
 

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Νέα Ιωνία:  02/09/2014 
ΝΟΜΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                      Αρ. πρωτ:    31073 

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ     
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ. ΟΡΓΆΝΩΝ 
Αριθ  Απόφασης: 456 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αφού έλαβε υπόψη  

• Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

(Α' 87), αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του 

∆ηµάρχου.  

• Την υπ' αριθµ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

«Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 

Χώρας µε το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει. 

• Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Ν. .Ιωνίας εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 

3 του Ν. 3852/2010 και εποµένως µπορούν να ορισθούν (5) Αντιδήµαρχοι. 

• Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), σύµφωνα µε 

τις οποίες , ο αριθµός των δικαιούµενων αντιµισθία Αντιδηµάρχων , ορίζεται ως 

εξής: “ ….έως πέντε (5) Αντιδήµαρχοι, οι τρεις (3)…..”   

• Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της 

Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον ∆ήµο ΝΕΑΣ 

ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. , σύµφωνα µε τα οποία ο πληθυσµός του ανέρχεται στους  

67134 κατοίκους. 

• Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ( 
όπως τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 3264/Β΄/20-12-13). 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α. Ορίζει τους Αντιδηµάρχους του ∆ήµου  από 3/9/2014 έως 28/2/2017 , µε 

θητεία δυόµισι ετών, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 

2014- 2017, µεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριµένες αρµοδιότητες του, όπως 

αυτές καθορίζονται από το Ν. 3852/2010 <<«Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης >>  

(Α΄. 87). Το Ν. 3463/06 όπως συµπληρώθηκε και ισχύει και άλλες ειδικές 
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διατάξεις νόµων, σε συνδυασµό µε το Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου , ως εξής: 

 

1. Τη ∆ηµοτική Σύµβουλο κ. Ακιανίδου ΄Ολγα, χωρίς αντιµισθία, µε 

αρµοδιότητες την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιµετώπιση όλων των 

θεµάτων των γραφείων και τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας του 

∆ήµου ,(εκτός του Τµήµατος Παιδείας δια βίου µάθησης-Πολιτισµού και σχολικών 

Επιτροπών και των Αρµοδιοτήτων της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης της ίδιας 

∆ιεύθυνσης) ,   όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου, το άρθρο 75 παρ. ε Ν. 3463/2006 (τοµέας Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης) όπως συµπληρώθηκε από το άρθρο 94 παρ. 3 Β, εδ. 

7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,25 του Ν. 3852/2010. Η Ανωτέρω 

Αντιδήµαρχος επίσης θα ασκεί και την αρµοδιότητα για θέµατα διαφάνειας και 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για όλες τις ανωτέρω αρµοδιότητες που της 

εκχωρούνται.  

 

2.Τη ∆ηµοτική Σύµβουλο κ. ΄Ολγα Κατηµερτζή , µε αντιµισθία, µε αρµοδιότητες 

την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιµετώπιση όλων των θεµάτων  

Α.  Τµήµατος Παιδείας δια βίου µάθησης – Πολιτισµού και σχολικών Επιτροπών, 

όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου  .το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 (τοµέας Παιδείας) όπως συµπληρώθηκε 

από το άρθρο 94 παρ. 4 εδ. 13,14,16,17,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29 του 

Ν. 3852/2010.  

Β. Αρµοδιότητες ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης της ∆/νσης Κοινωνικής Μέριµνας όπως 

αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισµό  Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

∆ήµου.  

Η Ανωτέρω Αντιδήµαρχος επίσης θα ασκεί και την αρµοδιότητα για θέµατα 

διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για όλες τις ανωτέρω αρµοδιότητες 

που της εκχωρούνται.   

 

3. Το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Φώτιο Τσοµπάνογλου, µε αντιµισθία, µε 

αρµοδιότητες την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιµετώπιση όλων των 

θεµάτων των γραφείων και των τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου, να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα 

χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από 

την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου. Επί πλέον του µεταβιβάζει όλες τις αρµοδιότητες 

∆ηµάρχου, που υπάγονται στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών, όπως αυτές καθορίζονται 

από τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, το άρθρο 75 του 

Ν. 3463.2006 όπως συµπληρώθηκε από το άρθρο 94  παρ. 6, εδ. 

28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,41 και 42 του Ν. 3852/2010. Ο ανωτέρω 

Αντιδήµαρχος επίσης θα ασκεί και την  αρµοδιότητα για θέµατα διαφάνειας και 
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ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για όλες τις ανωτέρω αρµοδιότητες που του 

εκχωρούνται. Επίσης ορίζει τον κ. Τσοµπάνογλου Φώτιο Πρόεδρο της Οικονοµικής 

Επιτροπής.  

 

4. Τη ∆ηµοτική Σύµβουλο κ. Αθυµαρίτου  Φίλιππα , χωρίς αντιµισθία, µε 

αρµοδιότητες την υπογραφή και την ευθύνη για την  αντιµετώπιση όλων των 

θεµάτων των γραφείων και τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου, το άρθρο 75 του 3463/2006 όπως συµπληρώθηκε από το 

άρθρο 94  παρ. 1, εδ. 11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,23,24,20, παρ. 2 εδ. 

15,16,17,18,19,21,23,24 παρ, 4 εδ, 15  του Ν. 3852/2010. Η ανωτέρω 

Αντιδήµαρχος επίσης θα ασκεί και την  αρµοδιότητα για θέµατα διαφάνειας και 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για όλες τις ανωτέρω αρµοδιότητες που της 

εκχωρούνται.  Επίσης ορίζει την κ. Αθυµαρίτου Φίλιππα Πρόεδρο της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής. 

 

5. Το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Κανλή Χρήστο, µε αντιµισθία, µε αρµοδιότητες: 

Την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιµετώπιση όλων των θεµάτων της 

∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής , όπως αυτές καθορίζονται από τον 

ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου το άρθρο 75 του Ν. 

3463/2006 όπως συµπληρώθηκε από το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 και από 

ειδικές διατάξεις νόµων .Επίσης θα ασκεί και την  αρµοδιότητα για θέµατα 

διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για όλες τις ανωτέρω αρµοδιότητες 

που του εκχωρούνται.   

•  Επί πλέον µεταβιβάζουµε στους Αντιδηµάρχους την αρµοδιότητα τέλεσης 

των Πολιτικών Γάµων.   

Β.  Σε περίπτωση  απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες τις 

ασκεί ο ∆ήµαρχος. 

Γ. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί η 

Αντιδήµαρχος κ. ΄Ολγα Κατηµερτζή που αναπληρώνει το ∆ήµαρχο.  

• Στους ανωτέρω δεν µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες των  παρ. 1 α και δ του 

άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

∆. Η παρούσα να δηµοσιευθεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού ή 

σε µία εβδοµαδιαία της πρωτεύουσας του νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του ∆ήµου και στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

                                                                            Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

  Κοιν: 

-Γραφείο ∆ηµάρχου 

-∆ιευθύνσεις και Τµήµατα 

-Αρµόδιους Αντιδηµάρχους                               ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 
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