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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 

Έχοντας υπόψη : 
 
α) Τις  διατάξεις  του  άρθ. 58  του  Ν.3852/10  «περί  αρμοδιοτήτων  Δημάρχου»                                                   
β) Τις διατάξεις του άρθρου 59  του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»      (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από 
την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018      (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με 
τον ορισμό  των  Αντιδημάρχων      και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν. 
4623/2019   (Α΄134).                   
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της     Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( Α΄87), όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α΄107)  και της     παρ. 3 ε΄ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Α΄40), 
αναφορικά με την αντιμισθία. 
δ) Τις διατάξεις των άρθρων 75,76,86 και 89 του Ν. 3463/2006 (Α΄114) 
ε) Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ.     ΓΠ-
191/20.03.2014 (Β΄698) ) για το Δήμο Περιστερίου Αττικής, σύμφωνα με τα      οποία ο πληθυσμός 
του ανέρχεται στους 139.981 κατοίκους. 
στ)  Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορούν να ορισθούν ως οκτώ (8) Αντιδήμαρχοι. 
ζ)Τις υπ΄αριθμ. 82/59633/20.08.2019  &  4822119/07.04.2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. « Ορισμός          
Αντιδημάρχων» 
η) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ Β΄/2578/2011) , όπως      
τροποποιήθηκε  και ισχύει (ΦΕΚ Β΄/370/2013),    (ΦΕΚ Β΄2852/17.07.2018) & (ΦΕΚ   
Β΄1321/2019) 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
 
   Ορίζουμε τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους: Θεοδωράκο Αναστάσιο,  Τσαλίκη Γεώργιο,  
Μπέτση Βασίλειο, Τσιώτα –Μάρκου – Κατσούρου Μαρία, Ποθητό Κωνσταντίνο & Τσίνα Γεώργιο,   
ως Αντιδημάρχους του Δήμου Περιστερίου  από 08/11/2021 έως   08/11/2022  και αναθέτουμε σε 
κάθε  έναν από αυτούς τις παρακάτω αρμοδιότητες  ή εν μέρει αντικείμενα αρμοδιοτήτων  των 
Διευθύνσεων  και Υπηρεσιών ως εξής: 
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Α. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας και Πολιτισμού   Παιδείας Πολιτισμού 
και Νέας Γενιάς 

- 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 

- την εποπτεία ,την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή οποιουδήποτε      εγγράφου 
που αφορά αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς του Τμήματος Παιδείας 
Πολιτισμού και Νέας Γενιάς 

 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  

 τον συντονισμό και την εποπτεία της 2ης και 4ης Δημοτικής Κοινότητας του   Δήμου 
 την υπογραφή αποφάσεων πάσης φύσεως δαπανών, καθώς και τη  σύναψη και υπογραφή των  

συμβάσεων, που αφορούν  αναθέσεις προμηθειών – υπηρεσιών, των Διευθύνσεων και υπηρεσιών 
που έχει την εποπτεία τους 

 την    τέλεση    των    πολιτικών    γάμων   εκ    περιτροπής    με    τους     λοιπούς   Αντιδημάρχους 
 θέματα   διαφάνειας   και     ηλεκτρονικής    διακυβέρνησης    στους    τομείς     αρμοδιότητας     

του. 
 
 
Β.ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΙΛΙΑΣ 

 Από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας και Πολιτισμού 
- Την εποπτεία , την ευθύνη, τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που 

αφορούν  δράσεις στον τομέα του πολιτισμού  του Τμήματος  Παιδείας  Πολιτισμού και 
Νέας Γενιάς ,   

- Την εποπτεία , την ευθύνη τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που 
αφορούν τις   αρμοδιότητες  των εννέα  Κέντρων  Φιλίας που λειτουργούν  στο    Δήμο 
μας 

 την υπογραφή αποφάσεων πάσης φύσεως δαπανών, καθώς και τη  σύναψη και υπογραφή των  
συμβάσεων, που αφορούν  αναθέσεις προμηθειών – υπηρεσιών, των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης 
που έχει την εποπτεία τους 

 την   τέλεση    των   πολιτικών    γάμων   εκ     περιτροπής    με      τους   λοιπούς    Αντιδημάρχους 
 θέματα    διαφάνειας    και    ηλεκτρονικής    διακυβέρνησης   στους       τομείς   αρμοδιότητας    

του. 
 
Γ. ΜΠΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΗΣ     

 την ευθύνη για τον συντονισμό των εν γένει δράσεων των Αντιδημάρχων που αφορούν  θέματα 
καθημερινότητας   

 την εποπτεία , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που       αφορούν την 
λειτουργία του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου 

 την εποπτεία , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν την λειτουργία 
της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

 την υπογραφή αποφάσεων πάσης φύσεως δαπανών, καθώς και τη  σύναψη και υπογραφή των  
συμβάσεων, που αφορούν  αναθέσεις προμηθειών – υπηρεσιών, των Διευθύνσεων και 
Υπηρεσιών που έχει την εποπτεία τους 

 θέματα       διαφάνειας    και      ηλεκτρονικής     διακυβέρνησης   στους   τομείς   αρμοδιότητάς  του 
 την     τέλεση    των    πολιτικών    γάμων    εκ    περιτροπής    με   τους    λοιπούς Αντιδημάρχους 
 τον   ορίζουμε    Αναπληρωτή   Δημάρχου 
 τον   ορίζουμε   μέλος   της    Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής 
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Δ.ΤΣΙΩΤΑ – ΜΑΡΚΟΥ - ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 
- το σύνολο των ασκούμενων αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και   

Ποιότητας Ζωής περιλαμβανομένων και αυτών που αφορούν την υπογραφή Αποφάσεων 
πάσης φύσεως δαπανών ( πράξεις ανάθεσης προμηθειών-υπηρεσιών  και διενέργειας 
διαγωνισμών-συμφωνητικών) και βεβαιώσεων παρουσιών και  απουσιών , νυχτερινών και 
υπερωριών του προσωπικού της  Διεύθυνσης αυτής. 

 Από τη Διεύθυνση Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 
- το σύνολο των ασκούμενων αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης  

 Από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας και Πολιτισμού 
- Τις    αρμοδιότητες  που   αναφέρονται  στην  λειτουργία  του Ιατρείου 
- Από το  Τμήμα Κοινωνικής  Πολιτικής & Ισότητας , την αρμοδιότητα των   θεμάτων  

ισότητας  
- Από το Τμήμα Παιδείας Πολιτισμού και Νέας Γενιάς , την αρμοδιότητα των  δράσεων  του  

Γραφείου του Δημοτικού Ωδείου. 
 Το σύνολο των ασκούμενων αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Γραφείου     Πολιτικής Προστασίας 
 την παροχή κατ΄ εξαίρεση έγκρισης οδήγησης υπηρεσιακών  αυτοκινήτων του Δήμου Περιστερίου 

από αιρετούς του Δήμου και υπαλλήλους, που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού, μόνιμους 
ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια 
οδήγησης, ανεξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία ανήκουν και εφόσον 
τούτο δεν αντίκειται στις οικείες διατάξεις που διέπουν τους οργανισμούς τους Δήμου. 
Η ανωτέρω έγκριση παρέχεται σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο όταν δεν υπάρχουν, κωλύονται ή 
δεν επαρκούν οι διαθέσιμοι υπάλληλοι που κατέχουν τις νομοθετημένες θέσεις. 

 Την    τέλεση  των     πολιτικών   γάμων   εκ   περιτροπής    με      τους    λοιπούς    Αντιδημάρχους 
 θέματα     διαφάνειας     και     ηλεκτρονικής    διακυβέρνησης     στους    τομείς    αρμοδιότητάς  

της 
 την   Προεδρία   της   Επιτροπής    Ποιότητας    Ζωής  
 την    ορίζουμε    μέλος    της    Οικονομικής   Επιτροπής 

 
 
Ε. 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  
- την εποπτεία ,την ευθύνη , τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων  που 

αφορούν την λειτουργία του Τμήματος Μελετών και Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών 
Έργων   

 την υπογραφή αποφάσεων πάσης φύσεως δαπανών, καθώς και τη  σύναψη και υπογραφή των  
συμβάσεων, που αφορούν  αναθέσεις προμηθειών – υπηρεσιών, των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης 
που έχει την εποπτεία τους 

 την      τέλεση     των     πολιτικών    γάμων   εκ    περιτροπής    με    τους  λοιπούς Αντιδημάρχους 
 θέματα     διαφάνειας    και    ηλεκτρονικής    διακυβέρνησης    στους    τομείς     αρμοδιότητας   

του. 
 τον    ορίζουμε    μέλος    της    Οικονομικής    Επιτροπής 

 
ΣΤ.ΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 Από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού , Οργάνωσης και Πληροφορικής  
- Την εποπτεία , την ευθύνη, το συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που 

αφορούν την λειτουργία του Τμήματος Τεχνολογιών , Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
 Από την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού  
- Την υπογραφή των εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) , στο    Πληροφοριακό Σύστημα 
του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και    Πρόνοιας (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ), τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο    Πληροφοριακό Σύστημα του 
Υπουργείου Εργασίας και κρατούνται στο Αρχείο του    Δήμου 
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 Την εποπτεία και τον προγραμματισμό των δράσεων που αφορούν στη λειτουργία του 
Ιδιαίτερου Γραφείου του Δημάρχου και του αυτοτελούς Γραφείου Τύπου   και την υπογραφή 
των σχετικών εγγράφων 

 Την εποπτεία , την ευθύνη τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν 
θέματα ψηφιακής πολιτικής και καινοτομίας 

 την υπογραφή αποφάσεων πάσης φύσεως δαπανών, καθώς και τη  σύναψη και υπογραφή των  
συμβάσεων, που αφορούν  αναθέσεις προμηθειών – υπηρεσιών, των Υπηρεσιών των  
Διευθύνσεων  που έχει την εποπτεία τους 

 την    τέλεση    των    πολιτικών    γάμων   εκ    περιτροπής    με    τους    λοιπούς   Αντιδημάρχους 
 θέματα    διαφάνειας   και    ηλεκτρονικής    διακυβέρνησης    στους    τομείς    αρμοδιότητας    του. 

 
 
 
Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα του Δήμου. 
 
  
 
  Εσωτερική Διανομή                                                                                      
Γρ. Δημάρχου                                                                               O Δήμαρχος 
Γρ.Γεν.Γραμματέα 
Γρ.Αντ/χων                                                                                           
Προϊσταμ.Διευθύνσεων, 
Τμημάτων & Αυτοτελών Γραφείων      
Δ.Δ.Υ.-Τ.Δ.         Ανδρέας  Παχατουρίδης      
Ενδιαφερόμενο                                                                                                                          
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