
        
       ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ            ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ    
                      ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ    ΛΛΑΑΣΣΙΙΘΘΙΙΟΟΥΥ                                                         Σητεία :   17-3-2014 

    ∆∆∆ΗΗΗΜΜΜΟΟΟΣΣΣ         ΣΣΣΗΗΗΤΤΤΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ                                                                                    
Ταχ. ∆/νση :  Π. Βαρθολοµαίου 9                                              
                          72300  ΣΗΤΕΙΑ                                                  Αρ.  Απόφαση: 246 
Τηλέφωνο:  28433 / 40543 
Fax  :  28430 / 24584                                                    
Πληροφορίες :  Παπαµικρού Αγγελική 
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης                        
                

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Θέµα : «Τοποθέτηση Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου Σητείας». 

 
Ο ∆ήµαρχος Σητείας 

 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου» 
( ΦΕΚ 87/τ.Α’ /7-6-2010). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 89 και 100 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» σχετικά µε την 
τοποθέτηση των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων και την αναπλήρωσή 
τους (ΦΕΚ 143/τ.Α’ /28-06-2007). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3839/2010 «Σύστηµα επιλογής προϊσταµένων οργανικών 
µονάδων µε αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού 
Συµβουλίου Επιλογής Προϊσταµένων  (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 «Προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης», του 
άρθρου 18 «Επίδοµα Θέσης Ευθύνης» και 28 «Μεταβατικές και Τελικές 
∆ιατάξεις του ∆εύτερου Κεφαλαίου – Κατάταξη και προϋποθέσεις και κριτήρια 
επιλογής του υπηρετούντος προσωπικού» του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’) : 
«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4147/2013 ΦΕΚ 98/Α΄26-4-2013. 
6. Την υπ’ αριθ. 17/οικ.34832/02.09.2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

περί «Επιλογή Προϊσταµένων οργανικών µονάδων στους ΟΤΑ α’ βαθµού µε τις 
µεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέµπτου του ν.3839/2010» 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) (ΦΕΚ 114/Α΄). 
8. Τις διατάξεις του άρθρου11 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 143/Α΄). 
9. Την µε αριθ. πρωτ. 5750/30-10-2013, απόφαση ∆ηµάρχου 974/2013 περί 

«Προκήρυξη – Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των 
θέσεων Προϊσταµένων των ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου Σητείας». 

10. Την αριθµ. 3/2014 Απόφαση από το πρακτικό 1/2014 του Υπηρεσιακού 
Συµβουλίου των Υπαλλήλων ΟΤΑ Νοµού Λασιθίου, που αφορά στην επιλογή 
Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου Σητείας. 

11. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου Σητείας (ΦΕΚ 
2714/24-10-2013 τ. Β’). 

 



12. Την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου µας, τα στοιχεία των 
υπηρεσιακών φακέλων των επιλεγέντων προϊσταµένων και ειδικότερα τα 
προσόντα, την εµπειρία και την ειδίκευση που διαθέτουν. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Τοποθετούµε τους επιλεγέντες από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο των υπαλλήλων 
Ο.Τ.Α. Νοµού Λασιθίου, Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου Σητείας, όπως 
παρακάτω :  
1. Οικονοµάκη Μιχαήλ, υπάλληλο Ι∆ΑΧ, ειδικότητας ΠΕ ∆ιοικητικού µε βαθµό Γ’, 
Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
2. ∆ασκαλάκη Σταυρούλα, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού µε βαθµό Γ’, 
Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Τσουκνάκη Νικόλαο, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών µε βαθµό Γ’, Προϊστάµενο 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
4. Κολυδάκη Γεώργιο, κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών µε βαθµό Β’, Προϊστάµενο 
της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου  
 
Β. Την κατάταξη στο Βαθµό Β' από 17/3/2014  των ανωτέρω υπαλλήλων του ∆ήµου οι 
οποίοι επιλέχθηκαν ως προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου ∆ιεύθυνσης και 
ανήκαν πριν την επιλογή τους σε βαθµό κατώτερο του Βαθµού Β'. 
 
Γ. Τα καθήκοντα των παραπάνω επιλεγέντων προϊσταµένων είναι αυτά που 
αναγράφονται στον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Σητείας. 
 
 ∆. Εξουσιοδοτούµε τους ανωτέρω Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων  «µε εντολή 
∆ηµάρχου»  
1. να υπογράφουν έγγραφα, αποφάσεις, πράξεις, βεβαιώσεις και αλληλογραφία που 
αφορούν στις αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων όπου προΐστανται, σύµφωνα µε 
τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου πλην των εγγράφων που αφορούν 
θέµατα αποφασιστικής αρµοδιότητας και έκφραση γνώµης και  
2. να θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής των πολιτών, να θεωρούν ακριβή αντίγραφα 
εγγράφων του ∆ήµου, να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο και από το 
ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στις κείµενες διατάξεις. 
 
∆. Η θητεία των ανωτέρω Προϊσταµένων ορίζεται από 17/3/2014 και µέχρι την επιλογή 
των προϊσταµένων από τα οικεία υπηρεσιακά συµβούλια σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 85 και 86 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο πρώτο του ν. 
3839/2010, και του άρθρου 10 του ν. 4024/2011. Για το διάστηµα αυτό, στους 
επιλεγέντες προϊσταµένους θα καταβάλλεται το επίδοµα θέσης ευθύνης που 
προβλέπεται, από το άρθρο 18 του ν. 4024/2011.  
 
Κάθε προηγούµενη σχετική µε το θέµα απόφασή µας καταργείται µε την έναρξη 
εφαρµογής της παρούσας. 
 
Ε. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των δηµοτικών 
καταστηµάτων, να αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου και να διαβιβασθεί 
σε όλες τις οργανικές µονάδες του ∆ήµου Σητείας. 

                                                                              Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
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