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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 1/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 10/2012
«Πεξί εγθξίζεωο ηεο αξηζ. 21β/2011 Απόθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Ληκεληθνύ Σακείνπ ηνπ
Γήκνπ Μνλεκβαζηάο πνπ αθνξά ηελ ψήθηζε Οξγαληζκνύ Δζωηεξηθήο Τπεξεζίαο
(Ο.Δ.Τ.) ηνπ Ληκεληθνύ Σακείνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο.
ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 17 Ιαλνπαξίνπ 2012, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σξίηε θαη ψξα 17,00,
ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε
αξηζκφ 01/13-01-2012 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε
λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη έλα (21) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνχινο πχξνο πξφεδξνο
1.
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
2.
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
2.
Μαξνχζεο Υαξάιακπνο
3.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
3.
νπξιάο Ισάλλεο
4.
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
4.
Μηραιφπνπινο Μηραήι
5.
Καινγεξίλεο Ηιίαο
5.
Υαξακήο Αληψληνο
6.
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
6.
Σζάθνο Κσλζηαληίλνο
7.
Λχξαο Υαξάιακπνο
8.
Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο
9.
Πεηξάθεο Υξήζηνο
10. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
11. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
12. ηαζάθεο Παλαγηψηεο
13. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
14. Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο
15. Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
16. Παπαδάθεο Γεψξγηνο
16. Σζάθνο Πέηξνο
18. Υξηζηάθνο ηαχξνο
19. Μέληεο Γεψξγηνο
20. Κξππσηφο Παλαγηψηεο
21. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Η πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε.
Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Φπρνγπηφο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειψλαο, Μάξθνο
Παλαγηψηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, θάγθνο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγίνπ Ισάλλνπ, Σδάθαο Γεψξγηνο Σ.Κ.
Διαίαο, Κνληάθνο Ηιίαο Σ.Κ. Διίθαο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Πνιπρξνλίνπ Γεψξγηνο
Σ.Κ. Κππαξηζζίνπ, Μαλίθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Λακπνθάκπνπ, Βαξβαξέζζνο Γεψξγηνο Σ.Κ. Λαρίνπ,
Αξηηληφο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ληξψλ, θαξκνχηζνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Μεηακφξθσζεο, Υνπζάθνο
Γεκήηξηνο Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνχλεο Μηραήι Σ.Κ.
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Παθίσλ, Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεψξγηνο Σ.Κ. πθέαο,
Κιεξνλφκνο Κσλ/λνο Σ.Κ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινχ.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ 12νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Παπαδάθεο Γεψξγηνο.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
έδσζε ην ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Κνπηζνληθνιή, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
Με ηηο παξ. 1, 2, 3 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3584/2007 νξίδνληαη ηα εμήο:
Με ηελ αξηζ. 21β/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ ςεθίζηεθε ν
Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) απηνχ, ηνλ νπνίν ζέησ ππφςε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη παξαθαιψ γηα ηελ έγθξηζή ηνπ.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε
ηνπ, ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3584/2007, ηνπ
Ν. 2190/1994, ησλ άξζξσλ 8 & 18 παξ. 12 ηνπ Ν. 2503/1997, ηνπ Π.Γ. 50/2001 θαη ηηο φκνηεο
ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη νκόθωλα

Δγθξίλεη ηελ αξηζ. 21β/2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ
Ληκεληθνχ Σακείνπ κε ηελ νπνία ςεθίδεηαη ν Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γεκνηηθνχ
Ληκεληθνχ Σακείνπ Μνλεκβαζηάο θαη ν νπνίνο έρεη σο εμήο:
Άξζξν 1ν
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
Με ηνλ παξφληα νξγαληζκφ, θαζνξίδεηαη ε νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηνπ Ννκηθνχ πξνζψπνπ κε
ηελ επσλπκία:

«Γεκνηηθό Ληκεληθό Σακείν Μνλεκβαζίαο».

Άξζξν 2ν
ΓΔΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ
ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
Σν λνκηθφ πξφζσπν δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ ηνπ πκβνχιην. Η ζχλζεζε θαη νη αξκνδηφηεηέο
ηνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Γηνίθεζεο θαη Γηαρείξηζήο ηνπ. Οη εξγαζίεο ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ δηεπζχλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή κε απφθαζή ηνπ απφ ηνλ Αληηπξφεδξν, ν νπνίνο
δηνξίδεηαη απφ ην Γ.. θαη είλαη ππφινγνο ζ’ απηφ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ.
Άξζξν 3ν
ΔΡΜΗΝΔΙΑ − ΜΔΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ Ο.Δ.Τ.
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Ο.Δ.Τ., ζπκπιεξψλνληαη θαη εξκελεχνληαη κε ηελ απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ην λνκηθφ πξφζσπν αλαιάβεη θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο ή δξαζηεξηφηεηεο πέξαλ
απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα Ο.Δ.Τ., ην Γ.., δχλαηαη λα ηνλ ζπκπιεξψζεη ή λα ηνλ
ηξνπνπνηεί, αλάινγα.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
Άξζξν 4ν
Σηο ππεξεζίεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ «Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Μνλεκβαζίαο» ζπγθξνηεί:
Σν απηνηειέο γξαθείν Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Άξζξν 5ν
ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
1. Λεηηνπξγία Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ Ο ρεηξηζκφο φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ
εθκεηάιιεπζε ησλ ρψξσλ δηθαηνδνζίαο πνπ αλήθνπλ

2

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩΚ9-45Κ

ζην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Μνλεκβαζίαο θαζψο θαη ε παξνρή
ππεξεζηψλ ζε πινία θαη ηξίηνπο.
Ο ρεηξηζκφο φισλ ησλ ζεκάησλ δηνηθεηηθήο θχζεσο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Η ηήξεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο ηζρχνπζαο θάζε θνξά λνκνζεζίαο, ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζηαθή
θαη ζπληαμηνδνηηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ.
Ο ρεηξηζκφο φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξφζιεςε κφληκνπ θαη επνρηαθνχ
πξνζσπηθνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
Δπίζεο ζέκαηα ζρεηηθά κε απνζπάζεηο, κεηαηάμεηο, ηνπνζεηήζεηο, αμηνινγήζεηο, ζπληάμεηο,
άδεηεο, απνδνρέο θ.ιπ. πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ νπνηαζδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο.
Σήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ αηνκηθψλ θαθέισλ ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηε ζπγθέληξσζε θαη
θαηαγξαθή ησλ θάζε είδνπο κεηαβνιψλ ηεο νηθνγελεηαθήο, ππεξεζηαθήο θαη αηνκηθήο
θαηάζηαζεο (πξνζφληα, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ππεξεζηαθή εμέιημε, απφδνζε, ακνηβέο,
πνηλέο, άδεηεο, απνπζίεο θ.ιπ.) θαη κέξηκλα γηα ηε ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ πιελ θνξνινγηθψλ.
Μέξηκλα γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο ππεξεζίαο.
Μεξηκλά γηα ηε δαθηπινγξάθεζε εγγξάθσλ ή ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο θαζψο θαη κέξηκλα γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ θαη ινηπψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο.
Μεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ γξαθείσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαζψο θαη γηα ηελ
θαζαξηφηεηα θαη εππξεπηζκφ ησλ ρψξσλ ρεξζαίαο δψλεο θαη ζαιάζζηαο δψλεο αξκνδηφηεηαο ηνπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ.
Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε εμέηαζε απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ φισλ ηελ
αηηεκάησλ, παξαπφλσλ, δηακαξηπξηψλ θ.ιπ. πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο πνιίηεο θαζψο θαη ε
ελεκέξσζε απηψλ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ.
Μεξηκλά γηα ηελ θάιπςε ησλ κεραλνγξαθηθψλ αλαγθψλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ., ιεηηνπξγία, εθκεηάιιεπζε
θαη ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο ηεο
πιεξνθνξηθήο.
Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε ζπγθέληξσζε ζηνηρείσλ θαη ηελ παξνρή ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ.
Υνξεγεί αληίγξαθα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ λ. 2690/1999.
Δθηειεί αθφκε θάζε πξφζζεηε εξγαζία πνπ ηνπ αλαηίζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ην Γ.. ή απφ
δηάηαμε λφκνπ πνπ δελ έρεη πξνβιεθζεί παξαπάλσ θαη δελ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα άιιεο
νξγαληθήο νκάδαο.
Δθπνλεί κειέηεο θαη πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο έξγσλ ππνδνκήο θαη αλσδνκήο ησλ ιηκεληθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.
Υεηξίδεηαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ρεξζαίεο ή εμνκνηνχκελεο δψλεο ιηκέλσλ.
Γεκνπξαηεί, παξαθνινπζεί, επηβιέπεη, παξαιακβάλεη ζπληεξεί θαη επηζθεπάδεη θάζε έξγν ζρεηηθφ
κε ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.
Δθπνλεί θαλνληζκνχο ρξήζεο ησλ έξγσλ θαη ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ
ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
πληάζζεη κειέηεο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνκήζεηα κεραλεκάησλ, πισηψλ κέζσλ
θαη παληφο ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.
Δπηζθεπάδεη θαη ζπληεξεί ηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηα
κεραλήκαηα θαη πισηά κέζα ψζηε λα είλαη πάληα ζε εηνηκφηεηα.
Σεξεί κεηξψν έξγσλ, ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θ.ιπ.
2. Λεηηνπξγίεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Καηαξηίδεη ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ην νπνίν εηζεγείηαη ν
Πξφεδξνο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζηηο πξνζεζκίεο ηνπ Γ.Κ.Κ.
Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη εηζεγείηαη ηπρφλ ακακφξθσζή ηνπ.
πληάζζεη ηνλ εηήζηα Απνινγηζκφ − Ιζνινγηζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
Δπηκειείηαη ηελ εθθαζάξηζε θαη εληνιή πιεξσκψλ θάζε δαπάλεο αθνχ ειέγμεη ηε λνκηκφηεηα θαη
ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη δηελεξγεί θάζε είδνπο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζηα βηβιία.
Μεξηκλά γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
Παξαθνινπζεί ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη απνζηέιιεη δεηεζέληα
ζηνηρεία ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο.
Μεξηκλά γηα ηελ πξνκήζεηα θάζε κεραλήκαηνο, πιηθνχ, εθνδίνπ ή άιινπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ.
Σεξεί θάθειν γηα θάζε αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία
πνπ ζεκειηψλνπλ ηα επί ηνπ αθηλήηνπ δηθαηψκαηα.
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Δηζεγείηαη θαη δηεθπεξαηψλεη ηε δηαδηθαζία γηα ηε κίζζσζε ή ηελ εθκίζζσζε αθηλήησλ.
Σεξεί βηβιία Δζφδσλ — Δμφδσλ, εκεξνιφγην δηαρείξηζεο πιηθνχ.
πγθεληξψλεη φια ηα αηηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε πξνκήζεηεο θαη δηεμάγεη ηηο πξνβιεπφκελεο
απφ ην λφκν δηαδηθαζίεο.
Υεηξίδεηαη φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ρψξσλ δηθαηνδνζίαο θαη
κέζσλ πνπ αλήθνπλ ζην Ν.Π.Γ.Γ.
Σεξεί βηβιίν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο αρξήζηνπ πιηθνχ θαη κεξηκλά γηα ηελ εθπνίεζε ή
θαηαζηξνθή αρξήζησλ πιηθψλ κεηά απφ απφθαζε ησλ νηθείσλ επηηξνπψλ.
Δθδίδεη ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο θάζε δαπάλεο, ηηο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο
πξνζσπηθνχ θαη ηεξεί κηζζνινγηθά αξρεία πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ.
πληάζζεη θαη απνζηέιιεη ζηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο βεβαησηηθνχο
θαηαιφγνπο νθεηιψλ θαη νθεηιεηψλ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΙ − ΤΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ−
ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ
ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ

Άξζξν 6ν
ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΩΝ
Ο πξντζηάκελνο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο επζχλεηαη έλαληη ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ελφηεηαο, πξνγξακκαηίδνληαο,
νξγαλψλνληαο θαη ειέγρνληαο ηηο επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο.
Δηδηθφηεξα ν Πξντζηάκελνο:
ηειερψλεη, νξγαλψλεη, ζπληνλίδεη θαη ειέγρεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο κε
ηξφπν ψζηε λα πινπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά νη θαηά πεξίπησζε απνθάζεηο ή εληνιέο.
Μεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο, εηζεγείηαη
κεηαβνιέο ησλ δηαηάμεψλ ηνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ θαλνληθή εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ
θαλνληζκψλ.
Παξαιακβάλεη ηελ αιιεινγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο δηνηθεηηθήο κνλάδαο
ηνπ θαη ηε δηαλέκεη ζηνπο αξκφδηνπο ππαιιήινπο.
Έρεη ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ή απφξξηςεο ησλ ππεξεζηαθψλ εηζεγήζεσλ κε ελππφγξαθε
πάληνηε ζεκείσζή ηνπ ζηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη παξάιιειε ππνρξέσζε έγθαηξεο θαη
αηηηνινγεκέλεο ελεκέξσζεο ηνπ Πξνέδξνπ.
πλεξγάδεηαη κε άιινπο θνξείο εθηφο λνκηθνχ πξνζψπνπ.
Παξαθνινπζεί ηε λνκνζεζία, ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο θαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ
ηνπηθφ ειιεληθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνηθεηηθήο
ελφηεηαο. Δλεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ θαη κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ, ηελ
εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνηθεηηθήο κνλάδαο ζηηο
εμειίμεηο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.
Μεξηκλά γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δξάζεο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο, ηε
βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ ηερληθψλ κέζσλ, ηελ θαιχηεξε
εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ηελ θαιχηεξε αληαπφθξηζε ηεο δηνηθεηηθήο κνλάδαο ζηηο ηνπηθέο
αλάγθεο.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΡΟΩΠΙΚΟ − ΟΡΓΑΝΙΚΔ ΘΔΔΙ
Άξζξν 7ν
ΣΑΚΣΙΚΔ ΟΡΓΑΝΙΚΔ ΘΔΔΙ
Σα πξνζφληα δηνξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ νξγαληθή ζέζε πεξηγξάθνληαη ζην π.δ. 50/2001
φπσο απηφ ηζρχεη θάζε θνξά.
Οη ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη αλά θαηεγνξία θαη θιάδν είλαη νη εμήο:
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΚΛΑΓΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΘΔΔΙ
ΠΔ1 ΓΙΟΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 1 (ΜΙΑ)
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΚΛΑΓΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΘΔΔΙ
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ΓΔ1 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ – ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ 1 (ΜΙΑ)
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ΚΛΑΓΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΘΔΔΙ
ΤΔ16 ΔΡΓΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 1 (ΜΙΑ)
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Άξζξν 8ν
Γηα ην δηνξηζκφ, ηα θαζήθνληα, ηελ αζηηθή επζχλε, ηα δηθαηψκαηα, ηηο κεηαβνιέο, ηα πεηζαξρηθά
αδηθήκαηα, πνηλέο, ιχζεηο ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ηνπ κφληκνπ ππαιιήινπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ
ηνλ παξφληα νξγαληζκφ έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο Α θαη Γ κέξνπο ηνπ λ. 1188/1981 φπσο έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ ζήκεξα.
Άξζξν 9ν
ΘΔΔΙ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΩΝ
ηε Γηνηθεηηθή ελφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Μνλεκβαζίαο ν
Πξντζηάκελνο επηιέγεηαη απφ ηνπο εμήο θιάδνπο:
ην απηνηειέο γξαθείν Γηνηθεηηθψλ — Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πξνΐζηαηαη κφληκνο ππάιιεινο ηνπ
θιάδνπ ΓΔΙ Γηνηθεηηθνχ — Λνγηζηηθνχ.
Άξζξν 10ν
ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΔΠΟΥΙΑΚΩΝ θ.ιπ. ΑΝΑΓΚΩΝ
πληζηψληαη (8) ζέζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηαθφξσλ
εηδηθνηήησλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηαθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ (λ.
2503/1997, άξζξν 18 παξ. 12).
Η πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απηψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο θαη
εγθπθιίνπο & νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ απηφ.
Άξζξν 11ν
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΑ ΓΡΑΦΔΙΑ
ε θάζε ζπκκεηέρνληα Γήκν ζην Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Μνλεκβαζίαο, κπνξεί λα ιεηηνπξγεί
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 244 παξ. 5 ηνπ λ. 3463/2006 (λένο Γ.Κ.Κ), κε απφθαζε ηνπ Γ..
θαη εθφζνλ ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη βηψζηκε απφ ηα αληίζηνηρα έζνδα ηνπ ζπκκεηέρνληνο Γήκνπ,
έλα γξαθείν, ην νπνίν ζα επηιακβάλεηαη θαη ζα ζπγθεληξψλεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ηα
νπνία ζα δηαβηβάδεη ζηε θεληξηθή δηνίθεζε θαη ζα έρεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γξαθείνπ
Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ.
Άξζξν 12ν
Η ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Μνλεκβαζίαο ζα γίλεηαη απφ ηελ
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηελ Σακεηαθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο.
Άξζξν 13ν
ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
1. Η θαηάηαμε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο ηνπ παξφληνο γίλεηαη κε
δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
2. Η θαηαλνκή ηνπ Πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα δηνξηζηεί κειινληηθά ζηα
γξαθεία ηεο δηνηθεηηθήο κνλάδαο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ιακβάλνληαο ππφςε
ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο κνλάδαο, ηα πξνζφληα, ηελ πείξα, ηηο εηδηθέο γλψζεηο ησλ ππαιιήισλ
θαη ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ηνπ πξντζηάκελνπ απηήο.
3. Η ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζε Φ.Δ.Κ.
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 10/2012.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ο Πξφεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Μέιε
Αβδνχινο πχξνο
Μέληεο Γεψξγηνο
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
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Αθξηβέο Απφζπαζκα
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Παπαδάθε Δπγελία

Καινγεξίλεο Ηιίαο
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Λχξαο Υαξάιακπνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηψηεο
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο
Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
Παπαδάθεο Γεψξγηνο
Σζάθνο Πέηξνο
Υξηζηάθνο ηαχξνο
Κξππσηφο Παλαγηψηεο
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
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