
 1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  12ης/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  184/2017 
 
«Περί  τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου». 

 
    Στους Μολάους σήμερα στις  24 Ιουλίου  2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00, συνήλθε 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 
12/20-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 20, δηλαδή:  
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Βελιώτης Ευστάθιος      Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
 2. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  2. Χαραμή Αλεξάνδρα           Γραμ/τέας Δ.Σ. 
 3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  3. Λεκάκης Δημήτριος 
 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  4. Παπούλη Δέσποινα 
 5. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  5. Κόκκορης Παναγιώτης 
 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος  6. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 7. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος  7. Σταθάκης Νεκτάριος 
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα   
 9. Βουνελάκης Γεώργιος   
10. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
11. Κολλιάκος Ιωάννης   
12. Μαρούσης Χαράλαμπος   
13. Νερατντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή   
14. Παπαδάκης Πιερρής   
15. Πετράκης Χρήστος   
16. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
17. Τσαφατίνου Κατερίνα               
18. Δουμάνη  Σοφία   
19. Κουλουβάκος Βασίλειος   
20. Αναγνωστοπούλου Ελένη   

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, 
Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Αρτινιός 
Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών. 
    

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη, ο οποίος είπε τα εξής: 
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017 τεύχος A'):  

«1. Μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, οι  Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται 
να υποβάλλουν προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφάσεις τροποποίησης των 
Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α' 143), «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)», ύστερα από εκτίμηση, από τα αρμόδια όργανά τους, των 
οργανικών αναγκών τους, σε κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα. 
Ειδικά, για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές, η απόφαση του 
προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται ύστερα από βεβαίωση της οικονομικής επιτροπής ότι η 
ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων 
καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές 
υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Ο Συντονιστής της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, τις 
αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των προηγούμενων 
εδαφίων, εντός μηνός από την υποβολή τους. Εντός δέκα (10) ημερών από την έγκριση του 
προηγούμενου εδαφίου οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών υποβάλλουν αίτημα 
για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων. Ως προς το 
σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία 
της παραγράφου αυτής, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, η οποία προβλέπεται στην 
περίπτωση Β' της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α' 28), εφόσον έχει διανυθεί σε 
αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Ο.Τ.Α. ή νομικών προσώπων 
αυτών, βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες. Για τις προσλήψεις που διενεργούνται με τη διαδικασία της παρούσας 
παραγράφου δεν εφαρμόζονται τα ανώτατα ανά ειδικότητα, όρια ηλικίας διορισμού που 
προβλέπονται στην υπουργική απόφαση ΔΙΠΠ/ Φ.ΗΛ/6170/3.5.2004 (Β'645), όπως ισχύει. Μετά 
την ολοκλήρωση των προσλήψεων της παρούσας παραγράφου, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα 
νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την 
καθαριότητα με ίδια μέσα.» 
      Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/ οικ.22159/30.06.2017, με την οποία παρέχονται οδηγίες για 
την εφαρμογή των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν υφίστανται ήδη κενές 
οργανικές θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών στους Ο.Ε.Υ. ή εφόσον οι ήδη προβλεπόμενες θέσεις 
(ακόµη και αν πληρωθούν) δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγµατικών αναγκών, οι φορείς 
δύνανται να προβούν άµεσα στην τροποποίηση των Ο.Ε.Υ. και στη σύσταση νέων θέσεων. Η 
τροποποίηση των Ο.Ε.Υ. θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν.3584/2007, όπως ισχύει, σε 
συνδυασµό µε το αρ.63 περ. στ’ του ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης), σύµφωνα  µε τα 
οποία απαιτείται μεταξύ άλλων και εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής:  
«1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των 
υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή 
Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, 
ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων 
προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου 
και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. 
2. Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισμοί 
Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων και Δήμων και Κοινοτήτων, αντίστοιχα. Η 
απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του 
οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
3. Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. 
γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη 
σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο 
τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του 
βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων 
πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο. 
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4. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, σε Δήμους που έχουν πληθυσμό 50.000 κατοίκους 
και άνω καθώς και σε Συνδέσμους με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω από 300.000 
κατοίκους μπορεί να συσταθεί μία Γενική Διεύθυνση. Ειδικά στο Δήμο Αθηναίων μπορεί να 
συσταθούν μέχρι τρεις Γενικές Διευθύνσεις, για δε τους Δήμους Πειραιώς, Νικαίας, Περιστερίου, 
Καλλιθέας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας, Βόλου και Ιωαννίνων, μέχρι δύο 
Γενικές Διευθύνσεις. 
5. Τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται με την ανωτέρω 
διαδικασία. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο εξάμηνο της 
Δημοτικής ή Κοινοτικής περιόδου, με εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή μεταβίβασης νέων 
αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. 
6. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για την κάλυψη αναγκών των Ο.Τ.Α., απαιτείται η πρόσληψη 
υπαλλήλων κλάδων που δεν προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις, η ονομασία του κλάδου 
καθορίζεται με βάση τη λειτουργία που θα καλυφθεί και τα σχετικά τυπικά προσόντα. 
7. Για την κατάρτιση ή τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ιδρυμάτων και 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημοτικού ή 
Κοινοτικού Συμβουλίου. 
8. Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, μπορεί να 
οργανώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης ή αυτοτελούς Τμήματος ανάλογα με τον αριθμό των 
υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που δεν 
συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο και των οποίων ο αριθμός των υπηρετούντων τακτικών 
υπαλλήλων είναι μέχρι δέκα (10) μπορεί να οργανώνονται σε επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου». 
  Η  Εκτελεστική  Επιτροπή του Δήμου, με την αριθ. 1/2017 απόφασή της, εισηγείται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με τη σύσταση 
νέων θέσεων στην Υπηρεσία καθαριότητας, καθώς προκύπτει ότι στον ΟΕΥ του Δήμου,  
υφίστανται  τρεις  (3) κενές οργανικές θέσεις  ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας   οι 
οποίες και να πληρωθούν,  δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών του Δήμου 
και συγκεκριμένα: 

Α)  ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Δ.Ε. Οδηγών Αυτοκινήτων, μετά την κατάργηση κατ’ 
εφαρμογή  της παρ.  1α του άρθρου  33 του Ν. 4024/2011 και σύμφωνα με το ΦΕΚ  287/Β/13-
2-2012  (0)  μηδέν.    

Μετά τη  συνταξιοδότηση  οδηγού που υπηρετούσε στην Δ.Ε.  Μολάων, κενή  μία θέση  
(1),  προτείνονται συνολικά τρεις  (3) θέσεις.  
           ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: Δ.Ε. Οδηγών Αυτοκινήτων (2) θέσεις.  
   Β)   ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ   (Εργατών Καθαριότητας)  μετά την κατάργηση κατ’ 
εφαρμογή του της παρ.  1α του άρθρου  33 του Ν. 4024/2011 και σύμφωνα με το ΦΕΚ  
287/Β/13-2-2012,  (0)  μηδέν.   

Μετά τη  συνταξιοδότηση υπαλλήλων  που υπηρετούσαν  στην Δ.Ε.  Βοιών  και Δ.Ε. 
Μολάων  κενές   δυο  θέσεις   (2)   προτείνονται συνολικά θέσεις  εννέα  (9) θέσεις. 
        ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: Υ.Ε. Εργατών  Καθαριότητας  επτά  (7).  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, την αριθ. 107/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, περί ψήφισης του Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 1696/29-7-2011 τ. Β΄) και μετά από 
διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει ομόφωνα 
1. Την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, με τη σύσταση 

των παρακάτω θέσεων στην Υπηρεσία Καθαριότητας, ως εξής:  
 Δύο (2) θέσεις Δ.Ε.  Οδηγών Αυτοκινήτων, σύνολο θέσεων 13. 
 Επτά  (7)  θέσεις Υ.Ε. (Εργατών  Καθαριότητας), σύνολο θέσεων 27.   

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου όπως ψηφίστηκε με αριθ.  107/2011 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1696/29-7-2011 τ. Β΄). 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  184/2017. 

   
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας            Τα Μέλη 
 Αβδούλος Σπύρος  
 
 

     Απούσα 
 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
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Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 

Παπαδάκη Ευγενία 

Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Χριστάκος Σταύρος  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα   
Δουμάνη Σοφία 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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