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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010 ) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Την υπ’ αρίθμ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι
και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας με το Ν. 3852/2010»,
όπως ισχύει.
3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Χαϊδαρίου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 3 του Ν.
3852/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου (ΦΕΚ 608/Β’/2013)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του
Δήμου Χαϊδαρίου, με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου από 12-09-2014 έως
05-03-2017, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1. τον κ. Μόσχο Χουδελούδη, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Πρασίνου & Περιβάλλοντος
και του μεταβιβάζουμε τις κατωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
1.α. Την εποπτεία και ευθύνη της Προστασίας & Ελέγχου της Καθαριότητας του
Πρασίνου και του Περιβάλλοντος
- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας
του Δήμου, της αποκομιδής

και διαχείρισης των αποβλήτων και της εφαρμογής

ανακύκλωσης, κομποστοποίησης και γενικώς των νέων σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης
των απορριμμάτων.
- την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου
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- τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας καθώς και την
ευθύνη ετοιμότητας και αποδοτικής λειτουργίας της επιτροπής Π.Σ.Ε.Α. στην οποία θα
προΐσταται
- την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών
ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
- την ευθύνη των Δασών, δημοτικών τυχόν καλλιεργητικών εκτάσεων και την προστασία
και διαχείριση των υδάτινων πόρων
- την εποπτεία του γραφείου κίνησης, του σταθμού δημοτικών αυτοκινήτων και άλλων
μηχανοκίνητων οχημάτων καθώς και τον έλεγχο και παρακολούθηση της τροφοδοσίας,
επισκευής και συντήρησής τους.
- την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του
Δήμου και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών κ.λ.π. του μηχανολογικού
εξοπλισμού.
- την ευθύνη επίβλεψης του αστικού εξοπλισμού ( φωτιστικά σώματα, καθιστικά, καλάθια
απορριμμάτων κ.λ.π)
- την ευθύνη επίβλεψης και συντήρησης των παιδικών χαρών και των κοινοχρήστων
χώρων.
- την εισήγηση για την προμήθεια των κάθε φύσης υλικών ή προσφορά υπηρεσιών στις
υπηρεσίες αυτές.
- Την Δημοτική- αστική συγκοινωνία, τους χώρους

στάθμευσης των οχημάτων αυτής,

καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης όλων των οχημάτων του Δήμου.
-

την

απομάκρυνση

εγκαταλελειμμένων

οχημάτων

και

λοιπών

στερεών

ογκωδών

αποβλήτων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας
από αυτά ή άλλες αιτίες.
- την εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και κάθε σχετικό
θέμα με την εφαρμογή του εκάστοτε εν ισχύ κανονισμού καθαριότητας του Δήμου.
-Την τέλεση πολιτικών γάμων.

2. τον κ. Παναγιώτη Μοσχονά, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών &
Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης

και

του

μεταβιβάζουμε

τις

κατωτέρω

καθ’

ύλην

αρμοδιότητες:
2.α. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
-Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του
Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων,

ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού,

Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης, Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων,
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φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
- τον έλεγχο και την εισήγηση του τρόπου καταβολής (ρυθμίσεις) οφειλομένων ποσών από
οφειλέτες του Δήμου.
-Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής
των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
(άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ
114Α'/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις,
δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
- τον έλεγχο των Διαφημίσεων και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής
υπαίθριας διαφήμισης
- την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες
(ν.2946/2001,ΦΕΚ224Α'/2001)
- Να συνυπογράφει μισθοδοτικές καταστάσεις και χρηματικά εντάλματα μισθοδοσίας
2.β. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
- την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών
μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής
Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
- την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών,
καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας
- την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
- τη λειτουργία των ΚΕΠ,
- την υπογραφή της δήλωσης απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας
- την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που
σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
- την ευθύνη για την διαφύλαξη και την συντήρηση των παγίων και του εν γένει
εξοπλισμού όλων των υπηρεσιών που εντάσσονται στις αρμοδιότητές της
2.γ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ιδίως:
- τον προγραμματισμό των δράσεων και των ενεργειών με στόχο τον στρατηγικό σχεδιασμό
των υπηρεσιών του Δήμου και την Τοπική Ανάπτυξη.
- τον προγραμματισμό των υπηρεσιών
- την προώθηση της διοίκησης μέσω στόχων καθώς και την αξιολόγηση των δομών
- τα θέματα προβολής μέσω ηλεκτρονικού τύπου
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με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης
- την διαφάνεια και ηλεκτρονική διακυβέρνηση
- την λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
- την ευθύνη για την διαφύλαξη και την συντήρηση των παγίων και του εν γένει
εξοπλισμού όλων των υπηρεσιών που εντάσσονται στις αρμοδιότητες του
- την τέλεση πολιτικών γάμων
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών,
πιστοποιητικών,

την

έκδοση

αποφάσεων

καθώς

και

την

ευθύνη

λειτουργίας

των

αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

3. τον κ. Ηλία Βαρυτιμιάδη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού
και Δόμησης και του μεταβιβάζουμε τις κατωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
3.α. Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και
των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα

της Διεύθυνσης των

Τεχνικών

-

Έργων,

Προγραμματισμού,

Τεχνικής
Μελετών

και
και

Γραμματειακής
Επίβλεψης

Υποστήριξης

Έργων,

Εκτέλεσης

Τεχνικό
Έργων

Αρχείο,

Οδοποιίας,

Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων
Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων,

Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης

έργων.
3.β. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα

των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας,

χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών,
Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου - Γραμματείας.
- των τεχνικών έργων και μελετών που αφορούν την ύδρευση- αποχέτευση
- τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης
- των αντλιοστασίων
- της συντήρησης και διαχείρισης της αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών.
- των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων
- την ευθύνη επίβλεψης των σχολικών εγκαταστάσεων
- την εποπτεία της Δημοτικής Περιουσίας και του Κτηματολογίου
- την ευθύνη επίβλεψης του αστικού εξοπλισμού ( φωτιστικά σώματα, καθιστικά, καλάθια
απορριμμάτων κ.λ.π)

4

- την ευθύνη για την συντήρηση και επισκευή όλων των ΑΔΑ:
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εκτελούνται από το συνεργείο αυτεπιστασίας
- την ευθύνη επίβλεψης σιντριβανιών
- την ευθύνη επίβλεψης των πινακίδων οδοσήμανσης
- την ευθύνη επίβλεψης παράνομων επιδαπέδιων πινακίδων
- την ευθύνη επίβλεψης μικρών τεχνικών κατασκευών ( λακκούβες δρόμων, πλάκες
πεζοδρόμων και πεζοδρομίων, εσοχές κάδων κλπ)
- την ευθύνη επίβλεψης εξωραϊσμού υπαιθρίων χώρων
- την ευθύνη για την διαφύλαξη και την συντήρηση των παγίων και του εν γένει
εξοπλισμού όλων των υπηρεσιών που εντάσσονται στις αρμοδιότητες του
-Την τέλεση πολιτικών γάμων
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών,
πιστοποιητικών,

την

έκδοση

αποφάσεων

καθώς

και

την

ευθύνη

λειτουργίας

των

αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

4. τον κ. Ναουάφ Δαουάχερ, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλλεγγύης και
του μεταβιβάζουμε τις κατωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
4.α. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:
- την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης
ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών
κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και
τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.
- την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και
ιδίως την εισήγηση για την χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων,
πιστοποιητικών, επιδομάτων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της
κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου
-

την μελέτη και εισήγηση Υγειονομικών παρεμβάσεων στο σύνολο του πληθυσμού με

έμφαση στις ευπαθείς ομάδες και την παιδική ηλικία
- την ευθύνη λειτουργίας του συμβουλευτικού σταθμού του Δήμου
-

την

ευθύνη

για

την

σύσταση

και

λειτουργία

του

Συμβούλιου

Πρόληψης

και

Παραβατικότητας
- την ευθύνη για την διαφύλαξη και την συντήρηση των παγίων και του εν γένει
εξοπλισμού όλων των υπηρεσιών που εντάσσονται στις αρμοδιότητες του
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- την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
- Την τέλεση πολιτικών γάμων

5. τον κ. Νικόλαο Καραγιάννη, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητικών και Πολιτιστικών
Υπηρεσιών και του μεταβιβάζουμε τις κατωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
-Την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων των υπηρεσιών παιδείας
πολιτισμού και αθλητισμού του Δήμου
-την εποπτεία και τον συντονισμό των Αθλητικών δράσεων και υπηρεσιών που παρέχονται
στους πολίτες
-την εποπτεία όλων των Αθλητικών υποδομών του Δήμου.
- την εποπτεία και ευθύνη εκπόνησης και εφαρμογής των προγραμμάτων καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης
-την εποπτεία

και ευθύνη

της

διοργάνωσης

των

Πολιτιστικών

εκδηλώσεων

και

δραστηριοτήτων
- την εποπτεία ομαλής λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
- την εποπτεία των κτιριακών υποδομών των Πολιτιστικών Κέντρων
-την εισήγηση προτάσεων και προγραμμάτων σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες.
-την ευθύνη για την διαφύλαξη και την συντήρηση των παγίων και του εν γένει
εξοπλισμού

όλων των υπηρεσιών που εντάσσονται στις αρμοδιότητες της

-Την τέλεση πολιτικών γάμων

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του
προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της
θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καραγιάννης που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
Δ. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παναγιώτης Μοσχονάς υπό την ιδιότητα του ως
Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
ορίζεται πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής.
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Ε. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μόσχος Χουδελούδης υπό την ιδιότητά του ως
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου & Περιβάλλοντος, ορίζεται πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΣΤ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του
νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ
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