
ΑΠΟΦΑΣΗ 575 /2014 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 161 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ( παρ . 2  άρθρο 

38  του Ν .3801/2009). και 167  του Ν . 3584/2007. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α/7-6-2010). 
4. Τις διατάξεις του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που προβλέπεται 

µία θέση Γενικού Γραµµατέα καθώς και οι αρµοδιότητες του (ΦΕΚ454/Τ.Β./26-2-
2013). 

5. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος µας, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, έχει 
πληθυσµό πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους  

6. Την ανάγκη πρόσληψης γενικού γραµµατέα για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών 
και το γεγονός ότι υπάρχει ανάλογη οικονοµική δυνατότητα 

7. Την υπ’ αριθ πρωτ. 46813/23-9-2014 σχετική γνωστοποίηση η οποία αναρτήθηκε 
στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  

8. Τα υποβληθέντα από τον κ. Θεοχάρη Κυριακίδη του Περικλή δικαιολογητικά από 
τα οποία προκύπτει ότι πληρεί τα γενικά προσόντα πρόσληψης και δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κωλύµατα διορισµού των άρθρων11 έως και17  
του Ν.3584/2007, ούτε είναι υπάλληλος του ∆ήµου ή συγγενής εξ αίµατος ή εξ 
αγχιστείας µέχρι και β ́ βαθµού ως προς τον ∆ήµαρχο.  

9. Την υπ’ αριθ. 50267/10-10-2014 βεβαίωσης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών για την 
κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται µε την παρούσα απόφαση και θα βαρύνει 
τους ΚΑ 00-6031.004 και 6053.003. 

10. Την υπ’ αριθ. 1011015585 βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούµενων 
Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

 
                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

∆ιορίζουµε τον Θεοχάρη Κυριακίδη του Περικλή στη θέση του Γενικό Γραµµατέα του 
∆ήµου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης. 
Ο ανωτέρω έχει τις αρµοδιότητες  που προβλέπονται στο άρθρο 161  παρ.  6  του Ν. 
3584/2007 όπως αυτές διαµορφώθηκαν µε την προσθήκη της παρ. 2  του άρθρου 38  
του Ν. 3801/2009   και όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 του Οργανισµού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου µας και συγκεκριµένα: 
 

                          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

  

 

 

Χρόνος διατήρησης: 3 χρόνια  

Βαθµός  Ασφαλείας:  Αδιαβάθµητο 

Βούλα: 10-10-2014 

Aρ. Πρωτ.:50315 

Bαθµός προτεραιότητας: Κοινό 

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : Λ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 18  
Τ. Κ. : 166 73    ΒΟΥΛΑ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. ∆ρακούλη  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132020064  
ΦΑΞ : 2132020089  
MAIL : gdrakouli@vvv.gov.gr  
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Ο Γενικός Γραµµατέας υποστηρίζει το ∆ήµαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα 
υλοποιώντας τις αρµοδιότητες που του αναθέτει ο ∆ήµαρχος µε απόφασή του. Οι 
αρµοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισµό των δηµοτικών υπηρεσιών, 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µε αποδοτικό τρόπο η αποτελεσµατικότητα στην 
επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραµµάτων που αποφασίζονται από τα 
πολιτικά όργανα του ∆ήµου. Ειδικότερα ο Γενικός Γραµµατέας : 

 

1. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες 
του ∆ήµου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία µε τους 
αντίστοιχους προϊσταµένους. 

 
2. Μεριµνά για την επεξεργασία  από τις αρµόδιες υπηρεσίες των θεµάτων που 

είναι προς συζήτηση  ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής 
Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής 
σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς 
και για την υποστήριξη των προτάσεων ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, 
εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους. 

 
3. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρµογής των αποφάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και 
της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου. 

 
4. Συµµετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των 

Ετησίων Προγραµµάτων ∆ράσης του ∆ήµου και παρακολουθεί την επίτευξη 
των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραµµάτων 
που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του ∆ήµου. 

 
5. Μεριµνά για την έγκαιρη ετοιµασία των περιοδικών απολογισµών δράσης του 

∆ήµου σύµφωνα προς τα αντίστοιχα προγράµµατα ή τις συγκεκριµένες 
αποφάσεις και ενηµερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή. 

 
6. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δηµιουργείται στο ∆ήµο και µεριµνά για τη 

συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικής δράσης των υπηρεσιών του ∆ήµου, 
την προσαρµογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και 
τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχιακού δυναµικού και των τεχνικών 
µέσων του ∆ήµου. 

 
7. ∆ύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συµβούλια 

στα οποία µετέχουν µε εκπροσώπους τους το σύνολο ή µέρος (ανάλογα µε 
οµοιογενή θεµατικά αντικείµενα) των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

 
8. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νοµικών προσώπων του ∆ήµου και 

συνεργάζεται µε τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρµόνιση των 
αποτελεσµάτων από την δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους του 
∆ήµου. 

 
Ο Γενικός Γραµµατέας απολύεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου, που δηµοσιεύεται σε 
περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης παύει να ασκεί τα καθήκοντα 
του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο ∆ήµαρχος απολέσει την ιδιότητα του για 
οποιονδήποτε λόγο. 
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Οι αποδοχές του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται µε την υπ. αριθµ. KYA 7309/11-2-
2011 ( ΦΕΚ 375/9-3-2011).  
 
Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 8350,00 ευρώ για την κάλυψη 
της µισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του 
∆ήµου  για το έτος 2014  στον οποίο υπάρχουν εγγεγραµµένες οι αντίστοιχες 
πιστώσεις στους ΚΑΕ 00-6031.004 και 6053.003 
 
Από την έκδοση της παρούσας ο Γενικός Γραµµατέας αναλαµβάνει τα καθήκοντά του. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 
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