
    

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΧΟΤ 

 

Ο Διμαρχοσ Διονφςου λαμβάνοντασ υπόψθ : 

 Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/10 

 Τισ διατάξεισ του Ν. 3463/06 

 Τισ διατάξεισ του Ν. 3584/07 

 Τισ υπ’ αρικμόν 45/28-12-2010 εγκυκλίουσ του υπουργείου εςωτερικϊν,  

αποκζντρωςθσ & θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 

 Τισ διατάξεισ του Β.Δ. 17/5-15/06/1959 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

α) Ορίηει ωσ Προϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν  τθν Αλεξανδρι Ευαγγελία, μόνιμο 

υπάλλθλο του Διμου Διονφςου, ΠΕ1 Διοικθτικοφ, με βακμό Α’, θ οποία μζχρι και τισ 31.12.2010 

αςκοφςε τα κακικοντα τθσ Διευκφντριασ του καταργοφμενου Διμου Διονφςου, θ οποία προΐςταται 

των ακόλουκων τμθμάτων: 

 Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ 

 Τμιμα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

 Τμιμα Δθμοτικισ Κατάςταςθσ 

 Τμιμα ΚΕΠ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 

Γραφείο Δημάρχου 

ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟ  10 / 01 / 2011 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΗ : 23 

ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 275 

 



β)  Ορίηει ωσ Προϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν  τθν Φλϊρου Βαςιλικι, μόνιμο 

υπάλλθλο του Διμου Διονφςου, ΠΕ1 Διοικθτικοφ, με βακμό Α’, θ οποία μζχρι και τισ 31.12.2010 

αςκοφςε τα κακικοντα τθσ Διευκφντριασ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του καταργοφμενου Διμου Αγίου 

Στεφάνου, θ οποία προΐςταται των ακόλουκων τμθμάτων: 

 Τμιμα Ταμειακισ Υπθρεςίασ 

 Τμιμα Προμθκειϊν 

 Τμιμα Εςόδων 

 Τμιμα Λογιςτθρίου 

γ)  Ορίηει ωσ Προϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ τθν Αλεξανδρι Ευαγγελία 

(παράλλθλθ άςκθςθ), μόνιμο υπάλλθλο του Διμου Διονφςου, ΠΕ1 Διοικθτικοφ, με βακμό Α’, θ οποία 

μζχρι και τισ 31.12.2010 αςκοφςε τα κακικοντα τθσ Διευκφντριασ του καταργοφμενου Διμου 

Διονφςου, θ οποία προΐςταται των ακόλουκων τμθμάτων: 

 Τμιμα Ελζγχου κακαριότθτασ και χριςθσ Κοινόχρθςτων χϊρων 

 Τμιμα προςταςίασ Περιβάλλοντοσ, Κυκλοφορίασ και Ελζγχου καταςτθμάτων Υγειονομικοφ 

ενδιαφζροντοσ. 

δ) Ορίηει ωσ Προϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν τθν Σαμαρά Βαςιλικι, μόνιμο υπάλλθλο 

του Διμου Διονφςου, ΠΕ Αρχιτεκτόνων, με βακμό Α’, θ οποία μζχρι και τισ 31.12.2010 αςκοφςε τα 

κακικοντα τθσ Διευκφντριασ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του καταργοφμενου Διμου Αγίου Στεφάνου, θ οποία 

προΐςταται των ακόλουκων τμθμάτων: 

 Τμιμα μελετϊν & εφαρμογϊν 

 Τμιμα κακαριότθτασ & περιβάλλοντοσ 

 Τμιμα ςυντιρθςθσ & μικρϊν εφαρμογϊν 

Η κα Αγγελίνα Άννα διατθρεί τθν ιδιότθτά τθσ ωσ Προϊςτάμενθ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν με 

αρμοδιότθτα ςυνυπογραφισ εγγράφων που αφοροφν τθν δθμοτικι κοινότθτα Άνοιξθσ  με τελικό 

υπογράφοντα τον αντίςτοιχο προϊςτάμενο.    



Σε κάκε ζναν από τουσ ανωτζρω υπαλλιλουσ ανατίκενται, ενδεικτικά, τα ακόλουκα κακικοντα : 

1) Παρακολουκοφν τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων και των κακθκόντων τουσ, ςε όλεσ τισ βακμίδεσ 

αυτϊν, κακϊσ αυτά ορίηονται ςφμφωνα με τισ γενικζσ διατάξεισ του Νόμου. 

2) Ενθμερϊνονται για όλθ τθν ειςερχόμενθ και εξερχόμενθ αλλθλογραφία που αφορά ςτθν 

Διεφκυνςθ που προΐςτανται, χαρακτθρίηουν και κατανζμουν αυτι ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ 

των τμθμάτων που υπάγονται ς’ αυτι και δίνουν τισ αναγκαίεσ οδθγίεσ για τισ ενζργειεσ που 

πρζπει να γίνουν.  

3) Παρακολουκοφν τθν ενδιαφζρουςα τουσ ΟΤΑ νομοκεςία και νομολογία γενικά και ενθμερϊνουν 

τισ Δθμοτικζσ Υπθρεςίεσ και τον Διμαρχο πάνω ς’ αυτζσ.  

4) Ενθμερϊνονται πάνω ςε κάκε ειςιγθςθ που γίνεται απ’ όλα τα τμιματα και γραφεία ςτον 

Διμαρχο, ελζγχουν όλα τα ενεργοφμενα ζγγραφα αυτϊν και μονογράφουν τα ςχζδια τουσ (όλα τα 

ζγγραφα του Διμου, μθδζ εξαιρουμζνων και των καταςτάςεων, ςυντάςςονται και μονογράφονται 

από τον κακ’ φλθ αρμόδιο υπάλλθλο). 

5) Ειςθγοφνται ςτο Διμαρχο τθ λιψθ των ενδεδειγμζνων μζτρων με ςκοπό τον ςυντονιςμό των 

επιμζρουσ ενεργειϊν των υπθρεςιϊν του Διμου. 

6) Συνεργάηονται με τισ υπθρεςίεσ του Διμου, ςε όςεσ περιπτϊςεισ τοφτο επιβάλλεται, για τθν 

προϊκθςθ, νομοκετθμζνων διαδικαςιϊν, όπωσ π.χ. πρόγραμμα εκτελεςτζων ζργων, λογοδοςία, 

κ.λπ. και ςε όςεσ κεωρείται αναγκαίο για τθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ γενικότερα. 

7) Αςκοφν τισ από το Νόμο ι τισ με εξουςιοδότθςθ ανατικζμενεσ ςε αυτοφσ λοιπζσ αρμοδιότθτεσ.  

8) Ζχουν πεικαρχικι δικαιοδοςία ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Ν.3584/2007. 

9) Παρακολουκοφν τισ ζρευνεσ, τισ μελζτεσ και τα ειδικά ςεμινάρια που γίνονται πάνω ςε οργανωτικά 

κζματα, με ςκοπό τθν αποδοτικότθτα των Δθμοτικϊν Υπθρεςιϊν και τθν παροχι μεγαλφτερθσ και 

ςωςτότερθσ υπθρεςιακισ προςφοράσ προσ τουσ δθμότεσ. 

10) Επιμελοφνται για τθν υλοποίθςθ των νζων αρμοδιοτιτων ςτο Διμο, ςυμβάλλοντασ ουςιαςτικά και 

βοθκϊντασ τισ υπθρεςίεσ που ελζγχουν. 

11) Κάτω από τθν παροφςα ςφνκεςθ των υπθρεςιϊν και του προςωπικοφ του Διμου, ωσ και τισ 

ιςχφουςεσ οικείεσ διατάξεισ, καταρτίηουν ςε δεφτερο βακμό, τισ εκκζςεισ υπθρεςιακισ ικανότθτασ 

του προςωπικοφ του Διμου. 

12) Μεριμνοφν για τθν καλλιζργεια πνεφματοσ ςυνεργαςίασ και εμπιςτοςφνθσ, ςτισ ςχζςεισ μεταξφ των 

υπαλλιλων του Διμου. 

13) Επιμελοφνται τθ διατιρθςθ ομαλϊν και αποδοτικϊν υπθρεςιακϊν ςχζςεων, ανάμεςα ςτο Διμο και 

τισ με αυτόν ςυναλλαςςόμενεσ υπθρεςίεσ και Οργανιςμοφσ. 



14) Επιςθμαίνουν τισ τυχόν παρατθροφμενεσ ατζλειεσ ςτθ λειτουργία των υπθρεςιϊν του Διμου και 

ειςθγοφνται ςτον Διμαρχο τθν επιβολι των, κατά τθν γνϊμθ τουσ, αναγκαίων μεταβολϊν και τθν 

ζκδοςθ των απαραίτθτων γραπτϊν οδθγιϊν. 

15) Σε ςυνεργαςία με τουσ αρμοδίουσ παράγοντεσ και φορείσ του Διμου, μεκοδεφουν και ειςθγοφνται 

ςυςτιματα ενθμζρωςθσ των δθμοτϊν, ςχετικά με τισ υποχρεϊςεισ που ζχουν απζναντι ςτο Διμο 

και τθν πόλθ τουσ, αλλά και ςτα δικαιϊματα που δθμιουργοφνται για λογαριαςμό τουσ, από τισ 

ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ του Νόμου για τουσ ΟΤΑ και από τα κεςπιηόμενα υπζρ αυτϊν, 

μζτρα τθσ Δθμοτικισ Αρχισ και των άλλων ςυναφϊν φορζων του Δθμόςιου Τομζα. 

16) Είναι υπεφκυνοι για τθν τάξθ και τθν ευκοςμία που πρζπει να επικρατοφν ςτουσ χϊρουσ, όπου οι 

υπθρεςίεσ του Διμου αςκοφν τα κακικοντά τουσ. 

17) Κακοδθγοφν τουσ υπαλλιλουσ των Δ/νςεων τουσ ςτθν εκτζλεςθ των υπθρεςιακϊν τουσ 

κακθκόντων, αςκοφν εποπτεία και ελζγχουν τθν παρουςία, πεικαρχία, απόδοςθ, επίδοςθ και 

εκπαίδευςι τουσ. 

18) Οι προϊςτάμενοι Διευκφνςεων, των οποίων οι υπθρεςίεσ ςτεγάηονται εκτόσ κεντρικοφ 

Δθμαρχιακοφ Μεγάρου αποςτζλλουν θμεριςια δελτία παρουςίασ όλου του προςωπικοφ τουσ ςε 

δεκαπενκιμερθ βάςθ ςτθ Διεφκυνςθ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ.  

19) Αςκοφν κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που πθγάηει από τθν γενικότερθ αποςτολι τουσ, είτε αυτι 

δθμιουργείται αυτοδικαίωσ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τθσ διεφκυνςθσ, είτε τθσ ανατίκεται 

από τον Διμαρχο.  

20) Αναφζρουν ςτον Γενικό Γραμματζα του Διμου, προφορικά ι γραπτά για τισ υποκζςεισ που 

εκκρεμοφν και δεν μποροφν να επιλυκοφν ι ζςτω να προωκθκοφν γριγορα ι μζςα ςτισ προκεςμίεσ 

που ζχουν ταχκεί. 

21) Διατυπϊνει ςε ςυνεργαςία με το ιεραρχικά ανϊτερο διοικθτικό επίπεδο και το Τμιμα 

Προγραμματιςμοφ, τουσ ςτόχουσ και τα προγράμματα δράςθσ τθσ διοικθτικισ ενότθτασ κακϊσ και 

τουσ αντίςτοιχουσ προχπολογιςμοφσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν. 

22) Μεριμνά για τθν ςτελζχωςθ, τθν οργάνωςθ, τον ςυντονιςμό και τον ζλεγχο των δραςτθριοτιτων 

τθσ διοικθτικισ ενότθτασ με τρόπο ϊςτε να υλοποιοφνται αποτελεςματικά τα προγράμματα 

δράςθσ και οι κατά περίπτωςθ αποφάςεισ ι εντολζσ. 

23) Προετοιμάηει τουσ απολογιςμοφσ δράςθσ και οικονομικοφσ απολογιςμοφσ, ςε ςυνεργαςία με τθ 

Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν. Καταρτίηει μθνιαίουσ ι τριμθνιαίουσ απολογιςμοφσ δράςθσ 

και αναφζρει ιεραρχικά για τισ υποκζςεισ που εκκρεμοφν και τισ αποκλίςεισ από τον 

προγραμματιςμό. 



24) Ζχει το δικαίωμα τροποποίθςθσ ι απόρριψθσ των υπθρεςιακϊν ειςθγιςεων των κατϊτερων 

ιεραρχικά επιπζδων με ενυπόγραφθ πάντοτε ςθμείωςθ του ςτα ςχετικά ζγγραφα και παράλλθλθ 

υποχρζωςθ ζγκαιρθσ και αιτιολογθμζνθσ ενθμζρωςθσ του ανϊτερου ιεραρχικά επιπζδου. 

25) Ζχει τθν ευκφνθ ελζγχου και κεϊρθςθσ όλων των εγγράφων των υπαλλιλων τθσ διοικθτικισ 

μονάδασ που εποπτεφει κακϊσ και των ειςθγιςεων τουσ προσ τα ανϊτερα ιεραρχικά επίπεδα. 

26) Είναι υπεφκυνοσ για τθν νομιμότθτα των ενεργειϊν τθσ διοικθτικισ μονάδασ του. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:  

1. Ενδιαφερόμενοι 

2. Γρ. Δθμάρχου 

3. Όλοι οι Αντιδιμαρχοι 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 

 

ΚΑΛΑΦΑΣΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ 


