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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αφού έλαβε υπ’ όψιν:
1. τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010.
2. την υπ' αρ. 180/2014 απόφαση Δημάρχου, όπως αυτή ισχύει σήμερα.
3. τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

Αποφασίζουμε

Α. Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 180/2014 απόφασή μας, με την οποία ορίστηκε
Αντιδήμαρχος ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπυρίδων Σταθούλης και πλέον οι αρμοδιότητες
του ανωτέρω Αντιδημάρχου, τις οποίες του μεταβιβάζουμε έχουν ως εξής:
1. την εποπτεία, την ευθύνη και τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων του Δήμου και
ειδικότερα την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Διαχείρισης
(Τμήμα Οικονομικού Προγραμματισμού, Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων, Τμήμα Εκκαθάρισης
Δαπανών, Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, Τμήμα Εποπτείας Νομικών Προσώπων).
2. την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών
και ειδικότερα την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας
και Προμηθειών (Τμήμα Ακίνητης και Κινητής Περιουσίας, Τμήμα Υποστήριξης Δομών
Εκπαίδευσης,

Τμήματος

Διαχείρισης

Κοιμητηρίου,

Τμήμα

Προμηθειών,

Τμήμα

Επιμελητείας).
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3. την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων Υπαίθριας Διαφήμισης,
συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων για τη χορήγηση αδειών
υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 2946/2001, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις αρμοδιότητες για κάθε άλλη, επί του θέματος
υπαίθριας διαφήμισης ενέργεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.
4. την εποπτεία και την ευθύνη της Δ/νσης Νομικών Υποθέσεων.
5. την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων της Δ/νσης Αθλητισμού και
Πολιτισμού (και των τμημάτων αυτής) και ειδικότερα, την υλοποίηση πολιτιστικών
δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, καθώς και προγραμμάτων βελτίωσης καλλιτεχνικών
δεξιοτήτων των πολιτών. Επίσης, την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των
Μουσείων και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών, όπως και της
οργάνωσης των επισκέψεων σε αυτά, την εποπτεία και την ευθύνη για την υλοποίηση των
προγραμμάτων της Βορέειου Βιβλιοθήκης, καθώς και την οργάνωση του δικτύου με τις
Σχολικές Βιβλιοθήκες, την εποπτεία και την ευθύνη της υλοποίησης και λειτουργίας των
προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων της Ολυμπιακής Πινακοθήκης του Δήμου
Αμαρουσίου, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάδειξή της, την εποπτεία, την ευθύνη και το
συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν εν γένει τον Αθλητισμό και τη λειτουργία των
αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου Αμαρουσίου.
6. τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από το άρθρο 94Β του ν. 3852/2010 σχετικές με την
«Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη».

Β. Ο Αντιδήμαρχος υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα αρμοδιότητάς του, καθώς και
τις σχετικές συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος. Οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου
εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες, που ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο
λειτουργίας του συστήματος ποιότητας του Δήμου.
Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες
αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ’ αποκλειστικότητα από την Αντιδήμαρχο και μόνο
σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.
Η θητεία του ανωτέρω Αντιδημάρχου διαρκεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας δημοτικής
θητείας.
Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δικαιούται αντιμισθίας.
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Γ.

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
δείγμα υπογραφής Αντιδημάρχου
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