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ΑΠΟΦΑΣΗ 2465/2019 
Ο Δήμαρχος Αρριανών 

 
 
Έχοντας υπόψη  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7-6-2010) και τις διατάξεις του Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/ 19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των ΟΤΑ- Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 161 και 167 του Ν. 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 

Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007), όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 38 του Ν. 

3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄/2009), του άρθρου 26 του Ν. 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α΄), του άρθρου 44 του Ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α΄/2016)  

4. Την με αριθ. 2217/11310/8-11-2019  Απόφαση του Δημάρχου Αρριανών περί πρόσληψης  Γενικού 

Γραμματέα του Δήμου Αρριανών. 

5. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλουν, πέραν των αρμοδιοτήτων του Γενικού 

Γραμματέα που προβλέπονται στις αναφερόμενες διατάξεις του Ν.3801/2009, την ανάθεση σ' αυτόν της 

υπογραφής ορισμένων εγγράφων και πιστοποιητικών  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου θα ασκεί τα προβλεπόμενα από το άρθρο 38 του Ν. 3801/2009 
καθήκοντα. 
Επίσης μεταβιβάζουμε στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αρριανών, τις κατωτέρω αρμοδιότητες : 
 
Να παρακολουθεί και να συντονίζει τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημάρχου, του 

Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής 

Επιτροπής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τους καθ' ύλην αρμόδιους 

Αντιδημάρχους και τους λοιπούς προϊσταμένους των αντίστοιχων Υπηρεσιών. 

Να μεριμνά για: α) την οργάνωση, στελέχωση και υλικοτεχνική υποδομή των Δημοτικών Υπηρεσιών, β) τη 

συνεχή βελτίωση της επάρκειας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του προσωπικού σύμφωνα με 

τους στόχους που έχουν τεθεί και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, γ) τη διαρκή ενημέρωση, εκπαίδευση και 

επιμόρφωση του προσωπικού για τη νόμιμη και χρηστή άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων του και δ) 
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την εύρυθμη, ταχεία και χωρίς αγκυλώσεις επικοινωνία και συνεργασία των δημοτικών υπηρεσιών 

μεταξύ τους καθώς και με τα δημοτικά όργανα διοίκησης. 

Να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια ή να συστήνει Ομάδες Εργασίας στις 

οποίες μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος  των υπηρεσιών του Δήμου και να εκδίδει 

εσωτερικές εγκυκλίους για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 

Να λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας του Δήμου και σε συνεργασία με τον αρμόδιο 

προϊστάμενο- και παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες στις υπηρεσίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. 

Να μεριμνά για την υποβολή προτάσεων και να εποπτεύει την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων, 

ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραµµάτων, στα οποία θέλει να ενταχθεί ή έχει υπαχθεί ο ∆ήµος, και το 

αντικείμενο των οποίων εμπίπτει στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων, καθώς και να εκπροσωπεί 

τον Δήμο και τον Δήμαρχο σε συναντήσεις/συνέδρια/ημερίδες/τεχνικές συναντήσεις που σχετίζονται με 

την υλοποίηση-εκτέλεση τέτοιων προγραµµάτων. 

Να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προσώπων του Δήμου και συνεργάζεται με τις 

διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίησή 

τους προς τους στόχους του Δήμου. 

Επίσης παρέχουμε εξουσιοδότηση να υπογράφει με «Εντολή Δημάρχου». 

Αποφάσεις ή πράξεις για: α) τη χορήγηση αδειών, με ή χωρίς αποδοχές, στους πάσης φύσεως 

υπαλλήλους και εργαζομένους του Δήμου,  

β) τη μετακίνηση μονίμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ., περιλαμβανομένων και των αποφάσεων 

αναπλήρωσης προϊσταμένου,  

γ) την έγκριση της μετάβασης υπαλλήλου εκτός έδρας, στο εσωτερικό ή και το εξωτερικό. 

Όλες τις αποφάσεις ή άλλα έγγραφα που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του, 

καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον 

αφορούν ζητήματα της αρμοδιότητάς του και η υπογραφή τους δεν έχει ανατεθεί ειδικώς σε άλλο όργανο 

ή προϊστάμενο υπηρεσιακής µμονάδας του ∆ήµου. 

 

                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

 
                                                                                                    
                                                                                                       ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ 
 
 
 
 
  Κοινοποίηση:  
1.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης                                                                                                         
 
    Εσωτερική ∆ιανοµή  
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Αρριανών 
2.-Προϊσταμένους Τμημάτων 
3.-Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 
3. Αντιδημάρχους   
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