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ΘΕΜΑ: «Έκδοση των  εντολών   µετακίνησης των υπαλλήλων που απαιτούνται στα πλαίσια 
της  παροχής  διοικητικής υποστήριξης  του   τοµέα πολεοδοµίας»   

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη 
1. Τις διατάξεις  του Ν.3463/2006 <<Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων>>  
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 2685 /99(Φ.Ε.Κ. 35/Α/18-2-99) 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3833/10 (Φ.Ε.Κ. 40/Α/15-3-10) 
5. Τις εγκυκλίους 3/οικ.1314/11-1-2011 & 61/74894/30-12-2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.∆. 
6. Τις  Κ.Υ.Α   2/52971/0023/31-8-07 (Φ.Ε.Κ. 1781/Β/5-9-07)  και   
       2/52970/0022/07   (Φ.Ε.Κ. 1781/Β/5-9-07) και άρθρο 9 του Ν. 2685/99  

             που αφορούν  στην  ηµερήσια αποζηµίωση  των µετακινούµενων υπαλλήλων  
         Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

      Εξουσιοδοτούµε  την αναπληρώτρια ∆/ντρια της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας Ελένη 
Παπαδογιωργάκη του κλάδου ΠΕ  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  µε βαθµό Α ,    να  εκδίδει  τις  
εντολές  µετακίνησης των υπαλλήλων που απαιτούνται στα πλαίσια της  παροχής  διοικητικής 
υποστήριξης στους δήµους του νοµού Χανίων που δεν διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική 
υποδοµή και το προσωπικό για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του τοµέα πολεοδοµίας.  
Συγκεκριµένα :  

• Οι εντολές µετακίνησης θα εκδίδονται για την άσκηση των αρµοδιοτήτων όταν  είναι 
αναγκαία η επί τόπου αυτοψία σε περιπτώσεις όπως  µετρήσεις, έλεγχο διαγραµµάτων για 
την έκδοση Οικοδοµικών Αδειών, έλεγχο οικοδοµικών και ρυµοτοµικών γραµµών, 
εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτων έπειτα από καταγγελίες κ.λ.π  

• Να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε : 
Α) σε ετήσια βάση,  το σύνολο των εντολών µετακινήσεων να ισοκατανεµεται στους 
αρµόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας . 

      Β) να παραχωρείται υπηρεσιακό αυτοκίνητο µε οδηγό για τις παραπάνω µετακινήσεις 
      Γ)  να προγραµµατίζονται εγκαίρως οι  απαιτούµενες µετακινήσεις ώστε 
            να  οµαδοποιούνται κατά περιοχή και να  αποφεύγονται οι άσκοπες διαδροµές.   

   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
                                                                                                  ΕΜΜ.ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ  
 Εσωτερική διανοµή: 
1.Γραφείο ∆ηµάρχου 
2.Γραφείο Γενικού Γραµµατέα    
3.Αντιδήµαρχος κ.Ξυνίδης   
4.Γραφείο Προσωπικού  
5.∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών  
6.∆/νση Πολεδοµίας    (1. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 50 & Κ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ  &  2.ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ) 
   (ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ) 
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