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                                                             ΑΠΟΦΑΣΗ  
                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ         
                    
Έχοντας υπ’όψη :                                                                        
 α) Τις διατάξεις του άρθ.58 του Ν.3852/10 «περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου»                                                   
 β) Τις διατάξεις του άρθρου 59  του Ν.3852/10 «περί Αντιδημάρχων» , όπως ισχύει                            
 γ) Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 «Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων» 
      & του άρθρου 95 «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους»  
δ)  Τις διατάξεις της παρ.3ε του αρθρ.3 του Ν.4051/2012 (ΦΕΚ Α’/40/2012) «περί  
      ορισμού Αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία» 
ε)  Την  υπ’αριθμ.πρωτ.30565/06-08-2014 αρ. εγκυκλίου 43 του Υπουργείου  
      Εσωτερικών    
στ)Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3850/2010 , λοπως ισχύει (ΦΕΚ Α’87/7-2010)                          
ζ)  Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ Β’8815/15-04-2009) ,  
     όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
                               
                                           Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
1.Ορίζουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Περιστερίου ,Σταυρούλια Αλέξιο      
   Ποθητό Κωνσταντίνο ,  Λύκο Παναγιώτη   &  Θεοδωράκο Αναστάσιο,   
   Αντιδημάρχους  μέχρι τη λήξη της δημοτικής περιόδου και αναθέτουμε σε κάθε  
   έναν από αυτούς τις παρακάτω αρμοδιότητες ή εν μέρει αντικείμενα αρμοδιοτήτων  
   των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών ως εξής: 
 
Α.ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ   
   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
α) Από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
   -Την εποπτεία, την ευθύνη  τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων  
     που αφορούν την λειτουργία του Τμήματος Λογιστηρίου , του Τμήματος  
     Ταμείου και θέματα του προϋπολογισμού   
   - την υπογραφή των αποφάσεων πάσης φύσεως δαπανών (πράξεις ανάθεσης  
     προμηθειών-υπηρεσιών και διενέργειας διαγωνισμών) καθώς και τη σύναψη &  
     υπογραφή των συμβάσεων , όλων των υπηρεσιών του Δήμου , πλην της  
     Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής που έχουν ανατεθεί στην   
     Αντιδήμαρχο κ.Τσιώτα 
   -Την υπογραφή των εντολών διαχείρισης της πάγιας προκαταβολής και των    
     συναφών χρηματικών ενταλμάτων , την υπογραφή των Αποφάσεων Ανάληψης  
     Υποχρέωσης που αφορούν μισθοδοσία του Δήμου καθώς και την υπογραφή των     
     πάσης φύσεως χρηματικών ενταλμάτων που αφορούν στο σύνολο των    
     Δημοτικών Υπηρεσιών  
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 - την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους 
 - θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητας  
   του    
 
Β. ΠΟΘΗΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 
    Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
  - την εποπτεία ,την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων  
    που αφορούν την λειτουργία του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας , 
    εκτός από αυτές που έχουν ανατεθεί στον Αντιδήμαρχο κ.Θεοδωράκο 
  - την εποπτεία ,την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων   
    που αφορούν την λειτουργία του Τμήματος Μελετών και Εκτέλεσης  
    Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων   
  - την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους 
  - θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητας  
    του. 
 
Γ. ΛΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
  - την εποπτεία ,την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων  
    που αφορούν την Υπηρεσία Δόμησης 
  - την εποπτεία ,την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων  
    που αφορούν το  Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης  Έργων  καθώς και του   
    Τμήματος  Συγκοινωνιών Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών της   
    Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
   -τον συντονισμό και την εποπτεία των 1ης και 3ης Δημοτικών Κοινοτήτων του  
     Δήμου 
   -την υπογραφή των βεβαιώσεων αποδοχής , συμφωνητικών παροχής και κάθε   
     άλλης πράξης σχετικής με την εφαρμογή του Προγράμματος παροχής  
     κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο μας 
   -την εποπτεία ,την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων 
    που αφορούν την Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορι- 
    κής 
   -την αρμοδιότητα των θεμάτων περιουσίας του Τμήματος Προϋπολογισμού  
     Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
   -την εποπτεία , ευθύνη . συντονισμό και υπογραφή όλων των πράξεων που  
     αφορούν την λειτουργία του Τμήματος Διοίκησης της Διεύθυνσης Διοικητικών  
     Υπηρεσιών  
   -την εποπτεία , ευθύνη, συντονισμό και υπογραφή όλων των πράξεων που  
     αφορούν την λειτουργία του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της  
     Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  
   -την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής 
   -την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους 
   -θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητας  
     του. 
 
Δ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   
    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
α) Από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας και Πολιτισμού 
 - την εποπτεία ,την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων  
   που αφορούν θέματα Κοινωνικής Πολιτικής  και Παιδείας  
-  την εποπτεία ,την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων    
   που αφορούν την λειτουργία του Τμήματος Κοινωνικών Παροχών 
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β) Από την  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 - την  εποπτεία , την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των  πράξεων    
   που αφορούν  την αρμοδιότητα  της μέριμνας και του ελέγχου της κατάστασης των  
   σχολικών κτιρίων , ( καταγραφή τυχών ζημιών , αξιολόγηση , προγραμματισμό )και  
    της αποκατάστασης αυτών με οποιοδήποτε τρόπο  
  -Την εποπτεία , την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων  
    που αφορούν την αρμοδιότητα της μέριμνας και του ελέγχου της κατάστασης των  
    σχολικών κτιρίων , (καταγραφή τυχών ζημιών, αξιολόγηση , προγραμματισμό) και  
    της αποκατάστασης αυτών με οποιοδήποτε τρόπο 
γ) Από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
  - Την εποπτεία , την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων    
    που αφορούν την λειτουργία του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρυθμίσεων  
    Εμπορικών Δραστηριοτήτων και θέματα Εσόδων 
   
  - τον συντονισμό και την εποπτεία των 2ης και 4ης Δημοτικών Κοινοτήτων του  
     Δήμου 
  - την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους 
  - θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητας  
    του. 
 
    Η θητεία ορίζεται σε δυόμιση χρόνια από την υπογραφή της παρούσας. 
 
    Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι δικαιούνται αντιμισθίας εκτός από τον Αντιδήμαρχο    
    κ.Θεοδωράκο Αναστάσιο. 
 
2.Συμπληρώνουμε την υπ’αριθμ.πρωτ. οικ.7423/28-2-2017 προηγούμενη Απόφασή    
    μας περί ορισμού της κ.Τσιώτα- Μάρκου Κατσούρου Μαρίας ως Αντιδημάρχου ,  
    ως εξής: 
 - την ορίζουμε Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
 
Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
 
 
 
                                                                                          Ο  Δήμαρχος 
 
 
                                                                                Ανδρέας  Παχατουρίδης                                                   
Εσωτερική Διανομή                                                  
Γρ. Δημάρχου                                                                      
Γρ.Γεν.Γραμματέα                                                      
Γρ.Αντ/χων                                                                                          
Γρ.Προέδρου Δημοτικού Σ/λίου 
Προϊσταμ.Διευθύνσεων, 
Τμημάτων & Αυτοτελών Γραφείων 
Δ.Τ. 
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