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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πειραιάς   13 / 01 / 2022 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              Αρ. Πρωτ.  1524 / 7 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ   

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ                                                                                                                                      

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική  της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 

Α΄/87/7-6-2010).  

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

(ΦΕΚ Α΄ 114/2006). 

 

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

 

4. 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» 

 

5. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 3491/31-12-2012) όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

 

6. Επειδή κρίνεται αναγκαία η απλούστευση των διαδικασιών µε σκοπό την ταχεία 

διεκπεραίωση των υποθέσεων για την εξασφάλιση της εύρυθµης και αποδοτικής 

λειτουργίας των Υπηρεσιών του ∆ήµου καθώς και για την απρόσκοπτη και 

αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων µας.  

 

 

                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 

        Ορίζουµε τους κατωτέρω ∆ηµοτικούς Συµβούλους ως Εντεταλµένους ∆ηµοτικούς 

Συµβούλους µε θητεία από 13/01/2022 µέχρι 13/01/2023, εντός της τρέχουσας δηµοτικής 

περιόδου  ως εξής: 

 

1. Τον κ. Βίτσα Γεώργιο, Εντεταλµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο του τοµέα Πολιτικής 

Προστασίας και ∆ιαχείρισης Κρίσεων και του αναθέτουµε την εποπτεία και το 

συντονισµό του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και ∆ιαχείρισης Κρίσεων. 

 

2. Την κα Ζηλάκου Χαραλαµπία, Εντεταλµένη ∆ηµοτική Σύµβουλο ∆ιοίκησης, 

Ανθρώπινου ∆υναµικού και Κατάρτισης και Βρεφονηπιακών Σταθµών και της 
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αναθέτουµε την εποπτεία και το συντονισµό των ∆ιευθύνσεων ∆ιοίκησης, 

Ανθρώπινου ∆υναµικού & Κατάρτισης και Βρεφονηπιακών Σταθµών. 

 

3. Τον κ. Καµαράτο Αλέξανδρο, Εντεταλµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο Ληξιαρχείου & 

∆ηµοτικής Κατάστασης και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και του 

αναθέτουµε την εποπτεία και το συντονισµό των ∆/νσεων Ληξιαρχείου & ∆ηµοτικής 

Κατάστασης και Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

 

4. Τον κ. Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Εντεταλµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ηµοτικής 

Αστυνοµίας και του αναθέτουµε την εποπτεία και το συντονισµό της ∆/νσης 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

 

5. Τον κ. Μοραντζή Αντώνιο, Εντεταλµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο ∆ηµοτικής Περιουσίας 

και Κτηµατολογίου και του αναθέτουµε την εποπτεία και το συντονισµό της ∆/νσης 

∆ηµοτικής Περιουσίας και Κτηµατολογίου. 

 

6. Την κα  Νταϊφά Ειρήνη, Εντεταλµένη ∆ηµοτική Σύµβουλο Πολιτισµού και της 

αναθέτουµε την εποπτεία και το συντονισµό της ∆/νσης Πολιτισµού. 

 

7. Την κα Γερασιµούλα-Αλεξάνδρα Τουµαζάτου, ως Εντεταλµένη ∆ηµοτική Σύµβουλο 

∆ηµοτικής Συγκοινωνίας, µε αρµοδιότητα ελέγχου και συντονισµού µε αρµοδιότητα 

ελέγχου και συντονισµού της ∆ηµοτικής συγκοινωνίας του Τµήµατος Οδικών Έργων 

και ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας της ∆/νσης Οδοποιίας-Αποχέτευσης.                          

 

 

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

υπηρεσίες, σύµφωνα µε τον ΟΕΥ και την κείµενη νοµοθεσία,   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. 

 

Στην Εντεταλµένη ∆ηµοτική Σύµβουλο ∆ιοίκησης, Ανθρώπινου ∆υναµικού και Κατάρτισης 

και Βρεφονηπιακών Σταθµών κα Ζηλάκου Χαραλαµπία, αναθέτουµε την εποπτεία του έργου 

των τεχνικών ασφαλείας και του ιατρού εργασίας καθώς και τον συντονισµό των υπηρεσιών 

σε θέµατα σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων για την πρόληψη 

εργατικών ατυχηµάτων, κατόπιν υποδείξεων και συµβουλών των τεχνικών ασφαλείας και του 

ιατρού εργασίας. Στην ανωτέρω ανατίθεται επίσης η ενυπόγραφη γνώση των υποδείξεων των 

τεχνικών ασφαλείας και του ιατρού εργασίας που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο που 

προβλέπεται από το άρθρο 14 του Ν. 3850/2010, καθώς και η υπογραφή των µισθοδοτικών 

καταστάσεων που αφορούν αποζηµιώσεις για τους υπαλλήλους που συνταξιοδοτούνται.  

 

 

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

του ∆ήµου. 
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Ανακοινώνεται:                                                                                    

1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής 

         ∆/νση ∆ιοίκησης                                                      Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

         Κατεχάκη 56                  

         Τ.Κ 11525 Αθήνα                                      

                                                         

 

              ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 

 

Κοινοποιείται:                                          

1. Αναφερόµενους Εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους  

2. Γραφ. Αντιδηµάρχων  

3. Γρ. Γεν Γραµµατέα 

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

5. ∆/νση Επικοινωνίας –Προβολής και Μέσων Ενηµέρωσης   για δηµοσίευση της 

Απόφασης   

6. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαφάνειας & ∆ιαδικτυακής 

            Πύλης για τη σχετική ανάρτηση 

ΑΔΑ: ΨΥΟΤΩΞΥ-ΤΣ9


		2022-01-13T12:05:01+0200
	Athens




