
    

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΧΟΤ 

ΘΕΜΑ «Οριςμόσ προϊςταμζνων, τοποθετήςεισ υπαλλήλων και  καθοριςμόσ αρμοδιοτήτων   

ςτα Σμήματα τησ   Δ/νςησ  Σεχνικήσ Τπηρεςίασ» 

Ο Διμαρχοσ Διονφςου λαμβάνοντασ υπόψθ : 

 Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/10 

 Σισ διατάξεισ του Ν. 3463/06 

 Σισ διατάξεισ του Ν. 3584/07 

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

αποκζντρωςθσ & θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 

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

 Σισ υπ’ αρικμ. 21/272/10-1-11 και 228/2408/3-2-11 αποφάςεισ Δθμάρχου Διονφςου 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

Τμήμα Μελετών και Εφαρμογών 

α) Ορίηει ωσ Προϊςταμζνθ του τμιματοσ Μελετϊν και Εφαρμογϊν τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν 

του Διμου Διονφςου τθν Κουρουπάκθ Αγγελικι μόνιμθ υπάλλθλο του Διμου Διονφςου, κλάδου ΠΕ6 

Αγρονόμων και Σοπογράφων Μθχανικϊν, με βακμό Β’ θ οποία μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε 

ςτο Σμιμα Ζργων και Μελετϊν του καταργοφμενου Διμου Άνοιξθσ.  

β) Σοποκετεί ςτο Σμιμα Μελετϊν & Εφαρμογϊν του Διμου Διονφςου τουσ κατωτζρω υπαλλιλουσ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 

Γραφείο Δημάρχου 

ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟ   26  / 07 / 2011 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΗ : 1724 

AΡ.ΠΡΩΣ. :  24155 
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 Νίκα Διμθτρα, μόνιμθ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΠΕ6 Αγρονόμων και 

Σοπογράφων Μθχανικϊν με βακμό Γ’, θ οποία μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον 

καταργοφμενο Διμο Διονφςου. 

 πυροποφλου Μαρία, μόνιμθ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικϊν 

Μθχανικϊν με βακμό Β’, θ οποία μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτθν καταργοφμενθ 

Κοινότθτασ Ροδόπολθσ. 

 Μουηάκθ ωτθρία, μόνιμθ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικϊν Μθχανικϊν 

με βακμό Β’, θ οποία μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Άνοιξθσ. 

 Φαράχ Νατηίμπ-Γεϊργιοσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικϊν 

Μθχανικϊν με βακμό Δ’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο 

Διμο Δροςιάσ. 

 Παπαδόπουλοσ Απόςτολοσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΠΕ5 

Μθχανολόγων Μθχανικϊν με βακμό Β’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτον 

καταργοφμενο Διμο Αγίου τεφάνου. 

 Χαμακιϊτθ Ειρινθ, με ςχζςθ εργαςίασ  Ι.Δ.Ο.Χ., κλάδου ΣΕ Μθχανικϊν ζργων Τποδομϊν, θ 

οποία μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτθν καταργοφμενθ Κοινότθτα Κρυονερίου 

I. ε κάκε ζναν από τουσ ανωτζρω υπαλλιλουσ ανατίκενται, ενδεικτικά, τα ακόλουκα κακικοντα : 

Οδικό δίκτυο 

1. Εκδίδει τισ άδειεσ τομισ οδοςτρωμάτων, που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των Δθμοςίων και 

Δθμοτικϊν ζργων. 

2. Μεριμνά για τθν από τουσ υπόχρεουσ, πλιρθ αποκατάςταςθ των τομϊν που εκτελζςτθκαν και τον 

φκορϊν που ζγιναν ςε οδοφσ και πεηοδρόμια.  

3. Ενθμερϊνεται για τθν κατάςταςθ του οδικοφ δικτφου και των πεηοδρομίων και φροντίηει για τθν 

αποκατάςταςθ  προβλθμάτων που προκαλοφνται είτε από φυςικά αίτια, είτε από επεμβάςεισ λόγω 

εκτζλεςθσ ζργων  

Μελζτεσ 
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1. υντάςςει τισ μελζτεσ όλων των ζργων που περιλαμβάνονται ςτο τεχνικό πρόγραμμα του Διμου, 

δθλαδι μελζτεσ οδοποιίασ, κτιριακϊν ζργων (αρχιτεκτονικά, ςτατικά, θλεκτρομθχανολογικά), 

μελζτεσ πλατειϊν και πραςίνου και υδραυλικϊν ζργων (αποχζτευςθσ, όμβριων, φδρευςθσ, 

άρδευςθσ). 

2. υντάςςει όλα τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ μελετϊν (ζργων) και τθρεί αρχείο τουσ. 

3. Ενεργεί για τισ διαδικαςίεσ ζγκριςθσ των μελετϊν (αν αυτό χρειάηεται) και τθ λιψθ των αναγκαίων 

για το ςκοπό αυτό αποφάςεων. 

4. ε ςυνεργαςία με το Γραφείο Προγραμματιςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Προγραμματιςμοφ και 

Λειτουργιϊν Τποςτιριξθσ και τα Σμιματα Λογιςτθρίου και Προχπολογιςμοφ, Προμθκειϊν και 

Διαχείριςθσ Τλικοφ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν καταρτίηει το γενικό χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ των Ζργων που περιλαμβάνονται ςτο Ετιςιο Πρόγραμμα Δράςθσ. 

Καταςκευή Ζργων 

1. Ενεργεί τισ διαδικαςίεσ για τθ διεξαγωγι των διαγωνιςμϊν ανάδειξθσ των αναδόχων εκτζλεςθσ των 

ζργων ι τθσ ανάκεςθσ αυτϊν. 

2. Για κάκε ζργο που εκτελείται από το Διμο, ενεργεί για τθν εγκατάςταςθ των αναδόχων, τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ ομαλισ εξζλιξθσ των εργαςιϊν, τθ ςφνταξθ των επιμετριςεων, 
ανακεφαλαιωτικϊν πινάκων, τθ ςυγκρότθςθ  των  προβλεπομζνων από το Νόμο Επιτροπϊν 
Παραλαβισ των Ζργων και κάκε άλλθ πράξθ προβλεπόμενθ ι μθ, κεωροφμενθ όμωσ αναγκαία για 
τθν τεχνικι και οικονομικι κάλυψθ των ζργων και τθ λογιςτικι δικαιολόγθςθ των δαπανϊν τουσ. 

 

Κυκλοφοριακζσ  Μελζτεσ. 

υντάςςει τισ μελζτεσ κυκλοφορίασ και ςτάκμευςθσ (μονοδρομιςεισ, πεηοδρομιςεισ, οδϊν ιπιασ 

κυκλοφορίασ κ.λπ.) και ειςθγείται τθν ζγκριςι τουσ και τθν εφαρμογι τουσ.  

Αποχζτευςη 
 

1. Σθρεί αρχείο του δικτφου αγωγϊν αποχζτευςθσ που ζχουν καταςκευαςκεί από το Διμο ι τθν 

ΕΤΔΑΠ. 

2. Σθρεί αρχείο των καταςκευαςμζνων ςυνδζςεων αποχζτευςθσ ακινιτων με όλα τα καταςκευαςτικά 

και οικονομικά τουσ ςτοιχεία. 

3. Παραλαμβάνει και διεκπεραιϊνει τισ αιτιςεισ των ενδιαφερομζνων, με τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά για ςφνδεςθ και ςυντάςςει τουσ πίνακεσ καταβολισ τθσ δαπάνθσ και τθν 

προϊκθςι τουσ προσ τθν Οικονομικι Τπθρεςία. 
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4. Μεριμνά για τθν καταςκευι ελλείψεων του δικτφου αποχζτευςθσ και ςυντάςςει πίνακεσ για τθν 

καταςκευι ςυνδζςεων. 

5. Ενθμερϊνει τθν ΕΤΔΑΠ για τισ εξωτερικζσ διακλαδϊςεισ (ςυνδζςεισ ακινιτων με το αποχετευτικό 

δίκτυο) 

II. τθν κα Κουρουπάκθ ανατίκενται επιπλζον, ενδεικτικά, τα ακόλουκα κακικοντα: 

1. Ειςθγείται ιεραρχικά τα κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ. 

2. Παραλαμβάνει τθν αλλθλογραφία του τμιματόσ τθσ από τον Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ και 

φροντίηει για τθν ζγκαιρθ διεκπεραίωςθ τθσ. 

3. Κατανζμει τθν εργαςία ςτουσ υπαλλιλουσ που υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτά τθσ και αναπλθρϊνει 

τυχόν κενά που δθμιουργοφνται με άτομα του Σμιματοσ τθσ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον 

Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ. 

4. Μεριμνά για τισ τοιχοκολλιςεισ των ανακοινϊςεων και για τθν κοινοποίθςθ των εγγράφων - 

εγκυκλίων που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτά τθσ 

5. Καταρτίηει ςε πρϊτο βακμό τισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ του προςωπικοφ του Σμιματοσ τθσ, τισ 

οποίεσ υποβάλλει ςε ςυνζχεια ςτον Διευκυντι για περαιτζρω κρίςθ. 

6. Είναι υπεφκυνθ για τον προγραμματιςμό, τθ διεφκυνςθ, τθν οργάνωςθ και τον ζλεγχο - 

ςυντονιςμό των γραφείων, τα οποία ελζγχει ιεραρχικά. 

7. Επιμελείται των ειςθγιςεων για κεμάτων που αφοροφν αρμοδιότθτεσ του τμιματόσ τθσ για 

ςυηιτθςθ ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο και ςτθν Οικονομικι Επιτροπι. 

8. Ζχει προςωπικι ευκφνθ για τθ διεκπεραίωςθ κεμάτων του τμιματοσ μελετϊν και εφαρμογϊν του 

Διμου, ανεξάρτθτα αν αυτά αςκοφνται, με εντολζσ τθσ, από τουσ υπαλλιλουσ του τμιματοσ. 

 

Τμήμα Σχεδίου Πόλης 

 

α) Ορίηει ωσ Προϊςταμζνθ του τμιματοσ χεδίου Πόλθσ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου 

Διονφςου τθν Αναγνωςτοποφλου Παναγιϊτα μόνιμθ υπάλλθλο του Διμου Διονφςου, κλάδου ΣΕ5 

Σεχνολόγων Σοπογράφων Μθχανικϊν, με βακμό Α’ θ οποία μζχρι και τισ 31.12.2010 αςκοφςε τα 

κακικοντα τθσ Προϊςταμζνθσ του Σμιματοσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν του καταργοφμενου Διμου Αγίου 

τεφάνου. 

β) Σοποκετεί ςτο Σμιμα χεδίου Πόλθσ του Διμου Διονφςου τουσ κατωτζρω υπαλλιλουσ: 
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 Ακαναςιάδθσ Αναςτάςιοσ-Μάριοσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΠΕ6 

Αγρονόμων και Σοπογράφων Μθχανικϊν με βακμό Β’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 

υπθρετοφςε ςτον καταργοφμενο Διμο Αγίου τεφάνου. 

 Μπαλαδάκθσ Γεϊργιοσ, μόνιμοσ υπάλλθλοσ του Διμου Διονφςου, κλάδου ΣΕ Σεχνολόγων 

Πολιτικϊν Μθχανικϊν με βακμό Β’, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτθν 

καταργοφμενθ Κοινότθτα Κρυονερίου. 

 Παπαδοκοτςϊλθσ Δθμιτριοσ,  υπάλλθλοσ  με ςχζςθ εργαςίασ  Ι.Δ.Ο.Χ., κλάδου ΠΕ6  

Αγρονόμων και Σοπογράφων Μθχανικϊν, ο οποίοσ μζχρι και τισ 31.12.2010 υπθρετοφςε ςτθν 

καταργοφμενθ Κοινότθτα Κρυονερίου 

I. ε κάκε ζναν από τουσ ανωτζρω υπαλλιλουσ ανατίκενται, ενδεικτικά, τα ακόλουκα κακικοντα : 

Πολεοδομικζσ Εφαρμογζσ 

1. υντάςςει τισ βεβαιϊςεισ υψομζτρων. 

2. Ελζγχει τθν αρίκμθςθ των ακινιτων και ενεργεί για τθν υλοποίθςθ τθσ ονοματοκεςίασ των οδϊν.  

3. υντάςςει τισ βεβαιϊςεισ παλαιότθτασ κτιςμάτων και τον υπολογιςμό των επιφανειϊν ακινιτων 

για τθν είςπραξθ δθμοτικϊν τελϊν και ΣΑΠ. 

Πολεοδομικόσ  Σχεδιαςμόσ 

1. Σθρεί αρχείο χαρτϊν, εγκεκριμζνων ρυμοτομικϊν διαγραμμάτων και διαταγμάτων. 

2. Μελετά και προτείνει τα των χριςεων γθσ τθσ πόλθσ. 

3. Επιμελείται των κεμάτων εφαρμογισ του ςχεδίου πόλθσ, τθσ μελζτθσ και διαδικαςίασ 

τροποποίθςθσ, επζκταςθσ και βελτίωςισ του και ειςθγείται για τθ λιψθ ςχετικϊν αποφάςεων ςτο 

Δθμοτικό υμβοφλιο. 

4. Ενεργεί για τθ ςφνταξθ πράξεων αναλογιςμοφ και των απαλλοτριϊςεων ςτισ περιπτϊςεισ 

ρυμοτομιϊν.  

5. υντάςςει τουσ πίνακεσ υπολογιςμοφ απαλλοτριωμζνων επιφανειϊν και κτιςμάτων. 

Δημοτικά ακίνητα 

1. υγκεντρϊνει κάκε τίτλο τθσ ακίνθτθσ, κινθτισ και κοινόχρθςτθσ περιουςίασ του Διμου και θ 

ςυντάςςει ςχετικό ςχεδιάγραμμα για κάκε ακίνθτο, ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Δθμοτικισ 

Περιουςίασ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν. 
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2. Καταρτίηει φάκελο για κάκε ακίνθτο, που κα περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία που κεμελιϊνουν τα 

δικαιϊματα κυριότθτασ, νομισ και κατοχισ από τον Διμο, ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Δθμοτικισ 

Περιουςίασ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν. 

3. Περιφρουρεί τα δικαιϊματα κυριότθτασ, νομισ και κατοχισ τθσ ακινιτου περιουςίασ του Διμου με 

τθν ςυνεργαςία του γραφείου τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ, ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο Δθμοτικισ 

Περιουςίασ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν. 

4. Καταρτίηει ιδιαίτερουσ φακζλουσ για κάκε ζνα από τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ που περιζχουν όλα 

τα ςτοιχεία επί των οποίων ςτθρίηονται τα επ’ αυτϊν δικαιϊματα του Διμου ωσ και τα ςχετικά για 

κάκε ζνα από αυτοφσ ςχεδιαγράμματα. 

5. Καταρτίηει πλιρεσ κτθματολόγιο για όλα τα ακίνθτα του Διμου αςτικά και μθ και κτιματα. 

6. υλλζγει τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τον ζλεγχο τθσ καταςτάςεωσ των λόγω ρυμοτομίασ 

απαλλοτριωμζνων κτθμάτων και εξακριβϊνει τθν πραγματικι αξία τουσ. 

Κτηματολόγιο  και Δημοτικά  Ακίνητα 
 

1. Σθρεί Κτθματολόγιο όλων των κτθμάτων που ανικουν ςτα Διοικθτικά Όρια του Διμου και 

επιμελείται τθ ςυμπλιρωςι του, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που ορίηει θ νομοκεςία. Για κάκε 

ακίνθτο που περιλαμβάνεται ςτο    Κτθματολόγιο    τθρείται    χωριςτόσ    φάκελοσ    που   περιζχει   

τα δικαιολογθτικά τθσ εγγραφισ (τίτλοι κυριότθτασ, ςυνιδιοκτθςίασ, τοπογραφικό διάγραμμα, 

τομζσ και κατόψεισ των κτιςμάτων με περιγραφικι ζκκεςθ των διαμεριςμάτων, του εμβαδοφ και 

γενικά τθν κατάςταςθ του ακινιτου). 

2. Σθρεί αρχείο όλων των δθμοτικϊν ακινιτων και κοινοχριςτων χϊρων, που δθμιουργοφνται μετά 

από πράξεισ αναλογιςμοφ ι απαλλοτριϊςεισ ι απϋ ευκείασ αγορά από το Διμο, το οποίο κα 

περιλαμβάνει όλα τα ςχετικά δικαιολογθτικά (ςχεδιαγράμματα, ςυμβόλαια, αντίγραφα καταβολισ 

αποηθμιϊςεων, ΦΕΚ κ.λπ.). 

II. τθν κα Αναγνωςτοποφλου ανατίκενται επιπλζον, ενδεικτικά, τα ακόλουκα κακικοντα: 

1. Ειςθγείται ιεραρχικά τα κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ. 

2. Παραλαμβάνει τθν αλλθλογραφία του τμιματόσ τθσ από τον Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ και 

φροντίηει για τθν ζγκαιρθ διεκπεραίωςθ τθσ. 

3. Κατανζμει τθν εργαςία ςτουσ υπαλλιλουσ που υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτά τθσ και αναπλθρϊνει 

τυχόν κενά που δθμιουργοφνται με άτομα του Σμιματοσ τθσ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον 

Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ. 
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4. Μεριμνά για τισ τοιχοκολλιςεισ των ανακοινϊςεων και για τθν κοινοποίθςθ των εγγράφων - 

εγκυκλίων που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτά τθσ 

5. Καταρτίηει ςε πρϊτο βακμό τισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ του προςωπικοφ του Σμιματοσ τθσ, τισ 

οποίεσ υποβάλλει ςε ςυνζχεια ςτον Διευκυντι για περαιτζρω κρίςθ. 

6. Είναι υπεφκυνθ για τον προγραμματιςμό, τθ διεφκυνςθ, τθν οργάνωςθ και τον ζλεγχο - ςυντονιςμό 

των γραφείων, τα οποία ελζγχει ιεραρχικά. 

7. Επιμελείται των ειςθγιςεων για κεμάτων που αφοροφν αρμοδιότθτεσ του τμιματόσ τθσ για 

ςυηιτθςθ ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο και ςτθν Οικονομικι Επιτροπι. 

8. Ζχει προςωπικι ευκφνθ για τθ διεκπεραίωςθ κεμάτων του τμιματοσ ςχεδίου πόλθσ του Διμου, 

ανεξάρτθτα αν αυτά αςκοφνται, με εντολζσ τθσ, από τουσ υπαλλιλουσ του τμιματοσ. 

 

Ο κοσ Μπαλαδάκθσ διατθρεί τθν ιδιότθτά του ωσ Προϊςτάμενοσ Σμιματοσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν με 

αρμοδιότθτα ςυνυπογραφισ εγγράφων που αφοροφν τθν δθμοτικι κοινότθτα Κρυονερίου με τελικό 

υπογράφοντα τον αντίςτοιχο προϊςτάμενο.    

Από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ παφει να ιςχφει θ υπ’ άρικμ. 21/10-1-11 -με αρ.πρωτ.272/10-1-11- 

 και  κάκε  προγενζςτερθ  ςχετικά με τα κζματα που κίγει , Απόφαςη Δημάρχου.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 

 

ΚΑΛΑΦΑΣΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ 

ΑΔΑ: 4ΑΣΤΩ93-8ΞΛ


