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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 462                                
======================= 

(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμ. 12) 
======================================= 

Περίληψη: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα Δημοτικά Διαμερίσματα. 
============================================================== 

Το   Δημοτικό  Συμβούλιο  Ηρακλείου  συνεδρίασε στο Δημαρχείο  Ηρακλείου 
σήμερα ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 και  ώρα 14.30  ύστερα  από  την  αριθμ. 
21878/20-6 -2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου. 
                                                                       ΔΗΜΑΡΧΩΝ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ 
  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
           ======================================== 

Αλεξάκης Εμμανουήλ, Αλεξάκης Νικόλαος, Αληγιζάκη-Νικολαϊδη Βιργινία, Ανδρεάκη 
Αντιγόνη, Βαρδαβάς Κωνσταντίνος,  Βασιλειάδης  Γεώργιος,  Βελγάκης Εμμανουήλ, 
Βρέντζου-Σκορδαλάκη Θεανώ, Δαγκωνάκης Ευστράτιος, Δημόπουλος Νικόλαος, 
Δροσίτης  Ιωάννης, Καμπανός   Κωνσταντίνος, Καραντινός  Γεώργιος, Καρατζάνης 
Δημήτριος, Κεφαλογιάννης   Νικόλαος, Κλάδος Βασίλειος, Κόκορη-Παπαδάκη  Ελένη, 
Μακαρώνας Γρηγόριος, Μαμουλάκης  Κωνσταντίνος, Ματζαπετάκης  Νικόλαος, Μπότη 
–Μαθιουδάκη Γεωργία, Ξημέρης  Βασίλειος, Ορφανός  Στυλιανός, Παγωμένος  
Εμμανουήλ, Παπαγιαννάκης Μιχαήλ, Παρασύρης  Γεώργιος, Περισυνάκης Μιχαήλ, 
Ρυακιωτάκης Παντελής, Σαρρής   Επαμεινώνδας, Σκουλατάκης Γεώργιος, Σκραφνάκη 
Μαρία, Σπαθαράκης Παναγιώτης, Σχοιναράκη Αγγελική, Τρουλλινός Θεόφιλος, 
Φανουράκης Δημήτριος, Χατζάκης  Κωνσταντίνος, Χονδράκης   Νικόλαος. 
     Οι απουσιάζοντες κλήθηκαν νόμιμα με την με την υπ’ αριθμ. 21878/20-6 –2007 πρόσκληση 
 του κ. Προέδρου και   είναι  η κ. Ε. Κόκορη - Παπαδάκη. 
       Παρόντες   επίσης   είναι  και  οι   πρακτικογράφοι   του Συμβουλίου,  υπάλληλοι του 
Δήμου, Δημήτρης  Ζαχαριουδάκης και Εμμ. Κεφάκης. 
Το   Δημοτικό  Συμβούλιο  βρισκόμενο  σε νόμιμη απαρτία αρχίζει τη συνεδρίαση. 
Θ Ε Μ Α :  23ο   
          Τίθεται υπόψη του Συμβουλίου η αριθμ. 22127/21.6.2007 εισήγηση της Αντιδημάρχου 
Αποκέντρωσης Δημ. Διοίκησης Εξυπηρέτησης του Πολίτη – Νεολαίας Αγγελικής Σχοιναράκη  
που έχει ως εξής: 
          «I . Με το άρθρο 117-119 του νέου  Δημοτικού  κώδικα (Ν.3463/2006) θεσμοθετήθηκαν 
και άρχισαν να λειτουργούν στο Δήμο Ηράκλειου από 01/01/2007 τέσσερα (4) Δημοτικά 
Διαμερίσματα. 
Για την εύρυθμη λειτουργία τους με σκοπό την εξυπηρέτηση των Δημοτών και την 
υποβοήθηση των Δημοτικών Αρχών για την διεκπεραίωση και επίλυση των Τοπικών 
Υποθέσεων, εισηγούμαστε :  
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α) Την πρόβλεψη μετακίνησης μόνιμου προσωπικού  για τη άμεση στελέχωση των Δημοτικών 
Διαμερισμάτων, στα πλαίσια της αποκέντρωσης  των Υπηρεσιών του Δήμου και της εύρυθμης 
λειτουργίας των Διαμερισματικών Συμβουλίων. 
β) Τον άμεσο  εξοπλισμό τους. 
γ) Την μεταφορά αρμοδιοτήτων στα Δημοτικά Διαμερίσματα, με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 120 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) για την έκφραση 
γνώμης και τη διατύπωση προτάσεων για τα παρακάτω θέματα προς τα αρμόδια όργανα του 
Δήμου: 
1. Την ονομασία ή μετονομασία Οδών – Πλατειών στα όρια του Διαμερίσματός τους.  
2. Την εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση - άρθρο10 Ν.1416/84 - περιπτέρων στα όρια του 
Διαμερίσματός τους. 
3. Tην σύνταξη κανονισμού λειτουργίας των  Δ. Διαμερισμάτων εντός του οικείου Δημοτικού 
Διαμερίσματος. 
4. Την παραχώρηση της δωρεάν χρήσης  των Δημοτικών Ακινήτων που βρίσκονται εντός των 
ορίων του Δημοτικού Διαμερίσματος (άρθρο 185 Δ.Κ.Κ.). 
5. Την παροχή Υπηρεσιών σε  ειδικές Ομάδες Δημοτών – Κατοίκων των Δημοτικών 
Διαμερισμάτων, στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής που ασκεί ο Δήμος. 
6. Την υλοποίηση & παρακολούθηση, των έργων και των προγραμμάτων που εκτελούνται στο 
Δημοτικό Διαμέρισμα και την υποβολή προτάσεων  προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου . 
7. Την παρακολούθηση της λειτουργίας  των κέντρων  και εγκαταστάσεων  παροχής 
διοικητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εξυπηρετήσεων του Δήμου, που 
λειτουργούν στο Δημοτικό Διαμέρισμα και την πρόταση προς  τα αρμόδια όργανα του Δήμου, 
στην λήψη μέτρων για την βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας τους. 
8. Την Αξιοποίηση και Ανταλλαγή , Δωρεά , Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν 
στο Δήμο και βρίσκονται στα όρια του οικείου Δημοτικού Διαμερίσματος.  
9. Τη σύνταξη προγράμματος εκτελεστέων έργων, εντός των ορίων του οικείου Δημοτικού 
Διαμερίσματος. 
10.Την οργάνωση  εκδηλώσεων πολιτιστικού, κοινωνικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια των 
ορίων του Δημοτικού Διαμερίσματος. 
δ. Τη συμμετοχή μελών του Συμβουλίου των Δημοτικών Διαμερισμάτων. 
1. Στις Επιτροπές που προβλέπεται από τον Κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
2. Στα Διοικητικά Συμβούλια των Ν.Π.Δ.Δ. , των Ιδρυμάτων και των Επιχειρήσεων του 
Δήμου. 
ΙΙ. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες που προτείνουμε να μεταφερθούν στα Δημοτικά 
Διαμερίσματα και καταγράφονται στο υπό στοιχείο (γ) της παρούσας εισήγησης, είναι πέραν 
αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 119 παρ.2 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) 
ΙΙΙ. Τέλος για την άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών, τα Δημοτικά 
Διαμερίσματα, με την υποβοήθηση του υπαλλήλου που θα διατεθεί για την κάλυψη των 
αναγκών τους , μπορούν να εξυπηρετούν για θέματα όπως :  
1. Δημοτολόγια (χορήγηση πιστοποιητικών γέννησης , οικογενειακής κατάστασης, 
εντοπιότητας). 
2. Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας. 
3. Επικυρώσεις αντιγράφων και βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής. 
4. Καταγραφές καταγγελιών και παραπόνων Δημοτών και μέριμνα για την καθαριότητα, το 
πράσινο, την οδοποιία,  το φωτισμό, την πολεοδομία, τα σχολεία, το πολιτιστικό περιβάλλον 
κ.α. 
Για την παροχή αυτών των υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων προς τους Δημότες (κατηγορία ΙΙ) 
είναι απαραίτητη η έκδοση σχετικής απόφασης του κ. Δημάρχου. 
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Ύστερα από τα παραπάνω το  Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να  αποφασίσει για τα παραπάνω 
και να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες που προτείνονται στα Δημοτικά Διαμερίσματα, κατά το 
άρθρο 120 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)». 
  
            Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών του Σώματος κατά την οποία έγινε δεκτή η 
εισήγηση της Αντιδημάρχου Ηρακλείου Αγγελικής Σχοιναράκη και ο κ. Πρόεδρος 
παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης 

 
ΤΟ   ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
            Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Αντιδημάρχου και τις διατάξεις των άρθρων 119 
και 120 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ   ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
           Α. Την μετακίνηση μόνιμου προσωπικού του Δήμου για την άμεση στελέχωση των 
Δημοτικών Διαμερισμάτων, στα πλαίσια της αποκέντρωσης των Υπηρεσιών του Δήμου και 
της εύρυθμης λειτουργίας των Συμβουλίων τους.  
Β. Τον άμεσο εξοπλισμό των γραφείων των Δημοτικών Διαμερισμάτων.  
Γ. Την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα Δημοτικά Διαμερίσματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 120 παρ.1 για την έκφραση γνώμης και την διατύπωση προτάσεων για τα παρακάτω 
θέματα προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου: 
1. Την ονομασία ή μετονομασία Οδών – Πλατειών στα όρια του Διαμερίσματός τους.  
2. Την εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση - άρθρο10 Ν.1416/84 - περιπτέρων στα όρια του 
Διαμερίσματός τους. 
3. Tην σύνταξη κανονισμού λειτουργίας των  Δ. Διαμερισμάτων εντός του οικείου Δημοτικού 
Διαμερίσματος. 
4. Την παραχώρηση της δωρεάν χρήσης  των Δημοτικών Ακινήτων που βρίσκονται εντός των 
ορίων του Δημοτικού Διαμερίσματος (άρθρο 185 Δ.Κ.Κ.). 
5. Την παροχή Υπηρεσιών σε  ειδικές Ομάδες Δημοτών – Κατοίκων των Δημοτικών 
Διαμερισμάτων, στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής που ασκεί ο Δήμος. 
6. Την υλοποίηση & παρακολούθηση, των έργων και των προγραμμάτων που εκτελούνται στο 
Δημοτικό Διαμέρισμα και την υποβολή προτάσεων  προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου . 
7. Την παρακολούθηση της λειτουργίας  των κέντρων  και εγκαταστάσεων  παροχής 
διοικητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εξυπηρετήσεων του Δήμου, που 
λειτουργούν στο Δημοτικό Διαμέρισμα και την πρόταση προς  τα αρμόδια όργανα του Δήμου, 
στην λήψη μέτρων για την βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας τους. 
8. Την Αξιοποίηση και Ανταλλαγή, Δωρεά , Εκποίηση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν 
στο Δήμο και βρίσκονται στα όρια του οικείου Δημοτικού Διαμερίσματος.  
9. Τη σύνταξη προγράμματος εκτελεστέων έργων, εντός των ορίων του οικείου Δημοτικού 
Διαμερίσματος. 
10.Την οργάνωση  εκδηλώσεων πολιτιστικού, κοινωνικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια των 
ορίων του Δημοτικού Διαμερίσματος. 
δ. Τη συμμετοχή μελών του Συμβουλίου των Δημοτικών Διαμερισμάτων. 
1. Στις Επιτροπές που προβλέπονται από τον Κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
2. Στα Διοικητικά Συμβούλια των Ν.Π.Δ.Δ., των Ιδρυμάτων και των Επιχειρήσεων του Δήμου. 
ΙΙ. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες που προτείνουμε να μεταφερθούν στα Δημοτικά 
Διαμερίσματα και καταγράφονται στο υπό στοιχείο (γ) της παρούσας εισήγησης, είναι πέραν 
αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 119 παρ.2 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) 
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ΙΙΙ. Τέλος για την άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών, τα Δημοτικά 
Διαμερίσματα, με την υποβοήθηση του υπαλλήλου που θα διατεθεί για την κάλυψη των 
αναγκών τους, μπορούν να εξυπηρετούν για θέματα όπως :  
1. Δημοτολόγια (χορήγηση πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, 
εντοπιότητας). 
2. Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας. 
3. Επικυρώσεις αντιγράφων και βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής. 
4. Καταγραφές καταγγελιών και παραπόνων Δημοτών και μέριμνα για την καθαριότητα, το 
πράσινο, την οδοποιία,  το φωτισμό, την πολεοδομία, τα σχολεία, το πολιτιστικό περιβάλλον 
κ.α. 
Για την παροχή αυτών των υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων προς τους Δημότες (κατηγορία ΙΙ) 
είναι απαραίτητη η έκδοση σχετικής απόφασης του κ. Δημάρχου. 
             Ο Δημοτικός Σύμβουλος Στυλιανός Ορφανός δήλωσε ΠΑΡΩΝ κατά την λήψη της 
απόφασης αυτής.  
 
                                                             ΄Εγινε αποφασίστηκε και υπογράφηκε 
                                                              Ο Πρόεδρος                                Τα Μέλη 
                                                              (Ακολουθούν οι υπογραφές)     
                                                   Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημ. Υπηρεσία 
                                                              Ηράκλειο 29/6/2007 
                                                              Ο Γραμματέας 
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