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ΘΕΜΑ: “Συγκρότηση Οµάδας Έργου για την  αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών 
του Δήμου Χανίων”

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τα εδάφια δ’ και θ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/10 σύµφωνα µε τα οποία ο ∆ήµαρχος είναι 

προϊστάµενος των υπηρεσιών του ∆ήµου και συνιστά οµάδες Έργου και οµάδες διοίκησης έργου. 
2. Το υπ αριθμ. 408/07-02-2013 έγγραφο του Γ.Γ. του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Αξιολόγηση των 

Δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
3. Το υπ. αρ. 2329/05-08-2013 έγγραφο της ΚΕΔΕ, με θέμα «Αξιολόγηση των Δομών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης».
4. Την  ανάγκη  συγκρότησης  ομάδας  έργασίας  στο  Δήμο  Χανίων  αναφορικά  με  τη  διαδικασία 

αξιολόγησης των δομών του Δήμου Χανίων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος το δηµοτικού 

προϋπολογισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.  Τη  συγκρότηση  Οµάδας  Έργου για  την  αξιολόγηση  και  αναδιοργάνωση  των  δομών  του 
Δήμου Χανίων συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων αυτού.

Β. Η Οµάδα Έργου, θα είναι αρμόδια για: 
I. την παροχή κάθε στοιχείου και πληροφορίας απαραίτητη για την περιγραφή και αξιολόγηση της 
υφιστάµενης κατάστασης του ∆ήµου σε διοικητικό, οικονοµικό και τεχνικό επίπεδο. 
II.  την  οργάνωση,  συντονισµό  και  υλοποίηση  των  εσωτερικών  και  εξωτερικών  διαδικασιών 
διαβούλευσης που κρίνονται απαραίτητες για την αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών του 
Δήμου Χανίων.
III. τη σύνταξη ερωτηματολογίων αξιολόγησης, µελέτη των αποτελεσμάτων αυτών και τη σύνταξη 
της πρότασης αναδιοργάνωσης των δομών µε τις προτεινόµενες γενικές στρατηγικές επιλογές.

Γ. Η Ομάδα Έργου αποτελείται από τους κάτωθι:
• το Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου Χανίων κ. Γαβριήλ Κουρή ως Πρόεδρος και Συντονιστή 
• τους Προισταμένους  των Διευθύνσεων του Δήμου Χανίων ή τους οριζόμενους  από αυτούς 

υπαλλλήλους
• τη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Χανίων Σπάρταλη Τριανταφυλλιά
• έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Χανίων

Στη διευρυμένη σύνθεση της  Ομάδας Έργου συμμετέχουν,  ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου 
αυτής, και οι κάτωθι:

• Αντιδημάρχοι του Δήμου Χανίων
• Προέδροι των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου Χανίων

Τα μέλη της Ομάδας Έργου είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την καταγραφή και επεξεργασία των  
απαραίτητων στοιχείων για την αξιολόγηση των δομών, τη διατύπωση σεναρίων αναδιοργάνωσης και 
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προτάσεων για το νέο οργανόγραμμα, για την εκπόνηση σχεδίου στελέχωσης καθώς και την εξαγωγή  
συμπερασμάτων με στόχο την αναδιάρθρωση των δομών του Δήμου.

Το  Τμήμα  Προγραμματισμού,  Ποιότητας  και  Οργάνωσης ορίζεται  όπως  υποστηρίζει  και 
συνεπικουρεί τα μέλη της Ομάδας Έργου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των δομών 
του  Δήμου  Χανίων,  μεριμνώντας  για  τη  συλλογή  του  πρωτογενούς  υλικού  και  τη  σύνθεση  των 
αναγκαίων πληροφοριών/στοιχείων τεκμηρίωσης, συμπερασμάτων και προτάσεων που θα εξαχθούν με 
σκοπό την αξιολόγηση των δομών του Δήμου Χανίων.  
 
Το τελικό προϊόν της Ομάδας Έργου θα είναι μία έκθεση αξιολόγησης που θα διαρθρώνεται σε δύο 
μέρη: 

 Μέρος Α΄: Αξιολόγηση των δομών του Δήμου, 
 Μέρος Β΄: Σχέδιο αναδιοργάνωσης και στελέχωσης των δομών του Δήμου.

∆. Οι  προιστάμενοι  των  Διευθύνσεων  και  των  Τμημάτων των  υπηρεσιών  του Δήμου οφείλουν  να 
συνδράμουν το έργο της Ομάδας Έργου και να παράσχουν όλα τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.

Ε. Οι συνεδριάσεις καθώς και η λειτουργία της Ομάδας Έργου θα ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτής  
εντός του ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου και δεν προβλέπεται επιπλέον αποζημίωση των 
μελών για τη συμμετοχή τους σε αυτήν.

ΣΤ. Γραμματέας της ανωτέρω Ομάδας Έργου ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Χανίων Πετρόχειλου 
Σοφία, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών. 

Ζ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ

Εσωτερική ∆ιανοµή
1. Γραφείο ∆ηµάρχου
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
3. Δ/νσεις Δήμου Χανίων
4. Τ.Α.Α.∆.(2)
5. Τµ. Προγραµµατισµού, Ποιότητας και Οργάνωσης
6. Οριζόμενα μέλη
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