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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση ομάδα εργασίας για την έγκαιρη προετοιμασία και ορθή εφαρμογή του
Προγράμματος ''Γαλάζιες Σημαίες»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το νέο ΟΕΥ του Δήμου Χανίων, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2812/Β/12-12-11.
4. Την υπ’ αριθμ. 33/2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων που αφορά τον ορισμό Αντιδημάρχων και
μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε ομάδα εργασίας για την ορθή διεξαγωγή του Προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες” αποτελούμενη
από υπαλλήλους των κάτωθι εμπλεκομένων υπηρεσιών του Δήμου Χανίων:
1. Από τη Διεύθυνση Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος:
Ορίζουμε τον υπάλληλο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Συριανόγλου Νικόλαο
του Δημητρίου κλάδου ΤΕ Γεωπόνων με αναπληρώτρια την μόνιμη υπάλληλο Κοκοτσάκη Ανδρονίκη του
Κωνσταντίνου κλάδου ΠΕ9 Γεωπόνων της Διεύθυνση Καθαριότητας, Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου
Χανίων, ως ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ για την οργάνωση, παρακολούθηση και επίβλεψη των βραβευμένων παραλιών με
Γαλάζια Σημαία σύμφωνα με τα κριτήρια του Προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες” και πιο συγκεκριμένα με τις
εξής αρμοδιότητες:
• συντονισμός των εμπλεκομένων δημοτικών υπηρεσιών,
• επίβλεψη, εκτίμηση και καταγραφή των αναγκών των παραλιών,
• προγραμματισμός και προμήθεια εξοπλισμού παραλιών,
• τοποθέτηση φωτογραφικού υλικού στους πινάκες ανακοινώσεων και ανανέωση φωτογραφικού υλικού
καθ' όλη την διάρκεια της θερινής περιόδου,
• προσκόμιση/αποστολή φωτογραφικού υλικού τεκμηρίωσης της ορθής εφαρμογής του Προγράμματος
“Γαλάζιες Σημαίες” στην Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής,
• επίβλεψη και καθαρισμός παραλιών και τουαλετών,
• συντονισμός, οργάνωση και διεξαγωγή περιβαλλοντικών εκδηλώσεων και δράσεων (π.χ. εθελοντικοί
καθαρισμοί παραλιών, ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, κ.α.),
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•
•
•

ετήσια υποβολή φακέλου υποψηφιότητας για την υπαγωγή των παραλιών του Δήμου Χανίων στο
Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες»,
επικοινωνία με τους συντονιστές του Προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες” καθώς και
ότι άλλο απαιτείται προς συμμόρφωση των Κριτηρίων του Προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες” ,

2. Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών:
Ορίζουμε τον μόνιμο υπάλληλο Μαθιουδάκη Νικόλαο του Γεωργίου κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών με αναπληρωτή
τον υπάλληλο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Καραμπινάκη Αντώνιο του
Στυλιανού κλάδου ΔΕ Τεχνιτών της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων ως ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ
για την έγκαιρη τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή του αναγκαίου εξοπλισμού των παραλιών
(ενημερωτικές πινακίδες, διάδρομοι πρόσβασης, χημικές τουαλέτες, κ.α.) σύμφωνα με τα κριτήρια του
Προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες”.
3. Από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής:
Ορίζουμε τον υπάλληλο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (προσωρινοί πίνακες
ΑΣΕΠ), Παπά Χριστόφορο του Αντωνάκη κλάδου ΠΕ Διοικητικού με αναπληρωτή την υπάλληλο με σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, Σαλάππα Αθηνά του Σπυρίδωνα κλάδου ΠΕ Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου
Χανίων ως ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας των παραλιών Δήμου
Χανίων για το Πρόγραμμα “Γαλάζιες Σημαίες” κατόπιν προσκόμισης του απαραίτητου φωτογραφικού υλικού
καθώς και της διαδικασίας πληρωμής της συνδρομής του Προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες”.

Β. Σε περίπτωση επιθεώρησης των Παραλιών από αρμόδιο υπάλληλο της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας
της Φύσης πρέπει να παρευρίσκεται ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος προκειμένου να
κατευθύνει τον εκάστοτε Επιθεωρητή και να σημειώνει τυχόν παραλείψεις στους χώρους των βραβευμένων
παραλιών.

Γ. Στο τέλος κάθε κολυμβητικής περιόδου ο εξοπλισμός των βραβευμένων, με τη «Γαλάζια Σημαία»,
παραλιών του Δήμου Χανίων, απεγκαθίσταται με μέριμνα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Χανίων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Γραφείο Τεχνικών Συνεργείων - και φυλάσσεται σε
κατάλληλο χώρο ώστε να χρησιμοποιηθεί την επόμενη κολυμβητική περίοδο.

Δ. Οι παραπάνω Υπηρεσίες οφείλουν να λειτουργούν σε στενή συνεργασία μεταξύ τους για τον έγκαιρο
συντονισμό και την αποτελεσματική εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την ορθή εφαρμογή των
κριτηρίων του Προγράμματος “Γαλάζιες Σημαίες”.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΞΥΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κοινοποίηση:
1. Γενικός Γραμματέας
2. Αντιδήμαρχος κ. Λιονάκης Μανούσος
3. Τ.Α.Α.Δ.(3)
4. Δ/νση Καθαριότητας, Πρασίνου & Περιβάλλοντος
5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
6. Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
7. Οριζόμενοι Υπάλληλοι (με αποδεικτικό επίδοσης)

