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Ο Γήκαρτος Γοκοθού  
   

Έτοληας σπόυε 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

2. Σε δηάηαμε ησλ άξζξσλ άρζρο 161 θαη 167  Ν. 3584/07 (ΦΔΚ 143Α’) «Κχξσζε ηνπ 

Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ παρ.1 ηοσ άρζροσ 15 ηοσ Ν.4623/19 

3. Σε δηάηαμε ηεο παρ. 6 άρζρο 11 Ν.4674/2020 (ΦΔΚ 53/η.Α’/11-3-2020) (ΦΔΚ 53Α’) 

«ηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ξχζκηζε 

δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

4. Σα ππνβιεζέληα απφ ηνλ θ. ηεθαλή Κφλζηαληίλο ηνπ Γεφργίοσ  δηθαηνινγεηηθά απφ 

ηα νπνία πξνθχπηεη φηη πιεξνί ηα γεληθά θαζήθνληα πξφζιεςεο, δελ ζπληξέρνπλ ζην 

πξφζσπφ ηνπ ηα θσιχκαηα ηφλ άρζρφλ 11 θαη 17 ηοσ Ν. 3584/2007 θαη δελ είλαη 

ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ, ή ζπγγελήο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη β’ βαζκνχ 

σο πξνο ηνλ Γήκαξρν. 

5. Σελ αξηζ. 2160/16-3-2020 Βεβαίσζε ηεο νηθείαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ χπαξμε 

πηζηψζεσλ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ 

6. Σελ αλάγθε εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 
Α. Γηορίδοσκε απφ 16/3/2020 ζηελ ζέζε ηνπ Γεληθού Γρακκαηέα ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ ηνλ 

ηεθαλή Κφλζηαληίλο ηνπ Γεφργίοσ  (Α.Γ.Σ.  AN998979) κόληκο σπάιιειο ηοσ Γήκοσ 

Λακηέφλ, θιάδνπ ΣΔ Μεραληθψλ (εηδηθφηεηα Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο)  κε βαζκό Α’ 

πηπρηνχρν ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραλνιφγσλ  ΣΔΗ Καβάιαο.  

 

Β. Ο Γεληθός Γρακκαηέας ηοσ Γήκοσ έτεη ηης αθόιοσζες αρκοδηόηεηες 

 Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ππνζηεξίδεη ην Γήκαξρν ζηα δηνηθεηηθά ηνπ θαζήθνληα 

πινπνηψληαο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ εθρσξεί ν Γήκαξρνο κε απφθαζή ηνπ. 

 Οη αξκνδηφηεηέο ηνπ αθνξνχλ θπξίσο ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ, έηζη ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη κε απνδνηηθφ ηξφπν  ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ επίηεπμε ησλ 

πεξηνδηθψλ ζηφρσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηα πνιηηηθά φξγαλα 

ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ.  

ΑΔΑ: Ω3Ζ4Ω9Α-ΥΦΗ



Δηδηθφηεξα ν Γεληθφο Γξακκαηέαο: 

α. Τπνγξάθεη ηηο απνθάζεηο ρνξήγεζεο αδεηψλ κε ή ρσξίο απνδνρέο θαη κεηαθίλεζεο εθηφο 

έδξαο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ. 

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

θαηά ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αληίζηνηρνπο Πξντζηακέλνπο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ 

γ. Πξνβαίλεη ζηε κειέηε θαη εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε θαη πξναγσγή ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ. 

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

ζπδήηεζε ελψπηνλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δπηηξνπήο 

Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηεο Δθηειεζηηθήο  Δπηηξνπήο 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 Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο 

Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο. 

ε. Παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη ηεο Δθηειεζηηθήο  Δπηηξνπήο 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

ζη. πκκεηέρεη  ζηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ θαη ησλ εηήζησλ 

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

ηελ πινπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ πνπ απνθαζίδνληαη απφ ηα πνιηηηθά 

φξγαλα ηνπ Γήκνπ. 

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

ζχκθσλα πξνο ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ή ηηο ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο θαη ελεκεξψλεη 

ζρεηηθά ηεο Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

ε. Μεξηκλά γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δξάζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ, ηελ πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζηειερηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ ηνπ Γήκνπ. 

ε. Οξγαλψλεη θάζε λέα ππεξεζία πνπ δεκηνπξγείηαη ζην Γήκν. 

Ο Γήκαξρνο κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ, θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ λ. 

3584/07, λα εθρσξεί θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ. (παξ 2 

άξζξν 38 Ν. 3801/09, κε ηελ νπνία πξνζηέζεθε παξ. 6 ζην άξζξν 161 ηνπ Ν. 3584/07)  

Β. Ο Γήκαξρνο κπορεί κε απόθαζε ηοσ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 5 ηνπ Ν. 

3584/2007 λα εθρσξεί θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ (παξ. 2, 

άξζξν 38 ηνπ Ν. 3801/2009 κε ηελ νπνία πξνζηέζεθε ε παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 161 ηνπ Ν. 

3584/2007) 

 

Γ. Με ηνλ αλσηέξσ δηνξηζκφ αλαζηέιιεηαη ε άζθεζε θαζεθφλησλ ηνπ ππαιιήινπ ζηελ 

θχξηα ζέζε ηνπ ζηνλ Γήκν Λακηέσλ. 

 

Γ. Με ηελ απαιιαγή ησλ θαζεθφλησλ ηνπ απφ ηελ ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα, ν 

ππάιιεινο επαλέξρεηαη απηνδηθαίσο ζη ζέζε πνπ θαηείρε πξηλ ην δηνξηζκφ ηνπ. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-38-θέματα-υπηρεσιακής-κατάστασης/
https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-38-θέματα-υπηρεσιακής-κατάστασης/
ΑΔΑ: Ω3Ζ4Ω9Α-ΥΦΗ



Δ. Με ηελ παξνχζα απφθαζε πξνθαιείηαη δαπάλε ζην Γήκν Γνκνθνχ ε νπνία έρεη 

πξνβιεθζεί ζε ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ Κ.Α. 00.6031 θαη Κ.Α. 00.6053  «Σαθηηθέο απνδνρέο 

Γεληθνχ Γξακκαηέα, Δηδηθψλ πλεξγαηψλ θαη ινηπψλ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Γνκνθνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. 

 

Σ. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο απνιχεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζε 

πεξίιεςε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Δπίζεο παχεη λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ θαη 

απνιχεηαη απηνδηθαίσο φηαλ ν Γήκαξρνο απνιέζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

 

Ζ παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, γηα φιεο ηηο ζπλέπεηεο. 

 

 Ε. Ζ παρούζα απόθαζε λα δεκοζηεσζεί ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ 

Γνκνθνχ (Σκήκα Γηνηθεηηθψλ  Τπεξεζηψλ), λα θοηλοποηεζεί ζην Σκήκα Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο -

ηεξεάο Διιάδαο, κε έδξα ηε Λακία, προθεηκέλοσ λα κερηκλήζεη γηα ηε δεκοζίεσζή ηες 

ζηελ Δθεκερίδα ηες Κσβερλήζεφς, ζην Γηθηπαθφ ηφπν εηδηθνχ ζθνπνχ ηνπ Γήκνπ 

Γνκνθνχ http://sites.diavgeia.gov.gr/domokos (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ), θαη λα 

θοηλοποηεζεί αληίγραθό ηες: ζηνλ αλαθεξφκελν, ζην Γξαθείν Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ & 

Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη  ζηνλ Οηθνλνκηθφ Δθθαζαξηζηή ηνπ Γήκνπ Γνκνθνχ.  

 

 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 
ΛΗΟΛΗΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 

http://sites.diavgeia.gov.gr/domokos
ΑΔΑ: Ω3Ζ4Ω9Α-ΥΦΗ
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