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Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87Α/7-6-2010) ,
φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ 1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4555/2018.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α' 87), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πξφγξακκα
Κιεηζζέλεο Η, θαη ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 4623/2019(Α' 134), αλαθνξηθά κε ηνλ
νξηζκφ ησλ Αληηδεκάξρσλ
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν. 3852/2010 (Α' 87), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην
άξζξν 33 ηνπ Ν.4483/2017 (Α’ 107), ζρεηηθά κε ηελ αληηκηζζία αηξεηψλ.
4. Σελ αξηζκ. 82/59633/20-8-2019 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα
"Οξηζκφο Αληηδεκάξρσλ"
5. Σελ αξηζκ. 72865(ΦΔΚ 5726Β/19-12-2018) Τπνπξγηθή απφθαζε, πεξί ηξνπνπνίεζεο
ηεο αξηζκ. 54698/5-10-2018 (Β 4704) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη
Οηθνλνκηθψλ "Καζνξηζκφο απνδνρψλ α)αηξεηψλ νξγάλσλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο θαη β)γεληθψλ γξακκαηέσλ δήκσλ"
6. Σα επίζεκα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα γηα ηνλ Γήκν Αηγάιεσ , ζχκθσλα κε ηα νπνία ν
πιεζπζκφο ηνπ αλέξρεηαη ζηνπο 69.946 θαηνίθνπο.
7. Σν γεγνλφο φηη βάζεη πιεζπζκηαθψλ θξηηεξίσλ κπνξνχλ λα νξηζζνχλ έμη(6)
Αληηδήκαξρνη.
8. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΟΔΤ) ηνπ Γήκνπ καο (ΦΔΚ 2446/Β'/15-92014).
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Α. Οξίδεη ηνπο θαηωηέξω δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ωο Αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ Αηγάιεω,
κε ζεηεία από 3-9-2019 θαη κέρξη 2-9-2020, εληόο ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηόδνπ θαη
ηνπο κεηαβηβάδεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηόηεηεο ωο εμήο:
1. ηνλ θ. Μαδαξάθε Μάξην, Αληηδήκαξρν Καζεκεξηλόηεηαο, Υωξνηαμίαο θαη Αζηηθώλ
Γνκώλ Αλαπιάζεωλ, κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:
 Σε κέξηκλα, ην ζπληνληζκό θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό πξνηεξαηνηήηωλ ζρεηηθά κε ηηο
παξεκβάζεηο επίιπζεο πξνβιεκάηωλ θαζεκεξηλόηεηαο πνπ αλαθύπηνπλ ζηελ
πόιε θαη ηελ επνπηεία εθαξκνγήο απηώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Αληηδεκάξρνπο
Καζαξηόηεηαο – Αλαθύθιωζεο, Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη Γεκνηηθήο
πγθνηλωλίαο, θαη Πξαζίλνπ θαη ηνπο Πξνϊζηακέλνπο ηωλ Γ/λζεωλ Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ, Καζαξηόηεηαο θαη Αλαθύθιωζεο θαη Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ .
 Σε γεληθή επνπηεία, έιεγρν & επίβιεςε ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ (πιελ
ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλωλίαο θαη ηνπ ζπληνληζκνύ θαη
δηνηθεηηθήο νξγάλωζεο ηνπ Σκήκαηνο Σερληθώλ πλεξγείωλ ηεο Γ/λζεο απηήο)
θαη ηεο Γηεύζπλζεο Τπεξεζηώλ Γόκεζεο
 Σελ ππνγξαθή ησλ εληνιψλ γηα πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ
ππεξεζηψλ.
 Σελ επηκέιεηα θαη παξαθνινχζεζε ζχληαμεο κειεηψλ, εθηέιεζεο έξγσλ,
πξνγξακκάησλ, εξγαζηψλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.
 Σελ ππνγξαθή ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο ησλ πάζεο θχζεσο κειεηψλ θαη ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ επνπηεχεη.
 Σελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ
θαη ηε δηάζεζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ θαη ηεο
πξφηαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Γήκνπ, γηα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ επνπηεχεη.
 Σελ ππνγξαθή φισλ ησλ εγγξάθσλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ επνπηεχεη, πιελ:
α) απηψλ πνπ ε ππνγξαθή ηνπο έρεη εθρσξεζεί ζε ππεξεζηαθφ παξάγνληα
β) ησλ δηαθεξχμεσλ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ έξγσλ θαη κειεηψλ
 Σε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ησλ ππνγξαθψλ ησλ Δπηηξνπψλ Παξαιαβήο θαη Δηζήγεζεο
γηα αλάζεζε πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηνπ
Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 171/1987 θαη ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/Α' /8-8-2016) ησλ
ππεξεζηψλ απηψλ.
 Σε κειέηε θαη εηζήγεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ππεξσξηαθήο θαη θαηά ηηο Κπξηαθέο
θαη αξγίεο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.
 Σε κέξηκλα θαη ην ζπληνληζκφ γηα ηε ιήςε ησλ θάζε θχζεσο κέηξσλ πξνο απνθπγή
αηπρεκάησλ ζε φινπο ηνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηνπο ινηπνχο Αληηδεκάξρνπο σο
θαη ηνπο Γηεπζπληέο θαη ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ.
 Σελ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ.
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2. ηελ θ. Εαραξνπνύινπ-Γηαλλνπιάηνπ Υξπζνύια, Αληηδήκαξρν Γηνίθεζεο θαη
Οηθνλνκηθώλ, κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:
 Σελ γεληθή επνπηεία, έιεγρν & επίβιεςε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ, ηεο
Γ/λζεο Κέληξωλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ(ΚΔΠ) θαη ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ.
 Σελ ππνγξαθή ησλ εληνιψλ γηα πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
επνπηεχεη.
 Σελ επηκέιεηα θαη παξαθνινχζεζε ζχληαμεο κειεηψλ θαη εθηέιεζεο πξνγξακκάησλ,
εξγαζηψλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ επνπηεχεη.
 Σελ ππνγξαθή ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο ησλ πάζεο θχζεσο κειεηψλ θαη ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ επνπηεχεη.
 Σελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ
θαη ηε δηάζεζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ θαη ηεο
πξφηαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Γήκνπ, γηα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ επνπηεχεη απηψλ θαζψο θαη ησλ
ινηπψλ ππεξεζηψλ πνπ ε άζθεζε ηεο ελ ιφγσ αξκνδηφηεηαο δελ έρεη κεηαβηβαζηεί ζε
άιιν Αληηδήκαξρν.
 Σε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ησλ ππνγξαθψλ ησλ Δπηηξνπψλ Παξαιαβήο θαη Δηζήγεζεο
γηα αλάζεζε πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηνπ
Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 171/1987 θαη ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/Α' /8-8-2016) ησλ
ππεξεζηψλ απηψλ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ πνπ ε άζθεζε ηεο ελ ιφγσ
αξκνδηφηεηαο δελ έρεη κεηαβηβαζηεί ζε άιιν Αληηδήκαξρν.
 Σελ ππνγξαθή θάζε εγγξάθνπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ επνπηεχεη (πιελ απηψλ πνπ
εθρσξήζεθε ε αξκνδηφηεηα ζε ππεξεζηαθφ παξάγνληα, ησλ πξάμεσλ δηνξηζκνχ ή
πξφζιεςεο, ησλ πξάμεσλ θάζε είδνπο ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ησλ ππαιιήισλ
θαζψο θαη ησλ πξάμεσλ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ).
 Σελ κειέηε θαη εηζήγεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ππεξσξηαθήο θαη θαηά ηηο Κπξηαθέο
θαη αξγίεο απαζρφιεζεο ηνπ Πξνζσπηθνχ, ησλ ππεξεζηψλ πνπ επνπηεχεη.
 Σνλ έιεγρν πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζην
θεληξηθφ θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηηο Γ/λζεηο
πνπ επνπηεχεη.
 Να ζρεδηάδεη θαη λα εηζεγείηαη ηελ αλάπηπμε, βειηίσζε θαη νξγάλσζε ησλ
ηερλνινγηψλ θαη ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαη
απνδνηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ.
 Σε κέξηκλα γηα ηε ιήςε ησλ θάζε θχζεσο κέηξσλ πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ ζε
φινπο ηνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζε
ζπλεξγαζία θαη κε ηνπο ινηπνχο Αληηδεκάξρνπο σο θαη ηνπο Γηεπζπληέο θαη
Πξντζηακέλνπο ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ.
 Σελ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ.
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3. ηνλ θ. Αξβαλίηε Υξήζην, Αληηδήκαξρν Καζαξηόηεηαο – Αλαθύθιωζεο, Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο θαη Γεκνηηθήο πγθνηλωλίαο, κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:
 Σε γεληθή επνπηεία, έιεγρν & επίβιεςε ηεο Γηεύζπλζεο ΚαζαξηόηεηαοΑλαθύθιωζεο, ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλωλίαο
 Σελ ππνγξαθή ησλ εληνιψλ γηα πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.
 Σελ επηκέιεηα θαη παξαθνινχζεζε ζχληαμεο κειεηψλ θαη εθηέιεζεο πξνγξακκάησλ,
εξγαζηψλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ επνπηεχεη.
 Σελ ππνγξαθή ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο ησλ πάζεο θχζεσο κειεηψλ θαη ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ επνπηεχεη.
 Σελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ
θαη ηε δηάζεζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ θαη ηεο
πξφηαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Γήκνπ, γηα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ επνπηεχεη.
 Σελ ππνγξαθή θάζε εγγξάθνπ ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, πιελ απηψλ πνπ ε ππνγξαθή
ηνπο έρεη αλαηεζεί ζε ππεξεζηαθφ παξάγνληα.
 Σε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ησλ ππνγξαθψλ ησλ Δπηηξνπψλ παξαιαβήο θαη Δηζήγεζεο
γηα αλάζεζε πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηνπ
Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 171/1987 θαη ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/Α' /8-8-2016) ησλ
ππεξεζηψλ απηψλ.
 Σε κειέηε θαη εηζήγεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ππεξσξηαθήο θαη θαηά ηηο Κπξηαθέο
θαη αξγίεο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο θαη
Αλαθχθισζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ επνπηεχεη.
 Σελ επνπηεία ησλ Φπιάθσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο θαη ησλ Γεκνηηθψλ
θηηξίσλ.
 Σελ ππνγξαθή ησλ εηδνπνηήζεσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ
εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ καο νρεκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
 Σε κέξηκλα γηα ηε ιήςε ησλ θάζε θχζεσο κέηξσλ πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ ζε
φινπο ηνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζε
ζπλεξγαζία θαη κε ηνπο ινηπνχο Αληηδεκάξρνπο σο θαη ηνπο Γηεπζπληέο θαη ηνπο
Πξντζηακέλνπο ησλ ινηπψλ ππεξεζηψλ .
 Σελ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ.
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4. ηνλ θ. Μαλδξαθιή Παλαγηώηε, Αληηδήκαξρν Πξαζίλνπ θαη Αλαβάζκηζεο Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο, κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:
 Σε γεληθή επνπηεία, έιεγρν & επίβιεςε ηεο Γηεύζπλζεο Πξαζίλνπ.
 Σελ ππνγξαθή ησλ εληνιψλ γηα πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο ηεο Γηεχζπλζεο απηήο
 Σελ επηκέιεηα θαη παξαθνινχζεζε ζχληαμεο κειεηψλ, εθηέιεζεο έξγσλ, πξνγξακκάησλ,
πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ ηεο ππεξεζίαο Πξαζίλνπ.
 Σελ ππνγξαθή ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο ησλ πάζεο θχζεσο κειεηψλ θαη ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ επνπηεχεη.
 Σελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη
ηε δηάζεζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ θαη ηεο πξφηαζεο
αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, γηα
δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ επνπηεχεη.
 Σελ ππνγξαθή θάζε εγγξάθνπ ηεο ππεξεζίαο πξαζίλνπ, πιελ απηψλ πνπ ε ππνγξαθή
ηνπο έρεη αλαηεζεί ζε ππεξεζηαθφ παξάγνληα.
 Σε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ησλ ππνγξαθψλ ησλ Δπηηξνπψλ παξαιαβήο θαη Δηζήγεζεο γηα
αλάζεζε πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ
Γηαηάγκαηνο 171/1987 θαη ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/Α' /8-8-2016) ησλ ππεξεζηψλ πνπ
επνπηεχεη.
 Σε κειέηε θαη εηζήγεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο θαη θαηά ηηο
Κπξηαθέο θαη αξγίεο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο Πξαζίλνπ.
 Σελ επζχλε ζπλεξγαζίαο κε ην ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ
ΑΓΔΠΟΣΧΝ ΕΧΧΝ (ΓΗΚΔΠΑΕ).
 Σε κέξηκλα γηα ηε ιήςε ησλ θάζε θχζεσο κέηξσλ πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ ζε φινπο
ηνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζε ζπλεξγαζία θαη κε
ηνπο ινηπνχο Αληηδεκάξρνπο σο θαη ηνπο Γηεπζπληέο θαη ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ
ινηπψλ ππεξεζηψλ.
 Σελ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ.
5. ηνλ θ. Μάλδξν Ζιία, Αληηδήκαξρν Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο θαη Ρύζκηζεο
Δπηρεηξεκαηηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ, κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:
 Σε γεληθή επνπηεία, έιεγρν & επίβιεςε ηεο Γ/λζεο Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο , ηεο
Γ/λζεο Παηδηθώλ ηαζκώλ θαη ηνπ ηκήκαηνο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη
Αδεηνδνηήζεωλ ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Αλάπηπμεο θαη Γηαθάλεηαο.
 Σελ ππνγξαθή ησλ εληνιψλ γηα πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ
 Σελ επηκέιεηα θαη παξαθνινχζεζε ζχληαμεο κειεηψλ θαη εθηέιεζεο πξνγξακκάησλ,
εξγαζηψλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ επνπηεχεη.
 Σελ ππνγξαθή ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο ησλ πάζεο θχζεσο κειεηψλ θαη ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ επνπηεχεη.
 Σελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη
ηε δηάζεζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ θαη ηεο πξφηαζεο
αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, γηα
δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ επνπηεχεη
 Σελ ππνγξαθή θάζε εγγξάθνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ηηο νπνίεο επνπηεχεη, πιελ
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απηψλ πνπ ην δηθαίσκα ππνγξαθήο εθρσξήζεθε αξκνδίσο ζε ππεξεζηαθφ παξάγνληα.
Σε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ησλ ππνγξαθψλ ησλ Δπηηξνπψλ Παξαιαβήο θαη Δηζήγεζεο γηα
αλάζεζε πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο Πξνεδξηθνχ
Γηαηάγκαηνο 171/1987 θαη ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/Α' /8-8-2016) ησλ ππεξεζηψλ
απηψλ.
Σε κειέηε θαη εηζήγεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ηνπ
πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ επνπηεχεη .
Σε κέξηκλα γηα ηε ιήςε ησλ θάζε θχζεσο κέηξσλ πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ ζε φινπο
ηνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζε ζπλεξγαζία θαη κε
ηνπο ινηπνχο Αληηδεκάξρνπο σο θαη ηνπο Γηεπζπληέο θαη Πξντζηακέλνπο ησλ ινηπψλ
ππεξεζηψλ.
Σελ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ.

6. ηνλ θ. Αζεκαθόπνπιν Νηθόιαν, Αληηδήκαξρν Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ,
κεηαβηβάδνπκε ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο:
 Σελ γεληθή επνπηεία, έιεγρν & επίβιεςε ηεο Γ/λζεο Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ θαη
Αζιεηηζκνύ (πιελ ηνπ ζπληνληζκνύ, ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο δξάζεωλ,
πξνγξακκάηωλ, εθδειώζεωλ ηωλ Σκεκάηωλ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο
Γηεύζπλζεο απηήο) θαζώο θαη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ παξαρώξεζε ζε
ηξίηνπο ηωλ ππνδνκώλ ηνπο.
 Σελ ππνγξαθή ησλ εληνιψλ γηα πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ
επνπηεχεη.
 Σελ επηκέιεηα θαη παξαθνινχζεζε ζχληαμεο κειεηψλ θαη εθηέιεζεο πξνγξακκάησλ,
εξγαζηψλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ επνπηεχεη.
 Σελ ππνγξαθή ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο ησλ πάζεο θχζεσο κειεηψλ θαη ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ επνπηεχεη.
 Σελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ
θαη ηε δηάζεζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ θαη ηεο
πξφηαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Γήκνπ, γηα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηηο ππεξεζίεο πνπ επνπηεχεη.
 Σελ ππνγξαθή θάζε εγγξάθνπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ επνπηεχεη, πιελ απηψλ πνπ
εθρσξήζεθε ε αξκνδηφηεηα ζε ππεξεζηαθφ παξάγνληα.
 Σε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ησλ ππνγξαθψλ ησλ Δπηηξνπψλ Παξαιαβήο θαη Δηζήγεζεο
γηα αλάζεζε πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηνπ
Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 171/1987 θαη ηνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/Α' /8-8-2016) ησλ
ππεξεζηψλ απηψλ.
 Σελ κειέηε θαη εηζήγεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ππεξσξηαθήο θαη θαηά ηηο Κπξηαθέο
θαη αξγίεο απαζρφιεζεο ηνπ Πξνζσπηθνχ, ησλ ππεξεζηψλ πνπ επνπηεχεη.
 Δπηπιένλ γηα ην Σκήκα Παηδείαο, Νέαο Γεληάο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο
κεηαβηβάδνπκε:
 Tε κέξηκλα γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ
πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη γηα ηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο.
 Σε κέξηκλα γηα ηελ ιήςε κέηξσλ θχιαμεο ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ηνπ εζληθνχ
ζπζηήκαηνο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε επηθχιαμε
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επηθάιπςεο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη παξνρή θάζε αλαγθαίαο
δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη γηα ηελ
άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο (άξζξν 243 ηνπ ΓΚΚ).
Σε ζπλεξγαζία κε ηελ ηερληθή ππεξεζία, γηα ηε ζπληήξεζε, βειηίσζε θαη
αλαβάζκηζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ.
Σε κέξηκλα γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ, γηα ζηέγαζε δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο Γ/λζεηο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ.
ε πεξίπησζε ζπζηέγαζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηε κέξηκλα θαζνξηζκνχ ηεο
απνθιεηζηηθήο ρξήζεο νξηζκέλσλ ρψξσλ απφ θάζε ζρνιηθή κνλάδα θαη ηεο θνηλήο
ρξήζεο ησλ ππνινίπσλ ρψξσλ, θαζψο θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηεο
θάζε ζπζηεγαδφκελεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Σελ επνπηεία ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο, ηελ νπνία ελεκεξψλεη γηα ζέκαηα
αξκνδηφηεηαο ηεο θαη ηεο παξέρεη θάζε αλαγθαία δηνηθεηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηεο.
Σν ζρεδηαζκφ θαη κέξηκλα γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ
γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, αιιά θαη γηα ηελ γεληθή παηδεία ησλ θαηνίθσλ.
Σε κέξηκλα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο
ζην πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ζχκθσλα
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (εθπαηδεπηηθνί,
γνλείο, καζεηέο) γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο.
Σελ εηζήγεζε θαηαλνκήο πηζηψζεσλ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο γηα ηελ θάιπςε ησλ
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ησλ ζρνιείσλ, ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ
θηηξίσλ θιπ.
Σελ εηζήγεζε γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζηνπο γνλείο
θαη θεδεκφλεο πνπ δελ εγγξάθνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν θαη ακεινχλ γηα ηελ
ηαθηηθή θνίηεζή ηνπο.
Σελ εηζήγεζε γηα ηε δηαθνπή καζεκάησλ, ιφγσ εθηάθησλ ζπλζεθψλ ή επηδεκηθήο
λφζνπ, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ.
Σελ εηζήγεζε γηα ηε δηάζεζε δηδαθηεξίνπ γηα άιιεο ρξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ή γηα
ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
ρνιηθέο Δπηηξνπέο.
Σελ ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ Νέσλ θαη ηε ζπλεξγαζία κε απηφ
γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πιήξε θαη ειεχζεξε
αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ λέσλ.
Σε κέξηκλα γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο
λένπο θαη εθπνξεχνληαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο.
Σε κέξηκλα γηα ηε ιήςε ησλ θάζε θχζεσο κέηξσλ πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ ζηα
ζρνιεία, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γ/ληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.
Σελ ηέιεζε πνιηηηθψλ γάκσλ.
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Β. ηελ πεξίπηωζε απνπζίαο ή θωιύκαηνο ηνπ Γεκάξρνπ, απηόο ζα αλαπιεξώλεηαη θαη νη
αξκνδηόηεηέο ηνπ ζα αζθνύληαη, θαηά ζεηξά, από ηνπο Αληηδεκάξρνπο:
ΥΡ. ΑΡΒΑΝΗΣΖ
ΥΡ. ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟΤ-ΓΗΑΝΝΟΤΛΑΣΟΤ
Μ. ΜΑΕΑΡΑΚΖ
Π. ΜΑΝΓΡΑΦΛΖ
ΖΛ. ΜΑΝΓΡΟ
Ν. ΑΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ

Γ. Ζ παξνύζα λα δεκνζηεπηεί ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα θαη λα
αλαξηεζεί ζην πξόγξακκα “Γηαύγεηα” θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ:
1. Γ/λζεηο θαη Σκήκαηα Γήκνπ
2. Οξηδφκελνπο Αληηδεκάξρνπο
3. Γεληθφ Γξακκαηέα Γήκνπ.

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
ΓΚΗΚΑ ΗΩΑΝΝΖ
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