ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Βρυούλων 125 –Τ.Κ 16121 Καισαριανή
Τηλ 213-2010764

Καισαριανή, 17-9-2019
Αρ.Πρωτ.: 9776

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ 2559
ΘΕΜΑ:«Ορισμός και ανάθεση της Εποπτείας και του Συντονισμού
συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
(Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι) με δικαίωμα υπογραφής»
Ο Δήμαρχος Καισαριανής
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 88, του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν
σήμερα σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος μπορεί, με απόφασή του,
να αναθέτει την υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και
πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων, σε δημοτικό σύμβουλο
ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος ή στον
πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου ή στον πάρεδρο ή στον γενικό
γραμματέα του Δήμου ή σε προϊστάμενο δημοτικής υπηρεσίας ή σε
άλλο μόνιμο υπάλληλο του Δήμου.
2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του
Ν.3852/2010
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (όπως ισχύει με την
προσθήκη σ’ αυτό της περίπτωσης ι΄ με τις διατάξεις του άρθρου 44
παρ. 3 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16-6-2011) «Για την
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»
4. Την 2466/2-9-2019 απόφαση Δημάρχου για το ορισμό και τη
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους του Δήμου
Καισαριανής.
5. Το γεγονός ότι οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι
διευρυμένων τομέων αρμοδιοτήτων

έχουν

την

ευθύνη

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου ΦΕΚ 1792/τ.Β/3-122003 όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ 8640/2408 απόφαση του

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ676/τ.Β/28-22019)
7. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και την ανάγκη
ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων
του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Εντεταλμένους
Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Καισαριανής, και τους μεταβιβάζουμε, με
εξουσιοδότηση υπογραφής, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό
δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:
Α. Στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Ευγένιο Μαζαράκη το Γραφείο
Πληροφορικής Εφαρμογών Έξυπνης Πόλης (Smart City)
μεταβιβάζουμε καθ’ ύλη, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Θέματα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης, Προγραμματισμού &
Οργάνωσης στον τομέα της ψηφιακής πολιτικής
• Θέματα αναπτυξιακών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
• Θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
• Τεχνική επιμέλεια όλων των ψηφιακών μέσων του Δήμου
• Επιμέλεια δημιουργίας εφαρμογών Έξυπνης πόλης
επικοινωνία με τους πολίτες
διαχείριση των απορριμμάτων
διαχείριση της Δημοτικής Συγκοινωνίας
διαχείριση της κυκλοφορίας
διαχείριση του οδοφωτισμού
διαχείριση του πράσινου, του δημοσίου χώρου και των ακινήτων
• Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για
ζητήματα ενέργειας
εικονική ή επαυξημένη πραγματικότητα
ευφυή διοίκηση
παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών
έξυπνη στάθμευση
ενημέρωση για διαδρομές πλήρους προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ, με
αναφορές στα εμπόδια και στα ΜΜΜ
ασύρματο δίκτυο σε σχολεία, πλατείες, τουριστικούς χώρους.
Καθώς και την διατύπωση εισηγήσεων και προτάσεων επί των ανωτέρω
θεμάτων
Συνεργάζεται με την καθ’ ύλην αρμόδια αντιδήμαρχο

Β.

Στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Εμμανουήλ Καλαλή τον Τομέα
του Δημοτικού Κοιμητηρίου μεταβιβάζουμε καθ’ ύλη, τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών του κοιμητηρίου
Διαχείριση αιτημάτων των πολιτών για θέματα του δημοτικού
κοιμητηρίου
Επιμέλεια για την ψήφιση και εφαρμογή νέου σύγχρονου
κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού Κοιμητηρίου
Εποπτεία τήρησης όλων των διαδικασιών και ενημέρωσης των
αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων
που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών και τη
λειτουργία του κοιμητηρίου
Συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες και τον Αντ/χο των
οικονομικών υπηρεσιών για την βελτίωση της οικονομικής απόδοσης
των κοιμητηρίου

Γ. Στην Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο Αγγελική Γαβρίλη τους Τομείς
της Νεολαίας και του Εθελοντισμού μεταβιβάζοντας της, καθ’ ύλη, τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Νεολαία
Θέματα συμβουλευτικής Αγωγής και Δράσεων Νεολαίας, Τοπικού
Συμβουλίου Νέων, Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας
Θέματα ενημέρωσης των νέων για προγράμματα και πολιτικές που
τους αφορούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που
απευθύνονται στους νέους και συμμετέχει στους σχεδιασμούς και τα
προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
Ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων για τους νέους στους τομείς:
Νεανική Επιχειρηματικότητα, Ανεργία – Απασχόληση – Εργασιακές
Σχέσεις, Ποιοτικός ελεύθερος χρόνος, Περιβάλλον – Κλιματική
Αλλαγή – Πράσινη Ανάπτυξη, Κοινωνικός αποκλεισμός – Κοινωνική
Ενσωμάτωση – Δικαιώματα των Νέων – Συμμετοχή Πληροφόρηση
2. Εθελοντισμός
Προώθηση και ανάπτυξη του Εθελοντισμού, της συμμετοχικότητας,
της κοινωνικής συνείδησης και ευθύνης, των δικτύων αλληλεγγύης
με την ενθάρρυνση και υποστήριξη των εθελοντικών οργανώσεων,
συλλόγων, τυπικών και άτυπων ομάδων ενεργών πολιτών, Μ.Κ.Ο.
και ιδρυμάτων που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των και
την υποβοήθηση του έργου του Δήμου στους αντίστοιχους τομείς
Δικτύωση με άλλες πόλεις της χώρας και του εξωτερικού για τους
παραπάνω τομείς δράσης
Εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την
προώθηση της ιδέας και της πρακτικής του εθελοντισμού, ως
στοιχείου ανιδιοτελούς προσφοράς των πολιτών

Ενθάρρυνση της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών στις δράσεις
του Δήμου
Προσέλκυση νέων εθελοντών και την οργάνωση σχετικού μητρώου
Οργάνωση, εποπτεία, παρακολούθηση και εύρυθμη λειτουργία του
σύσταση γραφείου Εθελοντισμού και του Σώματος Εθελοντών
Η ανωτέρω εντεταλμένη σύμβουλος συνεργάζεται με τους αρμόδιους
καθ΄ύλην Αντιδημάρχους Διοικητικών & Κοινωνικών υπηρεσιών αντίστοιχα
Όλοι οι προαναφερόμενοι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, εκτός από τις ανωτέρω
περιγραφόμενες αρμοδιότητές τους:
• εκτελούν τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα
αντικείμενα και τις αρμοδιότητές τους.
• εξουσιοδοτούνται για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου, των σχετικών με
τα θέματα που τους ανατίθενται, εγγράφων, βεβαιώσεων και
πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.
• Η θητεία των Εντεταλμένων Συμβούλων, ορίζεται από την δημοσίευση της
απόφασης μέχρι τις 31-10-2021 ημερομηνία λήξης της θητείας των
Αντιδημάρχων
Όλοι οι ανωτέρω Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, θα χρησιμοποιούν μέχρι
νεωτέρας γραφεία και γραμματειακή υποστήριξη από τις υφιστάμενες δομές
και υπηρεσίες που εποπτεύουν.
Η παρούσα απόφαση ισχύει έως ανακλήσεώς της με μεταγενέστερη απόφαση.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη Διαύγεια, στην Ιστοσελίδα και στον
Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου και περίληψή της να δημοσιευτεί σε μία
τουλάχιστον τοπική εφημερίδα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Χρήστος Βοσκόπουλος

Εσωτερική διανομή:
1. Οριζόμενοι Δημοτ. Συμβουλοι
2. Αντιδήμαρχοι (5)
3. Γεν.Γραμματέα
4. Δ/νσεις του Δήμου (4)
5. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης
6. Τμήματα Δήμου (15)
7. Γραφείο Δημάρχου

