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∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                            
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 
Αριθ.  Απόφασης: 475 
 
 

     Αφού έλαβε υπόψη:  
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου του Ν
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν Α Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι αναφορικά
µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και τη
του Ν.4623/2019 (Α' 134) και από το άρθρο του Ν Α αναφορικά µε τους
άµισθους Αντιδηµάρχους. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου του Ν όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3.  Την υπ' αριθ. 28549/16.04
"Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας σύµφωνα
µε το ν. 3852/2010, όπως ισχύει
4. Τις διατάξεις του άρθρου του Ν Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κα
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α και της παρ ε άρθρου ν Α
αναφορικά µε την αντιµισθία.
5. Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφή
191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον ∆ήµο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ σύµφωνα µε τα οποία ο
πληθυσµός του ανέρχεται στους κατοίκους

6. Το γεγονός ότι στο ∆ήµο µπορεί να ορισθούν
7. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2
8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020:
9. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ΦΕΚ
τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 510/Β΄
10. Την υπ΄ αριθ. 478/25559/20
Αντιδηµάρχων, όπως τροποποιήθηκε µε τις
47/4259/17-2-2020, 441/20987/8
οποίες η θητεία των Αντιδηµάρχων ισχύει για ένα έτος

11. Την ανάγκη της εύρυθµης λειτουργίας των Υπηρεσιών του ∆ήµου
 

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Νέας Ιωνίας
µε θητεία για ένα (1) χρόνο
περιόδου, και τους µεταβιβάζει αρµοδιότητες ως εξής
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
 
 
 

Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ 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
του Ν Α' 134) και από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) αναφορικά µε τους

Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Την υπ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ ΕΣ

Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας σύµφωνα
µε το ν όπως ισχύει." 

Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης κα
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α
αναφορικά µε την αντιµισθία. 

Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ ΓΠ
Β για τον ∆ήµο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, σύµφωνα µε τα οποία ο

πληθυσµός του ανέρχεται στους 67.134 κατοίκους. 
Το γεγονός ότι στο ∆ήµο µπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήµαρχοι. 
ην εγκύκλιο ΥΠ ΕΣ εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισµός Αντιδηµάρχων. 
ην εγκύκλιο ΥΠ ΕΣ εγκ.48/22119/07.04.2020: Ορισµός Αντιδηµάρχων. 

Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου (ΦΕΚ3264/Β΄/20
τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 510/Β΄/29-2-2016 και το ΦΕΚ 3539 Β΄/10-10-2017

78/25559/20-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου περί αρµοδιοτήτων
τροποποιήθηκε µε τις 64/33910/19-11-2019, 27/2772/31

, 441/20987/8-9-2020 και 189/8834/13-4-2021 αποφάσεις, σύµφωνα µε τις
θητεία των Αντιδηµάρχων ισχύει για ένα έτος (10/9/2021 έως 9/9/2022
Την ανάγκη της εύρυθµης λειτουργίας των Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Νέας Ιωνίας
για ένα χρόνο από 10/9/2021 µέχρι 9/9/2022, εντός της τρέχουσας δηµοτικής

ου και τους µεταβιβάζει αρµοδιότητες ως εξής: 
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Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Πρόγραµµα Καλλικράτης Α όπως αντικαταστάθηκε 

από την παρ του άρθρου του Ν Α Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι, αναφορικά 
ν αναπλήρωση του ∆ηµάρχου και από το άρθρο 5 

του Ν Α και από το άρθρο του Ν Α αναφορικά µε τους 

Τις διατάξεις του άρθρου του Ν όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
ΦΕΚ τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 

Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύµφωνα 

Τις διατάξεις του άρθρου του Ν Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
Πρόγραµµα Καλλικράτης Α όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο του Ν Α και της παρ ε άρθρου ν.4051/2012 (Α' 40), 

ς έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-
Β για τον ∆ήµο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ σύµφωνα µε τα οποία ο 

 
 

Β΄/20-12-2013, όπως 
2017). 

απόφαση ∆ηµάρχου περί αρµοδιοτήτων 
2019, 27/2772/31-1-2020 και 
αποφάσεις, σύµφωνα µε τις 
έως 9/9/2022). 

Ορίζει τους κατωτέρω δηµοτικούς συµβούλους ως Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, 
εντός της τρέχουσας δηµοτικής 

ΑΔΑ: Ψ649ΩΚΥ-ΞΗΦ



     1. Τη ∆ηµοτική Σύµβουλο Κα Αγγελική Σακκαλόγλου, Αντιδήµαρχο Ποιότητας Ζωής,  
Περιβάλλοντος και ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας,  µεταβιβάζοντας την  υπογραφή, την οργάνωση , 
παρακολούθηση, συντονισµό και έλεγχο του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας 
και των παρακάτω οργανικών µονάδων της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος: 
α) Τµήµα Αποκοµιδής και Ανακυκλώσιµων Υλικών 
β) Τµήµα ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων 
γ) Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 
     Τη διαχείριση θεµάτων που αφορούν την Ποιότητα Ζωής και τις Παιδικές Χαρές.  
     Την εποπτεία για τη λειτουργία του Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας  για τη 
συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισµού. 
     Επί πλέον,  ορίζει την Κα Αγγελική Σακκαλόγλου  Πρόεδρο της  Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής και µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής. 
     Επίσης, στην ανωτέρω Αντιδήµαρχο, µεταβιβάζει την αρµοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών 
Γάµων. 
     2. Το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αριστείδη Χατζησαββίδη, Αντιδήµαρχο Οικονοµικών 
Υπηρεσιών, µεταβιβάζοντας όλες τις αρµοδιότητες της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, την  
υπογραφή και την ευθύνη για την αντιµετώπιση όλων των θεµάτων των Γραφείων και των 
Τµηµάτων της ανωτέρω ∆ιεύθυνσης Υπηρεσιών, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα 
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
     Επί πλέον, ορίζει τον κ. Αριστείδη Χατζησαββίδη  Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής και 
µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
     Επίσης, στον ανωτέρω Αντιδήµαρχο, µεταβιβάζει την αρµοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών 
Γάµων.   
     3. Tην ∆ηµοτική Σύµβουλο Κα Χατζή Ελένη Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας,  µε 
αρµοδιότητες την υπογραφή και την ευθύνη, για την αντιµετώπιση όλων των θεµάτων των 
Γραφείων και Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας (εκτός του Τµήµατος 
Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης - Πολιτισµού και Σχολικών Επιτροπών και των Αρµοδιοτήτων της 
∆ηµοτικής Κατασκήνωσης της ίδιας ∆ιεύθυνσης), όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα 
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
     Στις αρµοδιότητες της Αντιδηµάρχου προστίθεται η εποπτεία και διαχείριση του ∆ηµοτικού 
Πολυχώρου Κινηµατογράφου «ΑΣΤΕΡΑ». 
Επίσης, στην ανωτέρω Αντιδήµαρχο, µεταβιβάζει την αρµοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών 
Γάµων. 
     4.  Τη ∆ηµοτική Σύµβουλο Κα Ελένη Αλατσίδου, Αντιδήµαρχο Παιδείας & Πολιτισµού µε 
αρµοδιότητες την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιµετώπιση όλων των θεµάτων του 
Τµήµατος Παιδείας δια βίου µάθησης – Πολιτισµού και Σχολικών Επιτροπών, της ∆ιεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου, 
     Επίσης,  µεταβιβάζει στην Κα Αλατσίδου Ελένη την αρµοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών 
Γάµων.   
     5. Το ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αντώνιο Καρβουνιάρη, Αντιδήµαρχο ∆ηµοτικής Αστυνοµίας,  
µε αρµοδιότητες την εποπτεία, οργάνωση και την λειτουργία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.   
     Μεταβιβάζει την υπογραφή και την ευθύνη, για την αντιµετώπιση όλων των θεµάτων του 
Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα 
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.  
     Επίσης,  ορίζει τον κ. Αντώνιο Καρβουνιάρη µέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του 
µεταβιβάζει την αρµοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάµων.   
     6. Ορίζει τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, Αντιδήµαρχο Ψηφιακής 
Πολιτικής, µεταβιβάζοντας την υπογραφή, την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισµό και 
έλεγχο του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης & Πληροφορικής. 
Επίσης του µεταβιβάζει τις αρµοδιότητες για την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της 
ψηφιοποίησης των Υπηρεσιών του ∆ήµου, µε την συνεργασία όλων των Τµηµάτων και των 
∆ιευθύνσεων, προς όφελος της Υπηρεσίας και των πολιτών.  
Τέλος, ορίζει τον κ. Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο  µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής και του 
µεταβιβάζει την αρµοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάµων.   
 
     Β. Σε περίπτωση  απουσίας ή κωλύµατος των  Αντιδηµάρχων, τις αρµοδιότητες τις ασκεί η 
∆ήµαρχος. 
 

ΑΔΑ: Ψ649ΩΚΥ-ΞΗΦ



     Γ. Όταν η ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της θα ασκεί η Αντιδήµαρχος 
Κα Σακκαλόγλου Αγγελική  που αναπληρώνει τη ∆ήµαρχο. 
 
     Στους ανωτέρω δεν µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες των  παρ. 1 α και δ του άρθρου 58 
του Ν. 3852/2010. 
     Η παρούσα να δηµοσιευθεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού και να 
αναρτηθεί στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
  Κοιν: 
-Γραφείο ∆ηµάρχου 
-∆ιευθύνσεις και Τµήµατα 
- Νοµικά Πρόσωπα 
-Αρµόδιους Αντιδηµάρχους                                        ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪ∆ΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ψ649ΩΚΥ-ΞΗΦ
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