
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμ. 498816 

Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) και 
ειδικότερα των άρθρων 3, 113, 114, 159, 160 και 186, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Την Α.Π. 37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
1661/τ.Β’/11-5-2018), με την οποία εγκρίθηκε η 121/2018 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του 
«Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής».

3. Την 616/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών με την οποία ανακηρύχθηκε ο Πε-
ριφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Πε-
ριφέρειας Αττικής για την περίοδο από 1-9-2019 έως 
31-12-2023.

4. Την Α.Π. 59639/20-8-2019 (αρ. 84) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ορκωμοσία και Εγκατάσταση 
των Περιφερειακών Αρχών» (ΑΔΑ: 6ΓΞΞ465ΧΘ7-ΦΟ2).

5. Το από 29-8-2019 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας της 
νέας περιφερειακής αρχής.

6. Το 465082/30-8-2019 έγγραφο της Δ/νσης Προϋ-
πολογισμού με το οποίο διαβιβάστηκε η από 30-8-2019 
βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Περι-
φέρειας Αττικής περί ύπαρξης πιστώσεων στον Προϋ-
πολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2019 για την 
κάλυψη της μισθοδοσίας των Αντιπεριφερειαρχών της 
Περιφέρειας Αττικής.

7. Την ανάγκη ταχύτερης και εύρυθμης λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και της 
απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πολιτών, αποφασίζουμε:

Τον ορισμό Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέ-
ρειας Αττικής και την ανάθεση χωρικής αρμοδιότητας 
στους παρακάτω Περιφερειακούς Συμβούλους:

1. Δημόπουλο Γεώργιο του Ανδρέα με Α.Δ.Τ. Φ 002238 
για την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
με αναπληρώτρια του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύ-
ματος, την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Βορείου Τομέα Αθηνών.

2. Νάνου Δήμητρα του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΜ 512717 
για την Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών με 
αναπληρωτή της, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, 
τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής  Ενότητας Ανα-
τολικής Αττικής.

3. Κεφαλογιάννη Λουκία του Νικήτα με Α.Δ.Τ. ΑΕ 
024120 για την Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα 
Αθηνών με αναπληρωτή της, σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος, τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

4. Λεωτσάκο Ανδρέα του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. 
Φ 353289 για την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα 
Αθηνών με αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος, τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής.

5. Αντωνάκου Σταυρούλα του Αγγέλου με Α.Δ.Τ. 
ΑΝ 046843 για την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς με 
αναπληρώτρια της, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμα-
τος, την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής  Ενότητας 
Νήσων.

6. Θεοδωρακοπούλου Βασιλική του Νικολάου με 
Α.Δ.Τ. ΑΖ 635785 για την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων 
με αναπληρώτρια της, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύ-
ματος, την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιώς.

7. Κοσμόπουλο Ελευθέριο του Κοσμά με Α.Δ.Τ. 
ΑΗ 537576 για την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Ατ-
τικής με αναπληρωτή του, σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος, τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενό-
τητας Δυτικού Τομέα Αθηνών.

8. Αυγερινό Αθανάσιο του Ευθυμίου με Α.Δ.Τ. 
ΑΚ 757168 για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής 
Αττικής με αναπληρώτρια του, σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος, την Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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Η θητεία των Αντιπεριφερειαρχών άρχεται από τη δη-
μοσίευση της παρούσης και διαρκεί ένα (1) έτος.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Περιφερειάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 

 

   Αριθμ. 499022 
Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ 

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) και 
ειδικότερα των άρθρων 3, 113, 114, 159, 160, 175, 176, 
177, 186 και 210 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρ. 9 του ν. 2690/1999 περί κύρω-
σης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

3. Την Α.Π. 37419/13479/8-5-2018 απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
1661/τ.Β’/11-5-2018), με την οποία εγκρίθηκε η 121/2018 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του 
«Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής».

4. Την 616/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών με την οποία ανακηρύχθηκε ο Πε-
ριφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Πε-
ριφέρειας Αττικής για την περίοδο από 1-9-2019 έως 
31-12-2023.

5. Την Α.Π. 59639/20-8-2019 (αρ. 84) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ορκωμοσία και Εγκατάσταση 
των Περιφερειακών Αρχών» (ΑΔΑ: 6ΓΞΞ465ΧΘ7-ΦΟ2).

6. Το από 29-8-2019 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας της 
νέας περιφερειακής αρχής.

7. Το 465082/30-8-2019 έγγραφο της Δ/νσης Προϋ-
πολογισμού με το οποίο διαβιβάστηκε η από 30-8-2019 
βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Περι-
φέρειας Αττικής περί  ύπαρξης πιστώσεων στον Προϋ-
πολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2019 για την 
κάλυψη της μισθοδοσίας των Αντιπεριφερειαρχών της 
Περιφέρειας Αττικής.

8. Την ανάγκη ταχύτερης και εύρυθμης λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και της 
απρόσκοπτης εξυπηρέτησης των πολιτών, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Πε-
ριφέρειας Αττικής τον Περιφερειακό Σύμβουλο Πέππα 
Νικόλαο του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 595043.

Β. Ορίζουμε Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτι-
κής Προστασίας και Περιβάλλοντος τον Περιφερειακό 
Σύμβουλο Κόκκαλη Βασίλειο του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ. 
ΑΝ 660332.

Γ. Ορίζουμε Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομι-
κών Πέππα Νικόλαο του Θεοδώρου.

Δ. Ορίζουμε αναπληρωτή του Αντιπεριφερειάρχη Οι-
κονομικών της Περιφέρειας Αττικής Πέππα Νικολάου 
του Θεοδώρου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, 
τον Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα Πολιτικής Προστασίας 
και Περιβάλλοντος Κόκκαλη Βασίλειο του Ευαγγέλου.

Ε. Ορίζουμε αναπληρωτή του Αντιπεριφερειάρχη για 
θέματα Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος Κόκ-
καλη Βασιλείου του Ευαγγέλου, σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος, τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Πέπ-
πα Νικόλαο του Θεοδώρου.

ΣΤ. Μεταβιβάζουμε στον Αντιπεριφερειάρχη Οικο-
νομικών της Περιφέρειας Αττικής Πέππα Νικόλαο του 
Θεοδώρου:

• την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων 
που υπάγονται στη Γενική Δ/νση Οικονομικών όπως προ-
βλέπονται στα άρθρα 39 έως και 44 του «Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»,

• τη λήψη απόφασης για τη διάθεση των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού,

• την υπογραφή δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, 
υπηρεσιών, έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που συ-
νάπτονται βάσει του υφιστάμενου νομικού και θεσμι-
κού πλαισίου και δεν υπερβαίνουν το ποσό των 222.000 
ευρώ χωρίς ΦΠΑ,

• την άσκηση των αρμοδιοτήτων όπως προβλέπονται 
στο άρθρο 5, παρ.19 του ν. 4623/2019,

• την άσκηση των αρμοδιοτήτων όπως προβλέ-
πονται στο άρθρο 35, παρ.3, περιπτώσεις I και II, του 
«Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής», συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής ιδιω-
τικών συμφωνητικών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινή-
των σε τρίτους, που προβλέπονται στο π.δ. 242/1996 
(ΦΕΚ Α’/179), όπως ισχύει, καθώς και της βεβαίωσης περί 
συνέχισης της χρήσης ακινήτου από την Περιφέρεια, δυ-
νάμει της διάταξης του άρθρου 30, παρ.1, του ν. 4417/2016 
(ΦΕΚ Α΄/241), όπως ισχύει.

• την άσκηση των αρμοδιοτήτων όπως προβλέπονται 
στο άρθρο 35, παρ. 4, περίπτωση V, του «Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»,

• την άσκηση της αρμοδιότητας όπως προβλέπεται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 
Α’/159), όπως κάθε φορά ισχύει, σε συνδυασμό με τα 
διαλαμβανόμενα στο άρθρο. 15, παρ. 3, του ν. 4625/2019,

• την άσκηση των αρμοδιοτήτων όπως προβλέπονται 
στο άρθρο 36, παρ.3, περίπτωση I του «Οργανισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»,

• την υπογραφή συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού, που 
συνάπτονται βάσει του υφιστάμενου νομικού και θεσμι-
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κού πλαισίου, που αφορούν στη μεταφορά μαθητών από 
τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμ-
βανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδι-
κής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων.

Ζ. Μεταβιβάζουμε στον Αντιπεριφερειάρχη Κόκκαλη 
Βασίλειο του Ευαγγέλου την άσκηση αρμοδιοτήτων της 
Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας όπως προ-
βλέπονται στο άρθρο 21 του «Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

Η θητεία των ως άνω Αντιπεριφερειαρχών άρχεται από 
τη δημοσίευση της παρούσης και διαρκεί ένα (1) έτος.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Περιφερειάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ   
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*14006880309190004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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