρου 
Εντεταλμένο Σύμβουλο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Τεχνικών Έργων και Υπηρεσίας 
Δόμησης 

 
Ιωάννη Δήμα του Κωνσταντίνου 

  Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολεοδομικού  και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 
 

Βασίλειο Μιχαλόπουλο του Αντωνίου 
Εντεταλμένο Σύμβουλο Διαχείρισης Ρεμάτων και Σχεδίου Πόλης 

 
Κωνσταντίνο Σφέτσα του Ιωσήφ 

  Εντεταλμένο Σύμβουλο Εποπτείας Δημοτικών Εργοταξίων 
 

Φιλάρετο Χατζηστεφάνου του Μιχαήλ 
Εντεταλμένο Σύμβουλο Εποπτείας και Αναβάθμισης Δημοτικών Εγκαταστάσεων 

Δ.  Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί μία φορά  σε μία  ημερήσια εφημερίδα του Νομού   
και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» . 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 


