
 

1 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ     

 

 

 

             Ηράκλειο, 27.05.2021   

                            Αριθ. Πρωτ: 47143 

  

  

 Προς 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Την με αρ. πρωτ. 17810/26-2-2021 σε ορθή επανάληψη, Απόφαση μας περί ορισμού 

Αντιδημάρχων και Εντεταλμένου Συμβούλου, 

2. Την ανάγκη ορισμού άμισθων Αντιδημάρχων για την επικουρία του Δημάρχου και την 

εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου,  

3. Το με αρ. πρωτ. (Δ.Η) 46746/26-5-2021 πρακτικό για την παροχή έγκρισης της 

πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης «Ηράκλειο για Όλους» για τον 

ορισμό του δημοτικού συμβούλου Αντωνίου Περυσινάκη ως άμισθου Αντιδημάρχου. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖOYME 

 

Τροποποιούμε την με αρ. 17810/26-2-2021 σε ορθή επανάληψη, Απόφασή μας και ορίζουμε 

άμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Ηρακλείου, με θητεία ενός έτους, εντός της τρέχουσας 

δημοτικής περιόδου και συγκεκριμένα από 1/6/2021 έως 31/5/2022, μεταβιβάζοντας σε αυτούς 

την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τον  Οργανισμό Εσωτερικής 

Υπηρεσίας, ως εξής: 

 

 

1. Ορίζουμε άμισθο Αντιδήμαρχο, ΚΕΠ, ΚΕΣΑΝ, Φύλαξης & Καθαριότητας Σχολικών 

Μονάδων τον δημοτικό σύμβουλο της παράταξης «Ηράκλειο για όλους» Αντώνιο 

Περυσινάκη  και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον ΟΕΥ: 

 

Α) της Δ/νσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (άρθρο 18 §1, §2, §3)  καθώς και  των 

Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Ν. Αλικαρνασσού (άρθρο 19 παρ. 1), Αγ. Μύρωνα (άρθρο 20), 
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Βενεράτου (άρθρο 21 παρ. 1) και Προφήτη Ηλία (άρθρο 22) που αφαιρούνται από την 

αντιδημαρχία Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών   

 

Β) της Δ/νσης Παιδείας,  Πολιτισμού και Νέας Γενιάς (άρθρο 13). 

 

1. από το Τμήμα Πολιτισμού − Αθλητισμού,  Νέας Γενιάς – Εθελοντισμού − ΚΕΣΑΝ (άρθρο 

13.2),  του ΚΕΣΑΝ  

2. του Τμήματος Φύλαξης και Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων (άρθρο 13.4) 

που αφαιρούνται από την αντιδημαρχία Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς   

 

 

 

2. Ορίζουμε ως άμισθο Αντιδήμαρχο, τον  δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας, επικεφαλής 

της παράταξης  «Ηράκλεια Πρωτοβουλία» Μανόλη Βασιλάκη, και του αναθέτουμε τον 

συντονισμό, την εποπτεία, και τον έλεγχο για τα θέματα που αφορούν στην καταγραφή 

και αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας (άρθρο 15 §7 του ΟΕΥ) και ειδικότερα:  

 

➢ Την τήρηση αρχείων και φακέλων με στοιχεία της δημοτικής περιουσίας . 

➢ Την αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας . 

➢ Την τήρηση αρχείου δωρεών, κληροδοτημάτων και εκμετάλλευση των. 

➢ Την περιφρούρηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. 

➢ Την τήρηση μηχανογραφημένου συγκεντρωτικού καταλόγου δημοτικής περιουσίας. 

➢ Την επιμέλεια της διαδικασίας μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση σχολικών κτιρίων και 

υπηρεσιών του Δήμου. 

➢ Εισηγήσεις για οικονομοτεχνικές προτάσεις και παρακολούθηση εφαρμογής των. 

 

 

3. Aπό τις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα την Αλικαρνασσό (αρθρ. 2), αναθέτουμε 

στην αντιδήμαρχο Ειρήνη (Ρένα)  Παπαδάκη Σκαλίδη  και τις αρμοδιότητες του 

Τμήματος Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την 

Αλικαρνασσό. 

 

 

Οι ανωτέρω άμισθοι αντιδήμαρχοι: 

1. θα έχουν την αρμοδιότητα υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, του 

τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, της υπογραφής της παραγράφου 3α του άρθρου 

66 του ν. 4270/14 και της υπογραφής της παραγράφου ια του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016, 

καθώς και του συνόλου των εγγράφων, βεβαιώσεων, συμβάσεων, διακηρύξεων, κ.λ.π που 

εκδίδονται στα πλαίσια λειτουργίας των υπηρεσιών τις οποίες επιβλέπουν, κατευθύνουν 

και ελέγχουν, 

2. θα κατευθύνουν και θα ελέγχουν σε συνεργασία με την Γενική Γραμματέα του Δήμου το 

αντίστοιχο προσωπικό σε θέματα της αρμοδιότητας τους, 

3. θα τελούν πολιτικούς γάμους και 

4. θα έχουν την  εποπτεία και την ευθύνη, για την τήρηση των κανόνων υγιεινής & 

ασφάλειας των υπαλλήλων που υπάγονται στις Δ/νσεις των. 
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Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. 17810/26-2-2021 σε ορθή επανάληψη, Απόφαση μας. 

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στον Τοπικό Ημερήσιο Τύπο - εφημερίδες  (ΠΑΤΡΙΣ, ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ), 

και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

            ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

Α. Αποδέκτες προς ενέργεια: 

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 

2. κ. Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

3. κ.κ. Αντιδημάρχους 

 

Β. Αποδέκτες προς ενημέρωση: 

1. ΝΠΔΔ Δήμου 

2. ΔΕΥΑΗ 

3. ΝΠΙΔ (Επιχειρήσεις Δήμου) 

4. Κοινότητες 

 

Γ. Εσωτερική Διανομή 

1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως 

3. Διευθύνσεις Δήμου 

4. Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού 
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