INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.09.10 11:47:39
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΗ0ΧΩΛΟ-69Ν

Κοµοτηνή 10-9-2019

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Αριθµός. πρωτοκόλλου : 23872

Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ.2573
Ο ∆ήµαρχος Κοµοτηνής

αφού έλαβε υπόψη
•

•

Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραµµα
Κλεισθένης Ι, αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του
∆ηµάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

•

Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
"Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας,
σύµφωνα µε το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

•

Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3
ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά µε την αντιµισθία.

•

Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε.
για τον ∆ήµο Κοµοτηνής , σύµφωνα µε τα οποία ο πληθυσµός του ανέρχεται στους
66.390 κατοίκους. (ΦΕΚ 699/Β/2014)
Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Κοµοτηνής έχει τρεις (3) ∆ηµοτικές Ενότητες (άρθ.1 και 2 Ν.
3852/2010).
Τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κοµοτηνής (ΦΕΚ
3022/Β/2011)
Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισµός Αντιδηµάρχων
Την αριθ. 2427/1-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου Κοµοτηνής περί ορισµού Αντιδηµάρχων

•
•
•
•

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιούµε την παρ. 1 Α.α. της αριθ. 2427/1-9-2019 (Α∆Α: ΩΦΒΖΩΛΟ-3Γ8)
απόφασής µας, ώστε να έχει ως εξής:

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρµοδιότητες:

την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης και Ανθρώπινου ∆υναµικού και
των αντίστοιχων οργανικών µονάδων της ως άνω ∆ιεύθυνσης που περιλαµβάνει τα τµήµατα:
1
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α)

Υποστήριξης

Πολιτικών

Οργάνων,

β)

∆ηµοτολογίου,

Ληξιαρχείου,

Αλλοδαπών

και

Μετανάστευσης, γ) Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού και δ) ∆ιοικητικής Μέριµνας. Ενδεικτικά
µεταβιβάζονται αρµοδιότητες που αφορούν:
-

την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του ∆ήµου,

-

την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών, καθώς
και τις βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας,

-

την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών µεταβολών του προσωπικού, (πχ βαθµολογική
εξέλιξη, µισθολογική εξέλιξη αναγνώριση προϋπηρεσίας) καθώς και µεταβολές κατάστασης
υπαλλήλου (πχ τοποθέτηση, µετακίνηση, απόσπαση, µετάταξη)

-

την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών,

-

τη λειτουργία των Κ.Ε.Π.,

-

το συντονισµό των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου και την παρακολούθηση της εύρυθµης
λειτουργίας τους

-

τη λειτουργία του προγράµµατος ∆ιαύγεια,

-

την διαχείριση και εποπτεία της Γραµµής του ∆ηµότη,

-

εποπτεία και διαχείριση του συστήµατος Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων

-

τη µέριµνα για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών Κανονισµών του ∆ήµου σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες,

-

την

παρακολούθηση

την

τήρηση

και

σχεδιασµό

των

τυχόν

επικαιροποιήσεων

της

οργανωτικής δοµής και γενικότερα των διατάξεων του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου,
-

τον συντονισµό και την παρακολούθηση θεµάτων καθηµερινότητας του ∆ήµου σε συνεργασία
µε τους αρµόδιους καθ’ ύλη Αντιδηµάρχους.

-

Προτείνει την εισαγωγή θεµάτων της αρµοδιότητάς του από κοινού µε τους ∆ιευθυντές στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από
προηγούµενη ενηµέρωση του ∆ηµάρχου.

-

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 11-9-2019 και δηµοσιεύεται σε µία τουλάχιστον ηµερήσια
εφηµερίδα του νοµού και αναρτάται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του
∆ήµου.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
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