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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                        
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 
& Αθ. Διάκου 1                                                                                 
Τ.Κ.: 14565                                                                                       
Τηλ.: 2132030629                                                                           
Fax: 2132030630  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
Ο     Δ  Η  Μ  Α  Ρ  Χ  Ο  Σ     Δ  Ι  Ο  Ν  Υ  Σ  Ο  Υ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 “Αρμοδιότητες του Δημάρχου” του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010). 

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 44 παρ. 3 του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138/τ. Α΄/2011) “Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις”.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», 
περί εξουσιοδότησης υπογραφών.  

4. Την υπ’ αριθ. 15628/1411/11-5-2021 απόφαση του Δημάρχου Διονύσου, περί ορισμού 
Αντιδημάρχων και μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων.  

5. Την υπ’ αριθ. 1413/15636/11-5-2021 ΑΔ περί ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων. 
6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1546/τ.Β΄/27.06.2011. 
 

 
 

Α  Π  Ο Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  
 
Ορίζουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Διονύσου, κ. Παπαβασιλείου Χρήστο του 
Αβραάμ, κ. Λουκάτο Παναγή του Σωτηρίου, κ. Γαρεφαλάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, κ. Χιώτη 
Δημήτριο του Ιωάννη και   κ. Μυλωνά-Μπίκινη Παναγιώτα (Γιώτα) του Γεωργίου, Εντεταλμένους 
Συμβούλους  από 13/10/2022 και αναθέτουμε σε κάθε  έναν από αυτούς τις παρακάτω 
αρμοδιότητες ή εν μέρει αντικείμενα αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών ως εξής:  
 
 
 
Α. Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολεοδομίας και Έργων Βελτίωσης Υποδομών, το Δημοτικό Σύμβουλο 
της Παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ κ, κ. Παπαβασιλείου Χρήστο του Αβραάμ και 
του μεταβιβάζει την εποπτεία, την ευθύνη, τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που 
αφορούν: 
 

 Τη λειτουργία της Υπηρεσίας Πολεοδομίας. 
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 Την παρακολούθηση των εκτελούμενων Έργων Βελτίωσης Υποδομών (Αποχέτευση, Όμβρια, 
ΤΥΠΕΤ, έργα Αγίου Στεφάνου κλπ) από κοινού και σε συνεργασία με το Δήμαρχο και τους 
συναρμόδιους Αντιδημάρχους. 

 Την παρακολούθηση των οικιστικών - δασικών ζητημάτων από κοινού και σε συνεργασία με 
το Δήμαρχο και τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους. 

 
Β. Εντεταλμένο Σύμβουλο Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Διοργανώσεων, κ. Λουκάτο Παναγή του 
Σωτηρίου και του μεταβιβάζει την εποπτεία, την ευθύνη, τον συντονισμό και την υπογραφή όλων 
των πράξεων που αφορούν: 
 

 Τη λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση των ανοιχτών και κλειστών Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων. 

 Τη λειτουργία, συντήρηση και αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών του Δήμου. 

 Την ευθύνη για τη σύνταξη και έγκριση του Κανονισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων. 

 Τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, διοργανώσεων και δράσεων στο Δήμο. 
 
 
Γ. Εντεταλμένο Σύμβουλο Δημοτικών Κοινοτήτων και Αποκέντρωσης, κ. Γαρεφαλάκη Εμμανουήλ 
του Γεωργίου και του μεταβιβάζει την εποπτεία, την ευθύνη, το συντονισμό και την υπογραφή όλων 
των πράξεων που αφορούν: 
 

 Την αρμοδιότητα της διαρκούς επικοινωνίας με τους Προέδρους και τα Τοπικά Συμβούλια 
όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων, για τον καλύτερο συντονισμό του δημοτικού έργου σε 
τοπικό επίπεδο. 

 Την καταγραφή των προβλημάτων των Δημοτικών Κοινοτήτων και τη συνεργασία με το 
Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους με στόχο την ταχύτερη επίλυσή τους. 

 Την υποβολή προτάσεων προς το Δήμαρχο και τη Διοίκηση για διάφορα ζητήματα, μεταξύ 
των οποίων της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων εφόσον αυτό είναι εφικτό. 

 
Δ. Εντεταλμένο Σύμβουλο Διαχείρισης Πρασίνου, το Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης ΔΥΝΑΜΗ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ κ. Χιώτη Δημήτριο του Ιωάννη και του μεταβιβάζει την εποπτεία, την 
ευθύνη, τον συντονισμό και την υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν: 
 

 Το σχεδιασμό και τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη 
διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου.  

 Την εισήγηση για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους 
τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση 
των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, 
λιπάσματα, φάρμακα κ.λπ.).  

 Την αποδοτική λειτουργία του Φυτωρίου του Δήμου και των χώρων αποθήκευσης εργαλείων, 
λιπασμάτων και λοιπών υλικών.  

 Την εισήγηση για την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων 
εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου και των σχετικών προγραμμάτων αναγκών 
ανθρώπινου δυναμικού.  

 Την παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών 
συντήρησης πρασίνου και της ποιότητας των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.  

 Την υλοποίηση, με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα, του έργου συντήρησης 
πρασίνου και κηποτεχνίας.  

 Την ευθύνη του σωστού χειρισμού και της διατήρησης σε καλή κατάσταση των τεχνικών 
μέσων που χρησιμοποιούνται.  

 Τη συγκέντρωση και καταγραφή καθημερινών στοιχείων για την εκτέλεση των 
προγραμμάτων πρασίνου του Τμήματος.  
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 Το σχεδιασμό και  τη διαμόρφωση νέων πλατειών, τη βελτίωση των υπαρχουσών, καθώς και 
των δενδροστοιχιών και των αυλείων χώρων των Σχολείων και των Βρεφονηπιακών Σταθμών.  

 Το σχεδιασμό και την υποβολή προτάσεων για την επέκταση των υδραυλικών 
εγκαταστάσεων πρασίνου, καθώς και την κάλυψη αναγκών ύδρευσης πρασίνου, με επέκταση 
του συστήματος αυτόματου ποτίσματος.  

 Τη διαμόρφωση και την κατασκευή πλατειών, κοινοχρήστων χώρων, δενδροστοιχιών, 
σύμφωνα με τις μελέτες των αρμόδιων Διευθύνσεων.  

 Τη συντήρηση του πρασίνου σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους (περιλαμβάνεται κάθε 
κηπουρική φροντίδα, όπως: καθαρισμοί πλατειών, αφαίρεση ζιζανίων, κλαδέματα, λιπάνσεις, 
ποτίσματα, κουρέματα γκαζόν στις πλατείες, καθώς και καθαρισμοί ακαλύπτων χώρων,  
κλαδέματα δένδρων - δενδροστοιχιών κ.λπ.).  

 
 

Ε. Εντεταλμένη Σύμβουλο  Διαφάνειας και Εσωτερικού Έλεγχου, κ. Μυλωνά-Μπίκινη Παναγιώτα 
(Γιώτα) του Γεωργίου και της μεταβιβάζει την εποπτεία, την ευθύνη, τον συντονισμό και την 
υπογραφή όλων των πράξεων που αφορούν: 
 

 Την αρμοδιότητα του Εσωτερικού Έλεγχου. 

 Την αρμοδιότητα παρακολούθησης όλων των ενεργειών των υπηρεσιών για την εξασφάλιση 

της Διαφάνειας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». 
 
 

                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 

 
 

                             ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 
         Κοινοποίηση: 
         1. Οριζόμενοuς Εντεταλμένους Σύμβουλους   
 
          Εσωτερική Διανομή: 

  1. Γραφείο Δημάρχου 
  2. Οργανικές  μονάδες του Δήμου. 
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