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ΘΔΜΑ : «Οξηζκόο Αληηδεκάξρσλ».
Ο Γήκαξρνο Νεάπνιεο-Σπθεώλ, έρνληαο ππόςε :
1..Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Ν. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87/Α΄/7-6-2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή
ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», αλαθνξηθά κε
ηνλ νξηζκό ησλ Αληηδεκάξρσλ θαη ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Γεκάξρνπ.
2. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 16 ηνπ άξζξνπ 282 «Γεληθέο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο» ηνπ Νόκνπ
3852/2010, γηα ηε ζεηεία ησλ Αληηδεκάξρσλ ηελ πεξίνδν 2010-2014.
3. Τελ αξηζ. 45892/11-8-2010 απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Πξσηνβάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζκηνη Οξγαληζκνί Τνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο ηεο Φώξαο κε ην Ν. 3852/2010 θαη αλαινγηθή θαηαλνκή πιεζπζκνύ ζηηο
δεκνηηθέο θνηλόηεηεο ηνπ άξζξνπ 2, παξαγξ. 4 ηνπ Ν. 3852/2010, ν νπνίνο δελ είλαη
δπλαηόλ
λα θαηαλεκεζεί, ιόγσ ειιηπώλ ζηνηρείσλ ηόπνπ εγθαηάζηαζεο» (Φ.Δ.Κ1292./Β΄/2010),
όπσο
ηζρύεη.
4. Τν γεγνλόο όηη ν Γήκνο Νεάπνιεο-Σπθεώλ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59, παξαγξ.
2,
ηνπ Ν.3852/2010.
5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
114/Α΄/2006.
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ
Α. Οξίδνπκε ηνπο θαησηέξσ Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο σο Αληηδεκάξρνπο ηνπ
Γήκνπ Νεάπνιεο-Σπθεώλ, κε ζεηεία από 1/1/2011 κέρξη 31/12/2012, εληόο ηεο ηξέρνπζαο
δεκνηηθήο πεξηόδνπ, θαη ηνπο κεηαβηβάδνπκε αξκνδηόηεηεο σο εμήο :
1. Σον κ. Απαηζίδη Γημήηπιο ηος Κωνζηανηίνος θαηά ηόπνλ θαη θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν
γηα ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Σπθεώλ θαη κεηαβηβάδνπκε ζηνλ αλσηέξσ ηηο παξαθάησ
αξκνδηόηεηεο:
α) Τελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε
δεκνηηθή ελόηεηα.

β) Τελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηε
δεκνηηθή ελόηεηα.
γ) Τελ κέξηκλα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζηε
δεκνηηθή ελόηεηα.
δ) Τε ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ ηνπηθώλ θαη δεκνηηθώλ
θνηλνηήησλ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπο.
ε) Τελ επζύλε θαη επνπηεία ηνπ Απηνηεινύο Γξαθείνπ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πξόλνηαο ηνπ
Γήκνπ.
ζη) Τελ επνπηεία ηνπ Σπκβνπιεπηηθνύ Σηαζκνύ-Πηζηνπνηεκέλνπ Κέληξνπ Σπλνδεπηηθώλ
Υπνζηεξηθηηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ.
δ) Τν ζπληνληζκό δξάζεο ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ πξναγσγή θαη πξόιεςε πγείαο, ηελ
θνηλσληθή έληαμε Αηόκσλ κε αλαπεξία θαη αηόκσλ πνπ πθίζηαληαη θνηλσληθό απνθιεηζκό, ηελ
ππνζηήξημε νηθνλνκηθά αδπλάησλ θαη απόξσλ δεκνηώλ θαη γεληθά εππαζώλ νκάδσλ ηνπ
πιεζπζκνύ ηνπ Γήκνπ, θαζώο επίζεο θαη ηελ επζύλε αληηκεηώπηζεο ησλ θνηλσληθνπνιηηθώλ
δνκώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94, παξαγξ. 3 ηνπ Νόκνπ 3852/2010.
ε) Τν ζπληνληζκό ηεο δξάζεο εζεινληηθώλ νκάδσλ θαη ηελ επνπηεία ηεο Γεκνηηθήο Τξάπεδαο
αίκαηνο ηνπ Γήκνπ.
ζ). Τελ παξαιαβή πάζεο θύζεσο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ θαη ινηπώλ εγγξάθσλ
θνηλνπνηνύκελσλ ζην Γήκν επί απνδείμεη παξά παληόο ηδηώηε ή δεκνζίνπ νξγάλνπ.
η) Τελ άζθεζε θαζεθόλησλ ιεμηάξρνπ θαη ηελ ηέιεζε πνιηηηθώλ γάκσλ ζε πεξίπησζε
απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ Γεκάξρνπ
Τέινο, εμνπζηνδνηνύκε ηνλ αλσηέξσ όπσο ππνγξάθεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3463/2006 (Φ.Δ.Κ 114/Α΄/2006) «Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»,ηηο
πάζεο θύζεσο βεβαηώζεηο, ηα πηζηνπνηεηηθά πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ
δεκνηώλ γηα εμππεξέηεζή ηνπο, ηα έγγξαθα πξνο Γήκνπο , θαζώο θαη θάζε ζρεηηθό έγγξαθν
πνπ αθνξά ηελ άζθεζε ησλ κεηαβηβαδόκελσλ αξκνδηνηήησλ, είηε απηέο αθνξνύλ ηε δεκνηηθή
ελόηεηα Σπθεώλ, είηε ηηο ελ γέλεη κεηαβηβαδόκελεο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γήκνπ.
2. Σην κ. Σζοςκαλά Αικαηεπίνη ηος ηέλλιος θαηά ηόπνλ θαη θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν γηα ηε
Γεκνηηθή Δλόηεηα Νεάπνιεο θαη κεηαβηβάδνπκε ζηελ αλσηέξσ ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο:
α) Τελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε
δεκνηηθή ελόηεηα.
β) Τελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηε
δεκνηηθή ελόηεηα.
γ) Τε κέξηκλα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζηε
δεκνηηθή ελόηεηα.
δ) Τε ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ ηνπηθώλ θαη δεκνηηθώλ
θνηλνηήησλ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπο.
ε) Τελ επζύλε θαη επνπηεία ηεο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ
Γήκνπ, [ηελ ππνγξαθή ησλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ κηζζνδνζίαο ηνπ ηαθηηθνύ θαη έθηαθηνπ
πξνζσπηθνύ, ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ δαπαλώλ πνζνύ έσο 1000,00 επξώ, ηελ ππνγξαθή
ησλ ρξεκαηηθώλ εληνιώλ, ησλ απνδείμεσλ πιεξσκήο θαη ησλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ ηεο
παγίαο πξνθαηαβνιήο. θαζώο επίζεο θαη ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ εθδηδνκέλσλ από ην
γξαθείν πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ βεβαηώζεσλ, πηζηνπνηεηηθώλ θαη απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ
ηελ πξνϋπεξεζία, ηηο θαλνληθέο, αλαξξσηηθέο θ.ι.π άδεηεο ηνπ κόληκνπ θαη έθηαθηνπ
πξνζσπηθνύ, ηηο κηζζνινγηθέο πξναγσγέο θαη επηδόκαηα ηνπ κόληκνπ πξνζσπηθνύ
(κηζζνινγηθό θιηκάθην, επηδόκαηα ρξόλνπ) θαζώο θαη ηεο ηήξεζεο σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπ

-

-

πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ (ηαθηηθνύ θαη έθηαθηνπ), θαη απνθάζεσλ κεηαβνιώλ ηνπ
Γεκνηνινγίνπ θαη Μ. Αξξέλσλ. ].
ζη) Τελ παξαθνινύζεζε εθαξκνγήο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ.
δ) Τε θξνληίδα είζπξαμεο όισλ ησλ εζόδσλ ηνπ Γήκνπ.
ε) Τε θξνληίδα βεβαίσζεο αλείζπξαθησλ νθεηιώλ πξνο ην Γήκν.
ζ) Τε θξνληίδα είζπξαμεο όισλ ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη από ην Γήκν (παξαβάζεηο
Κ.Ο.Κ., παξαβάζεηο θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ, θ.ι.π.).
η) Τελ επζύλε γηα ζέκαηα δηαθάλεηαο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Γήκνπ.
ηα) Τελ ππνγξαθή πάζεο θύζεσο αδεηώλ πνπ εθδίδεη ην Γξαθείν Πξνζόδσλ θαη Γεκνηηθήο
Πεξηνπζίαο, θαζώο θαη όισλ ησλ απνθάζεσλ επηβνιήο πξνζηίκσλ.
ηβ) Τε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ησλ ππνγξαθώλ ησλ κειώλ ησλ επηηξνπώλ παξαιαβήο πιηθώλ
θαη βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο εξγαζηώλ.
ηγ) Τελ επζύλε θαη επνπηεία ηεο Γηεύζπλζεο Κ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ.
ηδ) Τε θξνληίδα πηζηήο ηήξεζεο θαη εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία
θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη γεληθά επηρεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ άδεηα
ιεηηνπξγίαο από ην Γήκν (δηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο, έιεγρνο παξαβάζεσλ πγεηνλνκηθώλ
δηαηάμεσλ, αλάθιεζε ή αθαίξεζε άδεηαο, ζθξάγηζε θαηαζηήκαηνο θ.ι.π. ).
ηε) Τελ επζύλε θαη επνπηεία ηνπ Γξαθείνπ Παηδείαο ηνπ Γήκνπ.
ηζη) Τελ εθπόλεζε, εθαξκνγή θαη παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζρνιηθήο ζηέγεο ηνπ
Γήκνπ θαη πην εηδηθά :
Τελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ ηνπ Γήκνπ κε ηνλ Ο.Σ.Κ. Α.Δ. πνπ
αθνξνύλ ηε ζρνιηθή ζηέγε.
Τελ πξνώζεζε θαη θαηάξηηζε λέσλ πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ εμαγνξά
νηθνπέδσλ θαη ηελ θαηαζθεπή ζρνιείσλ.
Τελ παξαθνινύζεζε θαη πξνώζεζε όισλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ
απόθηεζε γεο γηα ηελ θαηαζθεπή ζρνιείσλ (ραξαθηεξηζκνί ρξήζεο, δηαδηθαζία
απαιινηξίσζεο, εμαγνξά απνδεκηώζεηο θ.ι.π.)
Τελ επνπηεία εθπόλεζεο κειεηώλ γηα ηελ θαηαζθεπή ζρνιείσλ, ηεο αληίζηνηρεο
δηαδηθαζίαο δεκνπξάηεζήο ηνπο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπο.
ηδ)Τελ επνπηεία ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ «ζρνιηθνύ θύιαθα» θαη ζρνιηθνύ ηξνρνλόκνπ», ηνπ
Γήκνπ.
ηε) Τελ επνπηεία γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθηλήζεσλ ησλ καζεηώλ κε
ιεσθνξεία ζην Γήκν.
ηζ) Τελ εθπόλεζε θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθώλ, πνιηηηζηηθώλ, αζιεηηθώλ, πεξηβαιινληηθώλ,
θνηλσληθώλ, πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη άιισλ πξνγξακκάησλ ζηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ.
.θ) Τε ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο θαη ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηνπο ζε όιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο
εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ.
θα) Τελ επνπηεία ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο Παηδείαο (Σρνιηθό Σπκβνύιην,
΄Δλσζε Γνλέσλ, Σύιινγνη Γνλέσλ, Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο) θαη ησλ Σρνιηθώλ
Δπηηξνπώλ ηνπ Γήκνπ.
θβ) Τελ παξαθνινύζεζε ηνπ έξγνπ θαζαξηόηεηαο ησλ ζρνιηθώλ απιώλ ηνπ Γήκνπ.
θγ) Τελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο ζην πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ εζληθνύ θαη
πεξηθεξεηαθνύ ζρεδηαζκνύ, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
θδ) Τελ επζύλε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ζπληεξήζεσλ, επηζθεπώλ, θύιαμε θαη
θαζαξηόηεηα ηνπ Γεκαξρείνπ
θε).Τελ άζθεζε θαζεθόλησλ ιεμηάξρνπ θαη ηελ ηέιεζε πνιηηηθώλ γάκσλ ζε πεξίπησζε
απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ Γεκάξρνπ.
Τέινο, εμνπζηνδνηνύκε ηελ αλσηέξσ όπσο ππνγξάθεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3463/2006 (Φ.Δ.Κ 114/Α΄/2006) «Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»,ηηο
πάζεο θύζεσο βεβαηώζεηο, ηα πηζηνπνηεηηθά πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ

δεκνηώλ γηα εμππεξέηεζή ηνπο, ηα έγγξαθα πξνο Γήκνπο , θαζώο θαη θάζε ζρεηηθό έγγξαθν
πνπ αθνξά ηελ άζθεζε ησλ κεηαβηβαδόκελσλ αξκνδηνηήησλ, είηε απηέο αθνξνύλ ηε δεκνηηθή
ελόηεηα Νεάπνιεο, είηε ηηο ελ γέλεη κεηαβηβαδόκελεο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γήκνπ.
3. Σον κ. Εωγόγιαννη Κωνζηανηίνο ηος Ανδπέα θαηά ηόπνλ θαη θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν γηα
ηε Γεκνηηθή Δλόηεηα Αγίνπ Παύινπ θαη κεηαβηβάδνπκε ζηνλ αλσηέξσ ηηο παξαθάησ
αξκνδηόηεηεο:
α) Τελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε
δεκνηηθή ελόηεηα.
β) Τελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηε
δεκνηηθή ελόηεηα.
γ) Τελ κέξηκλα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζηε
δεκνηηθή ελόηεηα.
δ) Τε ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ ηνπηθώλ θαη δεκνηηθώλ
θνηλνηήησλ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπο.
ε) Τελ επζύλε θαη επνπηεία ηεο Γηεύζπλζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ.
ζη) Τελ νξγάλσζε, ζπληνληζκό θαη παξαθνινύζεζε ησλ ππεξεζηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε
θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ θαη εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ.
δ) Τελ παξαιαβή πάζεο θύζεσο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ θαη ινηπώλ εγγξάθσλ
θνηλνπνηνύκελσλ ζην Γήκν επί απνδείμεη παξά παληόο ηδηώηε ή δεκνζίνπ νξγάλνπ.
ε) Τελ άζθεζε θαζεθόλησλ ιεμηάξρνπ θαη ηελ ηέιεζε πνιηηηθώλ γάκσλ ζε πεξίπησζε
απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ Γεκάξρνπ.
Τέινο, εμνπζηνδνηνύκε ηνλ αλσηέξσ όπσο ππνγξάθεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3463/2006 (Φ.Δ.Κ 114/Α΄/2006) «Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»,ηηο
πάζεο θύζεσο βεβαηώζεηο, ηα πηζηνπνηεηηθά πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ
δεκνηώλ γηα εμππεξέηεζή ηνπο, ηα έγγξαθα πξνο Γήκνπο , θαζώο θαη θάζε ζρεηηθό έγγξαθν
πνπ αθνξά ηελ άζθεζε ησλ κεηαβηβαδόκελσλ αξκνδηνηήησλ, είηε απηέο αθνξνύλ ηε δεκνηηθή
ελόηεηα Αγίνπ Παύινπ, είηε ηηο ελ γέλεη κεηαβηβαδόκελεο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γήκνπ.
4. Σον κ. ιμηηόποςλο Αλέξανδπο ηος Ηωάννη θαηά ηόπνλ θαη θαζ’ ύιελ Αληηδήκαξρν γηα ηε
Γεκνηηθή Δλόηεηα Πεύθσλ θαη κεηαβηβάδνπκε ζηνλ αλσηέξσ ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο:
α) Τελ επζύλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηε
δεκνηηθή ελόηεηα.
β) Τελ παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ θαη ησλ εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη ζηε
δεκνηηθή ελόηεηα.
γ) Τε κέξηκλα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζηε
δεκνηηθή ελόηεηα.
δ) Τε ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ ηνπηθώλ θαη δεκνηηθώλ
θνηλνηήησλ θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπο.
ε) Τελ επζύλε θαη επνπηεία ηνπ Τκήκαηνο Πξαζίλνπ ηεο Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ
Γήκνπ.
ζη) Τελ επζύλε θαη επνπηεία ηνπ Γξαθείνπ Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ εθαξκνγώλ ηεο
Γηεύζπλζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ θαη γεληθά ησλ ππεξεζηώλ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ.
δ) Τελ επζύλε θαη επνπηεία ηνπ Γξαθείνπ θαηαζθεπώλ θαη ζπληήξεζεο ηεο Γηεύζπλζεο
Τερληθώλ Υπεξεζηώλ θαη γεληθά ηνπ ζπλεξγείνπ κηθξώλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ.

ε) Τελ νξγάλσζε, ζπληνληζκό θαη παξαθνινύζεζε ησλ ππεξεζηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε
θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ θαη εθηάθησλ αλαγθώλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ.
ζ) Τε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο θαη ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο, ηα
κεηαθνξηθά κέζα θαη ηνλ κεραληθό εμνπιηζκό ηνπ Γήκνπ.
η) Τελ επζύλε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ζπληεξήζεσλ, επηζθεπώλ, θύιαμε θαη
θαζαξηόηεηα ηνπ θηηξίνπ ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.
ηα) Τελ παξαιαβή πάζεο θύζεσο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ θαη ινηπώλ εγγξάθσλ
θνηλνπνηνύκελσλ ζην Γήκν επί απνδείμεη παξά παληόο ηδηώηε ή δεκνζίνπ νξγάλνπ.
ηβ) Τελ άζθεζε θαζεθόλησλ ιεμηάξρνπ θαη ηελ ηέιεζε πνιηηηθώλ γάκσλ ζε πεξίπησζε
απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ Γεκάξρνπ.
Τέινο, εμνπζηνδνηνύκε ηνλ αλσηέξσ όπσο ππνγξάθεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3463/2006 (Φ.Δ.Κ 114/Α΄/2006) «Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»,ηηο
πάζεο θύζεσο βεβαηώζεηο, ηα πηζηνπνηεηηθά πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ
δεκνηώλ γηα εμππεξέηεζή ηνπο, ηα έγγξαθα πξνο Γήκνπο , θαζώο θαη θάζε ζρεηηθό έγγξαθν
πνπ αθνξά ηελ άζθεζε ησλ κεηαβηβαδόκελσλ αξκνδηνηήησλ, είηε απηέο αθνξνύλ ηε δεκνηηθή
ελόηεηα Πεύθσλ, είηε ηηο ελ γέλεη κεηαβηβαδόκελεο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γήκνπ.
5. Σον κ. Κςζιπίδη Θεόδωπο ηος Πανηελή Αληηδήκαξρν θαη κεηαβηβάδνπκε ζηνλ
αλσηέξσ ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο:
α) Τελ επζύλε ηνπ Τκήκαηνο Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ.
β) Τελ εθπόλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζεο θαη
επαηζζεηνπνίεζεο από θνηλνύ κε ηνλ Αληηδήκαξρν Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ.
γ) Τελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ.
δ) Τελ εθπόλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη εμνξκήζεσλ θαζαξηόηεηαο ζην
Γήκν.
ε). Τε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ θαη ηνπ κεραλνινγηθνύ
εμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ.
ζη) Τελ επνπηεία ησλ ρώξσλ ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο εύξπζκεο
ιεηηνπξγίαο ηνπο.
δ) Τε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο θαη ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο,
ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ηνλ κεραλνινγηθό εμνπιηζκό ηνπ Γήκνπ.
ε) Τελ παξαθνινύζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ηερληθνύ αζθαιείαο θαη ηνπ γηαηξνύ
αζθαιείαο ζην Γήκν.
ζ) Τελ εθπόλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλαθύθισζεο θαη ηνλ
πξνγξακκαηηζκό εμνξκήζεσλ θαζαξηόηεηαο ζην Γήκν.
η) Τελ παξαιαβή πάζεο θύζεσο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ θαη ινηπώλ εγγξάθσλ
θνηλνπνηνύκελσλ ζην Γήκν επί απνδείμεη παξά παληόο ηδηώηε ή δεκνζίνπ νξγάλνπ
ηα). Τελ άζθεζε θαζεθόλησλ ιεμηάξρνπ θαη ηελ ηέιεζε πνιηηηθώλ γάκσλ ζε
πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ Γεκάξρνπ.
Τέινο, εμνπζηνδνηνύκε ηνλ αλσηέξσ όπσο ππνγξάθεη ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3463/2006 (Φ.Δ.Κ 114/Α΄/2006) «Κώδηθαο Γήκσλ
θαη Κνηλνηήησλ»,ηηο πάζεο θύζεσο βεβαηώζεηο, ηα πηζηνπνηεηηθά πξνζσπηθήο θαη
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ δεκνηώλ γηα εμππεξέηεζή ηνπο, ηα έγγξαθα πξνο
Γήκνπο , θαζώο θαη θάζε ζρεηηθό έγγξαθν πνπ αθνξά ηελ άζθεζε ησλ
κεηαβηβαδόκελσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ.
6.Σον κ. Βαπζάμη Νικόλαο ηος Κοζμά Αληηδήκαξρν θαη κεηαβηβάδνπκε ζηνλ
αλσηέξσ ηηο παξαθάησ αξκνδηόηεηεο: ηνπ Γήκνπ :
α) Τελ επζύλε θαη επνπηεία ηεο Γηεύζπλζεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ηνπ Γήκνπ.

β) Τελ επζύλε ιεηηνπξγίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ Πξόιεςεο ηεο Παξαβαηηθόηεηαο ηνπ
Γήκνπ, ηεο ιήςεο κέηξσλ θαηαπνιέκεζήο ηεο θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηηο ππεξεζίεο
ηνπ Υπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε.
γ) Τελ επζύλε θαη επνπηεία πεξηζπιινγήο θαη ηελ ελ γέλεη κέξηκλα γηα ηα αδέζπνηα
δώα ηνπ Γήκνπ.
δ) Τε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΛ.ΑΣ. γηα δεηήκαηα αζθάιεηαο, δίσμεο λαξθσηηθώλ,
ηξνραίαο θαη άιια πνπ ζπλαξηώληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε, ζην Γήκν.
ε) Τελ επνπηεία ησλ ζρνιηθώλ θπιάθσλ ηνπ Γήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Αληηδήκαξρν
θ. Τζνπθαιά Αηθαηεξίλε.
ζη) Τνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηεο δηαδηθαζίαο απόζπξζεο ησλ εγθαηαιεηκκέλσλ
νρεκάησλ ζην Γήκν.
δ) Τελ παξαιαβή πάζεο θύζεσο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ θαη ινηπώλ εγγξάθσλ
θνηλνπνηνύκελσλ ζην Γήκν επί απνδείμεη παξά παληόο ηδηώηε ή δεκνζίνπ νξγάλνπ.
ε) Τελ άζθεζε θαζεθόλησλ ιεμηάξρνπ θαη ηελ ηέιεζε πνιηηηθώλ γάκσλ ζε
πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο ηνπ Γεκάξρνπ.
Τέινο, εμνπζηνδνηνύκε ηνλ αλσηέξσ όπσο ππνγξάθεη ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3463/2006 (Φ.Δ.Κ 114/Α΄/2006) «Κώδηθαο Γήκσλ
θαη Κνηλνηήησλ»,ηηο πάζεο θύζεσο βεβαηώζεηο, ηα πηζηνπνηεηηθά πξνζσπηθήο θαη
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ δεκνηώλ γηα εμππεξέηεζή ηνπο, ηα έγγξαθα πξνο
Γήκνπο , θαζώο θαη θάζε ζρεηηθό έγγξαθν πνπ αθνξά ηελ άζθεζε ησλ
κεηαβηβαδόκελσλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ.
Β. Όηαλ ν Γήκαξρνο απνπζηάδεη ή θσιύεηαη, ηα θαζήθνληά ηνπ νξίδνπκε λα αζθεί ν
Αληηδήκαξρνο
θ. Εσγόγηαλλεο Κσλζηαληίλνο ηνπ Αλδξέα, πνπ αλαπιεξώλεη ην Γήκαξρν.
Γ. Ζ παξνύζα λα δεκνζηεπηεί ζηελ εθεκεξίδα «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ».
ΚΟΗΝΟΠΟΗΔΗΣΑΗ
1.Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Μαθεδνλίαο-Θξάθεο.
2.Γξαθείν Γεκάξρνπ.
3.θ.θ. Αληηδεκάξρνπο.
4.θ. Πξόεδξν Γ΄Σ.
5. Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ.
6.θ.θ. Πξνέδξνπο Γεκνηηθώλ
Κνηλνηήησλ.
7.Γηεπζύλζεηο θαη Τκήκαηα ηνπ Γήκνπ.
8. Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ.
9. Δλδηαθεξόκελνπο.
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