
 1

                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                                                                    

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  
        Θεσσαλονίκη  8 Μαρτίου 2017 
 
        Αρ. Πρωτ.: 22773/287 
 
        Αρ. Απόφασης: 1292 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

                

Πληρ. : Τ. Καραµάνη 
Τηλ.:    2313317804 

e-mail: t.karamani@thessaloniki. 
 

                  
 
 
                  
 
                   

Θέµα: Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης 

Πέτρο Λεκάκη. 

 

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. 5105/9.9.2014 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: 7112ΩΡ5-ΙΥ4) µε θέµα: 

«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στην Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης 

κα Καλυψώ Γούλα».  

 

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 Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Πέτρο Λεκάκη τις 

εξής αρµοδιότητες:  

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

αρµοδίων υπηρεσιακών µονάδων που αφορούν την Κοινωνική Πολιτική και 

Αλληλεγγύη και συγκεκριµένα:  

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

µεταναστών συµπεριλαµβανοµένων, και δηµόσιων κοινωνικών αγαθών για την άµβλυνση 

κοινωνικών και οικονοµικών διαφορών και ανισοτήτων µεταξύ περιοχών και ατόµων ή 

οµάδων ατόµων,  
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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 προτεραιότητάς 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, των προσφύγων και 

µεταναστών συµπεριλαµβανοµένων, 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 µορφή 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, 

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, 

συµπεριλαµβανοµένων των προσφύγων και µεταναστών, 

ι. την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Κοινωνικών Ξενώνων βραχυχρόνιας 

φιλοξενίας µελών ευπαθών οµάδων καθώς και των Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων,  

ια. την εφαρµογή προγραµµάτων εµβολιασµών, 

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

πρωτοβουλιών για πρόληψη της παραβατικότητας, 

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

«κοινωνικής κατοικίας», 

ιδ. 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 
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δηµόσιας υγείας, που εκτελούνται µε έκτακτη χρηµατοδότηση, ή προγραµµάτων δηµόσιας 

υγείας,   

ιε. την εισήγηση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης δηµοτικών οικηµάτων λόγω απορίας ή 

για άλλους σοβαρούς λόγους καθώς και της µίσθωσης ακινήτων για την προστασία 

«αυτοστεγαζόµενων» και για «κοινωνική κατοικία»,  

ιστ. 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, 

ιζ. την άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύµατα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου 

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

ιη. 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. 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. 

 

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

αναφέρονται παραπάνω και να αναλαµβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων. 

 

∆. 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. 

 

Ε. 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 

αρµοδιοτήτων, καθώς και να υπογράφει συµβάσεις που προκύπτουν από διαγωνιστικές 

διαδικασίες και συνάπτονται για την υλοποίηση-εκτέλεση τέτοιων προγραµµάτων. 

 

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

απευθείας ανάθεσης προµηθειών και εργασιών. 

 

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

εποπτεία και συντονισµό συγκεκριµένων δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 

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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