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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΦΧΚΙΓΑ                          Αξηζκ. πξση. : 20197 

ΓΗΜΟ ΓΔΛΦΧΝ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟΤ  

 

Γ/λζε: Πιαηεία Κεραγηά  

Τ.Κ. : 331 00 Άκθηζζα 

Τειέθσλν: 2265350027 

FAX: 2265350021 

E-mail: mayor@delphi.gov.gr 

  

ΘΔΜΑ: «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζην Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ Γειθώλ,        

θ. Αζαλάζην Μαλαλά ηνπ Ισάλλε». 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΔΛΦΧΝ 

 

Έρνληαο ππ' όςε: 

1.Τηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α΄/07.06.2010), γηα ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ. 

2.Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 161 ηνπ Ν.3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ» (ΦΔΚ 143/Α΄/ 28.06.2007), φπσο απηέο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ 134 

/Α΄/2019), πνπ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα. 

3.Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο 

Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ» (ΦΔΚ 143/Α΄/ 28.06.2007), πνπ αθνξά ηα Γεληθά 

Πξνζφληα Πξφζιεςεο- Κσιχκαηα Γηνξηζκνχ. 

4.Τηο  δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν.3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 

(ΦΔΚ 114/Α΄/8-6-2006), πνπ αθνξά ηελ εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθψλ.                                                                                                                                                           

5.Τελ  αξηζκ. πξση. 18128/06.09.2019  Απφθαζε Γεκάξρνπ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ θ. 

Αζαλαζίνπ Μαλαλά ηνπ Ισάλλε, σο  Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ Γειθψλ.                                                                                                                                                              

6.Τνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο (ΦΔΚ 3698/Β΄/19.10.2017). 

7.Τηο ππάξρνπζεο ππεξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ καο, πνπ επηβάιινπλ πέξαλ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο αξκνδηνηήησλ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, ηελ αλάζεζε 

ζε απηφλ ηεο ππνγξαθήο νξηζκέλσλ εγγξάθσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ. 

 

 

Απνθαζίδνπκε  

 

Α. Καζνξίδνπκε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα σο εμήο: 

 

1. Δηζεγείηαη θαη ελεκεξψλεη ην Γήκαξρν γηα ζέκαηα πνπ ζεσξνχληαη επείγνληα θαη 

ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ γηα ηελ ππεξεζηαθή ηνπο πξνψζεζε θαη επίιπζε. 
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2. Σπλεξγάδεηαη κε ηνπο Αληηδεκάξρνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. 

 

3. Μεξηκλά γηα ηελ επεμεξγαζία απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ ζεκάησλ πνπ είλαη πξνο 

ζπδήηεζε ελψπηνλ ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηφηεηαο Εσήο, ζχκθσλα κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ή έρνπλ ήδε ζπδεηεζεί ζε απηά, θαζψο 

θαη λα ηα ππνζηεξίδεη ελψπηνλ ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνλ 

Γήκαξρν, ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο. 

 

4.Παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Γήκνπ. 

 

5. Μεξηκλά γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Σρεδηαζκνχ θαη ησλ Δηήζησλ 

Πξνγξακκάησλ Γξάζεο ηνπ Γήκνπ, παξαθνινπζεί ηελ επίηεπμε ησλ πεξηνδηθψλ ζηφρσλ θαη 

ηελ πινπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο 

ηνπ Γήκνπ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Γήκαξρν, ηνπο αξκφδηνπο Αληηδεκάξρνπο θαη ηνπο 

Πξνέδξνπο ησλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ ηνπ Γήκνπ. 

 

6. Παξέρεη νδεγίεο, δίλεη θαηεπζχλζεηο θαη γεληθφηεξα, ζπληνλίδεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. 

 

7. Υπνγξάθεη ηηο απνθάζεηο ρνξέγεζεο αδεηψ λ κε έ ρσξήο απνδνρέο θαη ηηο κεηαθηλέζεηο 

εθηφο έδξαο ζην εζσηεξηθν́ θαη εμσηεξηθν́ φισλ ησλ ππαιιέισλ ηνπ Γέκνπ θαη απηψλ πνπ 

θαηέρνπλ ζέζε επζχλεο , ελψ κπνξεί λα δεηά θαη λα ιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ην ζχλνιν ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ ζ ε ζρέζε ην́ζν κε ηηο θάζε εήδνπο άδεηεο , φζν θαη κε ηελ ελ γέλεη 

ππεξεζηαθή ηνπ θαηάζηαζε. 

 

8. Υπνγξάθεη ηηο Βεβαηψζεηο Μνλίκνπ Καηνηθίαο.  

 

9. Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε εηνηκαζία ησλ πεξηνδηθψλ απνινγηζκψλ δξάζεο ηνπ Γήκνπ, 

ζχκθσλα πξνο ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ή ηηο ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο θαη ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο. 

 

10. Πξνβαίλεη ζηελ κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε θαη πξναγσγή ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

11. Μεξηκλά γηα ηελ ζπλερή βειηίσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ηελ πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ 

ηερληθψλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ. 

 

12. Σπγθαιεί, φπνηε θξίλεη ζθφπηκν ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Γηεπζχλζεσλ γηα ηνλ 

απνινγηζκφ ηνπ πινπνηεζέληνο έξγνπ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ λένπ. 

 

13. Οξγαλψλεη θάζε λέα ππεξεζία πνπ δεκηνπξγείηαη ζην Γήκν. 

 

 14.Παξαθνινπζεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο η σλ λνκηθσ́λ πξνζσ́πσλ ηνπ Γέκνπ θαη ζπλεξγάδεηαη 

κε ηηο δηνηθέζεηο ηνπο , ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ελαξκφληζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ Γήκνπ . 

 

15. Σπζηήλεη νκάδεο εξγαζίαο, επηιέγεη ππαιιήινπο Σπληνληζηέο  θαηφπηλ ππφδεημεο ησλ 

θαζ΄χιε αξκνδίσλ Γηεπζπληψλ Γηεπζχλζεσλ γηα ηε βέιηηζηε εθηέιεζε έξγσλ ή 

πξνγξακκάησλ ηνπ Γήκνπ. 
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16. Αμηνινγεί ηηο πεξηνδηθέο, ή φηαλ απαηηεζνχλ πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο εθζέζεηο κέηξεζεο 

θαη αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ησλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ Γήκνπ, απφ ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλνπλ νη 

Γηεπζπληέο πνπ πξνΐζηαληαη απηψλ, ζπλεπηθνπξνχκελνο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ, ψζηε λα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ 

παξερνκέλσλ Γεκνηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

17.Παξαθνινπζεί ηελ πνξεία σξίκαλζεο έξγσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Σρεδίνπ θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπηθψλ, εζληθψλ θαη επξσπατθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, κεζφδσλ θαη ηδίσλ 

πφξσλ γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο.  

 

18. Παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηε πηζηή ηήξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ  

εθηέιεζήο ηνπ. 
 

 

Β. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ππνγξάθεη όια ηα ππεξεζηαθά έγγξαθα αξκνδηόηεηάο ηνπ. 

 

Δπηπιένλ αλαηίζεηαη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ε ππνγξαθή ησλ αθφινπζσλ εγγξάθσλ: 

 

1. Τσλ εζσηεξηθψλ εγθπθιίσλ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

2. Όια ηα έγγξαθα πξνο ηε Ννκηθή Υπεξεζία γηα ηελ έθδνζε γλσκνδνηήζεσλ. 

3. Υπνγξάθεη έγγξαθα ππεξεζηαθά θαη δηεθπεξαησηηθά πξνο φιεο ηηο Υπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ή 

θαη απεπζπλν́κελα πξνο άιια θπζηθά έ λνκηθά πξν́ζσπα έ Υπεξεζήεο , ζε ζρέζε κε ηηο 
αξκνδηφηεηέο ηνπ.  

 

Γ. Οη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο, όπσο απηέο πξνβιέπνληαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

ην πιαίζην άζθεζεο ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο νθείιεη 

πξνεγνπκέλσο λα ελεκεξώλεη ην Γήκαξρν. 

   

                                                                                   

                                                                                               Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΓΔΛΦΧΝ 

 

 

 

                                                                                             ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ Α. ΣΑΓΚΑΛΗ 

 

 

 

Κνηλνπνίεζε:1.Αληηδήκαξρνη 

                     2.Πξφεδξν Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

                     3.Πξντζηάκελνη Γ/λζεσλ & Απη. Τκεκάησλ Γ. Γειθψλ 

                     4.Αλαθεξφκελν, θ. Αζ. Μαλαλά 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή : Γξαθείν Γεκάξρνπ 
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