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Θέµα: Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 2867/30-05-2017 απόφασης ∆ηµάρχου 

(Α∆Α:ΩΣΓ∆ΩΡ5-ΘΗ1) µε θέµα: “ Ορισµός του Ελευθέριου Κιοσέογλου ως εντεταλµένου 

∆ηµοτικού Συµβούλου στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης για δράσεις Αστυνόµευσης, Ελέγχων και 

Πολιτικής Προστασίας”   

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο  ∆ήµαρχος  Θεσσαλονίκης 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα «Καλλικράτης» και ιδίως τη διάταξη 

της περ. ι’ της § 1 αυτού, που προστέθηκε µε το άρθρο 44 § 3 του ν. 3979/2011, κατά 

την οποία ο δήµαρχος µπορεί να αναθέτει, χωρίς αµοιβή, την εποπτεία και το 

συντονισµό συγκεκριµένων δράσεων του δήµου σε µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 3463/2006 (Κ∆Κ), κατά τις οποίες ο δήµαρχος 

µπορεί, µε απόφασή του, να αναθέτει την υπογραφή, µε εντολή του, εγγράφων και 

πιστοποιητικών, πλην χρηµατικών ενταλµάτων, σε δηµοτικό σύµβουλο ή στον 

πρόεδρο του συµβουλίου δηµοτικού διαµερίσµατος ή στον πρόεδρο του τοπικού 

συµβουλίου ή στον πάρεδρο ή στον γενικό γραµµατέα του ∆ήµου ή σε προϊστάµενο 

δηµοτικής υπηρεσίας ή σε άλλο µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου. 

                                  
EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

       

      Θεσσαλονίκη  6 Ιουλίου 2017 

 

      Αρ. Πρωτ.:    65394  / 929 

      Αρ. Απόφασης: 3475 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

                

 
Πληρ. : Τ. Καραµάνη 
Τηλ.: 2313-317804 

e-mail: t.karamani@thessaloniki.gr  

                  
 
 
                  
 
                   

ΑΔΑ: 70ΡΡΩΡ5-Μ53



 2

3. 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. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 «Επανασύσταση ∆ηµοτικής 

Αστυνοµίας».  

5. Την υπ' αριθ. 1290/08-03-2017 (Α∆Α:600ΥΩΡ5-ΜΣΧ) Απόφαση ∆ηµάρχου σχετικά µε 

µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στην Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Άννα Αγγελίδου – 

Πολυχρονιάδου. 

6. Την υπ’ αριθµ. 3191/23-07-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: 78Ζ0ΩΡ5-Ο2) µε θέµα: 

Τροποποίηση της υπ’ άριθµ.1443/14-03-2017 Απόφασης ∆ηµάρχου (Α∆Α: ΩΛΓ6ΩΡ5-

ΠΦΓ) µε θέµα ‘’Τροποποίηση της υπ’ άριθµ.1293/08-03-2017 Απόφασης ∆ηµάρχου 

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

Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, Μαγδαληνή Λιάκου’’  

7. Την υπ’ αριθµ. 78/30-01-2017 Απόφαση ∆Σ σχετικά µε τον ορισµό του κ. ∆ηµάρχου 

και δύο ∆ηµοτικών Συµβούλων ως µελών του Σ.Τ.Ο 

8. Τον υπ’ αριθµ. Ν. 3013/2002 άρθρο 13, παράγραφος 3β (ΦΕΚ 102Α/1-5-2002) 

«Αναβάθµιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις». 

9. Την ανάγκη επίτευξης συντονισµού, ευελιξίας και ταχύτητας κατά την άσκηση της 

δηµοτικής διοίκησης και του δηµοτικού έργου γενικότερα. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Τροποποιούµε την υπ’ αρ. 2867/30-05-2017 απόφασης ∆ηµάρχου (Α∆Α:ΩΣΓ∆ΩΡ5-

ΘΗ1) µε θέµα: “Ορισµός του Ελευθέριου Κιοσέογλου ως εντεταλµένου ∆ηµοτικού 

Συµβούλου στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης για δράσεις Αστυνόµευσης, Ελέγχων και Πολιτικής 

Προστασίας” όσο αναφορά την επικουρία της Αντιδηµάρχου Αστικής Ανθεκτικότητας και 

Αναπτυξιακών Προγραµµάτων σχετικά µε την εποπτεία και το συντονισµό του 

επιχειρησιακού σχεδιασµού και της υλοποίησης δράσεων Πολιτικής Προστασίας καθώς 

και την αναπλήρωση της Αντιδηµάρχου στα καθήκοντα προέδρου του αρµόδιου 

Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου. 

 

Η υπ’ αρ. 2867/30-05-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου διαµορφώνεται ως εξής: 

 

Α. Ορίζουµε το ∆ηµοτικό Σύµβουλο της πλειοψηφίας Ελευθέριο Κιοσέογλου, ως συντονιστή 

-  εντεταλµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο για δράσεις Αστυνόµευσης, Ελέγχων και Πολιτικής 
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Προστασίας, σύµφωνα µε τον κεντρικό σχεδιασµό του ∆ήµου και τις αποφάσεις της 

Εκτελεστικής Επιτροπής.  

 

Β. Ειδικότερα, αναθέτουµε στον ως άνω σύµβουλο: 

1. Την εποπτεία και συντονισµό του επιχειρησιακού σχεδιασµού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και 

της εφαρµογής αυτού, καθώς και της γενικότερης λειτουργίας του ελεγκτικού µηχανισµού της 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας σε θέµατα δηµόσιας τάξης  

2. Την επικουρία της Αντιδηµάρχου Οικονοµικών όσον αφορά την εποπτεία και συντονισµό 

της λειτουργίας των λοιπών ελεγκτικών µηχανισµών του ∆ήµου, ιδίως των Τµηµάτων 

Ελεγκτών και Επιδοτών και Ελεγχόµενης Στάθµευσης της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικών Προσόδων 

και Πόρων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, όσον αφορά  

α) τη διασφάλιση της ευταξίας των κοινόχρηστων χώρων,  

β) τον σχεδιασµό και την υλοποίηση ελέγχων ως προς την τήρηση των όρων του νόµου και 

των κανονιστικών αποφάσεων του ∆ήµου για τη λειτουργία καταστηµάτων, επιχειρήσεων ή 

εγκαταστάσεων της δικαιοδοσίας του ∆ήµου, καθώς και για τη χρήση δηµόσιων και 

κοινόχρηστων χώρων 

γ) την οµαλή και αποδοτική συνέργεια των προαναφερθέντων ελεγκτικών µηχανισµών µε τη 

∆ηµοτική Αστυνοµία γενικότερα και, ιδίως, ως προς την αποτελεσµατική εφαρµογή του 

προγράµµατος ελεγχόµενης στάθµευσης.  

 

3. Την επικουρία της Αντιδηµάρχου Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 

όσον αφορά την εποπτεία και συντονισµό του επιχειρησιακού σχεδιασµού και της υλοποίησης 

δράσεων Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριµένα: 

α. 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.  

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

δηµοτικό, περιφερειακό και εθνικό σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας 

γ. τον 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 έκτακτων προβληµάτων στην περιοχή του ∆ήµου, 

δ. τον συντονισµό και την επίβλεψη της συνεργασίας των υπηρεσιών του ∆ήµου µε τις 

υπηρεσίες άλλων αρµόδιων αρχών καθώς και µε ενώσεις εθελοντών και άλλους φορείς της 

κοινωνίας των πολιτών 

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

εµπλέκονται στην εφαρµογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, 

στ. την ασφαλή φύλαξη και συντήρηση των υλικών τα οποία είναι απαραίτητα στην εφαρµογή 

των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 
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Για την αποτελεσµατική εκπλήρωση των άνω αρµοδιοτήτων του, ο εν λόγω εντεταλµένος 

∆ηµοτικός Σύµβουλος αναπληρώνει την αρµόδια Αντιδήµαρχο Αστικής Ανθεκτικότητας και 

Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, και κατόπιν συνεννόησης µε αυτήν, στα καθήκοντα Προέδρου 

του αρµόδιου σχετικά Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου.  

 

Γ. Ο εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος παρακολουθεί και ενηµερώνεται για ζητήµατα 

σχετικά µε τα καθήκοντά του σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, συντονίζει συναντήσεις µε 

τους τοπικούς φορείς, προτείνει – εισηγείται σχετικές δράσεις, συνδράµει στη σύνταξη 

κανονισµών λειτουργίας και εποπτεύει την τήρηση των κανονιστικών διατάξεων που άπτονται 

των καθηκόντων του. Ο εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος ασκεί τα ανωτέρω για δράσεις 

που αφορούν το Τµήµα Ελεγκτών και Επιδοτών και το Τµήµα Ελεγχόµενης Στάθµευσης, σε 

συνεννόηση πάντοτε µε την αρµόδια Αντιδήµαρχο. 

 

∆. Εξουσιοδοτoύµε τoν ως άνω σύµβουλο για τις δράσεις της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας να 

υπογράφει µε εντολή ∆ηµάρχου έγγραφα αλληλογραφίας του ∆ήµου µε κάθε φύσεως 

δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου εποπτείας που 

του ανατέθηκε. Επίσης, τον εξουσιοδοτούµε να υπογράφει µε εντολή ∆ηµάρχου απαντήσεις 

επί των διαµαρτυριών των πολιτών που αφορούν τη δηµόσια τάξη και τη λειτουργία της 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

 

Η παρούσα, µε την οποία καταργείται κάθε προηγούµενη αντίστοιχη απόφαση, θα αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 

 

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

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 
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