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Ο Δήμαρχος Μελιβοίας 
Έχοντας υπόψη: 
1.-  Την  αρίθμ.  15519/8-11-2007  (ΦΕΚ  2288Β/07)  απόφαση   Γενικού  Δ/ντού  Περιφέρειας 
Θεσσαλίας  περί  τροποποίησης  του  Οργανισμού  Εσωτερικής   Υπηρεσίας  (Ο.Ε.Υ.)  Δήμου 
Μελίβοιας Ν. Λάρισας και ειδικότερα τα άρθρα 1, 11, 12, 16 και 21 αυτού.
2.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν.3669/2008 ‘’περί διοίκησης του τεχνικού έργου’’.
3.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.3316/2005 ‘’περί διοίκησης σύμβασης μελέτης 
παροχής υπηρεσιών.
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ.171/1987 ‘’περί ορισμού ως Διευθυνούσης Υπηρεσίας για 
τα έργα των Δήμων και Κοινοτήτων της  Τεχνικής  τους Υπηρεσίας.
5.-  Το  αρίθμ.  οικ.74005/9-12-2009  έγγραφο  του  Υπουργού  Εσωτερικών  περί  αναστολής  των 
υπηρεσιακών συμβουλίων σε θέματα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων. 
6.-  Τις  διατάξεις  του άρθρου  64 του  Ν.1416/84 (ΦΕΚ18/Α) ,  «Τροποποίηση και  συμπλήρωση 
διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την 
ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
7.- Τις διατάξεις της παρ. 4 και 5 του άρθρου 100 σε συνδυασμό με την παρ. 7 του άρθρου 89 του  
Ν.3584/2007 <Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων>, αναφορικά με την 
περίπτωση σύστασης νέας θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας και τον ορισμό αναπληρωτή 
προϊσταμένου έως την τοποθέτηση νέου, που θα επιλεγεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 
 Την  ανάγκη  στελέχωσης  της  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, από το προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο .

Αποφασίζει
1.-  Ορίζουμε  τον  κ.  Ηλία  Β.  Τσίπα,  Αγρονόμο-Τοπογράφο  Μηχανικό  με  Αβ’,   αναπληρωτή 
προϊστάμενο  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και  Περιβάλλοντος, όπως αυτή περιγράφεται 
στο άρθρο 12 του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου . 

Ο Διευθυντής προΐσταται, εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία όλων των τμημάτων 
και  γραφείων  που υπάγονται  στη  Διεύθυνσή  του.  Παρακολουθεί  τη  νομοθεσία  που αφορά 
Τεχνικά  θέματα,  ενημερώνοντας  τα  αρμόδια  κατά  περίπτωση  Τμήματα  και  εποπτεύει  την 
εφαρμογή των νόμων, δίνοντας τις απαραίτητες οδηγίες.
  Ελέγχει και υπογράφει  όλα τα καταρτιζόμενα από τα Τμήματα και Γραφεία της Διεύθυνσης 
έγγραφα, πριν αυτά υπογραφούν από τον Δήμαρχο.
 Εισηγείται  αρμόδια  στη  Δημαρχιακή  Επιτροπή και  το  Δήμαρχο  και  συνεργάζεται  με  τους 
Διευθυντές των υπολοίπων υπηρεσιών σε κοινά θέματα.
 Εποπτεύει, προΐσταται και καθοδηγεί την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος  του Δήμου 
και του προγράμματος Δράσης των Τμημάτων της Δ/νσης.
 Μελετά και εισηγείται για κάθε ζήτημα Τεχνικής φύσεως που αφορά ή ενδιαφέρει το Δήμο.
 Εποπτεύει και παρακολουθεί την πορεία των έργων του Δήμου και εισηγείται στο Δήμαρχο τον 
τρόπο της καλής εκτέλεσης αυτών, παρακολουθεί και ελέγχει για την τήρηση των διατάξεων 
“περί Δημοσίων  Έργων  των Δήμων και Κοινοτήτων” και γενικά έχει τη ευθύνη για όλες τις 
υποθέσεις της Διεύθυνσης και για όλα τα Τεχνικά Έργα του Δήμου.

ΘΕΜΑ:  Πράξη  ορισμού  υπαλλήλων  ως 
αναπληρωτών  σε  νεοσύστατες  θέσεις  οργανικών 
μονάδων,  μέχρι  την  τοποθέτηση  νέων 
προϊσταμένων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.



 Εισηγείται  κατά την  κατάρτιση του  οικονομικού  προϋπολογισμού  στα  Κεφάλαια,  άρθρα ή 
κωδικούς Αριθμούς που αφορούν την υπηρεσία του.
 Η  ενημέρωση  και  μονογραφή  της  εισερχομένης  και  εξερχομένης  αλληλογραφίας  της 
Διεύθυνσης.
 Θεώρηση μελετών, ανακεφαλαιωτικών πινάκων, πιστοποιήσεων και τελικών επιμετρήσεων και 
ορισμός επιβλεπόντων στις μελέτες και έργα.

2.- Ορίζουμε  τον  κ.  Βασίλειο  Δεληγιάννη  Αγρονόμο-Τοπογράφο  Μηχανικό  ΠΕ  με  Β’β 
αναπληρωτή  προϊστάμενο  του  Τμήματος  Τεχνικών  Έργων  και  Πολεοδομικών  Εφαρμογών,  με 
αρμοδιότητες  αυτές  που  ορίζονται  στο  άρθρο  9.1  του  άρθρου  12  του  ισχύοντος  Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας ( Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.
3.- Ορίζουμε τον κ. Δημήτριο Γουργιώτη, Τ.Ε. Δασοπονίας με Αβ’ αναπληρωτή προϊστάμενο στο 
Τμήμα  Περιβάλλον,  με  αρμοδιότητες  αυτές  που  ορίζονται  στο  άρθρο  9.2  του  άρθρου  12  του 
ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ( Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.
     Στους αναφερομένους  θα καταβάλλεται  για  όσο χρόνο θα ασκούν τα καθήκοντά τους  το 
προβλεπόμενο, για την αντίστοιχη θέση, επίδομα.

    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

• Περιφερειακή Διοίκηση Ν.Λάρισας
• Ενδιαφερόμενους

Ο Δήμαρχος

Αντώνιος Γκουντάρας


