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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν.
4555/2018

(Α΄133)

πρόγραμμα

Κλεισθένης

Ι,

αναφορικά

με

τον

ορισμό

Αντιδημάρχου και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.
4623/2019 (Α΄134)
2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Την αριθμ. 28549/16-4-2019 (ΦΕΚ 1327/17-4-2019/Β΄) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας,
σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.»
4) Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. εγκ.82/59633/20-8-2019 ,
αριθμ. πρωτ. 59633/20-8-2019 «Ορισμός Αντιδημάρχων» σύμφωνα με την οποία
στο Δήμο Αγίου Νικολάου μπορούν να οριστούν 5 αντιδήμαρχοι. 4555/2018
5) Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Νικολάου
6) Την προηγούμενη με αριθμό 2175/3-9-2019 απόφαση του περί ορισμού των
αντιδημάρχων – μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
αποφασίζει :
Α)

Συμπληρώνει την προηγούμενη με αριθμό 2175/3-9-2019 απόφαση στο μέρος

που αφορά τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χαριτάκη Θωμά ως ακολούθως :


Στον κ. Χαριτάκη Θωμά



την κοινωνική πολιτική, πρόνοια και αλληλεγγύη, ιδίως ως προς τις συνθήκες
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διαβίωσης των δημοτών


την υποστήριξη, προστασία και φροντίδα ευπαθών ομάδων πληθυσμού και
ατόμων που έχουν αντίστοιχη ανάγκη (υποστήριξης, προστασίας και
φροντίδας), των προσφύγων και μεταναστών συμπεριλαμβανομένων, και
δημόσιων κοινωνικών αγαθών για την άμβλυνση κοινωνικών και οικονομικών
διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ περιοχών και ατόμων ή ομάδων ατόμων



το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την εποπτεία υλοποίησης πολιτικών,
προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων πρόνοιας, προστασίας, υποστήριξης και
φροντίδας για τα βρέφη και τα ανήλικα παιδιά, τους άστεγους, τους επί μακρό
χρόνο άνεργους, τους φτωχούς, τους ηλικιωμένους, τους μειονεκτούντες κάθε
είδους

και

περίπτωσης,

των

προσφύγων

και

μεταναστών

συμπεριλαμβανομένων, τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), τις μειονότητες, τους
φυλακισμένους και διωκόμενους κάθε είδους και τα άτομα με ιδιαιτερότητες,
τους ασθενείς που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, τα άτομα που γίνονται
θύματα οικονομικής ή άλλης μορφής εκμετάλλευσης και κάθε μορφή βίας, τα
εξαρτημένα από κάθε μορφή και πηγή εξάρτησης άτομα, καθώς και τα άτομα
που προσπαθούν να απεξαρτηθούν


την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας,
με ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων και μελέτη και
εφαρμογή

σχετικών

κοινωνικών

προγραμμάτων,

λ.χ.

παιδικών

και

βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής
περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,
γηροκομείων κ.λπ. και τη μίσθωση ακινήτων για στέγαση βρεφονηπιακών
σταθμών


τη μέριμνα για στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύναμων δημοτών, με
παραχώρηση δημοτικών καταλυμάτων ή με παροχή χρηματικών βοηθημάτων
ή ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα

διαβίωσης,

συμπεριλαμβανομένων

των

προσφύγων

και

μεταναστών


την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των Κοινωνικών Ξενώνων
βραχυχρόνιας φιλοξενίας μελών ευπαθών ομάδων καθώς και των Ανοικτών



Κέντρων Ημέρας Αστέγων
την άσκηση εποπτείας καθώς και την έγκριση των προϋπολογισμών και
απολογισμών των φιλανθρωπικών σωματείων και ενώσεων, την έκδοση των
αδειών για τη διενέργεια λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών
αγορών



την άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύματα παιδικής προστασίας
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ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και την ευθύνη λειτουργίας


παιδικών εξοχών
την άσκηση την άσκηση εποπτείας επί των δημοτικών νομικών προσώπων και
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται επίσης στους τομείς της κοινωνικής
πολιτικής, πρόνοιας και αλληλεγγύης, της δημόσιας (συλλογικής ή και
ατομικής) υγιεινής και υγείας, και της υποστήριξης , προστασίας και φροντίδας
ευπαθών ομάδων πληθυσμού και ατόμων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2175/3-9-2019 προηγούμενη απόφαση
Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά στην Τοπική εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ και να αναρτηθεί
σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΙΝ :
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/νση Διοίκησης –Τμήμα Δ/κου-Οικονομικού
Ρ. Καπετανάκη 8
Άγιος Νικόλαος – 721 00
2. Οριζόμενο Αντιδήμαρχο
3. Διευθυντές Δήμου
4. Προϊστάμενους Τμημάτων Δήμου
5. Πρόεδρους Κοινοτήτων Δήμου
6. Γραμματεία για σχετικό φάκελο
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