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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Περιστέρι 02/11/2021
Αρ.Πρωτ.: οικ. 47307

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπ’όψη :
α) Τις διατάξεις του άρθ.58 του Ν.3852/10 «περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου»
β) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον
ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.
4623/2019 (Α΄134)
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ Α 204/16-12-2019) όπως συμπλήρωσαν
το άρθρο 59 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες «Με την απόφαση της παραγράφου 5 και
τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι
σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της παραγράφου .
Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, αν ισούται ή
υπερβαίνει το ήμισυ αυτής. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε
άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των
θέσεων ειδικών συμβούλων – συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.»
δ) Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ191/20.03.2014 (Β΄698) ) για το Δήμο Περιστερίου Αττικής, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός
του ανέρχεται στους 139.981 κατοίκους.
ε)Τις υπ΄αριθμ. 82/59633/20.08.2019 & 48/22119/07.04.2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. «
Ορισμός Αντιδημάρχων»
στ) Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορούν να ορισθούν ως οκτώ (8) Αντιδήμαρχοι.
ζ) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/2-10-2020 εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού
της
διασποράς του κορωνοϊού»
η) Τις διατάξεις της παρ.2 «Σχεδιασμός διαχείρισης και ορισμός υπευθύνου» του Πρωτοκόλλου
Διαχείρισης Κρούσματος για τους Χώρους Εργασίας του Δημόσιου
Τομέα» σύμφωνα με τις
οποίες «κάθε οργανική μονάδα δημόσιων υπηρεσιών πρέπει να :
- Διαθέτει ένα συγκεκριμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του επαγγελματικού χώρου
σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωναϊού στους χώρους
λειτουργίας του
- Να ορίσει έναν συντονιστή διαχείρισης COVID-19 της οργανικής μονάδας »
θ) Την από 23/4/2020 Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου των Ιατρού Εργασίας και
Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου
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ι) Το σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωναϊού στους χώρους
λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου , που καταρτίστηκε από την υπηρεσία σε συνεργασία με
τον Ιατρό Εργασίας
Αποφασίζουμε
Ορίζουμε , τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπεκιάρη Γεώργιο ως άμισθο Αντιδήμαρχο Υγείας
από 08/11/2021 έως 8/11/2022, για την εποπτεία και το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων
που αφορούν θέματα Υγείας του Δήμου μας και συγκεκριμένα:
 Την οργάνωση δικτύων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
φροντίδας υγείας . Συντονισμός με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών
υγείας που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας και την εγγύς περιοχή .
(Αττικό Νοσοκομείο – Νοσοκομείο Λοιμωδών – Μονάδες ΠΕΔΥ – Κ.Υ – Κέντρα Ψυχικής
Υγείας – Κλινικές – Διαγνωστικά κέντρα – ιδιώτες γιατροί κ.λ.π.)
 Τον καταρτισμό και υλοποίηση δράσεων , προληπτικής ιατρικής και την συμμετοχή του
Δήμου σε προγράμματα του ΠΟΥ , της Ε.Ε. του Υπουργείου Υγείας και ιδρυμάτων που
αφορούν την υγεία των πολιτών.
 Την δημιουργία δικτύων υγείας για ανήμπορους πολίτες , ανασφάλιστους ανέργους και
ηλικιωμένους
 Την οργάνωση ιατρικών υπηρεσιών στα ΚΑΠΗ και προληπτικών ελέγχων στους
Παιδικούς Σταθμούς , τα Νηπιαγωγεία , τα Δημοτικά Σχολεία , τα Γυμνάσια και τα Λύκεια.
 Τον
συντονισμό
του
Δημοτικού
Ιατρείου , των
κοινωνικών ιατρείων και
φαρμακείων.
 Την εκπροσώπηση του Δήμου για θέματα υγείας στα Υπουργεία , στα Νοσοκομεία τις
ΔΥΠΕ, το ΕΔΔΥΠΠΥ και γενικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας .
 Την υλοποίηση συμβάσεων Δήμου με εταιρείες παροχής υπηρεσιών υγείας σε
εργαζόμενους στον Δήμο και σε πολίτες της πόλης.
 Την υπογραφή , εγγράφων και πιστοποιητικών , πλην χρηματικών ενταλμάτων των
υπηρεσιών αυτών.
 Τον ορίζουμε συντονιστή διαχείρισης COVID-19 για τις υπηρεσίες του Δήμου
Έργο του συντονιστή είναι να μεριμνά:
- για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του κορωνοϊού
ανάμεσα στους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου
- για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 σε εργαζόμενους
των υπηρεσιών του Δήμου
- για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα που θα ανακύπτει και τη σωστή τήρηση
των μέτρων, την ενημέρωση του προσωπικού και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς
χώρου εργασίας για τους υπαλλήλους και το κοινό, σύμφωνα με τα οριζόμενα της
παρούσας , στο με στοιχείο 3 Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσια Υγείας.
Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου.
O Δήμαρχος
Εσωτερική Διανομή
Γρ. Δημάρχου
Γρ.Γεν.Γραμματέα
Γρ.Αντ/χων
Προϊσταμ.Διευθύνσεων
Τμημάτων & Αυτοτελών Γραφείων
Δ.Δ.Υ.-Τ.Δ.
Ενδιαφερόμενο
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