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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

αριθμ.   – 753 –  

 

Ο Δήμαρχος Αλίμου 

Έχοντας υπόψη: 

A) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” που αφορούν το θεσμό των Αντιδημάρχων, 

προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται και περιγράφουν τις λοιπές διαδικαστικές 

προϋποθέσεις. 

B) Το Φ.Ε.Κ. B’ 3465/28-12-2012 που αφορά τα αποτελέσματα της απογραφής Πληθυσμού-

Κατοικιών 2011 του μόνιμου πληθυσμού της χώρας της 9ης Μαϊου 2011, σύμφωνα με την οποία ο 

Δήμος Αλίμου έχει πληθυσμό 41.720 κατοίκους και σύμφωνα με την αναφερόμενη στο στοιχείο Α΄ 

νομοθετική διάταξη σε Δήμους που δεν προέρχονται από συνένωση και έχουν πληθυσμό από 

40.000 κατοίκους έως 100.000, ορίζονται έως πέντε (5) Αντιδήμαρχοι. 

Γ) Τον ισχύοντα νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλίμου (Φ.Ε.Κ. B’ 762/05-03-2018). 

Δ) Τους προηγούμενους ορισμούς Αντιδημάρχων. 

Ε) Τις ανάγκες ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου. 

 

Αποφασίζουμε 

Ι. Ορίζουμε τη Δημοτική Σύμβουλο του επιτυχόντος Συνδυασμού κα. Αναστασία 

Σιμητροπούλου, Αντιδήμαρχο του Δήμου Αλίμου, με διάρκεια θητείας από τη δημοσίευση της 

παρούσης μέχρι λήξης της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, προς την οποία μεταβιβάζουμε τις 

ακόλουθες αρμοδιότητες που αφορούν κύρια τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών και τη Νομική 

Υπηρεσία. 

Ειδικότερα:  

1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των εν γένει αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας της 

Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών, εκτός των ακόλουθων δομών: Κοινωνικό Φαρμακείο, Τράπεζα 

Αίματος, Δημοτικά Ιατρεία, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Κοινωνικό Φροντιστήριο. 

2. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των εν γένει αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διοικητικής 

Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

3. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των εν γένει αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος 

Νομικής Υπηρεσίας. 

4. Την αναπλήρωση του κ. Δημάρχου ως Προέδρου στην Οικονομική Επιτροπή, σε περίπτωση 

απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτού. 
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5. Την αναπλήρωση του κ. Δημάρχου ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σε 

περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτού. 

6. Την κατάρτιση νέου Κανονισμού για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με ρητές 

προβλέψεις και για τα περίπτερα, τις εμποροπανηγύρεις και τις νέες αρμοδιότητες εμπορίου από τον 

«Καλλικράτη» (ν. 3852/2010). 

7. Την εποπτεία και παρακολούθηση των εργασιών του συνόλου του προσωπικού του Δήμου 

Αλίμου, εντός και εκτός Δημοτικού Καταστήματος (τήρηση ωραρίου, προσέλευση-αποχώρηση, 

άρτια εκτέλεση καθοκόντων προσωπικού κ.ο.κ.). 

8. Την άσκηση κάθε άλλου καθήκοντος και τη διεκπεραίωση κάθε άλλης υπόθεσης που θα της 

ανατίθεται. 

9. Τη συνεργασία και συντονισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και Ομάδων Εργασίας/ 

Ομάδων Διοίκησης Έργου με αρμοδιότητα που υπάγεται στα ανωτέρω αντικείμενα. 

10. Την αναπλήρωση των λοιπών Αντιδημάρχων στις αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση απουσίας, 

κωλύματος ή άλλης αδυναμίας αυτών. 

 

ΙΙ. Στην Αντιδήμαρχο Αναστασία Σιμητροπούλου θα καταβάλλεται η αντιμισθία που 

προβλέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας της θα αναπληρώνεται από την 

Αντιδήμαρχο κα. Θεοδώρα Σύρμα και σε περίπτωση κωλύματος αυτής κατά σειρά από τους 

Αντιδήμαρχους κ.κ. Στέφανο Διαμαντή, Αρτέμιο Καραμολέγκο, Λουκία Μελισσαράτου, σε 

περίπτωση δε αδυναμίας ή κωλύματος αυτών, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Δήμαρχο. 

Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, να 

δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου, στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος. 

 

 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
- Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, Λ.Κατεχάκη 56 Αθήνα 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 
 
 
 
 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 

Εσωτ. Διανομή: 

- Γρ. Δημάρχου 

- Οριζόμενη 

- Γενικός Γραμματέας 

- Όλες οι Δ/νσεις του Δήμου 

- Όλα τα Τμήματα του Δήμου 

- Τμήμα Πληροφορικής (για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου) 

- Αρχείο 
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