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Πετρούπολη, 1 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 909 /2013
«Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10.
2. Την αρ. 30/2013 απόφαση του Δημάρχου Πετρούπολης περί «Ορισμού
Εντεταλμένων Συμβούλων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».
3. Την υπ. αρ. 903/2013 απόφαση του Δημάρχου Πετρούπολης, για τον «Ορισμό
Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».
4. Το γεγονός ότι οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι έχουν επιφορτισθεί με μεγάλους τομείς
αρμοδιοτήτων όπως αυτές καθορίζονται από τον Ο.Ε.Υ., του Δήμου, τις διατάξεις
του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-62010) .
5. Την ανάγκη κάλυψης όλων των τομέων των Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης
για την εύρυθμη λειτουργία αυτών.
6. Την ανάγκη να υπάρξει συντονισμένη και ταχύτερη προώθηση των δημοτικών
θεμάτων σε συνδυασμό με την επιθυμία μας να προβούμε σε καταμερισμό των
αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αρχής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζει ως εντεταλμένους συμβούλους του Δήμου Πετρούπολης , τους παρακάτω
Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας:
 Γερασιμίδης Γεώργιος
 Κοτσαμπάς Θεοφάνης,
 Πανταζή Λαμπρινή
 Δαλέντζας Εμμανουήλ και
 Ραγκούσης Εμμανουήλ

Α. Γενικά Καθήκοντα
Οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ,στα πλαίσια των κατευθύνσεων που χαράσσει η Εκτελεστική
Επιτροπή επικουρούν τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους:
1. Στα καθήκοντα όπως ορίζονται στα άρθρα 58 & 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,και είναι στην ευθύνη τους.
2. Στον συντονισμό και προαγωγή του Δημοτικού Έργου.

3. Σε θέματα συνεργασίας με τις υπηρεσίες.
4. Επίσης οι εντεταλμένοι σύμβουλοι :
 εφαρμόζουν τις μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, εφόσον συναποφασίσει και
συνυπογράψει ο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχος ή ο Δήμαρχος,
 έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών,
 παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στο
Δήμο,
 μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των υπηρεσιών
αρμοδιότητάς τους
Β. Ειδικά Καθήκοντα
Β1. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(θα επικουρούν την Αντιδήμαρχο κ. Κανέλλη Ζαχαρούλα)
 Στον κ. Γερασιμίδη Γεώργιο πέραν των γενικών καθηκόντων όπως αυτά
αναφέρονται στην παρ. Α΄ μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν
την λειτουργία των ΚΑΠΗ. Συγκεκριμένα:
 Η ευθύνη της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του
ΚΑΠΗ .
 Η ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτιρίων του ΚΑΠΗ και του
εξοπλισμού τους.
 Ο προγραμματισμός ,η οργάνωση και ο έλεγχος ,των παρεχόμενων υπηρεσιών .
 Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος της απασχόλησης του προσωπικού που
απασχολείται στις υπηρεσίες αυτές .
 Η υπογραφή των εσωτερικών εγγράφων που είναι συναφή με τις μεταβιβασθείσες
αρμοδιότητές του.
 Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και η υλοποίηση των δράσεων του ΚΑΠΗ
(εκδρομές ,πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κλπ).
 Ο έλεγχος και η ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας των Υπηρεσιών
του ΚΑΠΗ ,από το προσωπικό και τα μέλη του.
 Η παρακολούθηση εφαρμογής και εκτέλεσης των σχετικών αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου
 Η κατάθεση προτάσεων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του
ΚΑΠΗ

Στον κ. Κοτσαμπά Θεοφάνη πέραν των γενικών καθηκόντων όπως αυτά
αναφέρονται στην παρ. Α΄ μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν τις
υπηρεσίες της Κοινωνικής Πολιτικής. Συγκεκριμένα:
 Η ευθύνη της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των παρεχόμενων
υπηρεσιών σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας (Συμβουλευτικός
Σταθμός, Δημοτικά Ιατρεία κλπ)
 Η ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτιρίων και του εξοπλισμού
τους.
 Ο προγραμματισμός, η οργάνωση και ο έλεγχος ,των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος της απασχόλησης του προσωπικού, που
παρέχει υπηρεσίες σε αυτούς τους χώρους , χορηγώντας τις σχετικές εγκρίσεις.
 Η υπογραφή των εσωτερικών εγγράφων που είναι συναφή με τις μεταβιβασθείσες
αρμοδιότητές του.
 Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και η υλοποίηση των δράσεων σε θέματα
Κοινωνικής Πολιτικής («Αποθήκη Τροφίμων» ,οικονομική και ψυχολογική
υποστήριξη ευπαθών ομάδων, διοργάνωση σεμιναρίων, σχολών γονέων
,αιμοδοσίες,
πρόληψη,
προστασία
και
προαγωγή
της
δημόσιας
υγείας,παρακολούθηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»,κλπ).
 Ο έλεγχος και η ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας των Υπηρεσιών
του τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής.
 Η παρακολούθηση εφαρμογής και εκτέλεσης των σχετικών αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου.
 Η κατάθεση προτάσεων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των
παραπάνω δράσεων .
 Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας και Παιδείας κα Κανέλλη Ζαχαρούλα
πέραν των καθηκόντων της, ως Αντιδημάρχου, όπως αυτά ορίσθηκαν με την αρ. 903/2013
απόφαση Δημάρχου θα συνεχίσει να έχει και τις γενικές αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται
στην παρ. Α΄ αλλά και τις ειδικότερες που αφορούν τη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών.
Συγκεκριμένα:
 Την ευθύνη της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών
 Την ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτιρίων τους και του εξοπλισμού
τους.
 Την ευθύνη προγραμματισμού, συντονισμού ,οργάνωσης και εποπτείας του Παιδαγωγικού
και Εκπαιδευτικού Έργου ,σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους .
 Την ευθύνη της προβολής του έργου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
 Τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της απασχόλησης του προσωπικού, που παρέχει
υπηρεσίες σε αυτούς τους χώρους , χορηγώντας τις σχετικές εγκρίσεις.
 Την υπογραφή των εσωτερικών εγγράφων που είναι συναφή με τις μεταβιβασθείσες
αρμοδιότητές του.
 Τον έλεγχο και την ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών
Παιδικών Σταθμών
 Την παρακολούθηση εφαρμογής και εκτέλεσης των σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου
 Την κατάθεση προτάσεων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
Β2. ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(θα επικουρούν την Αντιδήμαρχο κα Πουλογιαννοπούλου Βασιλική)
 Στην κα Πανταζή Λαμπρινή πέραν των γενικών καθηκόντων όπως αυτά
αναφέρονται στην παρ. Α΄ μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν την
λειτουργία των τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου:
 Εικαστικών Τεχνών










Φωτογραφίας
Κεραμικής
Αγιογραφίας
Θεατρικό Εργαστήρι
Τμήματος χορού Latin
Σύγχρονου χορού
Κλασσικού Μπαλλέτου
Τμήματος γιόγκα

Στα ειδικά καθήκοντά της περιλαμβάνεται :
 Η ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτιρίων και των
εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για τις παραπάνω δραστηριότητες καθώς
και του εξοπλισμού τους.
 Η ευθύνη προγραμματισμού, συντονισμού, οργάνωσης και εποπτείας των
παραπάνω δράσεων .
 Η ευθύνη της προβολής του έργου των παραπάνω δράσεων
 Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος της απασχόλησης του προσωπικού που παρέχει
υπηρεσίες σε αυτούς τους χώρους ,χορηγώντας τις σχετικές εγκρίσεις .
 Η υπογραφή των εσωτερικών εγγράφων που είναι συναφή με τις μεταβιβασθείσες
αρμοδιότητές του.
 Ο έλεγχος και η ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας των παραπάνω
δράσεων ,από το προσωπικό και τα μέλη του.
 Η παρακολούθηση εφαρμογής και εκτέλεσης των σχετικών αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου
 Η κατάθεση προτάσεων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των
παραπάνω δράσεων
 Στον κ. Δαλέντζα Εμμανουήλ , πέραν των γενικών καθηκόντων όπως αυτά
αναφέρονται στην παρ. Α΄ μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν την
λειτουργία όλων των αθλητικών τμημάτων, εκτός Κολυμβητηρίου. Συγκεκριμένα:
 H ευθύνη της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας όλων των αθλητικών
εγκαταστάσεων, που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας και οι οποίες
χρησιμοποιούνται από οργανωμένα τμήματα άθλησης
 Η ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία των κτιρίων και των
εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για τις παραπάνω δραστηριότητες καθώς
και του εξοπλισμού τους.
 Η ευθύνη για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων για αγώνες
προπονήσεις και εκδηλώσεις.
 Η ευθύνη προγραμματισμού, συντονισμού, οργάνωσης και εποπτείας των
παραπάνω αθλητικών δραστηριοτήτων .
 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενεργειών και δράσεων προκειμένου να προβληθεί
και να αναπτυχθεί ο αθλητισμός στο Δήμο μας.
 Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος της απασχόλησης του προσωπικού που παρέχει
υπηρεσίες σε αυτούς τους χώρους ,χορηγώντας τις σχετικές εγκρίσεις .
 Η υπογραφή των εσωτερικών εγγράφων που είναι συναφή με τις μεταβιβασθείσες
αρμοδιότητές του.
 Ο έλεγχος και η ευθύνη εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας των Αθλητικών

Εγκαταστάσεων.
 Η παρακολούθηση εφαρμογής και εκτέλεσης των σχετικών αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου
 Η κατάθεση προτάσεων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των
αθλητικών δραστηριοτήτων.
 Στον κ. Ραγκούση Εμμανουήλ , πέραν των γενικών καθηκόντων όπως αυτά
αναφέρονται στην παρ. Α΄ μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν
κάθε θέμα
σχετικά με την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του
Κολυμβητηρίου (αθλητικές εγκαταστάσεις, προσωπικό, δραστηριότητες, αθλητικά
τμήματα κλπ).
Β3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ
Β4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
( θα επικουρεί το Δήμαρχο)
Β5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(θα επικουρεί την Αντιδήμαρχο κα Ζορμπά Ανθή)
 Στον κ. Ραγκούση Εμμανουήλ , πέραν των γενικών καθηκόντων όπως αυτά
αναφέρονται στην παρ. Α΄ και στον Τομέα Β2 μεταβιβάζονται όλες οι αρμοδιότητες
που αφορούν την Διεύθυνση ΚΕΠ, τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, καθώς
επίσης και οι αρμοδιότητες που αφορούν την Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη, όπως
αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 94
του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και τις σχετικές
αποφάσεις Δημάρχου.

Γ. H θητεία των ανωτέρω ορίζεται από τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι την 31-8-2014
(άρθ. 282 ,παρ. 16 του Ν. 3852/10),ημερομηνία λήξης της θητείας των Αντιδημάρχων.
Η ανάκληση Εντεταλμένου Συμβούλου , πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με
απόφαση του Δημάρχου.
Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Εντεταλμένου Συμβούλου τις αρμοδιότητες
του ασκεί ο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος.
Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο Δήμαρχος
Θωμάς Κοτσαμπάς

