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Θέµα: Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & 

Κοινωνίας των Πολιτών, Νικόλαο Φωτίου. 

 

    

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο  ∆ήµαρχος  Θεσσαλονίκης 

 

 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του αρ. 3, παρ. 3.ε του Ν.4051/2012, (ΦΕΚ 40/29.02.2012 τεύχος Α'): 

Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής 

του Μνηµονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012, περί αντιµισθίας Αντιδηµάρχων. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 94 και 95 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. 

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 76, 86, 87 και 88 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ τ.Α΄ 114/08-

06-2006) ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας. 

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 τεύχος Α'): Κύρωση του 

Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις, περί µεταβίβασης αρµοδιότητας 
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των διοικητικών οργάνων-Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς 

υπογραφή. 

5. Την υπ΄ αριθµ. 83000/30-11-2012 Απόφαση Γ. Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης σχετικά µε την κατάρτιση του Οργανισµού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ 3360/Β/17-12-2012) όπως αυτός διορθώθηκε – 

συµπληρώθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 4253/2013 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 190/Β/04-02-2013) και ισχύει σήµερα.  

 

6. Την υπ’ αρ. 1549/4.4.2016 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: 7740ΩΡ5-ΦΒΞ) µε θέµα: 

«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & 

Κοινωνίας των Πολιτών Νικόλαο Φωτίου» 

 

7. Την υπ’ αριθµ. 1249/7.3.2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: 9ΞΞΡΩΡ5-8∆Ν) µε θέµα: 

«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ΄ αριθµ. 876/5-3-2015 Aπόφασης 

∆ηµάρχου (Α∆Α: ΩΙ22ΩΡ5-7Υ3) σχετικά µε τον ορισµό Αντιδηµάρχων ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης, όπως αυτή συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 

1509/1-4-2016 (Α∆Α: 7∆Σ6ΩΡ5-ΥΘ2)».  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

Μεταβιβάζει στον Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Κοινωνίας των Πολιτών, 

Νικόλαο Φωτίου τις εξής αρµοδιότητες: 

 

Α. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρµοδίων 

υπηρεσιακών µονάδων που αφορούν στη διοικητική µεταρρύθµιση και τη διαχείριση 

ποιότητας των υπηρεσιών και ειδικότερα: 

1. Την αναδιάρθρωση και επικαιροποίηση του ΟΕΥ (συµµετοχικός σχεδιασµός, 

στοχοθεσία, περίγραµµα θέσεων, ροή διαδικασιών, οριζόντιες συνέργειες, διαφάνεια, 

έλεγχος, αξιολόγηση, επιβράβευση)  

2. Τη βελτίωση  της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του 

∆ήµου 

3. Την εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών σε θέµατα ποιότητας, εκσυγχρονισµού και 

αύξησης της παραγωγικότητας από άλλους φορείς και την υιοθέτηση αυτών από τον 

∆ήµο 

4. Την εκπόνηση των εσωτερικών Κανονισµών του ∆ήµου και των Νοµικών του 

Προσώπων (Εσωτερικός Κανονισµός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί Κανονισµοί 

Λειτουργίας, Κανονισµοί Παροχής Υπηρεσιών στους ∆ηµότες κ.λπ.)  
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5. Την προώθηση προτάσεων και ενεργειών για τη µεταρρύθµιση του 

νοµοθετικού/θεσµικού πλαισίου («Καλλικράτης» κ.ά.)  

6. Την προώθηση Εκπαιδευτικών προγραµµάτων προσωπικού 

 

Β. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρµοδίων 

υπηρεσιακών µονάδων που αφορούν στη δηµοτική αποκέντρωση και ειδικότερα: 

1. Την  προώθηση και στήριξη της ενδοδηµοτικής αποκέντρωσης και της συµµετοχής 

του δηµότη:  

α) µε τη µέριµνα και την εποπτεία για την οµαλή, αποτελεσµατική και αναβαθµισµένη 

λειτουργία των δηµοτικών κοινοτήτων και της δηµοτικής ενότητας Τριανδρίας, σε 

συνεργασία µε τους προέδρους και τα Συµβούλια των Κοινοτήτων, τους 

συναρµόδιους αντιδηµάρχους και τις υπηρεσίες 

β) µε την υλοποίηση διαδικασιών συµµετοχικότητας (διαβούλευση, λαϊκές 

συνελεύσεις, τοπικά δηµοψηφίσµατα),  

γ) µε τον επανακαθορισµό των ορίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων στην κατεύθυνση της 

ισόρροπης χωρικής και πληθυσµιακής κατανοµής τους. 

2.2.2.2. Την ανάπτυξη και ενίσχυση των διαδηµοτικών συνεργασιών και τη θεσµική 

αναβάθµισή τους σε επίπεδο µητροπολιτικής διακυβέρνησης.  

Γ.  Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρµοδίων 

υπηρεσιακών µονάδων που αφορούν στην ενεργοποίηση της Κοινωνίας των Πολιτών και 

ειδικότερα: 

1. Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού, της συµµετοχικότητας, της 

κοινωνικής συνείδησης και ευθύνης, των δικτύων αλληλεγγύης µε την ενθάρρυνση και 

υποστήριξη εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων, τυπικών ή άτυπων οµάδων 

ενεργών πολιτών, Μ.Κ.Ο. και Ιδρυµάτων, που θα δραστηριοποιούνται για την 

επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου του ∆ήµου στους αντίστοιχους 

τοµείς.  

2. Τη δικτύωση µε άλλες πόλεις της χώρας για τους παραπάνω τοµείς δράσης. 

∆. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρµοδίων 

υπηρεσιακών µονάδων που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ειδικότερα: 

1. Tην εναρµόνιση του ∆ήµου µε το ισχύον (εθνικό και κοινοτικό) πλαίσιο παροχής 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαλειτουργικότητας. 

2. Tη ψηφιακή σύγκλιση και τις υπηρεσίες ΤΠΕ. 

3. Tις διαδικτυακές εφαρµογές ενίσχυσης της Συµµετοχικής ∆ιακυβέρνησης και τη 

δηµιουργία ενός λειτουργικού πλαισίου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µεταξύ του 
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∆ήµου και της Κοινωνίας των Πολιτών. 

4. Tον εκσυγχρονισµό εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία 

σχετικά µε τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του ∆ήµου αλλά και της 

εξυπηρέτησης του πολίτη. 

 

Ε. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρµοδίων 

υπηρεσιακών µονάδων που αφορούν στη διαφάνεια και την εξυπηρέτηση των δηµοτών 

και ειδικότερα: 

1. τη διαφάνεια στις σχέσεις του ∆ήµου προς τρίτους και την απρόσκοπτη πρόσβαση 

του πολίτη σε κάθε πληροφορία που τον αφορά 

2. τη βέλτιστη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, την ταχεία εξυπηρέτηση 

του πολίτη και τη διεύρυνση των προσφερόµενων υπηρεσιών 

ΣΤ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρµοδίων 

υπηρεσιακών µονάδων που προάγουν την απορρόφηση εργατικού δυναµικού µε: 

1. την υλοποίηση δωρεάν συµβουλευτικών δράσεων προς ανέργους για υποστήριξη και 

ενθάρρυνσή τους στην εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και µε 

2. τη δηµιουργία δηµοτικών γραφείων ενηµέρωσης για την απασχόληση µε σκοπό την 

προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

 

Ζ. Να εκπροσωπεί τον ∆ήµο, σε αναπλήρωση του ∆ηµάρχου, σε συνδικαλιστικούς και 

αυτοδιοικητικούς θεσµούς και όργανα είτε εντός της χώρας (ΠΕ∆, ΚΕ∆Ε) είτε εκτός της 

χώρας (π.χ. Ευρώπη των Περιφερειών, Συµβούλιο ∆ήµων & Περιφερειών Ευρώπης).  

 

Η. Να υπογράφει 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 αρµοδιότητάς του. 

 

Θ. Να εισηγείται στα αρµόδια όργανα του ∆ήµου τα θέµατα των αρµοδιοτήτων που 

αναφέρονται παραπάνω και να αναλαµβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων. 

 

Ι. Να υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει ο ∆ήµος για ζητήµατα που εµπίπτουν στο 

πεδίο των παραπάνω καθ’ ύλην αρµοδιοτήτων του, εξαιρουµένων όσων συνάπτονται για 

την υπαγωγή σε χρηµατοδοτούµενα ευρωπαϊκά προγράµµατα. 

 

ΙΑ. Να εποπτεύει σε συνεργασία µε τον/την Αντιδήµαρχο Αστικής Ανθεκτικότητας και 

Αναπτυξιακών Προγραµµάτων την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων, στα οποία 

έχει υπαχθεί ο ∆ήµος, και το αντικείµενο των οποίων εµπίπτει στο πλαίσιο των παραπάνω 
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αρµοδιοτήτων, καθώς και να υπογράφει συµβάσεις που προκύπτουν από διαγωνιστικές 

διαδικασίες και συνάπτονται για την υλοποίηση-εκτέλεση τέτοιων προγραµµάτων. 

 

ΙΒ. Να συνυπογράφει µαζί µε τον/την Αντιδήµαρχο Οικονοµικών όλες τις αποφάσεις 

απευθείας ανάθεσης προµηθειών και εργασιών. 

 

ΙΓ. Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρµοδιοτήτων του και να 

προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες δια µέσω του Γενικού Γραµµατέα του 

∆ήµου και των αρµόδιων Γενικών ∆ιευθυντών.  

 

Ι∆. Να εξουσιοδοτεί εντεταλµένους δηµοτικούς συµβούλους, που έχουν τυχόν ορισθεί για 

την εποπτεία και συντονισµό συγκεκριµένων δράσεων ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 

Κοινωνίας των Πολιτών, να υπογράφουν κατ’ εντολήν του έγγραφα αλληλογραφίας προς 

δηµοσίους ή ιδιωτικούς φορείς σχετικά µε τέτοια ζητήµατα.  

 

Με την έκδοση της παρούσας παύει η ισχύς κάθε άλλης αντίθετης ρύθµισης προβλεπόµενης 

σε σχετική Απόφαση ∆ηµάρχου. 

 

Η παρούσα, να δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της πόλης και να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου. 

 

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 
Σε όλες τις ∆ιευθύνσεις και τα Αυτοτελή 
Τµήµατα του ∆ήµου 
 

Ο 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 
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