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Από το Πρακτικό 1ης  /2020  Τακτικής 
 
Αρ. αποφάσεως : 1 
 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του  3584/

 
 

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την

εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα 10:30 

Χαϊδαρίου, κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 13746/31
κάθε μέλος στις  31-07-2020, σύμφωνα με το  άρθρο 62 του Ν.3852/10

4555/2018.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι 

 

1. Ευάγγελος Ντηνιακός-Δήμαρχος 

2. Ευμορφία Σάββα-Αντιδήμαρχος 

3. Γεώργιος Αργυρόπουλος- Αντιδήμαρχος

4. Εμμανουήλ Πετούσης -Αντιδήμαρχος

5. Φώτιος Θεοδωρακόπουλος -Αντιδήμαρχος

6. Ελένη Μπέλα- Αντιδήμαρχος 

 
 
Α π ό ν τ ε ς : --- 
 

 

Ο Πρόεδρος, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

 

 

 

 

       
                                      

                                                                 

       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Οργανισμού 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του  3584/

και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η του μήνα Αυγούστου του έτους 

 συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου 

13746/31-07-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, η οποία 

σύμφωνα με το  άρθρο 62 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Δήμαρχος - Πρόεδρος  

 

Αντιδήμαρχος 

Αντιδήμαρχος 

Αντιδήμαρχος 

Ο Πρόεδρος, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαϊδαρίου 

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Οργανισμού 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του  3584/2007. 

του έτους 2020  ημέρα της 

η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου 

Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε 

, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: 

Ο Πρόεδρος, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

ΑΔΑ: 62ΡΞΩΗ3-ΒΦ7



 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1
ο
  και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση και λήψη απόφασης για  την 

τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, ανέφερε τα εξής:  

Έχοντας υπόψη: 

το άρθρο 63 παρ. στ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» που ορίζεται ότι:  η εκτελεστική επιτροπή του Δήμου εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο 

εκτός των άλλων και τα σχέδια του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη των μελών το σχέδιο του ΟΕΥ  και 

προτείνεται η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ). 

 
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη-το προσχέδιο τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. 

(επισυνάπτεται) -το άρθρο 63 παρ. στ του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 10 του ν. 3584/07, συζήτησε διεξοδικά το θέμα. 

 

Συνεπώς,  Επί παρευρισκομένων έξι μελών , σε σύνολο (6) ψηφισάντων,  η Εκτελεστική Επιτροπή 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007, το σχέδιο 

τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) όπως επισυνάπτεται της παρούσας και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της 

 

και παράλληλα διαβιβάζεται προς διαβούλευση, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), επί δύο (2) 

εβδομάδες, στις δημοτικές παρατάξεις και στο Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2020. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

Χαϊδάρι  05-08-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 (Υπογραφές) 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

 

 

ΑΔΑ: 62ΡΞΩΗ3-ΒΦ7
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