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ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση  της με αριθμό 688/201 6 (ΑΔΑ:ΩΟΙΤΩΛΣ -16Ω) Απόφασης  

Δημάρχου,  όπως συμπληρώθηκε με την  376/2017 (ΑΔΑ: 6Α35ΩΛΣ -ΧΦ3)   Απόφαση 

Δημάρχου και μεταβίβαση καθ’ ύλην αρμ οδιοτήτων  στου Αντιδημάρχους.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 618/2017  

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζ ίου,  έχοντας  υπόψη:  

1 .  Τις  διατάξεις   του  άρθρου 59  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α’  /07 -06-2010)  όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) .  

2 .  Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζ ίου (ΦΕΚ 1694/τ.  

Β’/29.7.2011) .  

3 .  Την με αριθμό 688/2016 (ΑΔΑ:ΩΟΙΤΩΛΣ -16Ω) Απόφαση Δημάρχου,  όπως 

συμπληρώθηκε με τ ις  698/2016(ΑΔΑ:6Η2ΡΩΛΣ -Ε7Ε)  και 376/2017 (ΑΔΑ: 6Α35ΩΛΣ -

ΧΦ3)  σχετικά με την  μεταβίβαση καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων στου Αντιδημάρχους.  

4 .  Τις  ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.  

5 .  Τις  διατάξεις  του Άρθρου 33:  «Αντιμισθία Αντιδημάρχων –  Αποζημιώσεις δημοτικών 

συμβούλων» του  Ν.  4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος  Α')  ».   

 

Αποφασίζει :  

 

1.  Τροποποιεί την  με αριθμό 688/2016 (ΑΔΑ:ΩΟΙΤΩΛΣ -16Ω) Απόφασης Δημάρχου,  

όπως συμπληρώθηκε με τις  698/2016(ΑΔΑ:6Η2ΡΩΛΣ -Ε7Ε)  και  376/2017  (ΑΔΑ: 

6Α35ΩΛΣ -ΧΦ3)  και μεταβιβάζει  καθ’ ύλην αρμοδιότητες  στου Αντιδημάρχους,  

όπως παρακάτω:  

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000027517_N0000027763
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Α΄.   Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και  Οικονομικών Υπηρεσιών ,  

Αθανάσιο Κύρκο του Νικολάου, τις παρακάτω καθ΄  ύλην αρμοδιότητες:   

 

Διοικητικών Υπηρεσιών:  

  Διοικητικά θέματα,  θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρ νησης διαφάνειας και απασχόλησης  

  Προγραμματισμού και  Οργάνωσης  

  Τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών  

  Διοικητικής βοήθειας και υποστήριξης πολιτικών οργάνων  

  Δημοτικής   Κατάστασης και Ληξιαρχείου  

  Ανθρώπινου Δυναμικού  

  Εξυπηρέτηση πολιτών (ΚΕΠ)  

  Διοικητικής  Μέριμνας  

  Τις  αρμοδιότητες  που σχετίζονται με  μετατάξεις  –  τοποθετήσεις  -  προσλήψεις -

προαγωγές  του προσωπικού.  

 

Οικονομικών Υπηρεσιών  

  Θέματα προϋπολογισμού -απολογισμού  

  Λογιστηρίου -Διπλογραφικού συστήματος ΟΤΑ  

  Εσόδων-Εξόδων  

  Ταμείου -Προμηθειών  

  Κληροδοτήματα  

  Μισθώσεις -  Εκμισθώσεις  Ακινήτων –  Λύσεις μισθώσεων (επαναδιαπραγματεύσεις)   

  Διαχείριση και Εξοπλισμό ,   υλικού  και  αποθεματικού εξοπλισμού Γραφείων  

  Την αρμοδιότητα να συνυπογράφει βεβαιωτικούς  καταλόγους και  τα χρηματικά 

εντάλματα  πληρωμής δαπανών π ου έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία 

του Δήμου(άρθρο 86 παρ.1περίπτ.  ΕΝ 3463/2006 ΦΕΚ 114 Α) .  

  Την αρμοδιότητα να επιβάλλει πρόστιμα για παράνομα πλαίσια -  παράνομες 

πινακίδες (Ν.2946/2001,  ΦΕΚ 224 Α)  

  Την τέλεση Πολιτικών Γάμων  

  Την χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας   

  Την προεδρεία της  Οικονομικής Επιτροπής  (άρθρο 74,  Ν.3852/2010)  

  Την παρακολούθηση εκτέλεσης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της 

Οικονομικής  επιτροπής που αφορούν θέματα που σχετίζονται  με  τα Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα.  

  Την προώθηση των διαδικασιών για έργα που ανατίθενται  μέσω διαγωνισμών ώστε να 

διεκπεραιώνονται τάχιστα.  
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-  Την εποπτεία του προσωπικού όλου του Δήμου με την υπογραφή των εγγράφων που 

είναι  συναφή με  τ ις  αρμοδιότητες του καθώς επίσης και  τη θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής  .  

 

Την αρμοδιότητα υπογραφής:  

  Διακηρύξεων για προμήθειες,  υπηρεσίες,  εργασίες και για  μελέτες  του τομέα 

αρμοδιοτήτων του.   

  Διακηρύξεων και των περιλήψεων αυτών και  των δημοσιεύσεων τους.  

  Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

  Αποφάσεων ανάθεσης πάσης φύσεως και συμβάσεων που εκδίδονται από το Γραφείο 

Προμηθειών.  

  Τεχνικών Δελτίων.   

  Διακηρύξεων και συμβάσεων μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων.  

  Όλων των συναφών εγγράφων προαπαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω.  

 

Β’ .Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρ εσιών  Σαλούστρο Αριστομένη του 

Βασιλείου,  τις παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:  

  Παρακολούθηση των Τεχνικών Έργων –  Έργων αυτεπιστασίας  

  Έργων Οδοποιίας Εγγειοβελτιωτικών έργων  

  Παρακολούθηση πάσης φύσεως μελετών στο σύνολο του Δήμου  

  Διαμόρφωση Υπαίθριων Χώρ ων  

  Κτιριακών Έργων και εγκαταστάσεων  

  Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων,  σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Παιδείας  

& Δια βίου μάθησης,  Παπαδομανωλάκη Εμμανουήλ.  

  Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων –  Σηματοδότηση  

(Γενικώς θέματα και έργα  κυκλοφορίας)    

  Καθημερινότητα   (κατάσταση  δρόμων –  κοινοχρήστων χώρων)  

  Ελέγχου Κατασκευών –  Κατεδάφιση των ετοιμόρροπων και αυθαιρέτων  κτισμάτων 

και κατασκευών.  

  Διαχείριση του μηχανολογικού εξοπλισμού της υπηρεσίας     

  Θέματα Αστικού Πρασίνου κλπ  

  Την ευθύνη και την εποπτεία της καλής λειτουργίας των κοιμητηρίων  

  Την έκδοση  βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων  

  Την εποπτεία του προσωπικού των παραπάνω υπηρεσιών η οποία είναι  συντρέχουσα 

με τ ις    αρμοδιότητες του  

  Την τέλεση Πολιτικών Γάμων .  

  Χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας  .  

 

Την αρμοδιότητα υπογραφής:  
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  Των εγγράφων που είναι συναφή με τ ις  αρμοδιότητές  του καθώς και  τη       θεώρηση 

του γνησίου της υπογραφής  .  

  Διακηρύξεων για προμήθειες,  υπηρεσίες ,  εργασίες  που αφορούν τον τομέα 

αρμοδιοτήτων του και τεχνικά έργα.  

  Διακηρύξεων και των περιλήψεων αυτών και  των δημοσιεύσεων τους.  

  Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

  Αποφάσεων ανάθεσης  και συμβάσεων.  

  Τεχνικών Δελτίων και  

  Όλων των συναφών εγγράφων προαπαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω.  

 

Γ. Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης -Πρωτογενή 

Τομέα,  Βαλτζάκη Γεώργιο του Φιλίππου Αντιδήμαρχο -    τις παρακάτω καθ’ ύλην και  

κατά τόπον αρμοδιότητες :  

 

Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης –  Πρωτογενής Τομέας  

  Θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομία ς  

  Θέματα Ζωϊκής Παραγωγής & Αλιείας  

  Θέματα Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (έκδοση αδειών –κλείσιμο 

καταστημάτων)  

  Θέματα που σχετίζονται με τη Δημοτική Περιουσία (αναζήτηση καταγραφή) και 

προτάσεις   γ ια την αξιοποίησή της  

  Θέματα Νεολαίας -Εθελοντισμού  

  Την εποπτεία του υπαλληλικού προσωπικού που σχετίζεται με τ ις  παραπάνω   

αρμοδιότητες    και  την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων που είναι συναφή με 

τις  αρμοδιότητές του καθώς επίσης και την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.   

  Την τέλεση Πολιτικών Γάμων  

  Την χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας  

 

Υπηρεσίας  Άρδευσης  

-  Την διοίκηση και  ευθύνη υλοποίησης  των σκοπών της Υπηρεσίας Άρδευσης .   

-  Την εποπτεία,  παρακολούθηση και  εξέλιξη  των εκπονούμενων μελετών,  

εκτελούμενων έργων   και εργασιών .  

-   Την μέριμνα  κατασκευής,  καλής  κατάστασης και λειτουργίας  των  δικτύων άρδευσης 

και την ευθύνη συντήρησης και εκμετάλλευσης αυτών .  

-  Την ευθύνη προστασίας των περιουσιακών στοιχείων της υπηρεσίας  (πάγια που 

δημιουργούνται από έργα άρδευσης,  οικοπέδων ή αγροτεμαχίων όπου βρίσκονται οι 

δεξαμενές και οι εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Άρδευσης,  κάθε είδους κτίσματα ή 

ακίνητα).  
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-  Την εποπτεία του υπαλληλικού προσωπικού που σχετίζεται με την εν λόγω υπηρεσία   

και την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων π ου είναι συναφή με τ ις  αρμοδιότητες  

αυτής.   

 

 

      Κατά τόπον αρμοδιότητες    

-  Την ευθύνη της καλής λειτουργίας των Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη 

Δημοτική Ενότητα Κρουσώνα  

-  Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη 

Δημοτική Ενότητα ,  σε  συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών  

-  Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική 

Ενότητα  

-  Τη συνεργασία με τους Προέδρους και τα συμβούλια της Δημοτικής Κοινότητας και  

των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους  

-  Την διεκπεραίωση θεμάτων που θα ανατίθενται σ’  αυτόν εκ μέρους  του Δημάρχου.  

 

Την αρμοδιότητα υπογραφής:  

  Διακηρύξεων για προμήθειες,  υπηρεσίες ,  εργασίες  που αφορούν τον τομέα 

αρμοδιοτήτων τους .  

  Διακηρύξεων και των περιλήψεων αυτών και  των δημοσιεύσεων τους.  

  Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

  Αποφάσεων ανάθεσης  και συμβάσεων.  

  Τεχνικών Δελτίων και  

  Όλων των συναφών εγγράφων προαπαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω.  

  Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων ,  πιστοποιητικών και λοιπών 

διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις  δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν 

στα όρια της  Δημοτικής Ενότητας Κρουσώνα.  

 

Δ.  Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Τζεδάκη Δημήτριο του Νικολάου και  

με κατά τόπον αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Τυλίσου  τις παρακάτω 

αρμοδιότητες :  

 

     Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:  

  Το σχεδιασμό την οργάνωση και την εποπτεία της αποκομιδής των πάσης φύσεως 

αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών  

  Τον οδοκαθαρισμό,  τον καθαρισμό των ελεύθερων και κοινοχ ρήστων χώρων  

  Την εποπτεία του προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας  

  Την τέλεση Πολιτικών Γάμων  

  Χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας   
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Η ευθύνη για την συντήρηση και επισκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού  της 

υπηρεσίας καθώς και η οργάνωση και λειτουργία του γραφείου κινήσεως  ανατίθεται 

στον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Σαριδάκη Στυλιανό του Νικολάου σύμφωνα 

με την με αριθμ.  Πρωτ. 131/3349/19 -02-2015 Απόφαση Δημάρχου.  

  

   Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Τυλίσου και  συγκεκριμένα:  

-  Την ευθύνη  λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη 

Δημοτική Ενότητα Τυλίσου.  

-  Την εποπτεία της εξέλιξης των έργων –  μελετών  και των εργασιών που εκτελούνται  

στη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου,  σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών 

Υπηρεσιών.  

-  Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των υπηρεσιών 

που είναι  εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα.   

-  Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της δημοτικής Ενότητας  

Τυλίσου.   

 

Την αρμοδιότητα υπογραφής:  

  Διακηρύξεων για προμήθειες,  υπηρεσίες ,  εργασίες  που αφορούν τον τομέα 

αρμοδιοτήτων του .  

  Διακηρύξεων και των περιλήψεων αυτών και  των δημοσιεύσεων τους.  

  Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

  Αποφάσεων ανάθεσης  και συμβάσεων.  

  Τεχνικών Δελτίων και  

  Όλων των συναφών εγγράφων  προαπαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω.  

  Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων ,  πιστοποιητικών και λοιπών 

διοικητικών εγγράφων  που είναι συναφή με τις  αρμοδιότητές του ,   καθώς και όσων  

εκδίδονται από τ ις  δημοτικές  υπηρεσίες  που λειτουργούν σ τα όρια της  Δημοτικής  

Ενότητας Τυλίσου,   καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.  

 

Ε΄.   Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο Παιδείας & Δια βίου μάθησης,  Παπαδομανωλάκη 

Εμμανουήλ του Γεωργίου,  τ ις  παρακάτω αρμοδιότητες:   

 

  Την λειτουργία όλων των Σχολικών μο νάδων του Δήμου (προσχολικής -Πρωτοβάθμιας  

και Β΄θμιας Εκπ/σης) .  

  Την φροντίδα για την καλή κατάσταση των Σχολικών Κτιρίων ,  καθώς και την 

συντήρηση αυτών, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 

Σαλούστρο Αριστομένη.  

  Την εποπτεία του βοηθητικού προσωπικού των Σχολείων(Καθαρίστριες) .  
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  Την εποπτεία των κυλικείων.  

  Την ορθολογική κατανομή των πιστώσεων στις  Σχολικές μονάδες .  

  Την μεταγραφή της Σχολικής Περιουσίας στο Δήμο.  

  Την φροντίδα για την εφαρμογή Προγραμμάτων δια βίου μάθησης,  μονάδων   

Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης Ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα ναρκωτικά 

AIDS κ.  άλλα σε  συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία.  

  Την διοργάνωση σχολών γονέων.  

  Την Προεδρία της επιτροπή Ποιότητας Ζωής  (άρθρο 76,  Ν.3852/2010) .  

  Την ευθύνη για θέματα που αφορούν την Δ.Ε Γαζίου σε συνεργασία με τους  

Προέδρους   των κοινοτήτων .  

  Θέματα σχετιζόμενα με την ευζωία και προστασία των κατοικίδιων και αδέσποτων 

ζώων.   

  Την τέλεση Πολιτικών Γάμων  

  Την χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας  

  Τη θεώρηση του γνησίου της υπογρα φής.  

 

Την αρμοδιότητα υπογραφής:  

  Διακηρύξεων και των περιλήψεων αυτών,  των δημοσιεύσεων τους ,  π ροσκλήσεων 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  α ποφάσεων ανάθεσης και συμβάσεων , που αφορούν 

μισθώσεις ακινήτων και λύσεις  μισθώσεων σχετικές με  την  καθ΄  ύλην αρμοδιότητά 

του (μισθώσεις σχολικών χώρων, κυλικείων κλπ).  

  Όλων των συναφών εγγράφων προαπαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω.  

  Την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων που   σχετίζονται με τ ις   παραπάνω 

αρμοδιότητες .  

 

2 .  Η αρμοδιότητα υπογραφής συμβάσεων τεχνικών έργων με κα θαρή αξία πάνω από 

100.000,00€,   παραμένει  στον Δήμαρχο.  

 

3 .  Η  καταβολή της αντιμισθίας των παραπάνω Αντιδημάρχων  θα γίνει  σύμφωνα με  τ ις  

διατάξεις  του Άρθρου 33:  «Αντιμισθία Αντιδημάρχων –  Αποζημιώσεις δημοτικών 

συμβούλων» του  Ν.  4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος  Α')  ».   

 

4 .  Τα καθήκοντα του Δημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Πρόεδρος της  

ΜΑΕΔΗΜ  κ.  Αποστολάκη Ευαγ γελία του Εμμανουήλ.  

 

5 .  Αντιδήμαρχο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει άλλος αντιδήμαρχος.   

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000027517_N0000027763
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6.  Κατά τα λοιπά ισχύει  η με  αριθμό 688/2016 (αριθ.πρωτ:  15121/24 -8-2016)  Απόφαση 

Δημάρχου,  όσον αφορά στον ορισμό Αντιδημάρχων στο Δήμο Μαλεβιζίου για την 

περίοδο 2016 -2019.  

 

7 .  Από την παρούσα προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 

Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους,  ύψους 12.000,00 €,  η οποία θα καλυφθεί από ιδία 

έσοδα του Δήμου και σε βάρος του κ.α .  00.6121.0002.  

 

         Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία  ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί  

στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

 

 

                                                       Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ    

 

         ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ              

 

Εσωτερική Διανομή:  

-  Γ.Γ.  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  

-   Γραφ.  Γεν.  Γραμματέα  

-  Πρόεδρο Δημ.  Συμβουλίου  

-  Όλες  τ ις  Δ/νσεις και Προϊστάμενους Τμημάτων  

-  Ενδιαφερόμενοι  
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