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                                                             ΑΠΟΦΑΣΗ  
                                  Ο ΓΗΜΑΡΥΟ  ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ         
                    
Έρνληαο ππ’όςε :                                                                        
 α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.58 ηνπ Ν.3852/10 «πεξί αξκνδηνηήησλ Γεκάξρνπ»                                                                                                                                                                                                                                
 β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59  ηνπ Ν.3852/10 «πεξί Αληηδεκάξρσλ»                             
 γ) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Ν.3852/2010 «Πξόζζεηεο αξκνδηόηεηεο δήκσλ» 
      & ηνπ άξζξνπ 95 «Άζθεζε πξόζζεησλ αξκνδηνηήησλ από ηνπο δήκνπο»  
δ) Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ.16 ηνπ άξζξνπ 282 ηνπ Ν.3852/2010 «Γεληθέο κεηαβαηηθέο  
     δηαηάμεηο» 
ε)  Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3ε ηνπ αξζξ.3 ηνπ Ν.4051/2012 (ΦΔΚ Α’/40/2012) «πεξί  
      νξηζκνύ Αληηδεκάξρσλ νη νπνίνη δελ ζα ιακβάλνπλ αληηκηζζία» 
ζη)Τελ  ππ’αξηζκ.πξση.30565/06-08-2014 αξ. εγθπθιίνπ 43 ηνπ Υπνπξγείνπ  
      Δζσηεξηθώλ                             
δ)  Τνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ Β’8815/15-04-2009) ,  
     όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 
ε) Τελ ππ’αξηζκ. πξση. 34183/9-9-2014 πξνεγνύκελε απόθαζή καο , όπσο ηζρύεη  
     ζήκεξα 
                               
                                           Α π ο θ α ζ ί ζ ο σ μ ε 
 
1.Τξνπνπνηνύκε θαη ζπκπιεξώλνπκε ηελ ππ’αξηζκ.πξση.34183/9-9-2014  
    πξνεγνύκελε απόθαζή καο  πεξί νξηζκνύ Αληηδεκάξρσλ θαη αλαζέηνπκε  
    αξκνδηόηεηεο ή ελ κέξεη αληηθείκελα αξκνδηνηήησλ σο εμήο:  
 
Α. ΣΑΣΗ ΔΤΑΓΓΔΛΟ  
ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ Κ.Δ.Π. 

- ηελ επνπηεία , ηελ επζύλε , ηνλ ζπληνληζκό θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ 
πξάμεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο Γηεύζπλζεο Κέληξσλ 
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (Κ.Δ.Π.) 

- ηελ επνπηεία θαη ηνλ ζπληνληζκό  δξάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Άιζνπο πνπ ζα 
ζηνρεύνπλ ζηελ αλάδεημή ηνπ ζε ζεκείν αλαθνξάο ηεο Πόιεο σο εζηία 
πνιηηηζκνύ θαη ςπραγσγίαο 

- ηελ ηέιεζε ησλ πνιηηηθώλ γάκσλ εθ πεξηηξνπήο κε ηνπο ινηπνύο 
Αληηδεκάξρνπο  

- ζέκαηα δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνπο ηνκείο 
αξκνδηόηεηάο ηνπ 

 
 
 

ΑΔΑ: 6ΗΒΧΩΞ2-ΗΘΜ



 
 
Β. ΘΔΟΓΩΡΑΚΟ ΑΝΑΣΑΙΟ  
ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ,ΔΟΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
1. Από ηην Γιεύθσνζη Οικονομικών Τπηρεζιών 

- Τελ επνπηεία , ηελ επζύλε , ηνλ ζπληνληζκό θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ 
πξάμεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Σμήμαηος Αδειοδοηήζεων & 
Ρσθμίζεων Δμπορικών Γραζηηριοηήηων θαη ζέκαηα Δζόδων 

2. Από ηην Γιεύθσνζη Κοινωνικής Πολιηικής Παιδείας και Πολιηιζμού  
- Τελ επνπηεία , ηελ επζύλε , ηνλ ζπληνληζκό θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ 

πξάμεσλ πνπ αθνξνύλ ζέκαηα Κοινωνικής Πολιηικής και Παιδείας 
- Τελ επνπηεία , ηελ επζύλε , ηνλ ζπληνληζκό θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ 

            πξάμεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Σμήμαηος Κοινωνικών    
            Παροτών 
3. Από ηην Γιεύθσνζη Σετνικών Τπηρεζιών  

- Τελ επνπηεία , ηελ επζύλε , ηνλ ζπληνληζκό θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ 
πξάμεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ αξκνδηόηεηα ηεο κέξηκλαο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο 
θαηάζηαζεο ησλ ζρνιηθώλ θηηξίσλ , (θαηαγξαθή ηπρώλ δεκηώλ, αμηνιόγεζε , 
πξνγξακκαηηζκό) θαη ηεο απνθαηάζηαζεο απηώλ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν 

- Τνλ ζπληνληζκό θαη ηελ επνπηεία ηεο  2εο   θαη ηεο 4εο  Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο 
ηνπ Γήκνπ 

 
- Τελ ηέιεζε ησλ πνιηηηθώλ γάκσλ εθ  ηελ ηέιεζε ησλ πνιηηηθώλ γάκσλ εθ 

πεξηηξνπήο κε ηνπο ινηπνύο Αληηδεκάξρνπο  
- ζέκαηα δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνπο ηνκείο 

αξκνδηόηεηάο ηνπ 
 
 
Γ. Δθρσξνύκε ζηνλ  ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  κ. ΛΤΚΟ   
    ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ πέξαλ ησλ άιισλ αξκνδηνηήησλ θαη ηελ επνπηεία , ηελ επζύλε , ηνλ   
    ζπληνληζκό θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ πξάμεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ ιεηηνπξγία      
    ηνπ Σμήμαηος Γιοίκηζης  από ηελ Γιεύθσνζη Γιοικηηικών Τπηρεζιών 

 
 

 
 
Η παξνύζα λα δεκνζηεπζεί κία θνξά ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Ννκνύ θαη λα 
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. 
 
 
 
 
                                                                                          Ο  Γήμαρτος 
 
 
Δζωηερική Γιανομή                                                  
Γξ. Γεκάξρνπ                                                                      
Γξ.Γελ.Γξακκαηέα                                                     Ανδρέας  Παταηοσρίδης                                                                                            
Γξ.Αλη/ρσλ                                                                                          
Γξ.Πξνέδξνπ Γεκνηηθνύ Σ/ιίνπ 
Πξντζηακ.Γηεπζύλζεσλ, 
Τκεκάησλ & Απηνηειώλ Γξαθείσλ 
Γ.Τ. 
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