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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 9η Μαρτίου
2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 ύστερα από την υπ’αριθμ. 12355/4-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του Σώματος, παρόντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΜΒΟΥΚΑ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αγγελάκη Ναυσικά, Αδοντάκης Μανώλης, Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Αλιφιεράκη-Ανδρουλάκη Ελευθερία, Ανδρεάδης Εμμανουήλ,
Αποστολάκη-Σαρικάκη Γεωργία,  Αρχοντάκης Γεώργιος,  Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης,  Βλαζάκης Νικόλαος,  Βλαχάκης Μιχαήλ,
Βουλγαρίδης  Μηνάς,  Βουτετάκη  Αικατερίνη,  Γούλας  Λάμπρος,  Καραγιαννάκης  Εμμανουήλ,  Καραμπινάκης Νικόλαος,
Κεμεσίδης Εμμανουήλ,  Κοκκινάκη Μαρία,  Κονταξάκης  Ευτύχιος,  Κοτζαμιχάλης Μιχαήλ,  Κουκλάκης  Γεώργιος,  Κουρούσης
Χαράλαμπος,  Κουτράκης  Ιωάννης,  Λεβεντάκης  Δημήτριος,  Λειψάκης Δημήτριος,  Μαράκης  Ιωάννης,  Μαυρεδάκης Εμμανουήλ,
Μυλωνάκη  Θεοχαρούλα,  Ξανθουδάκης Γεώργιος,  Παινεσάκης  Νικόλαος,  Παπαδάκης Δημήτριος,  Παπαδογιάννης  Αριστείδης,
Παπαντωνάκης  Νικόλαος,  Περάκης  Ιωάννης,  Περράκη  Βαρβάρα,  Πουλιδάκης Γεώργιος,  Ρίζος  Σεραφείμ,  Σαρρής  Ιωάννης,
Σκουλάκης Εμμανουήλ, Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος, Τζήκας Θεόδωρος, Τζινευράκης Μιχαήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, Φανδριδάκης
Κωνσταντίνος,  Φιωτάκης  Σταύρος,  Φοβάκης  Μανούσος,  Φραγγεδάκης Γεώργιος,  Φραγκάκης  Εμμανουήλ,  Χατζηδάκη
-Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψυχογιού Ελένη. 
Απουσίαζαν  ενώ  κλήθηκαν  νόμιμα  οι  κ.κ.  Δημοτικοί  Σύμβουλοι   Αλιφιεράκη-Ανδρουλάκη  Ελευθερία,  Αρχοντάκης  Γεώργιος,
Βουτετάκη  Αικατερίνη,  Καραμπινάκης Νικόλαος,  Λειψάκης Δημήτριος,  Παπαδάκης Δημήτριος,  Σκουλάκης  Εμμανουήλ,  Τζήκας
Θεόδωρος, Τζινευράκης Μιχαήλ και Φανδριδάκης Κωνσταντίνος.
Παραβρέθηκε η Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Χανίων κ. Ειρήνη Αντωνίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα - πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη. 
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων,  οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί,  ήταν παρόντες οι κ.κ. Αγίας  Μαρίνας Κατάκης
Ιωάννης,  Περιβολίων  Μιχαηλίδης  Πέτρος,  Σούδας  Φωκάς  Κωνσταντίνος  και  Χανίων  Αθανασάκη  Ειρήνη.  Επίσης  από  τους
Προέδρους – Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόντες οι κ.κ. Αγιάς Πετραντωνάκης
Ιωάννης, Απτέρων Μιχελιουδάκης Ιωάννης, Βαρυπέτρου Πατρικάκη-Κουλιεράκη Κασσιανή, Θερίσου Φυτουράκης Αθανάσιος και
Πλατυβόλας Κοτσιφάκης Αντώνιος. 
Μετά τη λήψη της 140/2015 απόφασης αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσαπάκος Γεώργιος, μετά τη λήψη της 141/2015
απόφασης  αποχώρησε  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.Καραγιαννάκης  Εμμανουήλ,  κατά  τη  συζήτηση  της  142/2015  απόφασης
αποχώρησαν οι κ.κ.  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  Κουρούσης Χαράλαμπος,  Βουτετάκη Αικατερίνη, Ρίζος Σεραφείμ,  μετά τη λήψη της
157/2015  αποχώρησαν  οι  κ.κ.  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  Γούλας  Λάμπρος,  Ανδρεάδης  Εμμανουήλ,  Βλαζάκης Νικόλαος,
Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κουτράκης Ιωάννης, Παινεσάκης Νικόλαος, ενώ προσήλθε ο κ.Ρίζος Σεραφείμ, μετά τη λήψη της 160/2015
αποχώρησαν οι κ.κ.  Δημοτικοί Σύμβουλοι  Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος,  Μυλωνάκη Θεοχαρούλα,  Χατζηδάκη -Μιχαηλάκη  Χρυσή,
Κοκκινάκη Μαρία και μετά την 162/2015 αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Παπαδογιάννης Αριστείδης.
 Οι υπ’αριθμ. 139/15 και 140/15 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού ερωτήθηκε το Σώμα, συζητήθηκαν ομόφωνα εκτός
ημερήσιας διάταξης.

...................................................................................................................................................................
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 160
Στη συνέχεια  εισάγεται  και  ανακοινώνεται  προς το Σώμα το ακόλουθο υπ’  αριθμ.10160 /2-3-2015
έγγραφο  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής,  που  αφορά Συμπλήρωση  και  τροποποίηση  του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων για την σύσταση νέας υπηρεσίας με
κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο της ελεγχόμενης στάθμευσης και των κοινοχρήστων χώρων
και έχει ως εξής:
    Σας στέλνουμε απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης 2 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου
Χανίων που περιέχει την 2/2015 απόφαση, η οποία αναφέρεται στο αντικείμενο της περίληψης και
παρακαλούμε για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς σας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 2/2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων

ΘΕΜΑ:  Εισήγηση  Εκτελεστικής  Επιτροπής στο  Δημοτικό Συμβούλιο  για  την  Συμπλήρωση και
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 2812/Β/12-12-11)
για την σύσταση νέας υπηρεσίας με κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο της ελεγχόμενης στάθμευσης
και των κοινόχρηστων χώρων.

Στα Χανιά, σήμερα, 24/2/2015 και ώρα 9:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Χανίων συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή Χανίων, ύστερα από την 9954/20-2-2015 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 62 του Ν.3852/10. 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο δέκα (10) μελών βρέθηκαν παρόντα  τα δέκα (10)
μέλη:
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             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αναστάσιος Βάμβουκας Δήμαρχος
2. Νεκτάριος Αλεξανδράκης Αντιδήμαρχος
3. Εμμανουήλ ΚεμεσίδηςΑντιδήμαρχος
4. Μιχαήλ Κοτζαμιχάλης Αντιδήμαρχος
5. Ιωάννης Μαράκης Αντιδήμαρχος
6. Βαρβάρα Περράκη Αντιδήμαρχος
7. Γεώργιος Πουλιδάκης Αντιδήμαρχος
8. Γεώργιος Φραγγεδάκης Αντιδήμαρχος
9. Εμμανουήλ Φραγκάκης Αντιδήμαρχος
10. Μανώλης Αδοντάκης Αντιδήμαρχος

Παρών ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Δημήτριος Φραγκάκης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Ελευθέριο Γεωργιακάκη, υπάλληλο του Δήμου Χανίων.
Ο Δήμαρχος  εισηγούμενος  το  1ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  που  αφορά  την  Συμπλήρωση  και
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (ΦΕΚ 2812/Β/12-12-11)
για την σύσταση νέας υπηρεσίας με κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο της ελεγχόμενης στάθμευσης
και των κοινόχρηστων χώρων, ανακοίνωσε το υπ'αριθμ. 10160/24-2-2015 έγγραφο του, που έχει ως
εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ:  Συμπλήρωση  και  Τροποποίηση  του  Οργανισμού  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου
Χανίων (ΦΕΚ 2812/Β/12-12-11) για την σύσταση νέας υπηρεσίας με κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο
της ελεγχόμενης στάθμευσης και των κοινόχρηστων χώρων.

Με  το  αρ.  81  του  ν.  4172/2013  καταργήθηκε  η  Δημοτική  Αστυνομία.  Το  προσωπικό  της  τέθηκε  σε
καθεστώς  κινητικότητας-διαθεσιμότητας  και  η  πλειοψηφία  του  μετακινήθηκε  σε  άλλες  υπηρεσίες  του
Δημοσίου  Τομέα  (ΕΛ.ΑΣ.,  Καταστήματα  Κράτησης  κ.α.).  Η  Δημοτική  Αστυνομία  Χανίων,  πριν  την
κατάργησή της, ασκούσε 28 αρμοδιότητες οι οποίες καθορίζονταν με το ν. 3731/2008 και απασχολούσε 64
δημοτικούς αστυνομικούς, εκ των οποίων μόλις 9 παρέμειναν στο Δήμο Χανίων ως διοικητικοί υπάλληλοι,
κάνοντας χρήση των διατάξεων εξαίρεσης από το καθεστώς κινητικότητας-διαθεσιμότητας που προέβλεπε
ο ν. 4172/2013. 

Παρόλο που οι αρμοδιότητες της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία,
ο ν. 4172/2013 προέβλεψε και την δυνατότητα παράλληλης άσκησης αρμοδιοτήτων της πρώην Δημοτικής
Αστυνομίας από τους ίδιους τους Δήμους, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού τους Συμβουλίου.
Έτσι,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου Χανίων,  με  την  727/23.9.2013 Απόφασή του,  ενέκρινε  την
παράλληλη άσκηση με την ΕΛ.ΑΣ. από συγκεκριμένες Διευθύνσεις του Δήμου Χανίων, των παρακάτω
αρμοδιοτήτων:
1. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την υπαίθρια διαφήμιση. 
2. Τον έλεγχο της ελεγχόμενης στάθμευσης. 
3. Τον έλεγχο της τήρησης των όρων που προβλέπονται  από την κείμενη νομοθεσία και  τις τοπικές
κανονιστικές  αποφάσεις  για  τη  χρήση  αλσών,  κήπων,  πλατειών,  παιδικών  χαρών  και  των  λοιπών
κοινόχρηστων χώρων.
4. Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για τα εγκαταλειμμένα οχήματα.
5. Την επίδοση εγγράφων του Δήμου Χανίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Παρόλα αυτά, στην πράξη ασκήθηκαν ορισμένες μόνο από τις αρμοδιότητες που προσδιορίστηκαν με την
εν λόγω Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς οι  περισσότερες από αυτές παρέμειναν επί  της
ουσίας ανενεργές. Αυτό είχε ως συνέπεια αφενός, την αδυναμία είσπραξης δυνητικών εσόδων του Δήμου
Χανίων και  αφετέρου, την επικράτηση της αταξίας σε πολλά σημεία της πόλης αλλά και  περιαστικών
περιοχών του Δήμου Χανίων. 
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Πέραν αυτών, σήμερα έχουν πλέον προκύψει νέες συνθήκες και ανάγκες για τον έλεγχο των κοινόχρηστων
χώρων και, συνακόλουθα, είναι υπαρκτή η αναγκαιότητα προσθήκης επιπλέον αρμοδιοτήτων της πρώην
Δημοτικής Αστυνομίας που θα μπορούσε να ασκήσει ο Δήμος Χανίων. 
Άλλωστε η πρακτική εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 για την παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων
από τους Δήμους προσέκρουσε σε αρκετές περιπτώσεις σε νομικά προσκόμματα και δικαστικές εμπλοκές,
με αποτέλεσμα να μην είναι τελικά λειτουργική. Προκειμένου λοιπόν να αποφευχθούν ανάλογες εμπλοκές
και να γίνει πιο στέρεη νομικά αλλά και αποτελεσματική διοικητικά η διαδικασία άσκησης αρμοδιοτήτων της
πρώην Δημοτικής Αστυνομίας, αρκετοί Δήμοι ίδρυσαν νέες υπηρεσίες με ανάλογο αντικείμενο (π.χ. Δήμος
Αθηναίων, Δήμος Ρόδου κ.λπ.). 
Επίσης πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι με την έκδοση του ΠΔ 178 (ΦΕΚ 281/31-12-2014) για την «Οργάνωση
Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», ενισχύθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της
πρώην Δημοτικής Αστυνομίας από την ΕΛ.ΑΣ. με  την θεσμοθέτηση και  ίδρυση Τμημάτων Δημοτικής
Αστυνόμευσης σε πολλές περιοχές της χώρας.   
Για την υποβοήθηση του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής συγκροτήθηκε, με την υπ’ αριθμ. 19/16-1-
2015 Απόφαση του Δημάρχου Χανίων, επταμελής Επιτροπή αποτελούμενη από αιρετά και υπηρεσιακά
στελέχη του Δήμου Χανίων, με αντικείμενο την συμπλήρωση και τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Χανίων
και την ίδρυση νέας υπηρεσίας για τον έλεγχο της ελεγχόμενης στάθμευσης και του κοινόχρηστου χώρου. 
Περαιτέρω για την τροποποίηση και συμπλήρωση του ΟΕΥ ελήφθησαν επίσης υπόψη όλες οι σχετικές
νομοθετικές διατάξεις και ειδικότερα: 
1. Οι διατάξεις των άρθρων 97 και 280 του Ν. 3852/2010Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).
2.Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ 136/2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»
3.Οι Διατάξεις του άρθρου 10 του Ν 3584/2007, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης των Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων»
4.Η υπ’ αριθ. 13678/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την
οποία  εγκρίθηκε  ο  Οργανισμός  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Χανίων,  ο  οποίος  στην  συνέχεια
δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β Της Εφημερίδας της Κυβέρνησης αριθμός φύλλου   2812/ 12-12-2011 
5. Οι διατάξεις του άρθρου 81 του Ν 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
ν.  4046/2012,  του  ν.  4093/2012 και  του  ν.  4127/2013 και  άλλες  διατάξεις» σύμφωνα  με  τις   οποίες
καταργείται η Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας στις 23/9/2013
6. Η υπ αριθμ. 727/23-9-2013 απόφαση του ΔΣ Χανίων δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η παράλληλη με την
Ελληνική Αστυνομία άσκηση από το Δήμο Χανίων των αρμοδιοτήτων του άρθρου 1 του ν. 3731/2008 , οι
οποίες αναλυτικά περιέχονται στο σώμα της  απόφασης αυτής.
7.  Η  υπ’  αριθμ.  19/16-1-2015  Απόφαση  του  Δημάρχου  Χανίων,  με  την  οποία  ορίστηκε  επταμελής
Επιτροπή με αντικείμενο την συμπλήρωση και τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Χανίων για την ίδρυση
νέας υπηρεσίας για τον έλεγχο της ελεγχόμενης στάθμευσης και του κοινόχρηστου χώρου.
8. Η υπ΄αριθμ. 9825/20-2-2015 Εισήγηση της εν λόγω Επιτροπής
9. Η εύρυθμη λειτουργία και την αναβάθμιση  των Υπηρεσιών  του Δήμου Χανίων και με γνώμονα την
βελτίωση του βαθμού εξυπηρέτησης των πολιτών. 
   Κατόπιν όλων των ανωτέρω εισηγούμαι το παρακάτω σχέδιο Τροποποίησης-Συμπλήρωσης του ΟΕΥ
του Δήμου Χανίων:

1.
Καταργούνται από τον ΟΕΥ του Δήμου Χανίων οι παρακάτω διατάξεις: 

I. Ολόκληρο το Εδάφιο 5 («Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας»),  της Ενότητας ΣΤ του Άρθρου 1 του
Μέρους 1.
II. Ολόκληρο το Άρθρο 21 («Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας») του Μέρους 2.
III. Ολόκληρη η παράγραφος Δ («Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας»), του Άρθρου 26 του Μέρους 2.

2. 
Ι. Προστίθεται εδάφιο «στ.  Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων», στην
Παράγραφο 2, της Ενότητας ΣΤ, του Άρθρου 1, του Μέρους 1. 

ΙΙ.  Προστίθεται εδάφιο «6) Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και  Ελέγχου Κοινόχρηστων χώρων»,  στην
παράγραφο Β, του άρθρου 18, της ενότητας ΣΤ, του Κεφαλαίου 2.1, του Μέρους 2. 
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ΙΙΙ. Προστίθεται εδάφιο [6] στην Παράγραφο Γ του Άρθρου 18, της ενότητας ΣΤ, του Κεφαλαίου 2.1, του
Μέρους 2, ως εξής: 
«[6] Αρμοδιότητες Τμήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων:
 Ελέγχει  την τήρηση των όρων ελεγχόμενης στάθμευσης στους ειδικά ορισμένους με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου χώρους, καθώς επίσης και τη στάθμευση των οχημάτων των μονίμων κατοίκων
(ζωνών  κέντρου  πόλης  και  περιοχών  Παλαιάς  Πόλης  και  Κουμ-Καπί)   σύμφωνα  με  τις  κανονιστικές
αποφάσεις και βεβαιώνει τις σχετικές παραβάσεις.
 Ελέγχει την λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και προβαίνει σε εισηγήσεις προς τη
δημοτική αρχή για τη βελτίωση των όρων λειτουργίας του.
 Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές για τη χρήση αλσών, κήπων, πλατειών, παιδικών χαρών και
των λοιπών κοινόχρηστων χώρων. 
 Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές για τη χρήση των παραλιών.
 Συνεργάζεται και συνεπικουρείται από την ΕΛ.ΑΣ. για θέματα και  προβλήματα που σχετίζονται με την
εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης καθώς και με κάθε άλλη αρμόδια δημόσια
αρχή για τον έλεγχο των κοινοχρήστων χώρων.
 Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση. 
 Ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  οι  οποίοι  προβλέπονται  στην  κείμενη  νομοθεσία  και  στις  τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι  δημοτικές αρχές,  για  τη χρήση και  λειτουργία της Δημοτικής
Αγοράς. 
 Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.
 Διενεργεί ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, περίπτερα, επιχειρήσεις και οικοδομές
για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων την άδεια των οποίων εκδίδει ο Δήμος, συντάσσει τις σχετικές
εκθέσεις ελέγχου και βεβαιώνει τις σχετικές παραβάσεις.
 Συγκεντρώνει  και  διαβιβάζει  όλες  τις  σχετικές  εκθέσεις  κατάληψης  κοινόχρηστων  χώρων  και  τα
πρόστιμα στο Τμήμα Εσόδων και σε τυχόν άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 Συγκεντρώνει τα στοιχεία των εκθέσεων ελέγχων κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, τηρεί αρχείο των
ελέγχων και των αποτελεσμάτων τους και παρέχει στατιστικά στοιχεία.
 Συγκεντρώνει τα στοιχεία των εκθέσεων ελέγχων υπαίθριας διαφήμισης, τηρεί αρχείο των ελέγχων και
των αποτελεσμάτων τους και παρέχει στατιστικά στοιχεία.
 Προβαίνει στην έκδοση και ανανέωση καρτών στάθμευσης των μονίμων κατοίκων σύμφωνα με τις
κανονιστικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Δέχεται και διεκπεραιώνει τις γραπτές ενστάσεις του κοινού για θέματα παραβάσεων στάθμευσης που
βεβαιώνονται από τους υπαλλήλους του Τμήματος.
 Τηρεί αρχείο των αιτημάτων και των ενστάσεων των πολιτών. 
 Συγκεντρώνει  και,  σε  συντρέχουσα  περίπτωση,  διαβιβάζει  τις  σχετικές  εκθέσεις  περί  υπαίθριας
διαφήμισης σε τυχόν άλλες αρμόδιες υπηρεσίες υπουργείων.
 Τηρεί  Βιβλίο Συμβάντων στο οποίο καταγράφονται  περιστατικά και  συνθήκες που επηρεάζουν τον
έλεγχο του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης από τους υπαλλήλους του Τμήματος.
 Διαχειρίζεται τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του Τμήματος. 
 Διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό και χειρόγραφο σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των παραβάσεων.
 Διαβιβάζει το σύνολο των παραβάσεων στο Τμήμα Εσόδων για την βεβαίωση των εσόδων και την
ταμειακή τους είσπραξη.»
 
IV. Προστίθεται εδάφιο ε), στον Α/Α 9, της Παραγράφου 2, του Άρθρου 37, του Μέρους 5, ως εξής: 

A/A ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
(Οργανική Μονάδα)

ΚΛΑΔΟΣ

9
ε) Τμήμα Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης και Ελέγχου 
Κοινοχρήστων Χώρων

ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ
Οικονομολόγων, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού -

Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Πολιτικών
Μηχανικών Δομικών Έργων
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V. Προστίθεται ο αριθμός 13, στο εδάφιο [4], της παραγράφου Γ, του άρθρου 15, του Κεφαλαίου 2.1,
του Μέρους 2, ως εξής: 
«13.  Ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  που  προβλέπονται  στην  κείμενη  νομοθεσία  και  στις  τοπικές
κανονιστικές  αποφάσεις  που  εκδίδουν  οι  δημοτικές  αρχές  (π.χ.  Κανονισμό  Καθαριότητας),  για  την
καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και βεβαιώνει τις σχετικές παραβάσεις.»
VI. Τροποποιείται ολόκληρος ο αριθμός 11, του εδαφίου [4], της παραγράφου Γ, του άρθρου 15, του
Κεφαλαίου 2.1, του Μέρους 2, ως εξής:  
«Είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία
και  στις  τοπικές  κανονιστικές  αποφάσεις  που  εκδίδουν  οι  δημοτικές  αρχές  και  αφορούν  τα
εγκαταλελειμμένα οχήματα.»

3. 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το νέο Τμήμα “Ελεγχόμενης Στάθμευσης και  Ελέγχου κοινοχρήστων χώρων” θα στελεχωθεί από ήδη
υπηρετούντες υπαλλήλους του Δήμου.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ – ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την τροποποίηση του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας δεν συνιστώνται νέες θέσεις
προσωπικού επομένως δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 3584/2007 άρθρο 10 παρ. 3, κατά το οποίο
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. 
Το κόστος των επιδομάτων θέσης ευθύνης του δημιουργούμενου Τμήματος έχει ως εξής: Προϊστάμενος
Τμήματος 1 θέση Χ 288,75€ Χ 7 μήνες = 2.021,25 € περίπου για το έτος 2015 και 3.465 € για κάθε ένα
από τα επόμενα έτη.
Η ισχύς της παρούσας τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
 την υπ'αριθμ. 10160/24-2-2015 εισήγηση του Δημάρχου, 
 την παρ.στ΄ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Την Συμπλήρωση και Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων
(ΦΕΚ 2812/Β/12-12-11)  για την σύσταση νέας υπηρεσίας με κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο της
ελεγχόμενης στάθμευσης και των κοινόχρηστων χώρων, ως εξής:

1.
Καταργούνται από τον ΟΕΥ του Δήμου Χανίων οι παρακάτω διατάξεις: 

I. Ολόκληρο το Εδάφιο 5 («Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας»), της Ενότητας ΣΤ του Άρθρου 1 του
Μέρους 1.
II. Ολόκληρο το Άρθρο 21 («Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας») του Μέρους 2.
III. Ολόκληρη η παράγραφος Δ («Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας»), του Άρθρου 26 του Μέρους 2.

2. 
Ι. Προστίθεται εδάφιο «στ.  Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων», στην
Παράγραφο 2, της Ενότητας ΣΤ, του Άρθρου 1, του Μέρους 1. 

ΙΙ.  Προστίθεται εδάφιο «6) Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και  Ελέγχου Κοινόχρηστων χώρων»,  στην
παράγραφο Β, του άρθρου 18, της ενότητας ΣΤ, του Κεφαλαίου 2.1, του Μέρους 2. 

ΙΙΙ. Προστίθεται εδάφιο [6] στην Παράγραφο Γ του Άρθρου 18, της ενότητας ΣΤ, του Κεφαλαίου 2.1, του
Μέρους 2, ως εξής: 
«[6] Αρμοδιότητες Τμήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων:
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 Ελέγχει  την τήρηση των όρων ελεγχόμενης στάθμευσης στους ειδικά ορισμένους με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου χώρους, καθώς επίσης και τη στάθμευση των οχημάτων των μονίμων κατοίκων
(ζωνών  κέντρου  πόλης  και  περιοχών  Παλαιάς  Πόλης  και  Κουμ-Καπί)   σύμφωνα  με  τις  κανονιστικές
αποφάσεις και βεβαιώνει τις σχετικές παραβάσεις.
 Ελέγχει την λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και προβαίνει σε εισηγήσεις προς τη
δημοτική αρχή για τη βελτίωση των όρων λειτουργίας του.
 Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές για τη χρήση αλσών, κήπων, πλατειών, παιδικών χαρών και
των λοιπών κοινόχρηστων χώρων. 
 Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές για τη χρήση των παραλιών.
 Συνεργάζεται και συνεπικουρείται από την ΕΛ.ΑΣ. για θέματα και  προβλήματα που σχετίζονται με την
εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης καθώς και με κάθε άλλη αρμόδια δημόσια
αρχή για τον έλεγχο των κοινοχρήστων χώρων.
 Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση. 
 Ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  οι  οποίοι  προβλέπονται  στην  κείμενη  νομοθεσία  και  στις  τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι  δημοτικές αρχές,  για  τη χρήση και  λειτουργία της Δημοτικής
Αγοράς. 
 Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.
 Διενεργεί  ελέγχους  σε  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος,  περίπτερα,  επιχειρήσεις  και
οικοδομές για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων την άδεια των οποίων εκδίδει ο Δήμος, συντάσσει τις
σχετικές εκθέσεις ελέγχου και βεβαιώνει τις σχετικές παραβάσεις.
 Συγκεντρώνει  και  διαβιβάζει  όλες  τις  σχετικές  εκθέσεις  κατάληψης  κοινόχρηστων  χώρων  και  τα
πρόστιμα στο Τμήμα Εσόδων και σε τυχόν άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 Συγκεντρώνει τα στοιχεία των εκθέσεων ελέγχων κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, τηρεί αρχείο των
ελέγχων και των αποτελεσμάτων τους και παρέχει στατιστικά στοιχεία.
 Συγκεντρώνει τα στοιχεία των εκθέσεων ελέγχων υπαίθριας διαφήμισης, τηρεί αρχείο των ελέγχων και
των αποτελεσμάτων τους και παρέχει στατιστικά στοιχεία.
 Προβαίνει στην έκδοση και ανανέωση καρτών στάθμευσης των μονίμων κατοίκων σύμφωνα με τις
κανονιστικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Δέχεται και διεκπεραιώνει τις γραπτές ενστάσεις του κοινού για θέματα παραβάσεων στάθμευσης που
βεβαιώνονται από τους υπαλλήλους του Τμήματος.
 Τηρεί αρχείο των αιτημάτων και των ενστάσεων των πολιτών. 
 Συγκεντρώνει  και,  σε  συντρέχουσα  περίπτωση,  διαβιβάζει  τις  σχετικές  εκθέσεις  περί  υπαίθριας
διαφήμισης σε τυχόν άλλες αρμόδιες υπηρεσίες υπουργείων.
 Τηρεί  Βιβλίο Συμβάντων στο οποίο καταγράφονται περιστατικά και  συνθήκες που επηρεάζουν τον
έλεγχο του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης από τους υπαλλήλους του Τμήματος.
 Διαχειρίζεται τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του Τμήματος. 
 Διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό και χειρόγραφο σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των παραβάσεων.
 Διαβιβάζει το σύνολο των παραβάσεων στο Τμήμα Εσόδων για την βεβαίωση των εσόδων και την
ταμειακή τους είσπραξη.»
  
IV. Προστίθεται εδάφιο ε), στον Α/Α 9, της Παραγράφου 2, του Άρθρου 37, του Μέρους 5, ως εξής: 

A/A ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
(Οργανική Μονάδα)

ΚΛΑΔΟΣ

9
ε) Τμήμα Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης και Ελέγχου 
Κοινοχρήστων Χώρων

ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ
Οικονομολόγων, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού -

Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Πολιτικών
Μηχανικών Δομικών Έργων
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V. Προστίθεται ο αριθμός 13, στο εδάφιο [4], της παραγράφου Γ, του άρθρου 15, του Κεφαλαίου 2.1,
του Μέρους 2, ως εξής: 
«13.  Ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  που  προβλέπονται  στην  κείμενη  νομοθεσία  και  στις  τοπικές
κανονιστικές  αποφάσεις  που  εκδίδουν  οι  δημοτικές  αρχές  (π.χ.  Κανονισμό  Καθαριότητας),  για  την
καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και βεβαιώνει τις σχετικές παραβάσεις.»
VI. Τροποποιείται ολόκληρος ο αριθμός 11, του εδαφίου [4], της παραγράφου Γ, του άρθρου 15, του
Κεφαλαίου 2.1, του Μέρους 2, ως εξής:  
«Είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία
και  στις  τοπικές  κανονιστικές  αποφάσεις  που  εκδίδουν  οι  δημοτικές  αρχές  και  αφορούν  τα
εγκαταλελειμμένα οχήματα.»

3. 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το νέο Τμήμα “Ελεγχόμενης Στάθμευσης και  Ελέγχου κοινοχρήστων χώρων” θα στελεχωθεί από ήδη
υπηρετούντες υπαλλήλους του Δήμου.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ – ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την τροποποίηση του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας δεν συνιστώνται νέες θέσεις
προσωπικού επομένως δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 3584/2007 άρθρο 10 παρ. 3, κατά το οποίο
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. 
Το κόστος των επιδομάτων θέσης ευθύνης του δημιουργούμενου Τμήματος έχει ως εξής: Προϊστάμενος
Τμήματος 1 θέση Χ 288,75€ Χ 7 μήνες = 2.021,25 € περίπου για το έτος 2015 και 3.465 € για κάθε ένα
από τα επόμενα έτη.
Η  ισχύς  της  παρούσας  τροποποίησης  του  Οργανισμού  Εσωτερικών  Υπηρεσιών  αρχίζει  από  την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2015
Επακολουθεί μικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 περί Δ.Κ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Μειοψηφούντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Παπαντωνάκη Νικόλαου και Ρίζου Σεραφείμ.

Εγκρίνει την Συμπλήρωση και Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Χανίων (ΦΕΚ 2812/Β/12-12-11) για την σύσταση νέας υπηρεσίας με κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο
της ελεγχόμενης στάθμευσης και των κοινόχρηστων χώρων, ως εξής:

1.
Καταργούνται από τον ΟΕΥ του Δήμου Χανίων οι παρακάτω διατάξεις: 

I. Ολόκληρο το Εδάφιο 5 («Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας»), της Ενότητας ΣΤ του Άρθρου 1 του
Μέρους 1.
II. Ολόκληρο το Άρθρο 21 («Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας») του Μέρους 2.
III. Ολόκληρη η παράγραφος Δ («Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας»), του Άρθρου 26 του Μέρους 2.

2. 
Ι.  Προστίθεται εδάφιο «στ.  Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων», στην
Παράγραφο 2, της Ενότητας ΣΤ, του Άρθρου 1, του Μέρους 1. 

ΙΙ.  Προστίθεται εδάφιο «6) Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και  Ελέγχου Κοινόχρηστων χώρων»,  στην
παράγραφο Β, του άρθρου 18, της ενότητας ΣΤ, του Κεφαλαίου 2.1, του Μέρους 2. 

ΙΙΙ. Προστίθεται εδάφιο [6] στην Παράγραφο Γ του Άρθρου 18, της ενότητας ΣΤ, του Κεφαλαίου 2.1, του
Μέρους 2, ως εξής: 
«[6] Αρμοδιότητες Τμήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων:
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 Ελέγχει  την τήρηση των όρων ελεγχόμενης στάθμευσης στους ειδικά ορισμένους με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου χώρους, καθώς επίσης και τη στάθμευση των οχημάτων των μονίμων κατοίκων
(ζωνών  κέντρου  πόλης  και  περιοχών  Παλαιάς  Πόλης  και  Κουμ-Καπί)   σύμφωνα  με  τις  κανονιστικές
αποφάσεις και βεβαιώνει τις σχετικές παραβάσεις.
 Ελέγχει την λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και προβαίνει σε εισηγήσεις προς τη
δημοτική αρχή για τη βελτίωση των όρων λειτουργίας του.
 Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές για τη χρήση αλσών, κήπων, πλατειών, παιδικών χαρών και
των λοιπών κοινόχρηστων χώρων. 
 Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές για τη χρήση των παραλιών.
 Συνεργάζεται και συνεπικουρείται από την ΕΛ.ΑΣ. για θέματα και  προβλήματα που σχετίζονται με την
εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης καθώς και με κάθε άλλη αρμόδια δημόσια
αρχή για τον έλεγχο των κοινοχρήστων χώρων.
 Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση. 
 Ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  οι  οποίοι  προβλέπονται  στην  κείμενη  νομοθεσία  και  στις  τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι  δημοτικές αρχές,  για  τη χρήση και  λειτουργία της Δημοτικής
Αγοράς. 
 Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.
 Διενεργεί ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, περίπτερα, επιχειρήσεις και οικοδομές
για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων την άδεια των οποίων εκδίδει ο Δήμος, συντάσσει τις σχετικές
εκθέσεις ελέγχου και βεβαιώνει τις σχετικές παραβάσεις.
 Συγκεντρώνει  και  διαβιβάζει  όλες  τις  σχετικές  εκθέσεις  κατάληψης  κοινόχρηστων  χώρων  και  τα
πρόστιμα στο Τμήμα Εσόδων και σε τυχόν άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 Συγκεντρώνει τα στοιχεία των εκθέσεων ελέγχων κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, τηρεί αρχείο των
ελέγχων και των αποτελεσμάτων τους και παρέχει στατιστικά στοιχεία.
 Συγκεντρώνει τα στοιχεία των εκθέσεων ελέγχων υπαίθριας διαφήμισης, τηρεί αρχείο των ελέγχων και
των αποτελεσμάτων τους και παρέχει στατιστικά στοιχεία.
 Προβαίνει στην έκδοση και ανανέωση καρτών στάθμευσης των μονίμων κατοίκων σύμφωνα με τις
κανονιστικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Δέχεται και διεκπεραιώνει τις γραπτές ενστάσεις του κοινού για θέματα παραβάσεων στάθμευσης που
βεβαιώνονται από τους υπαλλήλους του Τμήματος.
 Τηρεί αρχείο των αιτημάτων και των ενστάσεων των πολιτών. 
 Συγκεντρώνει  και,  σε  συντρέχουσα  περίπτωση,  διαβιβάζει  τις  σχετικές  εκθέσεις  περί  υπαίθριας
διαφήμισης σε τυχόν άλλες αρμόδιες υπηρεσίες υπουργείων.
 Τηρεί  Βιβλίο Συμβάντων στο οποίο καταγράφονται  περιστατικά και  συνθήκες που επηρεάζουν τον
έλεγχο του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης από τους υπαλλήλους του Τμήματος.
 Διαχειρίζεται τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του Τμήματος. 
 Διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό και χειρόγραφο σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των παραβάσεων.
 Διαβιβάζει το σύνολο των παραβάσεων στο Τμήμα Εσόδων για την βεβαίωση των εσόδων και την
ταμειακή τους είσπραξη.»
  
IV. Προστίθεται εδάφιο ε), στον Α/Α 9, της Παραγράφου 2, του Άρθρου 37, του Μέρους 5, ως εξής: 

A/A ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
(Οργανική Μονάδα)

ΚΛΑΔΟΣ

9
ε) Τμήμα Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης και Ελέγχου
Κοινοχρήστων Χώρων

ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΠΕ
Οικονομολόγων, ΤΕ Διοικητικού, ΤΕ Διοικητικού -

Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Πολιτικών
Μηχανικών Δομικών Έργων
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V. Προστίθεται ο αριθμός 13, στο εδάφιο [4], της παραγράφου Γ, του άρθρου 15, του Κεφαλαίου 2.1,
του Μέρους 2, ως εξής: 
«13.  Ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  που  προβλέπονται  στην  κείμενη  νομοθεσία  και  στις  τοπικές
κανονιστικές  αποφάσεις  που  εκδίδουν  οι  δημοτικές  αρχές  (π.χ.  Κανονισμό  Καθαριότητας),  για  την
καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και βεβαιώνει τις σχετικές παραβάσεις.»
VI. Τροποποιείται ολόκληρος ο αριθμός 11, του εδαφίου [4], της παραγράφου Γ, του άρθρου 15, του
Κεφαλαίου 2.1, του Μέρους 2, ως εξής:  
«Είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία
και  στις  τοπικές  κανονιστικές  αποφάσεις  που  εκδίδουν  οι  δημοτικές  αρχές  και  αφορούν  τα
εγκαταλελειμμένα οχήματα.»

3. 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το νέο Τμήμα “Ελεγχόμενης Στάθμευσης και  Ελέγχου κοινοχρήστων χώρων” θα στελεχωθεί από ήδη
υπηρετούντες υπαλλήλους του Δήμου.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ – ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την τροποποίηση του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας δεν συνιστώνται νέες θέσεις
προσωπικού επομένως δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 3584/2007 άρθρο 10 παρ. 3, κατά το οποίο
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. 
Το κόστος των επιδομάτων θέσης ευθύνης του δημιουργούμενου Τμήματος έχει ως εξής: Προϊστάμενος
Τμήματος 1 θέση Χ 288,75€ Χ 7 μήνες = 2.021,25 € περίπου για το έτος 2015 και 3.465 € για κάθε ένα
από τα επόμενα έτη.
Η  ισχύς  της  παρούσας  τροποποίησης  του  Οργανισμού  Εσωτερικών  Υπηρεσιών  αρχίζει  από  την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

           ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 17. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 33. ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 18. ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 34. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 19. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 36. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 21. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37. ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 22. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38. ΤΖΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
7. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39. ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 24. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 41. ΦΑΝΔΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 26. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ 42. ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
11. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 27. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43. ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
12. ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 28. ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44. ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 29. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
14. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 46. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
15. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 31. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 47. ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
16. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 32. ΠΕΡΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ακριβές αντίγραφο
Η  Γραμματέας

Γεωργία Δρακακάκη
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