
                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Πετρούπολη, 31 Οκτωβρίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                          
ΔΗΜΟΣ  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ           
---------------------------------------                  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
--------------------------------------

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.  903  /2013
¨Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων¨

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ Α/87/07-06-2010 περί «Νέας

Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

2. Την αρ. 11247/2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής “Αποτελέσματα 
της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011, που αφορούν στο Μόνιμο 
Πληθυσμό της Χώρας” (ΦΕΚ 3465/Β'/28-12-2012, σύμφωνα με την οποία ο 
πληθυσμός του Δήμου Πετρούπολης, ανέρχεται στους 58,979 κατοίκους.  

3. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον πραγματικό πληθυσμό του Δήμου Πετρούπολης,
της απογραφής του 2011, και τις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 και 3 του Ν.
3852/10, όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 3 παρ. 3ε , του Ν. 4051/12,
στο Δήμο μας ορίζονται πέντε (05) Αντιδήμαρχοι, εκ των οποίων, λαμβάνουν
αντιμισθία οι τρεις (3).

4. Τις αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται :

 στον ΟΕΥ του Δήμου Πετρούπολης (ΦΕΚ 1214/Β'/17-7-2007) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1494/30-7-2008 & 12878/Β'/29-6-
2009).
 στις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) και
 όσες ασκούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου μετά την κατάργηση των
επτά (7) ΝΠΔΔ του Δήμου.

               
5. Τις διατάξεις του άρθρου 282, παρ. 16 του Ν. 3852/10, σύμφωνα με τις οποίες η

δεύτερη θητεία λήγει στις 31 Αυγούστου 2014.
6. Την αρ. 902/31-10-2013 απόφαση Δημάρχου με την οποία ανακλήθηκε ο ορισμός

του μέχρι σήμερα Αντιδήμαρχου Σίμου Ευάγγελου λόγω στρατιωτικών
υποχρεώσεων.



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πετρούπολης, τους παρακάτω Δημοτικούς 
Συμβούλους της πλειοψηφίας :

 Βενέτη Ελευθερία
 Φιλίππου Αθανάσιος
 Ζορμπά Ανθή
 Κανέλλη Ζαχαρούλα
 Πουλογιαννοπούλου Βασιλική

Α. Γενικά Καθήκοντα

Οι Αντιδήμαρχοι, στα πλαίσια των κατευθύνσεων που χαράσσει η Εκτελεστική Επιτροπή
επικουρούν τον Δήμαρχο:

1. Στα καθήκοντα όπως ορίζονται στο άρθρο 59 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της  
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ “, και
είναι στην ευθύνη τους.
2. Στον συντονισμό και προαγωγή του Δημοτικού Έργου.
3. Σε θέματα συνεργασίας με ΟΤΑ Εσωτερικού και Εξωτερικού.
4. Οι Αντιδήμαρχοι, εκτός των καθ΄ύλην αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει σε αυτούς ο
Δήμαρχος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και οι αρμοδιότητες για
θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,

έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών
παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στο
Δήμο,
μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των υπηρεσιών
αρμοδιότητάς τους,
Εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και διοικητικά
έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της καθ΄ ύλην αρμοδιότητάς τους.
Εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν βεβαιώσεις ζωής και πιστοποιητικών
συνταξιούχων εξωτερικού.
Ανατίθεται σε όλους, η αρμοδιότητα τέλεσης Πολιτικών Γάμων σύμφωνα με το Ν. Δ
321/82.

Β. Ειδικά Καθήκοντα

1. Βενέτη Ελευθερία  στην οποία παρέχεται αντιμισθία, πέραν των γενικών καθηκόντων 
όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. Α΄ της παρούσης  μεταβιβάζονται όλες οι
αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτές καθορίζονται από τον
Ο.Ε.Υ του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”.

2. Φιλίππου Αθανάσιος, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία  πέραν των γενικών 



καθηκόντων όπως αυτά αναφέρονται στην παρ. Α΄ της παρούσης  μεταβιβάζονται όλες οι
αρμοδιότητες των Διευθύνσεων  Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος όπως αυτές 
καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ, τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 “Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010). 

3. Ζορμπά Ανθή, στην οποία παρέχεται αντιμισθία  πέραν των γενικών καθηκόντων όπως 
αυτά αναφέρονται στην παρ. Α΄ της παρούσης μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες των 
Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Διοικητικών Υπηρεσιών όπως αυτές καθορίζονται 
από τον Ο.Ε.Υ, τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”  (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010).

4. Κανέλλη Ζαχαρούλα, πέραν των γενικών καθηκόντων όπως αυτά αναφέρονται στην 
παρ. Α΄ της παρούσης μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Κοινωνικής 
Πολιτικής Πρόνοιας και Παιδείας, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ, τις 
διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010). 
Επίσης θα συνεχίσει να ασκεί τις αρμοδιότητες που τις είχαν ανατεθεί ως Εντεταλμένης 
Συμβούλου με την αρ. 30/2013 απόφασης Δημάρχου.  

5. Πουλογιαννοπούλου Βασιλική πέραν των γενικών καθηκόντων όπως αυτά 
αναφέρονται στην παρ. Α΄ της παρούσης  μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες της 
υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς όπως αυτές καθορίζονται από τον 
Ο.Ε.Υ, τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” 
(ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010)

Γ. Η θητεία των ανωτέρω ορίζεται από τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι την 31-8-2014
(αρθρ. 282, παρ. 16 του Ν. 3852/10), και δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη προεδρείου του 
Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά 
αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο 
Δήμαρχος.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο 
Αντιδήμαρχος κ. Φιλίππου Αθανάσιος . 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού 
και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. (www.petroupoli.gr).

                                                                                                  Ο Δήμαρχος

                     Θωμάς Κοτσαμπάς


