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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αφού έλαβε υπ’ όψιν:
1. τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010.
2. την υπ’ αρ. 79/2017 απόφασή μας.
3. τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 79/2017 απόφασή μας, με την οποία ορίστηκε Αντιδήμαρχος
ο

Δημοτικός

Σύμβουλος

Επαμεινώνδας

Γαρδέλης

και

του

μεταβιβάστηκαν

αρμοδιότητες και προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες ως εξής:
Α. 4. την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη
λειτουργία, συντήρηση κ.λπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, που
λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου.
5. την εποπτεία και την ευθύνη για το σχεδιασμό προγραμμάτων και υλοποίηση
δράσεων για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος στο Δήμο Αμαρουσίου, την ευθύνη
σχεδιασμού και υλοποίησης περιβαλλοντικών ενημερωτικών ενεργειών και εφαρμογών
προς τους πολίτες, την ευθύνη για το σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης σε σχολεία.
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6. την εποπτεία και την ευθύνη για την προστασία και διαχείριση υδάτινων πόρων, για
την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και δράσεων με σκοπό την προστασία των
φυσικών πόρων και την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.
7. την εποπτεία και την ευθύνη για την εφαρμογή συντονισμένων δράσεων και
εκπαίδευσης σε θέματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.

Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει η υπ’ αρ. 79/2017 απόφασή μας.

Η

παρούσα

να

κοινοποιηθεί

στην

Αποκεντρωμένη

Διοίκηση

Αττικής,

στους

Αντιδημάρχους του Δήμου, στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας του
Δήμου, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του
Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Νομού, να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δημοτικού Καταστήματος.
Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Πατούλης
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