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ΑΠΟΦΑΗ ΑΡΘΘ. 989
Ο
ΔΗΛΑΡΥΟ ΑΘΓΘΑΚΕΘΑ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 «πεξί αξκνδηνηήησλ
Γεκάξρνπ».
2. Σελ δηάηαμε ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 161 Ν. 3584/07, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν.4623/19 ζύκθσλα κε ηελ νπνία «Η απόθαζε ηνπ
αξκνδίνπ γηα ην δηνξηζκό ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα νξγάλνπ (Γήκαξρνο γηα ηνπο
Γήκνπο, Πξόεδξνο γηα ηνπο πλδέζκνπο) ηζρύεη από ηελ ππνγξαθή ηεο, γηα όιεο
ηηο ζπλέπεηεο».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 παξ. 2 ηνπ Ν.3801/2009.
4. Σνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ καο ζηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη ζέζε κεηαθιεηνύ γεληθνύ
γξακκαηέα (ΦΔΚ 2714/Β’ /17-11-2011).
5. Σν γεγνλόο όηη ν Γήκνο Αηγηαιείαο ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή, έρεη
πιεζπζκό πάλσ από είθνζη ρηιηάδεο (20.000) θαηνίθνπο.
6. Σελ αξηζκ. πξση.26382/30-10-2019 βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ
Τπεξεζηώλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ K.A.
00-6031 (Α.Α.Τ.: 21/2019) θαη ζηνλ Κ.Α. 00-6053 (Α.Α.Τ.: 22/2019).
7. Σελ από 4/09/2019 ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε δηα ηνπ ηύπνπ πιήξσζεο ηεο ζέζεο
Γεληθνύ Γξακκαηέα ζην δήκν καο (ΑΓΑ:ΩΞ9ΩΩ6Υ-Ο65).
8. Σηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
9. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ καο πξνζθόκηζε ν θ. Ρνύζζνο Γεώξγηνο ,πηπρηνύρνο
Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηήκηνπ Αζελώλ, κε ηελ
αξηζκ. πξση. 22511/23-09-2019 αίηεζή ηνπ γηα ην δηνξηζκό ηνπ ζηε ζέζε
κεηαθιεηνύ Γεληθνύ Γξακκαηέα.
10. Σελ αξηζκ. 4011538120/01-11-2019 βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μεηξών
Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Γεκνζίνπ
ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΛΕ
Γηνξίδνπκε ηνλ θ. Ρούσσο Γεώργιο ηνπ Παλαγηώηε ,πηπρηνύρν Ννκηθήο ρνιήο
Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηήκηνπ Αζελώλ, σο Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ
Γήκνπ Αηγηαιείαο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο ηνπ θαη
κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ Γεκάξρνπ.
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Ο Γήκαξρνο κπνξεί κε απόθαζε ηνπ λα αλαζέηεη ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηελ
ππνγξαθή κε εληνιή ηνπ εγγξάθσλ θαη πηζηνπνηεηηθώλ, πιελ ρξεκαηηθώλ
εληαικάησλ.
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ έρεη ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο:
α. Τπνγξάθεη ηηο απνθάζεηο ρνξήγεζεο αδεηώλ κε ή ρσξίο απνδνρέο θαη
κεηαθίλεζεο εθηόο έδξαο ζην εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ.
β. Παξέρεη νδεγίεο, δίλεη θαηεπζύλζεηο θαη, γεληθόηεξα, ζπληνλίδεη ηηο ππεξεζίεο
ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.
γ. Πξνβαίλεη ζηε κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε θαη πξναγσγή ησλ
ιεηηνπξγηώλ ηνπ Γήκνπ.
δ. Μεξηκλά γηα ηελ επεμεξγαζία από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ησλ ζεκάησλ πνπ είλαη
πξνο ζπδήηεζε ελώπηνλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο
ζύκθσλα κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε ή έρνπλ ήδε ζπδεηεζεί ζε απηά, θαζώο θαη λα
ηα ππνζηεξίδεη ελώπηνλ ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ, εθόζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην από
ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ή ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο.
ε. Παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη ηεο Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ.
ζη. Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε εηνηκαζία ησλ πεξηνδηθώλ απνινγηζκώλ δξάζεο ηνπ
Γήκνπ ζύκθσλα πξνο ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ή ηηο ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο
θαη ελεκεξώλεη ζρεηηθά ην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη ηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή.
δ. Μεξηκλά γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δξάζεο ησλ ππεξεζηώλ
ηνπ Γήκνπ, ηελ πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο θαη ηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο ηνπ ζηειερηθνύ δπλακηθνύ θαη ησλ
ηερληθώλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ.
ε. Οξγαλώλεη θάζε λέα ππεξεζία πνπ δεκηνπξγείηαη ζην Γήκν.
Ο Γήκαξρνο κπνξεί, κε απόθαζε ηνπ, θαη κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 5
ηνπ άξζξνπ 161 ηνπ Ν. 3584/07, λα εθρσξεί θαη άιιεο αξκνδηόηεηεο ζηνλ Γεληθό
Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ.
Η παξνύζα απόθαζε λα απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζην Φύιιν Δθεκεξίδαο ηεο
Κπβέξλεζεο λα αλαξηεζεί ζην Γηαύγεηα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ καο.
Η παξνύζα ηζρύεη από ηελ ππνγξαθή ηεο, γηα όιεο ηηο ζπλέπεηεο.
Κάζε άιιε απόθαζε πνπ νξίδεη δηαθνξεηηθά θαη αληηηίζεηαη ζηα σο άλσ
θαζήθνληα, παύεη λα ηζρύεη.
Ιοινοποίηση:
1/ Γξαθείν Γεκάξρνπ
2/ Γξαθεία Αληηδεκάξρσλ
3/ Όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο θαη ηα
Απηνηειή Σκήκαηα
4/ Όιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο
5/ Δλδηαθεξόκελν θ. Ρνύζζν Γεώξγην
κε απνδεηθηηθό
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