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Θέµα: Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, κ. Μιχαήλ
Χρηστάκη.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ‘Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης’
(ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010), που αφορά τις αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007 ‘Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων’ (ΦΕΚ Α΄ 143/28-6-2007),
που αφορά τους Γενικούς Γραµµατείς ∆ήµων.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3584/2007 ‘Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων’ (ΦΕΚ Α΄ 143/28-6-2007),
που αφορά τα Γενικά Προσόντα Πρόσληψης - Κωλύµατα ∆ιορισµού.
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 3801/2009 ‘Ρυθµίσεις θεµάτων
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες
διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης’ (ΦΕΚ Α΄ 163/4-92009), που αφορά τις αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα.
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 ‘Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων’ (ΦΕΚ Α΄ 114/8-6-2006), που αφορά την εξουσιοδότηση υπογραφών.
6. Την µε αριθµό 12034/24-4-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου σχετικά µε το διορισµό του
κ. Μιχαήλ Χρηστάκη του Γεωργίου, ως Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου Νέας
Σµύρνης, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ΄ 472/24-5-2017.
7. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ του ∆ήµου µας.
8. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου µας, που επιβάλλουν πέραν των
προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις αρµοδιοτήτων του Γενικού Γραµµατέα,
την ανάθεση σε αυτόν της υπογραφής ορισµένων εγγράφων και πιστοποιητικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Να αναθέσει στο Γενικό Γραµµατέα, κ. Μιχαήλ Χρηστάκη του Γεωργίου τις
παρακάτω αρµοδιότητες:
α) Να προΐσταται του προσωπικού του ∆ήµου αµέσως µετά τον ∆ήµαρχο.
β) Να προΐσταται των υπηρεσιών (αυτοτελών Τµηµάτων - Γραφείων) που υπάγονται
στο ∆ήµαρχο.
γ) Να εισηγείται και να ενηµερώνει το ∆ήµαρχο για θέµατα που θεωρούνται
επείγοντα και να συνεργάζεται µαζί του για την υπηρεσιακή τους προώθηση και
επίλυση.
δ) Να συνεργάζεται µε τους Αντιδηµάρχους για την υλοποίηση των πολιτικών
αποφάσεων.
ε) Να µεριµνά για την επεξεργασία από τις αρµόδιες υπηρεσίες των θεµάτων που
είναι προς συζήτηση ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη ή
έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω
οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ή της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
στ) Να παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρµογής των αποφάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από τις
αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου.
ζ) Να µεριµνά για τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και
των Ετήσιων Προγραµµάτων ∆ράσης του ∆ήµου, όπως και να παρακολουθεί την
επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραµµάτων
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που αποφασίζονται από τα όργανα διοίκησης του ∆ήµου, και να ενηµερώνει σχετικά
το ∆ήµαρχο, τους καθ΄ ύλην αρµόδιους Αντιδηµάρχους και τους Προέδρους των
εποπτευόµενων φορέων του ∆ήµου.
η) Να παρέχει οδηγίες, να δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα, να συντονίζει τις
υπηρεσίες του ∆ήµου κατά την άσκηση του έργου τους.
θ) Να υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης πάσης φύσεως αδειών µε ή χωρίς
αποδοχές και τις µετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό όλων των
υπαλλήλων του ∆ήµου.
ι) Να παραλαµβάνει κάθε είδος εγγράφων και κοινοποιήσεις δικαστικής φύσεως από
πολίτες, όργανα της δηµοτικής διοίκησης και υπηρεσίες και δικαστικούς επιµελητές.
κ) Να υπογράφει όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις, σε ότι αφορά στο Γραφείο
∆ηµοτικής Κατάστασης του Τµήµατος ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.
λ) Να µεριµνά για την έγκαιρη ετοιµασία των περιοδικών απολογισµών δράσης του
∆ήµου, σύµφωνα προς τα αντίστοιχα προγράµµατα ή τις συγκεκριµένες αποφάσεις
και να ενηµερώνει σχετικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
µ) Να προβαίνει στην µελέτη και εισήγηση µέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή
των λειτουργιών του ∆ήµου.
ν) Να µεριµνά για την συνεχή βελτίωση και την αποτελεσµατικότητα της δράσης των
υπηρεσιών του ∆ήµου, την προσαρµογή της λειτουργίας του στις ανάγκες της τοπικής
κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του σχετικού στελεχιακού δυναµικού και
των τεχνικών µέσων του ∆ήµου.
ξ) Να οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δηµιουργείται στο ∆ήµο.
ο) Να συγκαλεί, όποτε κρίνει σκόπιµο τους Προϊσταµένους των ∆ιευθύνσεων για τον
απολογισµό του υλοποιηθέντος έργου και τον προγραµµατισµό νέου.
π) Να δέχεται διάφορες Επιτροπές, Συλλόγους και ∆ηµότες και να δίνει κατευθύνσεις
για την επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν µεταξύ Πολιτών και Υπηρεσιών.
ν) Να παραλαµβάνει και να χαρακτηρίζει την εισερχόµενη στο ∆ήµο αλληλογραφία
κατά αρµοδιότητα των διαφόρων υπηρεσιών και να τη χρεώνει σε αυτές.

2. Ο Γενικός Γραµµατέας υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα αρµοδιότητάς
του.
Επιπλέον ανατίθεται στο Γενικό Γραµµατέα η υπογραφή των ακόλουθων εγγράφων:
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α) Όλων των υπηρεσιακών εγγράφων προς το Υπηρεσιακό Συµβούλιο για προαγωγές
υπαλλήλων, επιλογή προϊσταµένων, ενστάσεις, διαθεσιµότητα, µετατάξεις και λοιπά.
β) Των αποφάσεων που αφορούν µισθολογικές αλλαγές προσωπικού, τα έγγραφα
προς την Επιθεώρηση Εργασίας (ωράρια εργασίας κ.ά.), οικειοθελείς αποχωρήσεις
κ.ά.
γ) Των εγγράφων αποστολής στα Υπουργεία, στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και
στις Περιφέρειες και άλλους δηµόσιους φορείς.
δ) Των εγγράφων εισηγήσεων προς το ∆ήµαρχο και τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ε) Τις συµβάσεις προσωπικού ορισµένου χρόνου (δίµηνα, πεντάµηνα, οκτάµηνα κ.ά.),
συµβάσεις πρακτικής άσκησης, βεβαιώσεις πρακτικής κ.ά.
στ) Των εσωτερικών εγκυκλίων για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του
∆ήµου.
ζ) Όλα τα έγγραφα προς τη Νοµική Υπηρεσία για την έκδοση γνωµοδοτήσεων.

3. Οι αρµοδιότητες του Γενικού Γραµµατέα εκτελούνται σύµφωνα µε τις
διοικητικές διαδικασίες, όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.
Στο πλαίσιο άσκησης των ανωτέρω αρµοδιοτήτων του, ο Γενικός Γραµµατέας
οφείλει προηγουµένως να ενηµερώνει το ∆ήµαρχο.
Κοινοποίηση:
1.

Ενδιαφερόµενο

2.

ΦΑ∆

3.

Γραφείο ∆ηµάρχου

4.

Αντιδήµαρχοι

5.

Εντεταλµένοι ∆ηµ. Σύµβουλοι

6.

Προϊστάµενοι ∆/νσεων & Τµηµάτων

7.

Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
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