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Θέµα:  Μεταβίβαση  αρµοδιοτήτων  στην  Αντιδήµαρχο  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Αλληλεγγύης

κυρία Καλυψώ Γούλα.  

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο  ∆ήµαρχος  Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 75, 76, 86 και 87 του ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και

Κοινοτήτων»,  όπως  αντικαταστάθηκαν  ή  συµπληρώθηκαν  από  τις  αντίστοιχες

διατάξεις των άρθρων 58, 59, 94 και 95 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  -  Πρόγραµµα  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,

όπως αυτές ισχύουν σήµερα.

2) Την υπ’ αριθµ. 4924/2014 Απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων στο

∆ήµο  Θεσσαλονίκης  (Α∆Α:73ΨΛΩΡ5-9ΤΓ),  η  οποία  συµπληρώνεται  µε  την

παρούσα. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Μεταβιβάζει στην Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης κυρία Καλυψώ

Γούλα  τις εξής αρµοδιότητες: 
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Α. Την εποπτεία και το συντονισµό δράσεων και ενεργειών που αφορούν:

1. Την Κοινωνική Πολιτική και αλληλεγγύη και συγκεκριµένα:

α.  την  κοινωνική  πολιτική,  πρόνοια  και  αλληλεγγύη,  ιδίως  ως  προς  τις  συνθήκες

επιβίωσης και διαβίωσης των δηµοτών,

β. τη δηµόσια (συλλογική ή και ατοµική ) υγιεινή και υγεία,

γ. τη διασφάλιση της ισότητας και της ίσης νοµικής και πραγµατικής µεταχείρισης των

γυναικών σε όλους τους  τοµείς  και την  προστασία  αυτών όπως και των ανήλικων

ατόµων από κάθε µορφή βίας εντός και εκτός οικογένειας,

δ.  την  υποστήριξη,  προστασία  και  φροντίδα  ευπαθών  οµάδων  πληθυσµού  και

ατόµων που έχουν αντίστοιχη ανάγκη (υποστήριξης, προστασίας και φροντίδας) και

δηµόσιων  κοινωνικών  αγαθών  για  την  άµβλυνση  κοινωνικών  και  οικονοµικών

διαφορών και ανισοτήτων µεταξύ περιοχών και ατόµων ή οµάδων ατόµων, 

ε.  το  σχεδιασµό,  την  εφαρµογή  και  την  εποπτεία  υλοποίησης  πολιτικών,

προγραµµάτων,  δράσεων  και  µέτρων  για  την  εξασφάλιση  και  ανάπτυξη  δοµών,

υποδοµών και συνείδησης κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής ειρήνης, ασφάλειας

και συνοχής και για την ανάδειξη της αξίας του κοινού και δηµόσιου συµφέροντος και

της προτεραιότητας του έναντι του ατοµικού και ιδιωτικού συµφέροντος,

στ.  το  σχεδιασµό,  την  εφαρµογή  και  την  εποπτεία  υλοποίησης  πολιτικών,

προγραµµάτων,  δράσεων  και  µέτρων  πρόνοιας,  προστασίας,  υποστήριξης  και

φροντίδας για τα βρέφη και τα ανήλικα παιδιά, τους άστεγους, τους επί µακρό χρόνο

άνεργους,  τους  φτωχούς,  τους  ηλικιωµένους,  τους  µειονεκτούντες  κάθε  είδους  και

περίπτωσης, τα άτοµα µε αναπηρίες (ΑµεΑ), τις µειονότητες, τους φυλακισµένους και

διωκόµενους  κάθε  είδους  και  τα  άτοµα  µε  ιδιαιτερότητες,  τους  ασθενείς  που

βρίσκονται  σε  οικονοµική  αδυναµία,  τα  άτοµα  που  γίνονται  θύµατα  οικονοµικής  ή

άλλης µορφής εκµετάλλευσης και κάθε µορφής βίας, τα εξαρτηµένα από κάθε µορφή

και πηγή εξάρτησης άτοµα, καθώς και τα άτοµα που προσπαθούν να απεξαρτηθούν,

ζ.  την  παροχή  υπηρεσιών  σωµατικής  και  ψυχικής  υγείας,  λ.χ.  µε  δηµιουργία

δηµοτικών  και  κοινοτικών  ιατρείων,  κέντρων  αγωγής  υγείας,  υποστήριξης  και

αποκατάστασης  ατόµων  µε  αναπηρία,  κέντρων  ψυχικής  υγείας,  συµβουλευτικής

στήριξης  θυµάτων ενδοοικογενειακής  βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων

και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών κ.λ.π.,

η. την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, µε

ίδρυση και λειτουργία νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων και µελέτη και εφαρµογή

σχετικών  κοινωνικών  προγραµµάτων,  λ.χ.  παιδικών  και  βρεφονηπιακών  σταθµών,

βρεφοκοµείων,  ορφανοτροφείων,  κέντρων  ανοικτής  περίθαλψης  και  ηµερήσιας

φροντίδας,  ψυχαγωγίας  και  αναψυχής  ηλικιωµένων,  γηροκοµείων  κ.λπ.  και  τη

µίσθωση ακινήτων για στέγαση βρεφονηπιακών σταθµών,
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θ.  τη  µέριµνα  για  στήριξη  αστέγων  και  οικονοµικά  αδύναµων  δηµοτών,  µε

παραχώρηση  δηµοτικών  καταλυµάτων  ή  µε  παροχή  χρηµατικών  βοηθηµάτων  ή

ειδών  διαβίωσης  και  περίθαλψης  σε  κατοίκους  που  αντιµετωπίζουν  σοβαρά

προβλήµατα διαβίωσης,

ι.  την  έκδοση  άδειας  ίδρυσης  και  λειτουργίας  των  Κοινωνικών  Ξενώνων

βραχυχρόνιας φιλοξενίας καθώς και των Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων,

κ. την εφαρµογή προγραµµάτων εµβολιασµών,

λ. το σχεδιασµό, την οργάνωση, το συντονισµό και την εφαρµογή προγραµµάτων και

πρωτοβουλιών για πρόληψη της παραβατικότητας,

µ.  την  οικονοµική  ενίσχυση  «αυτοστεγαζόµενων» και  ρύθµιση  διαφόρων  θεµάτων

«κοινωνικής κατοικίας»,

ν.  την  υλοποίηση  προγραµµάτων  δηµόσιας  υγιεινής,  που  οργανώνονται  από  το

Υπουργείο  Υγείας  και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  ή από  άλλα Υπουργεία,  το κόστος

των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισµό του αντίστοιχου Υπουργείου ή

εκτάκτων  προγραµµάτων  δηµόσιας  υγείας,  που  εκτελούνται  µε  έκτακτη

χρηµατοδότηση,  ή  προγραµµάτων  δηµόσιας  υγείας,  που  χρηµατοδοτούνται  από

πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

ξ.  την  εισήγηση  της  δωρεάν  παραχώρησης  χρήσης  δηµοτικών  οικηµάτων  λόγω

απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους καθώς και  της µίσθωση ακινήτων για την

προστασία «αυτοστεγαζόµενων» και για «κοινωνική κατοικία», 

ο.  την  άσκηση  εποπτείας  καθώς  και  την  έγκριση  των  προϋπολογισµών  και

απολογισµών των φιλανθρωπικών σωµατείων και ενώσεων, την έκδοση των αδειών

για τη διενέργεια λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών,

π. την άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύµατα παιδικής προστασίας ιδιωτικού

δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί) και την ευθύνη λειτουργίας παιδικών εξοχών,

ρ. την άσκηση εποπτείας επί των δηµοτικών νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων

που δραστηριοποιούνται επίσης στους τοµείς της κοινωνικής πολιτικής, πρόνοιας και

αλληλεγγύης, της δηµόσιας (συλλογικής ή και ατοµικής) υγιεινής και υγείας, και της

υποστήριξης, προστασίας και φροντίδας ευπαθών οµάδων πληθυσµού και ατόµων

(ΚΑΠΗ, ΟΒΡΕΠΟΜ, ΚΕ∆ΗΘ).

Β. Την  υπογραφή  των  εγγράφων  που  απευθύνονται  σε  υπουργεία  και  λοιπούς

φορείς εφόσον αφορούν τις αρµοδιότητες της.

Γ.  Την εισήγηση στα αρµόδια όργανα του ∆ήµου  για τα θέµατα των αρµοδιοτήτων

που  αναφέρονται  παραπάνω  και  την  ανάληψη  της  εκτέλεσης  των  σχετικών

αποφάσεων.
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∆. Την  υπογραφή  των  συµβάσεων  που  συνάπτει  ο  ∆ήµος  (πλην  αυτών  που

αφορούν  συχρηµατοδοτούµενα  ευρωπαϊκά  προγράµµατα)  καθώς  και  αυτών  που

προκύπτουν  από  τις  διαγωνιστικές  διαδικασίες  για  όλες  τις  αρµοδιότητες  που

αναφέρονται παραπάνω.

Ε.  Την  εποπτεία  της  υλοποίησης  των  Ευρωπαϊκών  Προγραµµάτων  (µετά  την

υπογραφή των συµβάσεων τους από το ∆ήµαρχο) που εντάσσονται στο πλαίσιο των

αρµοδιοτήτων της. 

ΣΤ.  Την άσκηση πολιτικής εποπτείας των δράσεων που άπτονται των αρµοδιοτήτων

της  και  την  προώθηση  των  πολιτικών  της  κατευθύνσεων  προς  τις  υπηρεσίες  δια

µέσω του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου και των αρµόδιων Γενικών ∆ιευθυντών. 

Η παρούσα, θα δηµοσιευτεί σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της πόλης και θα 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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