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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πειραιάς     13 / 01/ 2022   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             Αρ. Πρωτ.     1473 / 6  

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                              

ΓΡΑΦΕΙO ∆ΗΜΑΡΧΟΥ                                                   

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 καθώς και του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 « Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -  Πρόγραµµα 

Καλλικράτης » ( ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010),  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 ∆ηµάρχου και από το άρθρο 5 

του Ν.4623/2019 (Α' 134) και από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) αναφορικά µε 

τους άµισθους Αντιδηµάρχους. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

3. Την υπ΄ αριθµ. 28549/16-4-2019 (ΦΕΚ 1327/17-4-2019 τ. Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 

«Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας 

µε το Ν.3852/2010, όπως ισχύει». 

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 

87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 

ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά µε την αντιµισθία. 

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) Πρόγραµµα 

Κλεισθένης Ι, αναφορικά µε τον προβλεπόµενο αριθµό των Αντιδηµάρχων µε βάση 

τον µόνιµο πληθυσµό του ∆ήµου.  

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 7 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε µε τις 

διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019 και αναδιατυπώθηκε µε τις διατάξεις του 

άρθρου 98 του Ν. 4842/2021 αναφορικά µε τον ορισµό άµισθων Αντιδηµάρχων.  

 

7. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 809/1-11-2021 «Ορισµός Αντιδηµάρχων», αναφορικά µε τον 

αριθµό έµµισθων και άµισθων Αντιδηµάρχων 

 

8. Τα από 26/11/2019 και 27/11/2020 πρακτικά για την παροχή έγκρισης της 

πλειοψηφίας των συµβούλων της δηµοτικής παράταξης «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΟΛΗ 

ΠΡΟΤΥΠΟ» για τον ορισµό των  ∆ηµοτικών συµβούλων κ.κ. Αράπη ∆ηµητρίου και 

Μπουρδάκου Κυριακής ως Αντιδηµάρχων  

 

9. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ Β΄ 3491/31-12-2012) & (ΦΕΚ Β΄ 

1654/4-7-2013) 
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10. Την ανάγκη µεταβίβασης ουσιαστικών αρµοδιοτήτων για την αρτιότερη οργάνωση 

και λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 Ορίζουµε τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου, µε 

θητεία από 13 / 01 / 2022 έως 13 / 01 / 2023 εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου και 

τους µεταβιβάζουµε αρµοδιότητες ως εξής: 

 

1. Την κα Αλιγιζάκη Ασπασία, ∆ηµοτική Σύµβουλο της πλειοψηφίας, ως έµµισθη 

Αντιδήµαρχο Παιδείας και δια Βίου Μάθησης και της µεταβιβάζουµε αρµοδιότητες 

της ∆/νσης Παιδείας και δια Βίου Μάθησης καθώς και των Τµηµάτων Σχολικών 

Κτιρίων και Συντήρησης & Επισκευής Κτιρίων της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και 

λοιπών Τεχνικών Έργων, όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και στις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 

2. Τον κ. Αράπη ∆ηµήτριο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο της µειοψηφίας από το συνδυασµό 

«ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ», ως άµισθο Αντιδήµαρχο ∆όµησης & ΓΣΠ και 

Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ και του µεταβιβάζουµε αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης 

Υπηρεσίας ∆όµησης & ΓΣΠ, καθώς και της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ, 

πλην των αρµοδιοτήτων των Τµηµάτων Σχολικών Κτιρίων και Συντήρησης & 

Επισκευής Κτιρίων, σε ότι αφορά τα Σχολικά κτίρια. 

 

3. Τον κ. Αργουδέλη Αλέξανδρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας, ως έµµισθο 

Αντιδήµαρχο Οδοποιίας – Αποχέτευσης και του µεταβιβάζουµε αρµοδιότητες της 

∆/νσης  Οδοποιίας – Αποχέτευσης, πλην του συντονισµού της ∆ηµοτικής 

Συγκοινωνίας του Τµήµατος Οδικών Έργων και ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας. 

 

4. Την κα Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά, ∆ηµοτική Σύµβουλο της πλειοψηφίας, ως 

έµµισθη Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών και της µεταβιβάζουµε αρµοδιότητες 

της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και στις 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

5. Την κα Ζαρακέλη Ανδριάνα, ∆ηµοτική Σύµβουλο της πλειοψηφίας, ως έµµισθη 

Αντιδήµαρχο Εξωστρέφειας, Τουρισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και της 

µεταβιβάζουµε τις αρµοδιότητες της ∆/νσης Εξωστρέφειας, Τουρισµού και 

Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και στις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 

6. Την κα Καρακατσάνη Αντωνία, ∆ηµοτική Σύµβουλο της πλειοψηφίας, ως έµµισθη 

Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου και τις µεταβιβάζουµε τις αρµοδιότητες 

της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και στις 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

7. Τον κ. Καρύδη ∆ηµήτριο,  ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας, ως έµµισθο 

Αντιδήµαρχο  Προγραµµατισµού και Βιώσιµης Ανάπτυξης και του µεταβιβάζουµε 

αρµοδιότητες της ∆/νσης Προγραµµατισµού και Βιώσιµης Ανάπτυξης, όπως 

αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και στις ισχύουσες διατάξεις. 

 

8. Τον κ. Καψοκόλη Γρηγόριο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας, ως έµµισθο 

Αντιδήµαρχο Προσόδων και Εµπορίου και του µεταβιβάζουµε αρµοδιότητες της 
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∆ιεύθυνσης Προσόδων και Εµπορίου, όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και στις 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

9. Τον κ. Μανωλάκο Λεωνίδα,  ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας, ως άµισθο 

Αντιδήµαρχο Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού και του µεταβιβάζουµε αρµοδιότητες 

της ∆/νσης Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού. 

 

10.  Tην κα Μπουρδάκου Κυριακή, ∆ηµοτική Σύµβουλο της µειοψηφίας από το 

συνδυασµό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΤΥΠΟ», ως έµµισθη Αντιδήµαρχο ∆ηµόσιας 

Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και της µεταβιβάζουµε αρµοδιότητες της ∆/νσης  

∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

 

11. Τον κ. Ρέππα Παναγιώτη, ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας, ως άµισθο 

Αντιδήµαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του µεταβιβάζουµε αρµοδιότητες 

της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και 

στις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

Θα υπογράφουν όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις που εκδίδονται από τις πιο πάνω 

υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες του ΟΕΥ και της κείµενης νοµοθεσίας, πλην των 

εγγράφων που η υπογραφή τους έχει ανατεθεί µε απόφασή µας στον Γενικό Γραµµατέα και 

τους Υπηρεσιακούς παράγοντες του ∆ήµου ή ανατίθενται µε νεώτερες αποφάσεις. 

Θα εισηγούνται στο ∆ήµαρχο τα θέµατα αρµοδιότητάς τους για εισαγωγή στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. 

 Θα  υπογράφουν την  αλληλογραφία µε τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και τους ∆ηµότες καθώς 

επίσης και τις βεβαιώσεις  που χορηγούνται σε ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και τους ∆ηµότες εκτός 

των περιπτώσεων που µε απόφαση έχουν ανατεθεί στους Προϊσταµένους ∆/νσεων και 

Τµηµάτων που εποπτεύουν. 

     Επίσης θα τελούν τους πολιτικούς γάµους εκ περιτροπής. 

 

Στην Αντιδήµαρχο Παιδείας και δια Βίου Μάθησης κα Αλιγιζάκη Ασπασία, αναθέτουµε την 

έκδοση της τελικής απόφασης για την έγκριση παραχώρησης σχολικών χώρων.  

 

Στην Αντιδήµαρχο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά, 

αναθέτουµε την υπογραφή όλων των βεβαιωτικών καταλόγων της ∆/νσης,  την υπογραφή 

των αποφάσεων ∆ηµάρχου που αφορούν σε απευθείας αναθέσεις προµηθειών και εργασιών, 

την υπογραφή  των Μηνιαίων Οικονοµικών στοιχείων προς Ε.Ε.Τ.Α.Α  και Υπουργείο 

Εσωτερικών, την υπογραφή  των Ετήσιων Οικονοµικών καταστάσεων ( Ισολογισµό,  

Προσάρτηµα ), καθώς και την υπογραφή των προσκλήσεων υποβολής προσφορών για τις 

απευθείας αναθέσεις και την υπογραφή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 

Στην Αντιδήµαρχο Εξωστρέφειας, Τουρισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων κα Ζαρακέλη 

Ανδριάνα, αναθέτουµε την υπογραφή εγγράφων σχετικών µε τη συµµετοχή του ∆ήµου σε 

Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράµµατα.  

 

Στον  Αντιδήµαρχο της ∆/νσης Προσόδων & Εµπορίου κ. Καψοκόλη Γρηγόριο, αναθέτουµε 

την υπογραφή εγγράφων ως ακολούθως: 1) των βεβαιωτικών καταλόγων,  2) των αδειών 

κοινοχρήστων χώρων, µικροπωλητών και καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, 3) 

των αποφάσεων ∆ηµάρχου περί  επιβολής προστίµων 4) των ανακοινώσεων για την 

καταβολή τελών, χρήσης κοινοχρήστων χώρων και οικονοµικών οφειλών, 5) των αδειών 

διαφήµισης, 6) των τίτλων διαρκούς χρήσεως  οστεοθυρίδων, 7) των τίτλων διαρκούς 

χρήσεως ταφικού χώρου οικογένειας 8) Την υπογραφή αποφάσεων ∆ηµάρχου περί α) 
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Παραχώρησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου, β) διαπίστωσης της εκµίσθωσης 

εκµετάλλευσης περιπτέρου, γ) ανάκλησης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου και δ) 

µεταβίβασης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου και εν γένει οποιαδήποτε 

αρµοδιότητα περιλαµβάνει το σύνολο της εκµετάλλευσης περιπτέρου.  

 

Στον  Αντιδήµαρχο της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού & Βιώσιµης Ανάπτυξης, κ. Καρύδη 

∆ηµήτριο αναθέτουµε την υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων που εκδίδονται 

από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Βιώσιµης Ανάπτυξης. 

 

Στον Αντιδήµαρχο της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Ρέππα Παναγιώτη, 

αναθέτουµε την υπογραφή όλων  των χρηµατικών (βεβαιωτικών) καταλόγων, οι οποίοι 

συντάσσονται από την ∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης καθώς επίσης και την 

υπογραφή των χρηµατικών καταλόγων οι οποίοι συντάσσονται µετά τις αποσύρσεις 

εγκαταλελειµµένων οχηµάτων από το Τµήµα Ειδικών Συνεργείων Καθαρισµού της ∆/νσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.  

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος της  Αντιδηµάρχου κας Αλιγιζάκη Ασπασίας, τις 

αρµοδιότητές της θα ασκεί ο Αντιδήµαρχος κος Καψοκόλης Γρηγόριος και αντίστροφα.  

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος της  Αντιδηµάρχου κας Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνάς, 

τις αρµοδιότητές της θα ασκεί η Αντιδήµαρχος κα Μπουρδάκου Κυριακή και αντίστροφα.  

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος της Αντιδηµάρχου κας Ζαρακέλη Ανδριάνα, τις 

αρµοδιότητές της θα ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Καρύδης ∆ηµήτριος και αντίστροφα. 

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος της  Αντιδηµάρχου κας Καρακατσάνη Αντωνίας, τις 

αρµοδιότητές της θα ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Αργουδέλης Αλέξανδρος και αντίστροφα.  

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του  Αντιδηµάρχου κου Αράπη ∆ηµητρίου, τις 

αρµοδιότητές της θα ασκεί ο Αντιδήµαρχος κος Μανωλάκος Λεωνίδας και αντίστροφα.  

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του  Αντιδηµάρχου κου Ρέππα Παναγιώτη, τις 

αρµοδιότητές της θα ασκεί ο Αντιδήµαρχος κος Αργουδέλης Αλέξανδρος.  

 

Να δηµοσιευθεί η παρούσα σε µια ηµερήσια εφηµερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του ∆ήµου. 

 

Ανακοινώνεται:                                                                                    

1.Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής 

         ∆/νση ∆ιοίκησης                                                        Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

         Κατεχάκη 56                  

         Τ.Κ 11525 Αθήνα                                      

                                                         

 

                ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 

Κοινοποιείται:                                         

1. Αναφερόµενοι Αντιδήµαρχοι 
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

3. Προϊστάµενοι όλων των ∆ιευθύνσεων και των Αυτοτελών Τµηµάτων του ∆ήµου  

4. ∆/νση Εξωστρέφειας, Τουρισµού και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων για δηµοσίευση 

της Απόφασης   

5. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαφάνειας & ∆ιαδικτυακής Πύλης για τη σχετική ανάρτηση 
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