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Θέµα: Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 1443/14-03-2017 Απόφασης ∆ηµάρχου 

(Α∆Α:ΩΛΓ6ΩΡ5-ΠΦΓ) µε θέµα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1293/08-03-2017 Απόφασης 

∆ηµάρχου (Α∆Α:ΩΓ03ΩΡ5-ΕΥ7) µε θέµα: Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στην Αντιδήµαρχο 

Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, Μαγδαληνή Λιάκου». 

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 

των διοικητικών οργάνων-Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς 

υπογραφή. 
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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. 1551/4.4.2016 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: 6BX0ΩΡ5-ΘΟ1) µε θέµα: 

«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στην Αντιδήµαρχο Αστικής Ανθεκτικότητας και 

Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, Μαγδαληνή Λιάκου».  

 

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)». 

8. Την  υπ’ αριθµ. 1293/8.3.2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: ΩΓ03ΩΡ5-ΕΥ7) µε θέµα: 

«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στην Αντιδήµαρχο Αστικής Ανθεκτικότητας και 

Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, Μαγδαληνή Λιάκου». 

9. Την υπ’ αριθµ. 1443/14-03-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: ΩΛΓ6ΩΡ5-ΠΦΓ) µε 

θέµα: ¨Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 1293/08-03-2017 Απόφασης ∆ηµάρχου 

(Α∆Α:ΩΓ03ΩΡ5-Ε17) µε θέµα: Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στην Αντιδήµαρχο 

Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, Μαγδαληνή Λιάκου. 

10. Την υπ’ αρ. 1562/16-03-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: 6ΡΤ3ΩΡ5-ΦΧ2) µε θέµα: 

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4013/28-08-2015 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: 6Ε16ΩΡ5-

9Ν6) µε θέµα «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στο Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. Θωµά 

Ψαρρά και παροχή σ’ αυτόν εξουσιοδότησης προς υπογραφή εγγράφων» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 1443/14-03-2017 Απόφασης ∆ηµάρχου (Α∆Α:ΩΛΓ6ΩΡ5-

ΠΦΓ) µε θέµα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1293/08-03-2017 Απόφασης ∆ηµάρχου 

(Α∆Α:ΩΓ03ΩΡ5-ΕΥ7) µε θέµα: Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στην Αντιδήµαρχο Αστικής 

Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, Μαγδαληνή Λιάκου». Συγκεκριµένα, 

µεταβιβάζεται σε αυτήν η εποπτεία, καθοδήγηση και συντονισµός:  
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•  του σχεδιασµού της Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή του ∆ήµου και της 

ανάπτυξης συνεργασιών µε άλλους φορείς στο πλαίσιο του περιφερειακού και 

εθνικού σχεδιασµού, για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ανά κατηγορία κινδύνου. 

•  της εφαρµογής των προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων που προβλέπονται από 

τον δηµοτικό, περιφερειακό και εθνικό σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας, 

•  του συντονισµού και της επίβλεψης του έργου των υπηρεσιών του ∆ήµου καθώς και 

της διάθεσης του απαραίτητου ανθρώπινου δυναµικού και τεχνικών µέσων για την 

πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των έκτακτων προβληµάτων 

στην περιοχή του ∆ήµου, 

•  του συντονισµού και της επίβλεψης της συνεργασίας των υπηρεσιών του ∆ήµου µε 

τις υπηρεσίες άλλων αρµόδιων αρχών καθώς και  µε ενώσεις εθελοντών και άλλους 

φορείς της κοινωνίας των πολιτών, από τη θέση ιδίως του προέδρου του αρµοδίου 

Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου, οι σχετικές αρµοδιότητες του οποίου επίσης 

µεταβιβάζονται σε αυτήν δια της παρούσας απόφασης. 

•  της µέριµνας για την  εκπαίδευση του προσωπικού και των εθελοντών του ∆ήµου 

που εµπλέκονται στην εφαρµογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, 

•  της ασφαλούς φύλαξης και συντήρησης των υλικών τα οποία είναι απαραίτητα στην 

εφαρµογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 

 

 

Οι αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται στην Αντιδήµαρχο Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών 

Προγραµµάτων, Μαγδαληνή Λιάκου κωδικοποιούνται ως εξής: 

  

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

υπηρεσιακών µονάδων που αφορούν στον τοµέα του επιχειρησιακού προγραµµατισµού 

και της παρακολούθησης αναπτυξιακών προγραµµάτων και ειδικότερα: 

• την εφαρµογή προγραµµάτων ανάπτυξης, ιδίως του 5ετούς Επιχειρησιακού 

Προγραµµατισµού, του  Στρατηγικού Σχεδίου «Θεσσαλονίκη 2030», της Στρατηγικής για 

τη Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξη στο πλαίσιο των Ολοκληρωµένων Χωρικών Επενδύσεων, 

της Στρατηγικής για την Ανάπτυξη της Αστικής Ανθεκτικότητας κλπ 

• την εποπτεία εκπόνησης του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και 

των Ετησίων Προγραµµάτων ∆ράσης  

• τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιµων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και το 

συντονισµό των προσκλήσεων και προτάσεων υποβολής ευρωπαϊκών και διεθνών 

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

υπηρεσιακών µονάδων που αφορούν στην προώθηση της διατοµεακής συνεργασίας και 

του διατοµεακού σχεδιασµού και ειδικότερα: 

• την εποπτεία των προγραµµάτων που αφορούν ζητήµατα αστικής καινοτοµίας (urban 

innovation), ευφυών πόλεων (smart cities) και προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή 

(climate change adaptation) αναφορικά µε την υλοποίηση των στόχων και 

προτεραιοτήτων της «Ευρωπαϊκής Αστικής Ατζέντας 2014-2020» (EU Urban Agenda) 

και της «Ψηφιακής Ατζέντας 2020» (Digital Agenda for Europe 2020) σε συνεργασία µε 

τους αρµόδιους κατά περίπτωση Αντιδηµάρχους 

• την εποπτεία και συντονισµό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στο σχεδιασµό και 

την υλοποίηση της «Στρατηγικής για την ανάπτυξη της Αστικής Ανθεκτικότητας», στο 

πλαίσιο υλοποίησης του προγράµµατος «100 Ανθεκτικές Πόλεις» και σε συνεργασία µε 

τους αρµόδιους Αντιδηµάρχους.  

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

υπηρεσιακών µονάδων που αφορούν στον τοµέα της επιχειρηµατικής καινοτοµίας και 

της δικτύωσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ευρωπαϊκές πόλεις σε σχετικά 

θέµατα, σύµφωνα µε τον κεντρικό σχεδιασµό του δήµου και τις αποφάσεις της Εκτελεστικής 

Επιτροπής και ειδικότερα δράσεις που αφορούν την προώθηση της δηµιουργίας νέων 

καινοτόµων επιχειρήσεων σε συνεργασία µε πανεπιστήµια και ερευνητικούς οργανισµούς, 

κοινωνικούς εταίρους και διεθνείς οργανισµούς - µε ιδιαίτερη έµφαση στις σχέσεις µε την 

Ε.Ε. και στα συγχρηµατοδοτούµενα ευρωπαϊκά προγράµµατα. 

 

∆. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τον επιχειρησιακό σχεδιασµό και την 

υλοποίηση δράσεων Πολιτικής Προστασίας και πιο συγκεκριµένα:    

•  το σχεδιασµό της Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή του ∆ήµου και την ανάπτυξη 

συνεργασιών µε άλλους φορείς στο πλαίσιο του περιφερειακού και εθνικού 

σχεδιασµού, για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ανά κατηγορία κινδύνου, 

•  την εφαρµογή των προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων που προβλέπονται από τον 

δηµοτικό, περιφερειακό και εθνικό σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας, 

• το συντονισµό και επίβλεψη του έργου των υπηρεσιών του ∆ήµου καθώς και τη 

διάθεση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναµικού και τεχνικών µέσων για την 

πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των εκτάκτων προβληµάτων 

στην περιοχή του ∆ήµου, 

•  το συντονισµό και την επίβλεψη της συνεργασίας των υπηρεσιών του ∆ήµου µε τις 

υπηρεσίες άλλων αρµοδίων αρχών καθώς και µε ενώσεις εθελοντών και άλλους 

φορείς της κοινωνίας των πολιτών από τη θέση, ιδίως ,του προέδρου του αρµόδιου 
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Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου, οι σχετικές αρµοδιότητες του οποίου επίσης 

µεταβιβάζονται σε αυτήν δια της παρούσης απόφασης  

•  τη µέριµνα για την  εκπαίδευση του προσωπικού και των εθελοντών του ∆ήµου που 

εµπλέκονται στην εφαρµογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, 

• την ασφαλή φύλαξη και συντήρηση των υλικών τα οποία είναι απαραίτητα στην 

εφαρµογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης 

 

 

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

υπηρεσιακών µονάδων που αφορούν στην προώθηση Κοινωνικής Οικονοµίας, ιδίως δε για 

τη στήριξη και προαγωγή των ΚΟΙΝΣΕΠ. 

 

ΣΤ. Να εκπροσωπεί το ∆ήµο στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων και της συνεργασίας του 

µε διεθνείς πιστωτικούς οργανισµούς (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Παγκόσµια 

Τράπεζα κ.α.), να εποπτεύει και να συντονίζει τις ενέργειες που απαιτούνται για την 

υπαγωγή δράσεων και έργων στις σχετικές χρηµατοδοτήσεις, καθώς και να υπογράφει τις 

σχετικές συµβάσεις.  

 

Ζ. Να εποπτεύει και να συντονίζει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την υπαγωγή 

δράσεων και έργων σε χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 

υπογράφει τις υποβαλλόµενες προτάσεις καθώς και τις σχετικές συµβάσεις, και να 

παρακολουθεί την υλοποίησή τους σε συνεργασία µε τον/την αρµόδιο κατά περίπτωση 

Αντιδήµαρχο. 

 

Η. Να υπογράφει όλες τις συµβάσεις που συνάπτει ο ∆ήµος για ζητήµατα που εµπίπτουν 

στο πεδίο των παραπάνω καθ’ ύλη αρµοδιοτήτων της, καθώς και τις συµβάσεις που 

προκύπτουν από διαγωνιστικές διαδικασίες και συνάπτονται µε την υλοποίηση-εκτέλεση 

χρηµατοδοτούµενων εν γένει προγραµµάτων, εφόσον η υλοποίηση αυτών δεν εµπίπτει στην 

καθ’ ύλην αρµοδιότητα άλλου/ης Αντιδηµάρχου. 

 

Θ. Να υπογράφει όλες τις αποφάσεις ή άλλα έγγραφα, που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των 

παραπάνω αρµοδιοτήτων της, καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης 

φύσεως φορείς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήµατα αρµοδιότητάς της. 

 

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

αναφέρονται παραπάνω και να αναλαµβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων. 
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Κ. Να συνυπογράφει µαζί µε τον/την Αντιδήµαρχο Οικονοµικών όλες τις αποφάσεις 

απευθείας ανάθεσης προµηθειών και εργασιών. 

 

Λ. Να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρµοδιοτήτων της και να 

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

∆ήµου και των αρµόδιων Γενικών ∆ιευθυντών.  

 

Μ. Να εξουσιοδοτεί εντεταλµένους δηµοτικούς συµβούλους, που έχουν τυχόν ορισθεί για την 

εποπτεία και συντονισµό συγκεκριµένων δράσεων,  επιχειρησιακού προγραµµατισµού και 

της  παρακολούθησης αναπτυξιακών προγραµµάτων, διατοµεακής συνεργασίας και 

διατοµεακού σχεδιασµού, στον τοµέα της  επιχειρηµατικής καινοτοµίας και της δικτύωσης µε 

την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και της Πολιτικής Προστασίας, να υπογράφουν κατ’ εντολή  

της έγγραφα αλληλογραφίας προς δηµόσιους 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 

∆ΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 
               

     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΥ 
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