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ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΗΗ    330000//22001166  
--ΟΟ--    

∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΑΑΤΤΑΑΣΣ  

Έχοντες υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2006/τ.Α΄). 

2. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/28.6.2007/τ.Α΄). 

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7.6.2010/τ.Α’). 

4. Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Καλαµάτας (ΦΕΚ 285/13.2.2012/τ.Β΄). 

5. Την ανάγκη της εύρυθµης λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου και της άµεσης 
αντιµετώπισης τυχόν προβληµάτων που προκύπτουν στο ιστορικό ∆ηµαρχείο, Αριστοµένους 
28.  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Α΄ Ορίζουµε ως υπευθύνους τεχνικούς στο κτίριο του Ιστορικού ∆ηµαρχείου 

(Αριστοµένους 28), τους υπαλλήλους: 

1. Κάτσο Παναγιώτη , ∆Ε05 Εργοδηγών, µε βαθµό Α΄, 

2. Κουλουµβάκο Παναγιώτη, ΤΕ04 Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων, µε βαθµό Α΄, 

µε έργο την επίβλεψη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, την επίλυση τεχνικών 

προβληµάτων, την εισήγηση για επιπλέον τεχνικές παρεµβάσεις, µε στόχο τη 

βελτίωση της λειτουργικότητας του κτιρίου. 

Οι ανωτέρω θα αναφέρονται στο ∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών ή στο Γενικό 

Γραµµατέα του ∆ήµου, για ζητήµατα της αρµοδιότητας που τους ανατίθενται. 
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Β΄ Ορίζουµε ως υπευθύνους για θέµατα καθαριότητας του κτιρίου του Ιστορικού 

∆ηµαρχείου (Αριστοµένους 28), την υπάλληλο: 

1. ∆ούση Σοφία, Ι∆ΑΧ ∆Ε ∆ιοικητικού, µε βαθµό Α΄και µε έργο την εποπτεία σε 

θέµατα καθαριότητας στο ισόγειο και στον α’ όροφο του κτιρίου. 

Η εποπτεία στην καθαριότητα εντός του κτιρίου, συνίσταται στον καθηµερινό 

έλεγχο του συνεργείου για την ποιότητα της εργασίας του, στη σύνταξη γραπτής 

αναφοράς, όταν εντοπίζονται προβλήµατα και στη σύνταξη έκθεσης µε τη λήξη της 

σύµβασης, για την καταλληλότητα ή µη του συνεργείου καθαριότητας. 

Η ως άνω υπάλληλος θα αναφέρεται στον ∆ιευθυντή της υπηρεσίας όπου υπηρετεί 

και στο Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου. 

Γ΄ Ορίζουµε ως υπευθύνους για θέµατα: 

1. Ασφάλειας του ∆ηµαρχείου: Τον κ. Πετρόπουλο Γεώργιο, ΠΕ23 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας, µε βαθµό Α΄, ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής 

Αστυνοµίας, έργο του οποίου θα είναι η ανάθεση σε ∆ηµοτικό Αστυνόµο του 

ελέγχου της κάµερας και του κλεισίµατος των θυρών του κτιρίου µετά την 

ολοκλήρωση της καθαριότητας. 

2. Πρασίνου: Τον κ. Μουργελά Μιχαήλ,  ∆Ε35 ∆ενδροκηπουρών, µε βαθµό 

Α΄, έργο του οποίου θα είναι η φροντίδα για τον καθαρισµό του 

περιβάλλοντος χώρου του ιστορικού ∆ηµαρχείου καθώς και του Πρασίνου.  

Οι ως άνω οριζόµενοι υπάλληλοι θα αναφέρονται στο Γενικό Γραµµατέα.  

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στο Γενικό Γραµµατέα, σε όλους τους                   

∆ιευθυντές των Υπηρεσιών και στους οριζόµενους υπαλλήλους. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την Τρίτη 27.12.2016. 

 

 

 

Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας 
Παναγιώτης Ε. Νίκας 

 
 


