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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Αντιδήµαρχος ∆ήµου Χερσονήσου Σπυρίδων Κατσαµποξάκης, έχοντας υπόψη :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων »
Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 « Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων »
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.( Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.)
Την υπ΄ αρ. 1/3-1-2011 απόφαση ∆ηµάρχου Χερσονήσου περί «ορισµό Αντιδηµάρχων µε θητεία ».
Την υπ΄ αρ. 15/13-1-2011 απόφαση ∆ηµάρχου Χερσονήσου περί « εξουσιοδότησης υπογραφών ».
Την υπ΄ αρ. 9/10-01-2011 απόφαση ∆ηµάρχου Χερσονήσου περί ορισµού Προϊσταµένου του
Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ∆ήµου Χερσονήσου του Καραγιάννη Μύρων.
Την υπ’ αριθ. πρωτ. 25/9-3-2011 Απόφαση ∆ηµάρχου Χερσονήσου περί « τοποθέτησης του υπηρετούν
προσωπικού σε θέσεις εργασίας »
Την ανάγκη τοποθέτησης του υπηρετούντος προσωπικού του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας ∆ήµου Χερσονήσου σε θέσεις εργασίας, σύµφωνα µε το Ν. 3731/2008, το Π.∆. 23/2002
και την αριθµ. 11559/04 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.
Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Για την εύρυθµη και οµαλή λειτουργία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ώστε να συµβάλλει µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο κατά την άσκηση και εκτέλεση των καθηκόντων της, στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτηδηµότη και των χιλιάδων επισκεπτών-τουριστών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, τα
παρακάτω :

1) Συγκροτούµε οµάδες εργασίας ως ακολούθως :
Α΄ ΟΜΑ∆Α αποτελούµενη από το ειδικό ένστολο προσωπικό :
1.
2.
3.
4.

Καριωτάκης ∆ηµήτριος
Κυπριωτάκης Εµµανουήλ
Λουλούδης Νικόλαος
Χατζηγεωργίου Νικόλαος

Υπεύθυνος της οµάδας ορίζεται ο Σαγιάς Αντώνιος

Β΄ ΟΜΑ∆Α αποτελούµενη από το ειδικό ένστολο προσωπικό :
1.
2.
3.
4.

Κουµπενάκης Μανώλης
Λεµονάκης Αντώνιος
Λιουδάκης Λάµπρος
Μαργαριτσανάκης Νικόλαος

Υπεύθυνος της οµάδας ορίζεται ο Μπουντώνας Γεώργιος

Γ΄ ΟΜΑ∆Α αποτελούµενη από το ειδικό ένστολο προσωπικό :
1.
2.

Κοµονταχάκης Ιωάννης
Μπελιβάνης Οδυσσέας
3. Κουκάκης Ιωάννης

Υπεύθυνος της οµάδας ορίζεται ο Κοτζάκης Σταύρος

∆΄ ΟΜΑ∆Α αποτελούµενη από το ειδικό ένστολο προσωπικό :
1.
2.

Μάρκογλου Αγλαία
Μαραζάκης Γεώργιος

Υπεύθυνος της οµάδας ορίζεται ο Πατεράκης Γεώργιος
2) Αναθέτουµε τοµείς ευθύνης και εποπτείας ως ακολούθως :
Στην Α΄ ΟΜΑ∆Α
Τοµέας ευθύνης και εποπτείας τα διοικητικά όρια της δηµοτικής ενότητας Μαλίων
Στην Β΄ ΟΜΑ∆Α
Τοµέας ευθύνης και εποπτείας τα διοικητικά όρια της δηµοτικής ενότητας
Χερσονήσου
Στην Γ΄ ΟΜΑ∆Α
Τοµέας ευθύνης και εποπτείας τα διοικητικά όρια των δηµοτικών ενοτήτων Γουβών
και Επισκοπής
Στην ∆΄ ΟΜΑ∆Α
Γραµµατειακή υποστήριξη Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
3) Άσκηση αρµοδιοτήτων :
Οι υπεύθυνοι οµάδας και το προσωπικό των οµάδων Α, Β, Γ θα ασκούν τις αρµοδιότητες των διατάξεων
των περιπτώσεων 1 έως και 8, 10, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 24 έως και 28 της παρ. 1, του άρθρου 1, του ν. 3731 /
2008 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.∆. 23 / 2002 και σύµφωνα µε τις εντολές και οδηγίες
των προϊσταµένων τους.
Η οµάδα ∆΄ θα τηρεί το αρχείο της υπηρεσίας, θα συγκεντρώνει τα αποτελέσµατα των ενεργειών του
προσωπικού θα προβαίνει στις απαραίτητες νόµιµες ενέργειες , θα τηρεί το βιβλίο συµβάντων, θα στελεχώνει το
τηλεφωνικό κέντρο και θα ενηµερώνει τους υπευθύνους των οµάδων για τις καταγγελίες – παράπονα των
δηµοτών που δέχεται και θα ενηµερώνει τους προϊσταµένους για το σύνολο των ενεργειών της υπηρεσίας.
Οι υπεύθυνοι των οµάδων δύναται να εναλλάσσονται στις οµάδες εργασίας για την αντιµετώπιση
υπηρεσιακών αναγκών µε εντολή του προϊσταµένου του αυτοτελούς τµήµατος.
Οι υπεύθυνοι οµάδας επιπρόσθετα :
α ) θα καθοδηγούν και θα εποπτεύουν το προσωπικό της οµάδας τους, σύµφωνα µε
τις εντολές και οδηγίες των προϊσταµένων τους.
β ) θα συγκεντρώνουν και θα παραδίδουν στη Γραµµατεία τα αποτελέσµατα των
των ενεργειών του προσωπικού της οµάδας τους
γ) θα ενηµερώνουν τους προϊσταµένους για το καθετί που λαµβάνει χώρα στους τοµείς
ευθύνης και εποπτείας τους ή οπουδήποτε και οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψη
τους και χρήζει αντιµετώπισης .
4) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Το προσωπικό της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας υποχρεούται να εργάζεται εντός και εκτός γραφείων της
υπηρεσίας, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και τα καθήκοντα που του ανατίθενται.
Η υπηρεσία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ηµέρες της
εβδοµάδας, συµπεριλαµβανοµένων και των αργιών, µε κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο
υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία, ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και σύµφωνα µε το
ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο πρόγραµµα που θα συντάσσεται.
Τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες του ∆ήµου που ανήκουν στην υπηρεσία της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας διατίθενται ως εξής :
1. Στην Α΄ ΟΜΑ∆Α τα υπ΄αρ. κυκλ.: ΗΚΑ 0384, ΑΤΥ 0562, ΗΚΡ 0351
2. Στην Β΄ ΟΜΑ∆Α τα υπ΄αρ. κυκλ.: ΚΗΗ 3183, ΑΤΥ 0563, ΗΚΤ 0281

3.

Στην

Γ΄ ΟΜΑ∆Α τα υπ΄αρ. κυκλ.: ΚΗΥ 9643

Οι υπεύθυνοι των οµάδων θα φροντίζουν σε συνεννόηση µε το αρµόδιο γραφείο κίνησης και
συντήρησης του ∆ήµου για τα παρακάτω :
• Την αναγκαία περιοδική συντήρηση και καθαρισµό των οχηµάτων της οµάδας τους
• Τον εφοδιασµό των οχηµάτων µε τα απαραίτητα έγγραφα κίνησης τους.
• Κατά την κίνηση των οχηµάτων για την τήρηση των κανόνων του Κ.Ο.Κ.
5 ) Συγκροτούµε απογευµατινή οµάδα εργασίας ως ακολούθως :
α) κάθε οµάδα από τις Α΄, Β΄, Γ΄ και ∆΄, θα διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για τη συγκρότηση της
απογευµατινής οµάδας εργασίας καθώς και οχηµάτων – µοτοσικλετών.
β) η απογευµατινή οµάδα θα έχει ευθύνη και εποπτεία για ολόκληρο το ∆ήµο Χερσονήσου και θα ασκεί τις
αρµοδιότητες των διατάξεων των περιπτώσεων 1 έως και 8, 10, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 24 έως και 28 της παρ. 1,
του άρθρου 1, του ν. 3731 / 2008 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.∆. 23 / 2002 και
σύµφωνα µε τις εντολές και οδηγίες των προϊσταµένων τους.
γ) υπεύθυνος της απογευµατινής οµάδας θα ορίζεται µε εντολή του προϊσταµένου που επιπρόσθετα θα
καθοδηγεί και θα εποπτεύει το προσωπικό της , σύµφωνα µε τις εντολές και οδηγίες των προϊσταµένων του.
6 ) Αντιµετώπιση εκτάκτων γεγονότων, αναγκών και υπηρεσιακών ελέγχων σύµφωνα µε τις ασκούµενες
αρµοδιότητες :
Σε περιπτώσεις αντιµετώπισης έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών ή ελέγχων κάθε οµάδα από τις Α΄, Β΄, Γ΄ και
∆΄, θα διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και τα ανάλογα οχήµατα –µοτοσικλέτες για τη συγκρότηση οµάδας
εργασίας που θα τις ανατίθενται µε προφορική ή έγγραφη εντολή των προϊσταµένων, η άσκηση συγκεκριµένων
προβλεπόµενων αρµοδιοτήτων του Ν. 3731/2008 .

Μάλια 2-6-2011
Μ.Ε.∆.
Ο Αρµόδιος Αντιδήµαρχος

Κατσαµποξάκης Σπύρος

Εσ. ∆ιανοµή
1. κ. ∆ήµαρχο
2. κ. Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
3. κ. ∆/ντή ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
4. κ. Προϊστάµενο Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ηµ. Αστυνοµίας
5. Υπαλλήλους ∆ηµ. Αστυνοµίας

