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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 58098/50865
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/A’/27−12−2010) «Οργανισμός 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 97, 98 και 280 του

Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 10, 87, 88, 89, 90 και 99 του 
Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι−
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007).

4. Τις διατάξεις του Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της Δη−
μοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδι−
ότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/ Α΄/ 23.12.2008).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του N. 3839/2010 και της 
παρ. 1δ του άρθρου 51 του N. 3905/2010.

6. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16−04−2010 
εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α΄/27−10−2011).

8. Το υπ’ αριθ. ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ.21732/31−10−2011 έγγραφο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονιικής Διακυβέρνησης.

9. Την υπ’ αριθ. 60907/03−12−2004 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΦΕΚ 389/Β΄/24−03−2005) όπως 
μεταγενέστερα τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθ. 59491/
24−10−2005 (ΦΕΚ 1701/Β΄/05−12−2005), 18365/11646/11−05−
2009 (ΦΕΚ 966/Β΄/22−05−2009) και 23439/14860/22−06−
2009 (ΦΕΚ 1275/Β΄/29−06−2009) αποφάσεις του ιδίου.

10. Την υπ’αριθ. 32961/31−08−2012 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Εσωτερικών (ΦΕΚ 2504/
Β΄/13−09−2012).

11. Την υπ’ αριθ. 283/2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής περί τροπο−
ποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

12. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου που διατυπώθηκε στο υπ’ αριθ. 7/2012 πρακτικό του.

13. Την υπ’ αριθ. 3943/1690/09−02−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 597/Β΄/15−04−2011) περί μεταβίβασης αρμοδιότητας 
υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα», αποφα−
σίζουμε:

Εγκρίνεται η υπ’ αριθ. 283/2012 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Πρασκευής περί 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
ο οποίος έχει πλέον ως εξής:

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

Άρθρο 1:
 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Οι υπηρεσίες του Δήμου περιλαμβάνουν τις παρακά−
τω οργανικές μονάδες, ομαδοποιημένες σε ενότητες 
συναφούς σκοπού και αντικειμένου.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄:
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

1) Γενικός Γραμματέας 
2) Γραφείο Δημάρχου, Διαφάνειας και Επικοινωνίας
3) Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
4) Γραφείο Στρατηγικού Προγραμματισμού−Οργάνω−

σης και Πληροφορικής
5) Νομική Υπηρεσία
6) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ως Αυτο−

τελής Υπηρεσία)
 α) Τμήμα Περιπολιών και Ελέγχου Στάθμευσης
 β) Τμήμα Ελέγχων και Περιβάλλοντος

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
α) Τμήμα Καθαριότητας και Διαχείρισης Μηχανημά−

των−Οχημάτων
β) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
γ) Τμήμα Πρασίνου 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄:
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
α) Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας και Αλληλεγγύης
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β) Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγεί−
ας

γ) Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΔΙ−
ΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α) Τμήμα Διοίκησης,Τοπικής Ανάπτυξης και Ανθρώ−
πινου Δυναμικού

β) Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων
γ) Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
δ) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
ε) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμη−

θειών 
β) Τμήμα Εσόδων
γ) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
3)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α) Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης
β) Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών
γ) Τμήμα Έργων Υποδομής
δ) Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
ε) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκα−

ταστάσεων 

ΜΕΡΟΣ 2ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄:
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

Άρθρο 2 : 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

Ο Γενικός Γραμματέας εκτελεί τις αρμοδιότητες που 
προβλέπονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία.
Yποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκο−
ντα, υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί 
ο Δήμαρχος με απόφασή του. Οι αρµοδιότητες αυτές 
αφορούν κυρίως στο συντονισµό των δηµοτικών υπηρε−
σιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο 
η αποτελεσµατικότητα στην επίτευξη των περιοδικών 
στόχων και προγραµµάτων που αποφασίζονται από 
τα πολιτικά όργανα του Δήµου. Ειδικότερα ο Γενικός 
Γραµµατέας: 

1. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα 
συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήµου κατά την άσκηση 
του έργου τους, σε συνεργασία µε τους αντίστοιχους 
προϊσταµένους. 

2. Μεριµνά για την επεξεργασία από τις αρµόδιες υπη−
ρεσίες των θεµάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον 
του Δηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής, 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής 
Επιτροπής σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη, ή έχουν 
ήδη συζητηθεί σ’ αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει 
ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απα−
ραίτητο από τον Πρόεδρό τους.

3. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των απο−
φάσεων του Δηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής 
Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της 
Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
του Δήµου.

4. Συµµετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επι−

χειρησιακού Σχεδίου και των Ετήσιων Προγραµµάτων 
Δράσης του Δήµου και παρακολουθεί την επίτευξη των 
περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων 
προγραµµάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά 
όργανα του Δήµου.

5. Μεριµνά για την έγκαιρη ετοιµασία των περιοδικών 
απολογισµών δράσης του Δήµου, σύµφωνα προς τα 
αντίστοιχα προγράµµατα ή τις συγκεκριµένες αποφά−
σεις και ενηµερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή. 

6. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δηµιουργείται 
στο Δήµο και µεριµνά για τη συνεχή βελτίωση της απο−
τελεσµατικής δράσης των υπηρεσιών του Δήµου, την 
προσαρµογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της 
τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του 
στελεχιακού δυναµικού και των τεχνικών μέσων του 
Δήμου.

7. Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση 
Συντονιστικά Συµβούλια στα οποία µετέχουν µε εκπρο−
σώπους τους το σύνολο ή µέρος (ανάλογα µε οµοιογενή 
θεµατικά αντικείµενα) των υπηρεσιών του Δήµου. 

8. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των Νοµικών 
Προσώπων του Δήµου και συνεργάζεται µε τις διοική−
σεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρµόνιση των 
αποτελεσµάτων από τη δραστηριοποίησή τους προς 
τους στόχους του Δήµου.

9. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών µε 
ή χωρίς αποδοχές και µετακίνησης εκτός έδρας στο 
εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήµου.

10. Υπογράφει κάθε άλλο έγγραφο σύμφωνα με τις 
δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος.

11. Ενημερώνει το Δήμαρχο για τα θέματα που θεω−
ρούνται επείγοντα και συνεργάζεται μαζί του για την 
υπηρεσιακή τους προώθηση και επίλυση, ενώ ενεργεί 
συμβουλευτικά προς το Δήμαρχο σε διοικητικά, ανα−
πτυξιακά, οικονομικά, τεχνικά, θεσμικά και άλλα θέματα 
και σε θέματα αποτελεσματικής λειτουργίας των υπη−
ρεσιών του Δήμου. 

Άρθρο 3: 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το Γραφείο Δημάρχου, Διαφάνειας και Επικοινωνίας 
αποτελείται από το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου και 
τους Ειδικούς Συμβούλους − Ειδικούς Συνεργάτες − Επι−
στημονικούς Συνεργάτες του Δημάρχου, ενώ ασχολείται 
επίσης με τις αρμοδιότητες της επικοινωνίας−προβολής 
μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) της πο−
λιτικής του Δήμου, των δημοσίων σχέσεων, καθώς και 
με τα θέματα διαφάνειας. Αναλυτικά το Γραφείο αυτό 
έχει τις εξής κάτωθι αρμοδιότητες:

3.1. Αρμοδιότητες Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου
Το Ιδιαίτερο Γραφείο Δηµάρχου παρέχει κάθε εί−

δους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς το 
Δήµαρχο, στη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως καθη−
κόντων και αρμοδιοτήτων του και ιδίως: 

1. Προγραµµατίζει, οργανώνει και ρυθµίζει τις συνα−
ντήσεις του Δηµάρχου. 

2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλλη−
λογραφία του Δηµάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και 
το αρχείο αυτής.

3. Συγκεντρώνει κάθε στοιχείο και έγγραφο που πρέ−
πει να υπογραφεί από το Δήμαρχο και μεριμνά για την 
υπογραφή και τη διεκπεραίωσή του.
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4. Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του 
Δήµου προς χρήση του Δηµάρχου, καθώς και κάθε άλλο 
στοιχείο σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Δηµάρχου.

5. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή 
υποστήριξη προς τους Αντιδημάρχους, το Γενικό Γραμ−
ματέα και τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συµβούλων 
ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών.

6. Συμβάλλει στην τήρηση των διαδικασιών τέλεσης 
Πολιτικών Γάμων.

7. Διεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει ο Δήμαρχος 
στο Γραφείο αυτό και η οποία δεν ανήκει στην αρμο−
διότητα των υπηρεσιών του Δήμου. 

3.2. Αρμοδιότητες Ειδικών Συμβούλων − Ειδικών Συ−
νεργατών−Επιστημονικών Συνεργατών

Οι Ειδικοί Σύμβουλοι − Ειδικοί Συνεργάτες και Επιστη−
μονικοί Συνεργάτες του Δημάρχου ασκούν επιτελικά 
καθήκοντα και δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες. 
Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες 
προτάσεις και γνώμες για συγκεκριμένους τομείς δρα−
στηριοτήτων τους οποίους έχουν οριστεί να εξυπηρε−
τούν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται στο 
Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική 
Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στην 
Εκτελεστική Επιτροπή. 

3.3. Αρμοδιότητες Επικοινωνίας 
Αποστολή του ανωτέρω Γραφείου είναι ο σχεδια−

σμός και η υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής 
του Δήμου, καθώς και η προβολή του στο εσωτερικό 
και εξωτερικό μέσω του Τύπου και των ηλεκτρονικών 
Μ.Μ.Ε., καθώς και για το σχεδιασµό και την εφαρµογή 
συστηµάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν τη δια−
σφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του 
Δήµου με τρίτους. Ειδικότερα:

1. Σχεδιάζει και εισηγείται την επικοινωνιακή πολιτική 
για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του 
Δήµου και αντίστοιχα σχεδιάζει, εισηγείται και προωθεί 
την εφαρµογή των προγραµµάτων και ενεργειών που εί−
ναι απαραίτητες για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής. 

2. Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις 
του Δήµου (π.χ. συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές, κλπ.), 
καθώς και προγράµµατα προβολής του έργου και των 
υπηρεσιών που παρέχει ο Δήµος. 

3. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρµόζει προγράµµατα 
ενηµέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους 
και υπηρεσίες του Δήµου µε γενικό στόχο τη δραστη−
ριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών 
συµφερόντων.

4. Συνεργάζεται και επικοινωνεί με δημόσιες αρχές 
της πόλης, διευθύνσεις σχολείων, διοικήσεις συλλόγων−
σωματείων, με τα νομικά πρόσωπα του Δήμου και με 
κάθε φορέα της πόλης στα πλαίσια της επικοινωνιακής 
πολιτικής.

5. Παρακολουθεί συστηµατικά τα δηµοσιεύµατα (έντυ−
πα και ηλεκτρονικά) σχετικά µε τις δραστηριότητες 
του Δήµου και ενηµερώνει σχετικά τα όργανα διοίκη−
σης και τις υπηρεσίες του Δήµου, μεριμνώντας για την 
προετοιμασία ανάλογων δημοσιεύσεων με στόχο την 
προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. Τηρεί αρχείο 
των δηµοσιεύσεων κάθε μορφής που αφορούν την Το−
πική Αυτοδιοίκηση γενικά, αλλά και το Δήμο ειδικότερα, 
καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Δήµου.

6. Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήµου µε τον ηλε−
κτρονικό και έντυπο τύπο (και ιδιαίτερα τον τοπικό) και 

τα Μ.Μ.Ε. και επιµελείται των δηµοσιευµάτων και των 
δελτίων τύπου του Δήµου. Επιµελείται των ενηµερωτι−
κών εκδόσεων ή εκποµπών του Δήµου στα Μ.Μ.Ε. 

7. Προωθεί το θεσμό των αδελφοποιήσεων με άλλες 
πόλεις. 

8. Προωθεί το θεσμό της Εταιρικής Κοινωνικής Ευ−
θύνης (Ε.Κ.Ε.) σε συνεργασία με επιχειρήσεις, επαγ−
γελματίες και φορείς της πόλης, με στόχο πάντα την 
προώθηση των συμφερόντων του Δήμου.

3.4. Αρμοδιότητες Διαφάνειας
1. Σχεδιάζει, ενηµερώνει τις δηµοτικές υπηρεσίες και 

µεριµνά για την εφαρµογή κάθε είδους διαδικασίας και 
ενέργειας που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στις σχέσεις 
του Δήµου με τρίτους. Προς τούτο χρησιµοποιεί κάθε 
πρόσφορο µέσο και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). 

2. Μεριµνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβα−
σης από κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σε πληροφορίες 
που έχουν σχέση µε τις προκηρύξεις του Δήµου για την 
εκτέλεση έργων, μελετών και την προµήθεια αγαθών 
και υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες. 

3. Μεριµνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των 
δηµοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες που έχουν 
σχέση µε τη δοµή, την οργάνωση και τις αρµοδιότητες 
των δηµοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισµούς, 
τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το 
Δήµο υπηρεσιών στους δηµότες. 

4. Μεριµνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δηµο−
τών για κάθε είδους προγράµµατα και δράσεις που 
σχεδιάζει ο Δήµος και απευθύνονται στους δηµότες 
και µεριµνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης 
πρόσβασης των δηµοτών στις δραστηριότητες αυτές. 

5. Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα 
των δηµοτών και τους ενηµερώνει για τα δικαιώµατά 
τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκ−
περαίωση των υποθέσεών τους. Μεριµνά επίσης για 
τον εφοδιασµό τους µε τα απαραίτητα πληροφοριακά 
στοιχεία και έντυπα.

6. Μεριµνά για την πληροφόρηση των δηµοτών σχετι−
κά µε απολογιστικά στοιχεία που αφορούν εκπλήρωση 
στόχων, ολοκλήρωση προγραµµάτων και έργων που 
αναλαµβάνει και προωθεί ο Δήµος.

7. Σχεδιάζει ειδικά προγράµµατα πληροφόρησης των 
δηµοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριο−
τήτων του Δήµου και µεριµνά για την πραγµατοποίησή 
τους.

8. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την έκδοση 
και διακίνηση, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική µορφή, εν−
δεικτικά: 

1. Χάρτας Δικαιωµάτων και Υποχρεώσεων δηµοτών 
και κατοίκων. 

2. Οδηγού του Δηµότη για τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
του Δήµου. 

3. Κανονισµού Πληροφόρησης των πολιτών και Κανο−
νισµού Διαβούλευσης.

4. Κάρτας Δημότη. 
9. Μεριµνά για την τήρηση µητρώου πολιτών προς 

τους οποίους ο Δήµος προσφέρει συγκεκριµένες υπη−
ρεσίες. 

10. Μεριµνά για την εφαρµογή διαδικασιών διαβούλευ−
σης για αποφάσεις και ζητήµατα που αφορούν το Δήµο, 
σε συνεργασία με το Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών 
Οργάνων.
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11. Λειτουργεί τηλεφωνικές γραµµές επικοινωνίας πο−
λιτών µε το Δήµο για την υποδοχή παραπόνων ή την 
παροχή διοικητικών ή άλλου είδους πληροφοριών προς 
τους πολίτες.

Το ανωτέρω Γραφείο μεριμνά για τη σύνταξη μελετών 
που έχουν σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητες και με 
την προϋπόθεση ότι η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί 
σε κωδικό προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο ανω−
τέρω Γραφείο. 

Επίσης ασκεί γενικά κάθε άλλη εργασία και αρμοδιό−
τητα που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ. και 
έχει σχέση με το αντικείμενο λειτουργίας του, ενώ συ−
νεργάζεται με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες για τη 
νόμιμη, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δή−
μου, καθώς και την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών του.

Άρθρο 4: 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Το Γραφείο αυτό είναι αρµόδιο για την παροχή δι−
οικητικής βοήθειας σε άτοµα που έχουν αντικειµενική 
αδυναµία προσπέλασης στις δηµοτικές υπηρεσίες ή στα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Ειδικότερα το 
Γραφείο έχει τις εξής κάτωθι αρμοδιότητες: 

1. Σχεδιάζει και εφαρµόζει συστήµατα και διαδικασίες 
για την εξυπηρέτηση των δηµοτών που έχουν αντικειµε−
νική αδυναµία προσπέλασης στις δηµοτικές υπηρεσίες 
ή στα Κ.Ε.Π. και χρειάζεται να έλθουν σε επαφή µε τις 
επιµέρους υπηρεσίες για συγκεκριµένες ανάγκες τους. 

2. Μεριµνά για τη δηµιουργία και την αποτελεσµατική 
λειτουργία δικτύων εθελοντών, που αναλαµβάνουν την 
εξυπηρέτηση των ανωτέρω δηµοτών για την εκτέλεση 
των δοσοληψιών τους µε τις δηµοτικές υπηρεσίες και 
τα Κ.Ε.Π., για λογαριασµό τους.

3. Δέχεται αιτήµατα των ανωτέρω δηµοτών µε βάση 
τις σχετικές διαδικασίες και µεριµνά για την ικανοποί−
ησή τους, µε την αξιοποίηση τόσο των υπαλλήλων του 
Γραφείου όσο και των δικτύων εθελοντών. 

4. Συνεργάζεται µε τα αρµόδια Κ.Ε.Π. για τη διεκπε−
ραίωση υποθέσεων των ανωτέρω δηµοτών σε ζητήµατα 
αρµοδιότητας των Κ.Ε.Π. 

5. Σχεδιάζει και προωθεί, μέσω των υπαλλήλων − δη−
μοτικών ανταποκριτών του Γραφείου, κάθε άλλη σχετική 
ενέργεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση, ακόμα και κατ’ 
οίκον, των δηµοτών µε αντικειµενική αδυναµία προσπέ−
λασης στις δηµοτικές υπηρεσίες ή στα Κ.Ε.Π. 

Το ανωτέρω Γραφείο μεριμνά για τη σύνταξη μελετών 
που έχουν σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητες και με 
την προϋπόθεση ότι η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί 
σε κωδικό προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο ανω−
τέρω Γραφείο. 

Επίσης ασκεί γενικά κάθε άλλη εργασία και αρμο−
διότητα που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ. 
και έχει σχέση με το αντικείμενο λειτουργίας του, ενώ 
συνεργάζεται με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες για 
τη νόμιμη, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του 
Δήμου, καθώς και την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών 
του.

Άρθρο 5: 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ−

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Γραφείο Στρατηγικού Προγραµµατισµού−Οργάνω−
σης και Πληροφορικής είναι αρµόδιο για την υποστή−

ριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των 
Νοµικών Προσώπων του Δήµου κατά τις διαδικασίες 
σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των απο−
τελεσµάτων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και 
των Ετήσιων Προγραµµάτων Δράσης, την παρακολού−
θηση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας 
των υπηρεσιών του Δήµου κατά την επίτευξη των πε−
ριοδικών στόχων του και το σχεδιασµό και την παρακο−
λούθηση της εφαρµογής των εσωτερικών οργανωτικών 
συστηµάτων του Δήµου υπό συνθήκες διασφάλισης του 
επιθυµητού επιπέδου ποιότητας των παρεχοµένων κάθε 
είδους υπηρεσιών. Επίσης είναι αρµόδιo και για θέματα 
Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 
του Δήμου. Το Γραφείο αυτό έχει τις εξής κάτωθι αρ−
μοδιότητες:

5.1. Αρμοδιότητες Στρατηγικού Προγραμματισμού, Ορ−
γάνωσης και Ανάπτυξης

Α) Αρµοδιότητες µελετών και έρευνας
1. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκµηριώνει και ενηµε−

ρώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δηµογραφικά, οικονοµι−
κά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανά−
πτυξη του Δήµου, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους 
φορείς και τις υπηρεσίες του Δήµου. 

2. Συγκεντρώνει και τεκµηριώνει την αναγκαία τεχνο−
γνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη 
διαµόρφωση των προγραµµάτων ανάπτυξης του Δήµου 
(π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές µελέτες, µελέτες και 
θέµατα της αυτοδιοίκησης, νοµοθεσία που αφορά την 
αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και τους στόχους του 
Δήµου, κ.λπ.). 

3. Μεριµνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες 
των δηµοτών και συγκεντρώνει και τεκµηριώνει προτά−
σεις για επεµβάσεις (π.χ. έργα, ενέργειες, προγράµµατα, 
κλπ.) που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των δηµοτών.

4. Μεριµνά για την εκπόνηση ερευνών και µελετών για 
τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του Δήµου, τη δι−
ερεύνηση της σκοπιµότητας αναπτυξιακών προτάσεων 
και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων 
και µέτρων. 

Β) Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης 
προγραµµάτων 

1. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή 
προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής 
του Δήµου, µε την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών 
πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, την 
αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας σε συνεργασία με 
την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και τη δηµιουργία και 
διαχείριση υποδοµών στήριξης της τοπικής οικονοµίας.

2. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή 
προγραµµάτων και δράσεων που ενσωµατώνουν την 
ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών µέτρων υπέρ 
των γυναικών στις προτάσεις του Δήµου στα εθνικά και 
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, σε συνεργασία 
με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής. 

3. Συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας 
στην οποία ανήκει ο Δήµος για την εναρµόνιση των 
προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής 
του Δήµου µε τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράµµατα 
της Περιφέρειας.

4. Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και συ−
ντάσσει προτάσεις που αφορούν στην εφαρµογή προ−
γραµµάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση 
των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών (δοµηµένο 
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περιβάλλον) στην περιοχή του Δήµου, µε στόχο την 
εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής.

5. Διερευνά και ενηµερώνει τα όργανα και τις υπηρε−
σίες του Δήµου για τις πιθανές πηγές χρηµατοδότησης 
των αναπτυξιακών προγραµµάτων του Δήµου (π.χ. προ−
γράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, κοινοτικά προγράμματα, εθνικά προγράµµατα, 
έργα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα − 
Σ.Δ.Ι.Τ., έργα αυτοχρηµατοδοτούµενα, κ.λπ.).

6. Μεριµνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης 
έργων και δράσεων του Δήµου σε αναπτυξιακά και άλλα 
προγράµµατα, για την παρακολούθηση της υλοποίησής 
τους και τη σχετική ενηµέρωση των αρµοδίων αρχών, 
σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Δήµου.

7. Υποστηρίζει τη σύναψη και παρακολουθεί την πρό−
οδο των προγραµµατικών και άλλων συµβάσεων µεταξύ 
του Δήµου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, 
ενεργειών και προγραµµάτων. Υποστηρίζει τις σχέσεις 
διαδηµοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις 
του Δήµου µε άλλους δηµόσιους φορείς.

8. Συντάσσει σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος 
σε συνεργασία με τα όργανα διοίκησης και τις υπηρε−
σίες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και το 
υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.

9. Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες 
του Δήµου και των Νοµικών του Προσώπων κατά τη δι−
αδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και των Ετήσιων 
Προγραµµάτων Δράσης, στα οποία εξειδικεύεται ετη−
σίως το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα.

10. Συγκεντρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία από τις 
υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του Προσώ−
πων, καθώς και τις εισηγήσεις τους σχετικά με την 
υφιστάμενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις 
αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου και συντάσσει 
σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου, το οποίο 
υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.

11. Επεξεργάζεται τις προτάσεις των υπηρεσιών του 
Δήμου, τις αποφάσεις των Νομικών του Προσώπων και 
τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία δια−
βούλευσης και συντάσσει το σχέδιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος, το οποίο υποβάλλει στην Εκτελεστική 
Επιτροπή.

12. Επικουρεί την Εκτελεστική Επιτροπή και το Δη−
μοτικό Συμβούλιο στο συντονισμό της κατάρτισης και 
στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του Επιχειρησια−
κού Προγράμματος.

13. Συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες του Δήµου και των 
Νοµικών του Προσώπων και συντάσσει την ενδιάµεση 
και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλ−
λει στην Εκτελεστική Επιτροπή. Επίσης, υποβάλλει περι−
οδικές εκθέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ μετά την 
ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης είναι δυνατή η αναθε−
ώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

14. Με σκοπό την αντικειµενικότερη αξιολόγηση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος, διαµορφώνει τους κα−
τάλληλους δείκτες αποτελεσµατικότητας που επιτρέ−
πουν να εκτιµηθεί ο βαθµός επίτευξης των στόχων σε 
σχέση µε τα αποτελέσµατα των δράσεων, καθώς και 
κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετί−
ζουν το κόστος πραγµατοποίησης µε τις εκροές των 
δράσεων.

15. Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή στη συγκέ−
ντρωση και αξιολόγηση των έγγραφων προτάσεων των 
υπηρεσιών του Δήμου, με σκοπό τη σύνταξη προσχεδίου 
του Ετήσιου Προγράµµατος Δράσης του Δήµου.

16. Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή κατά τη 
διαδικασία παρακολούθησης και απολογισμού των Ετή−
σιων Προγραµµάτων Δράσης του Δήµου. Ειδικότερα: α) 
κατά τη διάρκεια εφαρµογής του Ετήσιου Προγράµµα−
τος Δράσης του Δήµου συντάσσει εκθέσεις παρακο−
λούθησης σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, 
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα που ορίζονται µε από−
φαση του Δηµάρχου και οι οποίες υποβάλλονται στην 
Εκτελεστική Επιτροπή και β) πριν από τη σύνταξη του 
οικονοµικού απολογισµού, αφού λάβει υπόψη τις απο−
λογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών, συντάσσει έκθεση 
με τον απολογισμό του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 
του προηγούμενου έτους την οποία υποβάλλει στην 
Εκτελεστική Επιτροπή. 

Γ) Αρµοδιότητες αποτελεσµατικότητας και αποδο−
τικότητας 

1. Σχεδιάζει και εισηγείται συστήµατα και µεθόδους 
µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότη−
τας των υπηρεσιών του Δήµου και των Νοµικών του 
Προσώπων (π.χ. διαδικασίες, δείκτες, κ.λπ.). Επίσης, 
σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισµό Μέτρησης και 
Αξιολόγησης της απόδοσης των δηµοτικών υπηρεσιών 
κατά την ισχύουσα νοµοθεσία. 

2. Διαµορφώνει και εισηγείται περιοδικούς στόχους 
για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδο−
τικότητας των υπηρεσιών του Δήµου και των Νοµικών 
του Προσώπων. 

3. Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδοµένα που αναφέρο−
νται στην αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των 
υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών 
τους στόχων, παρακολουθεί την εξέλιξή τους, επεξερ−
γάζεται τα στοιχεία και εκδίδει ενηµερωτικές αναφορές. 

4. Διατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις απο−
τελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών 
και των Νοµικών Προσώπων. 

5. Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσµατικής 
και αποδοτικής λειτουργίας, προωθεί την εφαρµογή τους 
και σε άλλες υπηρεσίες, επιβλέπει την εφαρµογή των 
καλών πρακτικών και αξιολογεί τα αποτελέσµατά τους. 

6. Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί µέτρα για 
τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και απο−
δοτικότητας των υπηρεσιών και της ανταπόκρισής τους 
στις ανάγκες των πολιτών. 

7. Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρµογή 
συστηµάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικα−
σιών αυτοαξιολόγησης. 

8. Εισηγείται και επιβλέπει την υλοποίηση προγραµµά−
των, έργων και δράσεων για τη βελτίωση της οργάνω−
σης του Δήµου, µε στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµα−
τικότητας και αποδοτικότητας του. 

9. Συνεργάζεται µε τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπη−
ρεσιών για τη διαµόρφωση των κατάλληλων συστηµά−
των προϋπολογισµού και απολογιστικού ελέγχου των 
οικονοµικών µεγεθών του Δήµου και των Νοµικών του 
Προσώπων, καθώς και των κατάλληλων συστηµάτων 
παρακολούθησης του κόστους λειτουργίας των οργα−
νικών µονάδων του Δήµου και του κόστους των παρα−
γοµένων και παρεχοµένων υπηρεσιών του Δήµου προς 
τους πολίτες. 
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10. Ενηµερώνει µε συγκεκριµένες αναφορές τα όργα−
να διοίκησης του Δήµου, σχετικά µε την εξέλιξη των 
οικονοµικών µεγεθών του Δήµου και των Νοµικών του 
Προσώπων, καθώς και την εξέλιξη του κόστους λει−
τουργίας των οργανικών µονάδων και του κόστους των 
παραγοµένων και παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους 
πολίτες. 

Δ) Αρμοδιότητες ποιότητας και οργάνωσης
1. Μεριµνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστηµά−

των διασφάλισης ποιότητας των επιµέρους λειτουργιών 
του Δήµου. 

2. Μεριµνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συ−
στήµατος διασφάλισης της διαχειριστικής επάρκειας 
του Δήµου στο σχεδιασµό και παραγωγή έργων.

3. Μεριµνά για την εκτέλεση των εγκεκριµένων προ−
γραµµάτων, έργων και δράσεων για τη βελτίωση της 
οργάνωσης του Δήµου και των Νοµικών του Προσώπων. 
Ειδικότερα, µεριµνά για το σχεδιασµό/ανασχεδιασµό 
και την εφαρµογή βελτιωµένων οργανωτικών δοµών, 
κατανοµής αρµοδιοτήτων, κατανοµής στελεχιακού δυ−
ναµικού, οργανωτικών συστηµάτων, εσωτερικών διαδι−
κασιών και εντύπων, κ.λπ.

4. Μεριμνά για την εκπόνηση των κάθε είδους εσω−
τερικών κανονισμών του Δήμου και των Νομικών του 
Προσώπων (π.χ. Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών με 
προσδιορισμό της περιγραφής θέσεων και καθηκόντων 
των υπαλλήλων, Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας, 
Κανονισμοί Παροχής Υπηρεσιών στους Δημότες, κλπ.) 
σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

5. Συντάσσει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου και εισηγείται ιεραρχικά τις τροπο−
ποιήσεις καθώς και τις προσαρμογές αυτού στις ισχύ−
ουσες διατάξεις, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης, 
Τοπικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

6. Μεριµνά για τον προσδιορισµό των αναγκαίων θέ−
σεων εργασίας και τον προσδιορισµό του αριθµού του 
προσωπικού ανά θέση εργασίας και οργανική µονάδα 
του Δήµου, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες 
και συνεργάζεται µε το Τμήμα Διοίκησης, Τοπικής Ανά−
πτυξης και Ανθρώπινου Δυναμικού για τον προγραµµα−
τισµό της κάλυψης των θέσεων (µε νέα στελέχη ή με 
ανακατανοµή των υφιστάμενων στελεχών).

7. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει συστήµατα και 
διαδικασίες για την επίβλεψη της καλής εφαρµογής 
των εγκεκριµένων από τα αρµόδια όργανα εσωτερικών 
οργανωτικών συστηµάτων, διαδικασιών και κανονισµών 
και ενηµερώνει τα αρµόδια όργανα του Δήµου στην 
περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις. 

8. Μελετά και εισηγείται για τη σκοπιµότητα σύστα−
σης, τροποποίησης του αντικειµένου ή κατάργησης των 
Νοµικών Προσώπων του Δήµου, σε συνεργασία με το 
Τμήμα Διοίκησης, Τοπικής Ανάπτυξης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού.

5.2. Αρμοδιότητες Τεχνολογιών, Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

1. Μεριμνά για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία 
και συντήρηση των συστηµάτων Τεχνολογιών, Πληρο−
φορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) του Δήµου και των 
Νομικών Προσώπων αυτού και έχει τη γενική ευθύνη 
για την όσο το δυνατό ασφαλή και αποτελεσματική 
λειτουργία των υπηρεσιών μηχανογράφησης και μηχα−
νοργάνωσης του Δήμου και των Νομικών του Προσώ−
πων, υλοποιώντας τη σχετική στρατηγική της Διοίκησης. 

2. Διαµορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του 
Δήµου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελ−
τίωση των συστηµάτων Τ.Π.Ε. και τα ζητήµατα της 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις κείμε−
νες διατάξεις.

3. Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες 
και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα 
ανάπτυξης και βελτίωσης των συστηµάτων Τ.Π.Ε. που 
πρέπει να αξιοποιεί ο Δήµος για την υποστήριξη των 
λειτουργιών του.

4. Προδιαγράφει και εισηγείται τη µεθοδολογία ανά−
πτυξης των αναγκαίων συστηµάτων Τ.Π.Ε. και την υλο−
ποίηση µηχανισµών επιχειρησιακής υποστήριξης των 
συστηµάτων και των χρηστών των εφαρµογών. 

5. Μεριµνά για τη µελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση 
των συστηµάτων Τ.Π.Ε. µε την αξιοποίηση και εξειδι−
κευµένων τρίτων (αναγνωρισμένα και έγκυρα δημόσια 
και ιδιωτικά γραφεία του είδους) επιβλέποντας την καλή 
εκτέλεση των σχετικών εργολαβικών συμβάσεων.

6. Προδιαγράφει τα νέα συστήµατα ή τις νέες λειτουρ−
γίες συστηµάτων Τ.Π.Ε., παρακολουθεί την ανάπτυξή 
τους και παραλαµβάνει τα συστήµατα.

7. Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνε−
χούς συντήρησης δικτυακών τόπων, ιστοσελίδων και 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας καλύπτοντας τις σχετικές 
ανάγκες του Δήµου.

8. Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδοµένων που 
τηρούνται στα συστήµατα Τ.Π.Ε. του Δήµου.

9. Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρµογές και τις 
βάσεις δεδοµένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο Δήµος 
για τις ανάγκες του.

10. Διαχειρίζεται το περιεχόµενο των συστηµάτων και 
της ανάκτησης δεδοµένων για τα συστήµατα Τ.Π.Ε. που 
λειτουργούν στο Δήµο.

11. Μεριµνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επε−
ξεργασία δεδοµένων σύµφωνα µε τις σχετικές ανάγκες 
του Δήµου.

12. Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστηµάτων Τ.Π.Ε. 
του Δήµου και µεριµνά για την παροχή κάθε είδους 
υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση 
να λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσµατικά τα 
συστήµατα. Μεριµνά για τη λειτουργία σχετικών Help−
desk για τις ανάγκες των χρηστών. 

13. Μεριµνά για τη δηµιουργία των κατάλληλων ανα−
φορών επιτελικής πληροφόρησης (M.I.S.) µε την αξιοποί−
ηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφοριακά 
συστήµατα του Δήµου.

14. Μεριµνά για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλεί−
ας (back−up) και την τήρηση των βαθµών ασφαλείας 
της πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα 
πληροφοριακά συστήµατα του Δήµου, ώστε να εξασφα−
λίζεται η εµπιστευτικότητά τους.

15. Μεριμνά για την ασφάλεια των δεδοµένων και τη 
βελτίωση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των 
βάσεων δεδοµένων του Δήµου.

16. Προσδιορίζει τις ανάγκες των δηµοτικών υπηρε−
σιών σε εξοπλισµό πληροφορικής και επικοινωνιών, 
προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισµού αυτού σε 
αναβάθµιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράµµατα 
για την προµήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου 
εξοπλισµού.

17. Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και ειση−
γείται τη µεθοδολογία προµήθειας και εγκατάστασης 
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του αναγκαίου εξοπλισµού πληροφορικής και τηλεπικοι−
νωνιακής υποδομής. Μεριµνά για την παρακολούθηση 
της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου 
εξοπλισµού Τ.Π.Ε. 

18. Μεριµνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των 
κεντρικών και περιφερειακών συστηµάτων. Εισηγείται 
για τη θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου 
και των συστηµάτων Τ.Π.Ε. και παρακολουθεί και ελέγχει 
την τήρηση των κανόνων αυτών.

19. Μεριµνά για τη συνεχή συντήρηση, αποκατάσταση 
βλαβών, τη μεταφορά και τη διαφύλαξη του εξοπλισµού 
Τ.Π.Ε. του Δήµου.

20. Μεριµνά για τα ηλεκτρονικά συστήματα φύλα−
ξης και ασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων του 
Δήμου.

21. Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου της διαρ−
κούς συντονιστικής επιτροπής του Δήμου με την επω−
νυμία ΚΟ.Σ.Ε. (Κοµβικό Σηµείο Επαφής) που έχει ως 
σκοπό τη διαχείριση των γεωχωρικών δεδομένων και 
υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 

22. Έχει την ευθύνη για τη συμμετοχή του Δήμου στο 
έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και την ηλεκτρονική διασύνδεση του 
Δήμου με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

23. Αξιοποιεί τις δράσεις της Κοινωνίας της Πληροφο−
ρίας και άλλων εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων 
ψηφιακής σύγκλισης. 

24. Επιβλέπει και συντονίζει τις αντίστοιχες υπηρεσί−
ες Τ.Π.Ε. των Νομικών Προσώπων του Δήμου, ώστε να 
υλοποιείται κοινή στρατηγική στον τομέα αυτό. 

25. Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία και 
στοιχεία κατά λόγο αρμοδιότητας. 

Το ανωτέρω Γραφείο μεριμνά για τη σύνταξη μελετών 
που έχουν σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητες και με 
την προϋπόθεση ότι η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί 
σε κωδικό προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο ανω−
τέρω Γραφείο. 

Επίσης ασκεί γενικά κάθε άλλη εργασία και αρμο−
διότητα που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ. 
και έχει σχέση με το αντικείμενο λειτουργίας του, ενώ 
συνεργάζεται με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες για 
τη νόμιμη, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του 
Δήμου, καθώς και την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών 
του.

Άρθρο 6: 
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Η Νοµική Υπηρεσία παρέχει νοµική υποστήριξη προς 
τα αιρετά όργανα του Δήµου, τις δηµοτικές υπηρεσίες 
και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, μέσω του Δημάρχου, σε 
κάθε δικαστική ή εξώδικη υπόθεση για την προώθηση 
των επιδιώξεων/ στόχων/συµφερόντων του Δήµου και 
των Νομικών του Προσώπων. Ειδικότερα, η Υπηρεσία 
αυτή αποτελείται από το Γραφείο Γνωμοδοτήσεων − 
Κατάρτισης Συμβάσεων και Διεξαγωγής Δικών και από 
το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης, με τις εξής 
κάτωθι αρμοδιότητες: 

6.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ − ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜ−
ΒΑΣΕΩΝ και ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΚΩΝ

1. Σύνταξη γνωμοδοτήσεων σχετικά με αμφισβητού−
μενα, περί την εφαρμογή της νομοθεσίας, νομικά ζη−
τήματα.

2. Υποθέσεις που έχουν σχέση με την εφαρμογή της 
νομοθεσίας των απαλλοτριώσεων, κήρυξης απαλλο−

τριώσεων, καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος, 
οριστικής τιμής μονάδος, αναγνώρισης δικαιούχων, 
συντέλεσης απαλλοτριώσεων, καθώς και οι σχετικές 
γνωμοδοτήσεις, κλπ.

3. Υποθέσεις δημοτικής περιουσίας − μισθώσεων: 
Ενδεικτικά, διεκδικητικές αγωγές, συμβάσεις εκμισθώ−
σεων – μισθώσεων κινητών και ακινήτων, καταγγελίες 
συμβάσεων, αναπροσαρμογές μισθώσεων, εξώσεις και 
εκτέλεση αποφάσεων, καθώς και οι σχετικές γνωμο−
δοτήσεις, κλπ.

4. Φορολογικές και διοικητικές υποθέσεις: Ενδεικτικά, 
οι διαφορές που προκύπτουν εκ της εφαρμογής της κεί−
μενης νομοθεσίας περί προσόδων Δήμων, οι υποθέσεις 
που ανακύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας 
της περί εισπράξεως των ως άνω εσόδων, καθώς και 
οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, κλπ.

5. Ποινικές και πειθαρχικές υποθέσεις: Ενδεικτικά, όλες 
οι ποινικές υποθέσεις, οι πειθαρχικές υποθέσεις του 
εν γένει υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού του 
Δήμου, καθώς και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, κλπ.

6. Νομιμοποιήσεων−συμβάσεων, επιλύσεων διαφορών 
εκ συμβάσεων και διαγωνισμών και υποθέσεων πολεο−
δομικής νομοθεσίας: Ενδεικτικά, οι υποθέσεις που αφο−
ρούν στον έλεγχο νομιμοποιήσεως των συμβαλλομένων 
με το Δήμο στις καταρτιζόμενες εκάστοτε συμβάσεις, 
καθώς και στην επίλυση των διαφορών που αναφύονται 
από τη μη τήρηση των όρων των συμβάσεων αυτών, οι 
διαφορές που ανακύπτουν από τη μη τήρηση των όρων 
των εκάστοτε διαγωνισμών, οι διαφορές από πολεοδο−
μικές υποθέσεις, καθώς και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, 
κλπ.

7. Διενεργεί σε τελικό στάδιο τη νομική επεξεργασία 
και τον προληπτικό έλεγχο των συντασσόμενων από 
τις υπηρεσίες του Δήμου σχεδίων συμβάσεων που συ−
νάπτει ο Δήμος με τρίτους (π.χ. συμβάσεις εργασίας, 
προγραμματικές συμβάσεις, δανειακές και χρηματοδοτι−
κές συμβάσεις, συμβάσεις μελετών, έργων, προμηθειών, 
παροχής υπηρεσιών, κλπ.), καθώς και των προκηρύξεων 
του Δήμου για πρόσληψη κάθε είδους προσωπικού, για 
την ανάθεση μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρε−
σιών σε τρίτους, για αγορά, πώληση, εκμίσθωση και 
μίσθωση κινητών και ακινήτων, κλπ.

8. Εργατικές διαφορές: Ενδεικτικά, υποθέσεις που ανα−
κύπτουν από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας 
και υπάγονται στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια, 
καθώς και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, κλπ.

9. Υποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης αδειών κα−
ταστημάτων και θεαμάτων: Εδώ υπάγονται υποθέσεις 
που ανακύπτουν από την εφαρμογή της σχετικής νομο−
θεσίας (π.χ. αδειών λειτουργίας καταστημάτων, κλπ.), η 
νομική, δικαστική ή εξώδικη υποστήριξη των υποθέσεων 
αυτών, καθώς και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, κλπ.

10. Έχει την ευθύνη νομικής υπεράσπισης των υπαλλή−
λων του Δήμου για υποθέσεις που σχετίζονται καθαρά 
με τις αρμοδιότητες τους ως υπαλλήλων του Δήμου.

11. Γενικότερα, εκπροσωπεί το Δήμο σε νομικές υπο−
θέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοι−
κητικών Αρχών για την προάσπιση των συμφερόντων 
του Δήμου και παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία 
και νομολογία.

6.2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1. Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληρο−

φοριών για τις ανάγκες της Νοµικής Υπηρεσίας και 
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διεκπεραιώνει κάθε διοικητική εργασία (π.χ. επεξεργα−
σία κειμένων δικογράφων, γνωμοδοτήσεων, παραλαβή 
εγγράφων από το γενικό πρωτόκολλο του Δήμου, κλπ.) 
για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

2. Τακτοποιεί και ενημερώνει διαρκώς το φυσικό και 
ηλεκτρονικό αρχείο των δικαστικών υποθέσεων, των 
δικασίμων και των σχετικών αποφάσεων. Διεκπεραιώνει 
την παραλαβή δικογράφων και εξώδικων εγγράφων που 
στρέφονται κατά του Δήμου, την κατάρτιση δικαστι−
κών φακέλων και την εν γένει διακίνηση, αρχειοθέτηση, 
συσχετισμό και παράδοση εγγράφων και δικογράφων. 

Γενικά η Νομική Υπηρεσία ασκεί κάθε άλλη εργασία 
που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ. και έχει 
σχέση και συνάφεια με τη λειτουργία της, ενώ συνερ−
γάζεται με όλες τις οργανικές μονάδες του Δήμου και 
ιδιαίτερα με τις Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών και 
Τεχνικών Υπηρεσιών για την προστασία και αξιοποίηση 
της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και των Νομικών 
του Προσώπων.

Άρθρο 7:
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η Δημοτική Αστυνομία οργανώνεται σε επίπεδο Δι−
εύθυνσης και λειτουργεί ως αυτοτελής υπηρεσία του 
Δήμου, ενώ είναι αρµόδια για την αποτελεσµατική και 
αποδοτική άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν θε−
σπισθεί µε το άρθρο 1 του Νόµου 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.
Α΄/23−12−2008), όπως αυτό ισχύει. Σύµφωνα µε το άρθρο 
αυτό η Δηµοτική Αστυνοµία ασκεί τις εξής αρμοδιό−
τητες: 

1. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την 
ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση, όπως αυτές 
περιλαµβάνονται στην εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία, 
στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι 
δηµοτικές αρχές και στις αποφάσεις των διοικητικών 
συµβουλίων των δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και 
αποχέτευσης.

2. Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται 
στην κείµενη νοµοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές 
αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές, για τη 
χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των 
παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

3. Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται 
στην κείµενη νοµοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές 
αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές, για τη χρή−
ση και λειτουργία των δηµοτικών αγορών, των εµπορο−
πανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτι−
κων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

4. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
στο υπαίθριο εµπόριο και στις λαϊκές αγορές.

5. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
στην υπαίθρια διαφήµιση, καθώς και τον έλεγχο της 
τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και 
προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφηµιστικών πλαισίων 
που τυχόν έχουν τεθεί µε τοπικές κανονιστικές αποφά−
σεις από τις δηµοτικές αρχές.

6. Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρη−
στους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας 
του οικείου Δήµου και γενικότερα την τήρηση των κα−
νόνων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία 
και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν 
οι δηµοτικές αρχές για την αναβάθµιση της αισθητικής 
των πόλεων και των οικισµών.

7. Ελέγχει την τήρηση των µέτρων που επιβάλλονται 
για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαί−
θριους χώρους.

8. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθµευ−
ση των οχηµάτων, στην επιβολή των διοικητικών µέ−
τρων του άρθρου 103 του Ν. 2696/1999, όπως ισχύει, 
για την παράνοµη στάθµευση οχηµάτων, καθώς και την 
εφαρµογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυ−
κλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδροµους, πλατείες, 
πεζοδρόµια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζο−
νται για τέτοια χρήση και στην εκποµπή θορύβων απ’ 
αυτά. Οι αρµοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και 
κατά περίπτωση, και από την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.
ΑΣ.) και το Λιµενικό Σώµα. Όταν κατά την άσκησή τους 
επιλαµβάνονται η Δηµοτική Αστυνοµία και η Ελληνική 
Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα, ταυτόχρονα, το συντο−
νισµό έχει η Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα, 
κατά περίπτωση.

9. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
στη ρύθμιση της κυκλοφορίας με υποδείξεις και σή−
ματα των τροχονόμων στο δημοτικό οδικό δίκτυο και 
στα τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου που 
διέρχονται μέσα από κατοικημένες περιοχές. Η αρµο−
διότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται, παράλληλα 
και κατά περίπτωση από την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.
ΑΣ.) και το Λιµενικό Σώµα. Όταν κατά την άσκησή της 
επιλαµβάνονται η Δηµοτική Αστυνοµία και η Ελληνική 
Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα, ταυτόχρονα, το συντο−
νισµό έχει η Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα, 
κατά περίπτωση. 

10. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα.

11. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
στη σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς 
και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και 
εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δηµοτικό οδικό 
δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη µέτρων ασφάλειας και 
υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.

12. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
στη λειτουργία παιδότοπων.

13. Ελέχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
στη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων, θεάτρων, 
κινηματογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριο−
τήτων, για τις οποίες αρμόδιος για τη χορήγηση, ανά−
κληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης, 
λειτουργίας και ασκήσεως τους είναι ο οικείος Δήμος, 
εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν 
ορισθεί άλλες αρχές αρμόδιες για το σχετικό έλεγχο.

14. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την ηχορ−
ρύπανση, την κοινή ησυχία και τη λειτουργία μουσικής 
στα καταστήματα και στα δημόσια κέντρα.

15. Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν 
τη λειτουργία καταστηµάτων και επιχειρήσεων, των 
οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν 
οι δηµοτικές αρχές.

16. Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους 
οργανωµένους από τους Δήµους χώρους προσωρινής 
εγκατάστασης µετακινούµενων πληθυσµιακών οµάδων.

17. Ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνο−
νται από τις δημοτικές αρχές για δραστηριότητες και 
καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και 
την περιουσία των κατοίκων και ειδικότερα από τις 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3227

επικίνδυνες οικοδομές, καθώς και την εφαρμογή των 
κανονιστικών πράξεων που τίθενται απ’ αυτές για την 
προστασία της υγείας των κατοίκων από τις οχλούσες 
δραστηριότητες που αναφέρονται σ’ αυτές.

18. Ελέγχει την τήρηση των σχετικών διατάξεων που 
αφορούν στο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (Γ.Ο.Κ.).

19. Αφαιρεί την άδεια οικοδοµής για οφειλόµενες 
ασφαλιστικές εισφορές στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων (Ι.Κ.Α.).

20. Ελέγχει την τήρηση των μέτρων για την προστα−
σία των μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών 
και ιστορικών χώρων της περιοχής του Δήμου και των 
εγκαταστάσεων αυτών, που λαμβάνονται από τις οικείες 
δημοτικές αρχές.

21. Συµµετέχει στην εφαρµογή των σχεδίων πολιτικής 
προστασίας.

22. Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, 
σχετικά µε την εφαρµογή της τουριστικής νοµοθεσίας 
(π.χ. βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυ−
ρώσεων, θεώρηση τιµοκαταλόγων των δωµατίων των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυµάτων, κλπ.) 
στις περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νοµούς 
ή νησιά όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού (E.O.T.).

23. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για το ωράριο 
λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των συνα−
φών καταστημάτων, καθώς και των εμπορικών κατα−
στημάτων και των καταστημάτων τροφίμων.

24. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
τα ζώα συντροφιάς. 

25. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι 
δηµοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύ−
σεως διοικητικών µέτρων που προβλέπονται απ’ αυτές. 

26. Προστατεύει τη δηµοτική περιουσία. 
27. Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋ−

ποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών 
πράξεων από τα όργανα του Δήµου και ιδίως, διενεργεί 
αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρω−
τοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση 
βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας.

28. Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου 
Δήµου ή άλλων Δηµοτικών Αρχών εντός των διοικητικών 
ορίων του οικείου Δήµου.

29. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του Ν. 3868/2010 
(ΦΕΚ 129/τ.Α΄/03−08−2010), όπως ισχύει, που αφορά την 
απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους.

Επειδή σήμερα η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομί−
ας στελεχώνεται με προσωπικό λιγότερο των πενήντα 
(50) ατόμων, ασκούνται υποχρεωτικά οι αρμοδιότητες 
των ανωτέρω περιπτώσεων 1−8, 10,11, 15, 16, 19, 21, 22 και 
24−28 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30427/36382/2008/08−
01−2009 διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Αττικής – ΦΕΚ 48/τ.Β΄/19−01−2009). Οι λοιπές 
αρμοδιότητες του ανωτέρω άρθρου εξακολουθούν να 
ασκούνται από την ΕΛ.ΑΣ., αν και μπορούν να ασκηθούν, 
μεμονωμένα ή στο σύνολό τους, και από την υπηρεσία 
της Δημοτικής Αστυνομίας όσο στελεχώνεται με λιγό−
τερους από πενήντα (50) δημοτικούς αστυνομικούς, εφό−
σον εκδοθεί σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−
ου, εγκριθεί αυτή με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας (σήμερα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής) και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ−

νήσεως. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι 
αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από 
την ΕΛ.ΑΣ. 

Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας απαρτίζεται από 
δύο (2) Τμήματα, ήτοι το Τμήμα Περιπολιών και Ελέγχου 
Στάθμευσης και το Τμήμα Ελέγχων και Περιβάλλοντος, 
οι αρµοδιότητες των οποίων είναι οι εξής κάτωθι:

7.1. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
 Το Τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες των ανω−

τέρω περιπτώσεων 8, 9 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
30467/19432/07−08−2009 διαπιστωτική πράξη του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής – ΦΕΚ 1761/τ.Β΄/25−08−
2009), 10, 11, 19 και 24−28 της κείμενης νομοθεσίας.

7.2. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Το Τμήμα αυτό ασκεί τις αρμοδιότητες των ανωτέ−

ρω περιπτώσεων 1−7, 15, 16, 21 −22 και 29 της κείμενης 
νομοθεσίας, καθώς και παρέχει γραµµατειακή υποστή−
ριξη προς τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και τα 
Τμήματά της (π.χ. τήρηση πρωτοκόλλου, διακίνηση ει−
σερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, διεκπεραίωση 
και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, δακτυλογράφηση 
και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φωτοαντιγράφων, 
αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας (fax) 
και ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e−mail), κλπ.).

Επίσης και τα δύο ανωτέρω Τμήματα ανάλογα με τις 
αρμοδιότητες που ασκούν, οργανώνουν και τον αντί−
στοιχο επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αποτελεσμα−
τική αστυνόμευση των εκάστοτε αρμοδιοτήτων τους 
και ενδεικτικά το κάθε Τμήμα:

1. Συγκεντρώνει και µελετά τις επιστηµονικές και τε−
χνικές µεθόδους για τη βελτίωση της αποτελεσματικό−
τητας της Δηµοτικής Αστυνοµίας και την αξιολόγηση 
της απόδοσής της. 

2. Σχεδιάζει όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τον 
επιχειρησιακό σχεδιασµό, την τακτική και µεθοδολογία 
δράσης και την αποτελεσµατικότητα του έργου της 
Δηµοτικής Αστυνοµίας (π.χ. µέθοδοι αστυνόµευσης, κα−
νόνες και µέτρα αστυνοµικής τακτικής και πρακτικής, 
µέθοδοι αξιοποίησης προσωπικού, στολές προσωπικού, 
κλπ.).

3. Σχεδιάζει και εισηγείται κανονισµούς για τη λει−
τουργία και τον τρόπο δράσης της Δηµοτικής Αστυ−
νοµίας και συντονίζει τις αστυνομικές ενέργειες για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.

4. Τηρεί αρχείο αναφορών/δελτίων συµβάντων και 
επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία για τη δράση και 
τα αποτελέσµατα από την αξιοποίηση της Δηµοτικής 
Αστυνοµίας.

5. Υποδέχεται τις αναφορές/δελτία συµβάντων, τις 
αξιολογεί και µεριµνά για την ενηµέρωση των δηµοτι−
κών υπηρεσιών ή και άλλων δηµόσιων υπηρεσιών, όταν 
απαιτείται, για τις περαιτέρω ενέργειες. 

6. Καθοδηγεί τις αστυνομικές ενέργειες για την 
αντιµετώπιση των σοβαρών περιστατικών ή συµβάντων.

7. Συνεργάζεται µε άλλους αρµόδιους φορείς για τη 
λήψη των αναγκαίων νοµοθετικών και διοικητικών µέ−
τρων προς αντιµετώπιση των προβληµάτων που σχε−
τίζονται µε το αντικείµενο της Δηµοτικής Αστυνοµίας.

8. Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις 
των πολιτών σχετικά µε το αντικείµενο της Δηµοτι−
κής Αστυνοµίας, τηρεί σχετικά αρχεία και συµµετέχει 
στη διαχείριση όσων σχετικών µέτρων και αποφάσεων 
λαµβάνονται. 
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9. Μεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού για το αντι−
κείµενο και το έργο της Δηµοτικής Αστυνοµίας. 

10. Μεριµνά για την εκπαίδευση του προσωπικού της 
Δηµοτικής Αστυνοµίας. 

11. Μεριµνά για την εξασφάλιση και συντήρηση των τε−
χνικών µέσων, καθώς και του ιµατισµού και των λοιπών 
εφοδίων του προσωπικού της Δηµοτικής Αστυνοµίας.

12. Συγκροτεί τις περιπόλους και τις οµάδες αστυνοµι−
κής ενέργειας σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις 
οδηγίες του επιχειρησιακού σχεδιασµού του εκάστοτε 
Τμήματος. 

13. Διενεργεί όλες τις αστυνοµικής φύσεως ενέργειες 
(π.χ. περίπολοι, έρευνες, έλεγχοι, κλπ.) σύµφωνα µε το 
αντικείµενο της Δηµοτικής Αστυνοµίας και τους σχε−
τικούς κανονισµούς όπως περιγράφονται στις αρμοδι−
ότητες της Διεύθυνσης.

14. Συµπληρώνει αναφορές και δελτία συµβάντων για 
τα αποτελέσµατα της αστυνοµικής δράσης, τα αξιολο−
γεί και ενημερώνει τη Διεύθυνση και τη δημοτική αρχή.

Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας με τα επιμέρους 
Τμήματά της μεριμνά για τη σύνταξη μελετών που έχουν 
σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητες και γενικότερα 
με αντικείμενο γενικού αστυνομικού περιεχομένου με 
το οποίο ασχολείται η Διεύθυνση/Τμήμα και με την 
προϋπόθεση ότι οι μελέτες αυτές δεν απαιτούν εξει−
δικευμένη γνώση και εμπειρία τεχνικού−τεχνολογικού 
περιεχομένου ειδικοτήτων των θετικών επιστημών και η 
σχετική πίστωση έχει εγγραφεί σε κωδικό προϋπολογι−
σμού που αντιστοιχεί στην καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση 
Δημοτικής Αστυνομίας.

Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας με τα επιμέρους 
Τμήματά της ασκεί γενικά κάθε άλλη εργασία και αρ−
μοδιότητα που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ. 
και έχει σχέση με το αντικείμενο λειτουργίας της, ενώ 
συνεργάζεται με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες για 
τη νόμιμη, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του 
Δήμου, καθώς και για την τήρηση των όρων, μέτρων και 
διατάξεων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία 
και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει 
η δημοτική αρχή.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Άρθρο 8: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος είναι αρµόδια για την 
εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των 
απορριμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφο−
ράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της 
καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων και των δημο−
τικών κτιρίων, καθώς και τη διαχείριση−συντήρηση των 
οχημάτων και του εξοπλισμού−μηχανημάτων του Δήμου. 
Επίσης είναι αρμόδια για την προστασία και αναβάθμιση 
του περιβάλλοντος και των θεμάτων πολιτικής προστα−
σίας, καθώς και για την ευθύνη του σχεδιασμού, της 
ανάπτυξης, της συντήρησης και επέκτασης των χώρων 
πρασίνου της πόλης. 

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο 
πλαίσιο της αποστολής της καθορίζονται από τις ισχύ−
ουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών 
αποφάσεων. Οι αρµοδιότητες των τριών (3) Τμημάτων 
της Διεύθυνσης είναι οι εξής κάτωθι:

8.1. ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑ−
ΝΗΜΑΤΩΝ−ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Το Τμήμα Καθαριότητας και Διαχείρισης Μηχανημά−
των−Οχημάτων είναι αρµόδιο για την εξασφάλιση της 
αποκοµιδής και της µεταφοράς των απορριµάτων, της 
χωριστής αποκοµιδής και µεταφοράς των ανακυκλώ−
σιµων υλικών και την εξασφάλιση της καθαριότητας 
των κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων. Επίσης 
είναι αρµόδιο για την επισκευή, συντήρηση και καλή 
λειτουργία όλων των οχημάτων και μηχανημάτων (π.χ. 
μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων έργου, κλπ.) 
του Δήμου, καθώς και ότι άλλο απαιτείται για την κίνηση 
των οχημάτων. Οι αρµοδιότητες του Τμήματος είναι οι 
εξής κάτωθι: 

Α) Αρμοδιότητες Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθα−
ριότητας 

1. Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήµα−
τος συλλογής και µεταφοράς και µεριµνά για την έκδο−
ση της προβλεπόµενης άδειας συλλογής και µεταφοράς. 

2. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση 
των συστηµάτων και µέσων που είναι κατάλληλα για τη 
διασφάλιση της αποκοµιδής και µεταφοράς των απορ−
ριµμάτων και των ανακυκλώσιµων υλικών, καθώς και της 
καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών 
κτιρίων−εγκαταστάσεων του Δήµου. 

3. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδια−
γραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους 
τεχνικών µέσων και υλικών που απαιτούνται για την 
αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω 
λειτουργιών (π.χ. οχήµατα, τεχνικά µέσα, κάδοι, κλπ.).

4. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία 
από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας 
και διαµορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες 
αποδοτικότητας. 

5. Διαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη 
διενέργεια των εργασιών καθαριότητας (π.χ. αποκοµιδή 
απορριµμάτων, ανακυκλώσιµων υλικών, οδοκαθαρισµός, 
ειδικά συνεργεία, κλπ.). 

6. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη 
συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργεί−
ων και εισηγείται προγράµµατα αναγκών ανθρώπινου 
δυναµικού. 

7. Συγκροτεί και οργανώνει συνεργεία άμεσης επέμ−
βασης σε περιπτώσεις επειγουσών αναγκών. 

8. Παρακολουθεί και συντονίζει τις ενέργειες για την 
εφαρμογή των σχεδιασμών και προγραμμάτων των προ−
ηγούμενων αρμοδιοτήτων.

9. Προσδιορίζει τα σηµεία και µεριµνά για την τοπο−
θέτηση κάδων απορριµµάτων και κάδων ανακύκλωσης.

10. Μεριμνά για την προμήθεια, επισκευή, συντήρη−
ση και καλή λειτουργία των κάδων απορριμμάτων και 
ανακύκλωσης, καθώς και όλου του μικροεξοπλισμού 
(π.χ. υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, σακούλες, καλαθάκια, 
δοχεία, κλπ.) που είναι αναγκαία για τους διάφορους 
τομείς καθαριότητας. 

11. Παρακολουθεί την κανονική εφαρµογή των προ−
γραµµάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την 
ποιότητα των αποτελεσµάτων των σχετικών εργασιών. 

12. Παρακολουθεί τη διαθεσιµότητα των τεχνικών µέ−
σων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών 
και συνεργάζεται µε το Γραφείο Κίνησης Οχηµάτων 
για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών µέσων που 
διαθέτει ο Δήµος. 
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13. Καταρτίζει και µεριµνά για την εφαρµογή προ−
γραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της Διεύ−
θυνσης.

14. Ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό−οδηγούς 
στην τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και ασφάλειας.

15. Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας και 
ελέγχει την παρουσία του προσωπικού. 

16. Μελετά και εισηγείται τρόπους αύξησης της πα−
ραγωγικότητας, με χρησιμοποίηση πρακτικών και σύγ−
χρονων τεχνολογικών μέσων.

17. Μεριμνά για την προμήθεια γάλατος και ειδών−
μέσων ατομικής προστασίας σε όλους τους νόμιμους 
δικαιούχους του Δήμου, μετά από σχετική γνωμοδότηση 
του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας, όπου 
απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

18. Συντάσσει και παρακολουθεί όλα τα αιτήματα 
δαπάνης για την προμήθεια προϊόντων καθαριότητας, 
παρακολουθώντας τις πιστώσεις του προϋπολογισμού.

19. Συντάσσει απαντήσεις σε αιτήματα, παράπονα ή 
καταγγελίες πολιτών.

Β) Αρμοδιότητες Αποκομμιδής Απορριμμάτων, Ανακυ−
κλώσιμων Υλικών και Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων 

1. Διαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα 
και συγκροτεί τα συνεργεία: α) για την αποκοµιδή των 
αστικών απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλι−
κών και τη µεταφορά τους στους Χώρους Υγειονομικής 
Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) ή σε άλλους ομοειδείς 
χώρους ή στα εργοστάσια επεξεργασίας τους, β) για 
τον καθαρισµό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων 
χώρων του Δήµου, γ) για τον καθαρισμό των δημοτικών 
κτιρίων και εγκαταστάσεων και τη συγκέντρωση των 
απορριµµάτων σε χώρους µεταφόρτωσης. 

2. Διενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά 
µέσα: α) το έργο της αποκοµιδής των αστικών απορ−
ριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών και τη µετα−
φορά τους στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορ−
ριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) ή σε άλλους ομοειδείς χώρους ή στα 
εργοστάσια επεξεργασίας τους, β) το έργο του καθα−
ρισµού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων 
του Δήµου, γ) το έργο του καθαρισμού των δημοτικών 
κτιρίων και εγκαταστάσεων και της συγκέντρωσης των 
απορριµµάτων σε χώρους µεταφόρτωσης.  

3. Μεριµνά για το σωστό χειρισµό και τη διατήρηση 
σε καλή κατάσταση των οχηµάτων και τεχνικών µέσων 
που χρησιµοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του 
Τµήµατος.

4. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία 
για την εκτέλεση των προγραµµάτων αποκοµιδής των 
απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών, καθώς 
και των προγραμμάτων καθαρισμού των κοινοχρήστων 
χώρων−δημοτικών κτιρίων.

5. Μεριµνά για το πλύσιµο και τη διατήρηση σε καλή 
κατάσταση των κάδων και των απορριµµατοδοχείων 
συγκέντρωσης των απορριµµάτων και των ανακυ−
κλούµενων υλικών. 

6. Τοποθετεί όπου είναι αναγκαίο μηχανικούς κάδους 
απορριμμάτων και έχει την ευθύνη καθαρισμού τους. 

7. Συντάσσει στατιστικά στοιχεία του ημερήσιου 
όγκου και βάρους των αποκομιζομένων απορριμμάτων 
ελέγχοντας τα σχετικά ζυγολόγια.

8. Φροντίζει για τον καθαρισμό και μεταφορά των 
απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων κοινοχρήστων 
και ιδιωτικών χώρων (οικοπέδων μετά από αυτέπαγ−

γελτη παρέμβαση και κατόπιν μη συμμόρφωσης των 
ιδιοκτητών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία).

9. Καθορίζει ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, προ−
γράμματα περισυλλογής και απόρριψης αχρήστων αντι−
κειμένων που δεν μεταφέρονται με τα κλειστά απορ−
ριμματοφόρα αυτοκίνητα (ογκώδη). 

10. Εκτελεί, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, 
προγράμματα περισυλλογής και απόρριψης αχρήστων 
αντικειμένων με ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα. 

11. Μεριμνά για την απομάκρυνση των βαρέων αντικει−
μένων με μηχανικά μέσα ή άλλα οχήματα εκτός απορ−
ριμματοφόρων. 

12. Μεριμνά για τα θέματα της ανακύκλωσης απορ−
ριμμάτων.

13. Εισηγείται και μεριμνά για την ανάγκη προμήθειας 
κάδων ανακύκλωσης που στη συνέχεια τοποθετεί σε 
συγκεκριμένα σημεία της πόλης.

14. Φροντίζει για την περισυλλογή από τους υπάρχο−
ντες κάδους, των υλικών ανακύκλωσης (π.χ. πλαστικό, 
γυαλί, κλπ.) τα οποία στη συνέχεια διατίθενται στους 
καθορισμένους νομίμως αγοραστές. 

15. Μεριμνά για την επάνδρωση όλων των οχημάτων 
(π.χ. απορριμματοφόρα αυτοκίνητα, μηχανικά σάρωθρα, 
κλπ.) με κατάλληλο προσωπικό. 

16. Υλοποιεί κάθε πρόγραμμα που έχει στόχο την κα−
θαριότητα σε δημοτικούς χώρους και σε εγκαταλελειμ−
μένα κτίρια (εσωτερικά και εξωτερικά) και προβαίνει 
στον καθαρισμό αυτών και στο κλείσιμο των εισόδων 
αυτών. 

17. Φροντίζει για την απομάκρυνση από τους κοινόχρη−
στους χώρους (π.χ. άλση, πλατείες, νησίδες, κλπ.) κάθε 
ξένου αντικειμένου (π.χ. σκουπίδια, ξερά φύλλα, κλπ.).

18. Μεριμνά για τον καθαρισμό των λαϊκών αγορών. 
19. Φροντίζει για τον οδοκαθαρισμό και καθαρισμό 

όλων των κοινοχρήστων χώρων με χειροκίνητα καρο−
τσάκια και μηχανικά σάρωθρα. 

20. Έχει την ευθύνη απομάκρυνσης παράνομων αφι−
σών, πανό, κλπ. 

21. Μεριμνά για την πλύση των δρόμων, πεζοδρόμων, 
πεζοδρομίων, πλατειών, νησίδων, ρείθρων και γενικότε−
ρα των ανοικτών χώρων με ειδικά οχήματα.

22. Μεριμνά των διαδικασιών ανάθεσης σε ειδικά συ−
νεργεία απολυμάνσεων (π.χ. εντομοκτονίας, μικροβιο−
κτονίας, μυοκτονίας, κλπ. για την απολύμανση δημοτικών 
κτιρίων, σχολείων ή κτιρίων δημοτικού ενδιαφέροντος). 

23. Μεριμνά για τον εσωτερικό και εξωτερικό καθα−
ρισμό των δημοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και των 
δημοτικών αφοδευτηρίων. 

24. Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων 
οδοκαθαρισμού με μηχανικά μέσα. 

25. Μεριμνά για την αποκομιδή απορριμμάτων σε δρό−
μους όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση απορριμματο−
φόρων οχημάτων. 

26. Συντάσσει και παρακολουθεί τα προγράμματα ερ−
γασίας (βάρδιες) του προσωπικού του Τμήματος. 

27. Φροντίζει για τη μεταφορά αντικειμένων εντός των 
δημοτικών κτιρίων, όπως επίσης και εκτός των δημοτι−
κών κτιρίων κατόπιν εντολής των αρμοδίων υπηρεσιών.

Γ) Αρμοδιότητες Διαχείρισης Μηχανημάτων−Οχημά−
των 

1. Τηρεί μητρώο όλων των οχημάτων και μηχανημά−
των του Δήμου και διαχειρίζεται το στόλο αυτών (π.χ. 
απορριµµατοφόρα, διάφορα αυτοκινούµενα µηχανήµα−
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τα, φορτηγά, μηχανάκια και επιβατηγά οχήµατα, κλπ.) 
µεριµνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους 
και τον εφοδιασµό µε όλα τα σχετικά µε την κίνηση 
έγγραφα. 

2. Τηρεί καρτέλλες ηλεκτρονικά για κάθε όχημα ή μη−
χάνημα όπου καταγράφονται οι υπηρεσίες στις οποίες 
έχουν διατεθεί και παρακολουθεί και εποπτεύει την 
κίνησή τους, την κατανάλωση καυσίµων και την ανάγκη 
περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης. 

3. Μεριμνά όπου χρειάζεται για την άμεση αποστολή 
των οχημάτων και μηχανημάτων σε εξωτερικά συνερ−
γεία επισκευών.

4. Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχηµάτων και µε−
ριµνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσµά−
των ατυχηµάτων.

5. Σχεδιάζει και εφαρµόζει τα προγράµµατα προλη−
πτικής συντήρησης των κάθε είδους οχηµάτων και µη−
χανηµάτων του Δήµου.

6. Τηρεί μητρώο όλων των εντολών και διαπιστώσε−
ων για βλάβες από τους οδηγούς των οχημάτων και 
μεριµνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών 
και την επισκευή των οχηµάτων και µηχανηµάτων του 
Δήµου.

7. Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και 
ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των οχη−
μάτων και μηχανημάτων του Δήμου σε συνεργασία με 
το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

8. Τηρεί τη φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών 
υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την 
αποκατάσταση βλαβών των οχηµάτων και µηχανηµάτων 
του Δήµου.

9. Φροντίζει για την εκποίηση του άχρηστου τεχνο−
λογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού. 

10. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία 
από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και 
αποκατάστασης βλαβών των οχηµάτων του Δήµου και 
διαµορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες απο−
δοτικότητας. 

Στο Τμήμα συστήνεται ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ με τις εξής 
αρμοδιότητες:

1. Έχει την ευθύνη γενικότερα όλων των ενεργειών 
που απαιτούνται για να μπορέσει ένα όχημα να κινηθεί 
νόμιμα από τον εκάστοτε διαθέσιμο οδηγό του Δήμου.

2. Μεριμνά για την έκδοση εντολών κίνησης και δι−
αταγών πορείας όλων των οχημάτων του Δήμου σε 
συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα που χρησιμοποιούν 
τα οχήματα.

3. Τηρεί Βιβλίο Μητρώου όλων των εντολών κίνησης 
και διαταγών πορείας όλων των οχημάτων του Δήμου.

4. Μεριμνά για την παράδοση και παραλαβή των τα−
χογράφων από τους οδηγούς των οχημάτων.

5. Μεριμνά για τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων.
6. Μεριμνά για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημά−

των και διεκπεραιώνει τις δηλώσεις ατυχημάτων από 
τους οδηγούς.

7. Μεριμνά για τη διέλευση όλων των οχημάτων του 
Δήμου από τα διόδια της «Αττικής Οδού» και των εθνι−
κών οδών αν απαιτείται.

8. Εκδίδει Δελτίο Εντολής ανά όχημα για προμήθεια 
καυσίμων από τα συμβεβλημένα πρατήρια.

9. Παρακολουθεί με επιμέλεια την προμήθεια και κα−
τανάλωση των καυσίμων.

10. Ελέγχει και καταγράφει όλες τις ποσότητες των 

καυσίμων ανά χιλιόμετρο για κάθε όχημα σε συγκεντρω−
τικό πίνακα ανά μήνα όλων των οχημάτων, σε συνδυα−
σμό με τα εκδιδόμενα τιμολόγια των προμηθευτών για 
πετρέλαιο και βενζίνη.

11. Μεριμνά για τις απαιτούμενες ενέργειες που αφο−
ρούν την έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας, πιστοποιητι−
κών, αδειών, κλπ., ή την τυχόν επανέκδοση αυτών λόγω 
αλλαγών, απώλειας η καταστροφής.

12. Μεριμνά για τον έλεγχο αναγόμωσης των πυρο−
σβεστήρων των οχημάτων.

13. Μεριμνά για τον τεχνικό έλεγχο Κ.Τ.Ε.Ο. όλων των 
οχημάτων.

8.2. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ−
ΤΑΣΙΑΣ

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 
είναι αρµόδιο για την προστασία και αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος και για τη διατύπωση εισηγήσεων σχε−
διασµού και το συντονισµό δράσεων για την πρόληψη, 
αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών 
στην περιοχή του Δήµου και γενικότερα θεμάτων πο−
λιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων. Οι αρμο−
διότητες του Τμήματος είναι οι εξής κάτωθι: 

Α) Αρμοδιότητες Περιβάλλοντος 
1. Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και µεριµνά 

για την εφαρµογή τοπικών πολιτικών, προγραµµάτων, 
δράσεων και µέτρων για την προστασία και αναβάθµι−
ση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περι−
βάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών 
πολιτικών.

2. Εκπονεί περιβαλλοντικές μελέτες ακόμα και σε συ−
νεργασία με αναγνωρισμένα και έγκυρα ιδιωτικά γρα−
φεία, εφόσον οι μελέτες αυτές απαιτούν εξειδίκευση 
και ιδιαίτερη τεχνογνωσία.

3. Μεριµνά για την προστασία και διαχείριση των υδά−
τινων πόρων και την καταπολέµηση της ρύπανσης στην 
περιοχή του Δήµου. 

4. Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που 
αφορούν τις προστατευόµενες περιοχές στη γεωγρα−
φική περιοχή του Δήµου, σε συνεργασία και µε άλλες 
αρµόδιες υπηρεσίες. 

5. Μεριµνά για τη δηµιουργία και καλή λειτουργία 
µηχανισµών και συστηµάτων για την αποκοµιδή και δι−
αχείριση των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά για: 
α) τη διαχείριση, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό 
που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών 
αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, µε−
ταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει 
αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκα−
ταστάσεων, κατασκευής µονάδων επεξεργασίας και 
αξιοποίησης, β) την αποκατάσταση υφισταµένων χώ−
ρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ), γ) τη διαχείριση συστηµάτων 
αποχέτευσης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών που αναλαμβάνει την κατασκευή και συντή−
ρηση των συστημάτων αυτών. 

6. Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθµιση θεµάτων περιβαλ−
λοντικής προστασίας, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που 
δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέµα−
τα αυτά αφορούν ιδίως: α) την παροχή γνώµης για τον 
καθορισµό χώρων δημιουργίας κοιμητηρίου και αποτέ−
φρωσης νεκρών, β) την παροχή γνώμης για την εγκατά−
σταση και περιβαλλοντική αδειοδότηση των σταθμών 
βάσης κινητής τηλεφωνίας, καθώς και τις απαιτούμενες 
ενέργειες σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για 
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τον έλεγχο νομιμότητας της λειτουργίας εγκατεστη−
μένων σταθμών, γ) την περιβαλλοντική αποκατάσταση 
και ανάπλαση περιοχών, δ) την παρακολούθηση προ−
γραµµάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.ΚΑ.), ε) τη λήψη προληπτι−
κών και κατασταλτικών µέτρων για την προστασία των 
κοινοχρήστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης 
απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο 
αυτό µεριµνά, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές 
διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους 
ιδιοκτήτες, νοµείς και επικαρπωτές, προς καθαρισµό, 
σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα καθαριότητας της 
Διεύθυνσης, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων 
χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οι−
κισµών και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά 
τους. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπόχρεων, 
προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισµό 
των χώρων αυτών, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (€ 
0,50) λεπτών του Ευρώ ανά τ.μ. του οικείου χώρου, το 
οποίο αποτελεί έσοδο του Δήμου, βεβαιούται εις βά−
ρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήµου προς 
καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του 
άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. 

7. Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται, υλοποιεί και παρα−
κολουθεί την εφαρµογή συστηµάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (συ−
μπεριλαμβανομένου του συστήματος εναλλακτικής 
διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) 
– εγκαταλελειμμένα οχήματα) στην περιοχή του Δήµου, 
καθώς και προγράμματα ανακύκλωσης απορριμμάτων 
και επεξεργάζεται και αξιολογεί τις διαδικασίες αυτών.

8. Μεριµνά για τη λήψη µέτρων για την προστασία 
και αναβάθµιση της αισθητικής των πόλεων και των 
οικισµών και για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοι−
νόχρηστους χώρους. 

9. Μεριμνά για την προώθηση της εξοικονόµησης 
ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του 
Δήµου (π.χ. δημοτικά κτίρια, σχολεία, αυτοκίνητα, κλπ.) 
και την προώθηση των ήπιων µορφών ενέργειας. Στο 
πλαίσιο αυτό: α) μεριµνά για τη µελέτη και σταδιακή 
εφαρµογή συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης σύµφω−
να µε τους σχεδιασµούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται συστηµατική και συνεχής βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης, β) μεριµνά για την εφαρµογή 
των µέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων 
ενεργειακής απόδοσης για τις προµήθειες του Δήµου, 
σύµφωνα µε τις σχετικές ρυθµίσεις της Πολιτείας, γ) 
μεριµνά για την εφαρµογή των µέτρων µείωσης της 
ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήµου, κα−
θώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισµού των δηµόσιων 
κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία, 
δ) μεριµνά για την αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέρ−
γειας και τη χρησιµοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών 
οχηµάτων από το Δήµο. 

10. Παρακολουθεί πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν 
διάφοροι φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε 
θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον και την 
ποιότητα ζωής στην πόλη. 

11. Παρέχει τεχνογνωσία στη Δημοτική Αρχή για την 
αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με το φυσικό 
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη. 

12. Μεριμνά για τη συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα 
ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας με άλλους 

Δήμους για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμά−
των, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 
την ποιότητα ζωής και την αστική αναβάθμιση.

13. Παρακολουθεί την ελληνική και ευρωπαϊκή περι−
βαλλοντική νομοθεσία.

14. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των έργων 
και εργασιών που σχεδιάζει σε συνεργασία με τη Διεύ−
θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

15. Διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής και 
ασφάλειας της εργασίας, συνεργαζόμενο και με τον 
Ιατρό Εργασίας και τον Τεχνικό Ασφαλείας, ώστε να 
τηρούνται και εξασφαλίζονται οι κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων. 

16. Φροντίζει σε συνεννόηση με τα συντονιστικά όργα−
να των υπουργείων για την εξάλειψη ή τον περιορισμό 
των φαινομένων μόλυνσης της ατμόσφαιρας και των 
υδάτων της πόλης και εισηγείται τη λήψη βραχυπρό−
θεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων. 

17. Εξετάζει την καταλληλότητα του νερού του δικτύου 
του Δήμου.

18. Μεριμνά για την ορθή λειτουργία και συντήρηση 
των δημοτικών γεωτρήσεων, καθώς και την καταγραφή 
των ιδιωτικών γεωτρήσεων. 

19. Συνεργάζεται με τους αρμόδιους κρατικούς φορείς 
για τη σωστή εξυπηρέτηση των πολιτών σε θέματα που 
αφορούν τις γεωτρήσεις. 

20. Ελέγχει τις τιμές των ατμοσφαιρικών ρύπων μέσω 
κινητού σταθμού μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπαν−
σης και συντάσσει και εκδίδει δελτία σχετικών μετρή−
σεων. 

21. Σχεδιάζει προγράμματα στολισμού και διακόσμη−
σης των εξωτερικών χώρων του Δήμου, σε συνεργασία 
με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

22. Αναζητά νέα υλικά για το στολισμό και τη δια−
κόσμηση του Δήμου και διενεργεί τη σχετική έρευνα 
αγοράς για την εκτίμηση του κόστους. 

23. Παρακολουθεί τα προγράμματα στολισμού και δι−
ακόσμησης που υλοποιούνται σε άλλους Δήμους στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 

24. Επιμελείται του εορταστικού στολισμού του Δήμου 
στις εθνικές εορτές, κατά την περίοδο των Χριστου−
γέννων, του Πάσχα και γενικώς όποτε αυτό απαιτείται.

25. Παρακολουθεί και επιβλέπει την εφαρμογή των 
σχεδίων του και ελέγχει τα συνεργεία ως προς το χρο−
νικό προγραμματισμό και την ποιότητα των εργασιών. 

26. Ενεργεί για τη φωταγώγηση των χώρων στους 
οποίους ο Δήμος οργανώνει κάθε μορφής εκδηλώσεις. 

Β)Αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας 
1. Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασµό της πολιτι−

κής προστασίας της περιοχής του Δήµου, στο πλαίσιο 
του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού και µεριµνά για την 
εφαρµογή των σχετικών προγραµµάτων, µέτρων και 
δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού 
σχεδιασµού. 

2. Υποστηρίζει το συντονισµό και επιβλέπει το έργο 
της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιµό−
τητα, αντιµετώπιση κρίσεων και αποκατάσταση των 
καταστροφών που συµβαίνουν στην περιοχή του Δήµου. 

3. Μεριµνά για τη διάθεση και συντονίζει τη δράση 
του απαραίτητου δυναµικού και µέσων (με τη συγκρό−
τηση των απαραίτητων συνεργείων) για την πρόληψη, 
ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των κα−
ταστροφών στην περιοχή του Δήµου.
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4. Παρέχει συνδρομή στην αρμόδια πυροσβεστική υπη−
ρεσία με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτει, για την 
αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν 
δασικό χαρακτήρα. 

5. Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις 
αρµόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών 
περιοχών του Δήµου, συµµετέχει στην οργάνωση της 
πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις 
για την αποκατάσταση των δασών. Στο Τμήμα Περιβάλ−
λοντος και Πολιτικής Προστασίας υπάγονται οι φύλακες 
δασών και πλατειών.

6. Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού του 
Δήμου και του έκτακτου προσωπικού σε θέματα αντι−
μετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης κρίσεων.

7. Ενημερώνει τους πολίτες για τη λήψη προληπτικών 
μέτρων, ενώ υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης των 
πολιτών σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσι−
κών ή άλλων καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης.

8.3. ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Το Τμήμα αυτό έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, της 

ανάπτυξης, συντήρησης και επέκτασης του αστικού 
πρασίνου στους δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους 
της πόλης (π.χ. άλση, πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, 
νησίδες, δενδροστοιχίες πεζοδρομίων, παρτέρια, κλπ.) 
και στις αυλές και κήπους δημοτικών κτιρίων (π.χ. Βρε−
φονηπιακών Σταθμών, Βιβλιοθηκών, Κ.Α.Π.Η., Δημοτικών 
Ιατρείων, κλπ.), Δημοτικού Κοιμητηρίου, Ιερών Ναών και 
Δημόσιων Σχολείων. 

Α) Αρμοδιότητες Σχεδιασμού και Εποπτείας Πρασίνου
1. Προετοιμάζει το πρόγραμμα δράσης του Τμήμα−

τος που αφορά στον καθορισμό των αναγκαίων έργων, 
επεμβάσεων και προτεραιοτήτων, με στόχο την υλοποί−
ηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την αειφόρο 
περιβαλλοντική ανάπτυξη της πόλης.

2. Μεριμνά για την ασφαλή και αποτελεσματική ένταξη 
του πρασίνου στους ανοικτούς χώρους του Δήμου με 
στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσα στον 
αστικό χώρο.

3. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση 
των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη 
διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων 
πρασίνου του Δήµου (π.χ. νέες μέθοδοι καλλιεργειών 
και φυτοπροστασίας, κλπ.).

4. Συντάσσει μελέτες και τεχνικές προδιαγραφές: α) 
για την προμήθεια των απαιτούμενων τεχνικών μέσων 
και υλικών για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέ−
λεση των λειτουργιών της ανάπτυξης και συντήρησης 
του πρασίνου (π.χ. κηποτεχνικών μηχανημάτων και 
εργαλείων, υλικών αυτόματου ποτίσματος, χώματος, 
πασσάλων, μέσων βιολογικής αντιμετώπισης εντομολο−
γικών ασθενειών δένδρων, κλπ.), β) για την προμήθεια 
του απαιτούμενου φυτοτεχνικού υλικού (π.χ. λιπασμά−
των, φυτοφαρμάκων, σπόρων, φυτών, θάμνων, δένδρων, 
κλπ.), γ) για εργασίες που εκτελούνται από τρίτους (π.χ. 
κλαδέματος δένδρων ύψους μεγαλύτερου των 15,00 μ., 
χημική αντιμετώπιση εντομολογικών ασθενειών δέν−
δρων, κλπ.).

5. Μεριµνά για την αποδοτική λειτουργία του φυτωρί−
ου του Δήµου και των χώρων αποθήκευσης μηχανημά−
των, εργαλείων, λιπασµάτων και λοιπών υλικών.

6. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από 
την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επέκτασης 

πρασίνου και διαµορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς 
δείκτες αποδοτικότητας. 

7. Διαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη 
διενέργεια των εργασιών συντήρησης και επέκτασης 
πρασίνου (π.χ. φυτεύσεις, λίπανση, πότισµα, κλάδεµα, 
κοπές δένδρων, μηχανική και βιολογική αντιμετώπιση 
εντομολογικών ασθενειών δένδρων, κλπ.). 

8. Εξετάζει τα αιτήματα κοπής δένδρων σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία και εισηγείται σχετικά.

9. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη 
συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων 
εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επέκτασης πρα−
σίνου και εισηγείται σχετικά προγράµµατα αναγκών 
ανθρώπινου δυναµικού. 

10. Συγκροτεί και οργανώνει συνεργεία άμεσης επέμ−
βασης σε περιπτώσεις επειγουσών αναγκών και σε ότι 
αφορά τις αρμοδιότητες του Τμήματος. 

11. Παρακολουθεί την κανονική εφαρµογή των προ−
γραµµάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης και 
επέκτασης πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των 
αποτελεσµάτων των σχετικών εργασιών. 

12. Καταρτίζει και µεριµνά για την εφαρµογή προ−
γραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού συντήρησης 
του πρασίνου του Δήµου.

13. Μεριμνά για τον έγκαιρο εφοδιασμό του Δήμου με 
τους απαραίτητους σπόρους, φυτά, θάμνους, δένδρα και 
κάθε είδους φυτοτεχνικό υλικό, εργαλεία−μηχανήματα, 
που χρησιμοποιούνται για συντήρηση, εμπλουτισμό και 
διάδοση του πρασίνου στο Δήμο.

14. Επιβλέπει τις εργασίες που εκτελούνται από τρί−
τους στον τομέα ευθύνης του.

Β) Αρμοδιότητες Συντήρησης και Επέκτασης Πρασίνου 
1. Διαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµα−

τα και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των 
εργασιών συντήρησης και επέκτασης πρασίνου και κη−
ποτεχνίας. 

2. Διενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά 
µέσα το έργο της συντήρησης και επέκτασης πρασίνου 
και κηποτεχνίας (π.χ. καλλιέργεια και φροντίδα φυτών, 
δενδρυλλίων, προστασία δένδρων−φυτών από εχθρούς 
και ασθένειες, νέες φυτεύσεις−αναδασώσεις, εγκατά−
σταση και συντήρηση αυτόματου ποτίσματος, κλαδέ−
ματα και κοπές δένδρων με ανυψωτικό καλαθοφόρο 
μηχάνημα, κλπ.). 

3. Μεριµνά για το σωστό χειρισµό και τη διατήρηση 
σε καλή κατάσταση των τεχνικών µέσων που χρησιµο−
ποιούν τα συνεργεία του Τµήµατος. 

4. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία 
για την εκτέλεση των προγραµµάτων πρασίνου του 
Τµήµατος.

5. Εκτελεί εργασίες άμεσης επέμβασης κατόπιν ακραί−
ων καιρικών φαινομένων (π.χ. σε περίπτωση πτώσης 
δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους, κλπ.).

6. Εκτελεί εργασίες αποψίλωσης σε όλους τους χώ−
ρους που ανήκουν στο Δήμο.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος με τα επιμέρους Τμή−
ματά της μεριμνά για τη σύνταξη μελετών που έχουν 
σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητες (π.χ. προμήθεια 
οχημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού, ελαστικών, 
λιπαντικών, καυσίμων, ανταλλακτικών, υλικών, εργαλεί−
ων, ασφάλιση οχημάτων, εργασίες με τα απαιτούμενα 
ανταλλακτικά σε εξωτερικά συνεργεία, προμήθεια ει−
δών και εξοπλισμού πρασίνου, κλπ.) και γενικότερα με 
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αντικείμενο γενικού περιβαλλοντικού περιεχομένου με 
το οποίο ασχολείται η Διεύθυνση/Τμήμα και με την 
προϋπόθεση ότι η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί σε 
κωδικό προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στην καθ’ ύλην 
αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος με τα επιμέρους Τμήματά 
της ασκεί γενικά κάθε άλλη εργασία και αρμοδιότητα 
που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ. και έχει 
σχέση με το αντικείμενο λειτουργίας της, ενώ συνερ−
γάζεται με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες για τη 
νόμιμη, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του 
Δήμου, καθώς και για την τήρηση των όρων, μέτρων και 
διατάξεων που προβλέπονται στην κείμενη περιβαλλο−
ντική νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφά−
σεις (π.χ. Κανονισμός Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 
Περιβαλλοντική Πολιτική Δήμου, Τοπικό Συντονιστικό 
Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, 
κλπ.) που εκδίδει η δημοτική αρχή.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄: 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Άρθρο 9: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής είναι αρµόδια για 
το σχεδιασµό και την εφαρµογή της κοινωνικής πολι−
τικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων, καθώς και 
για την προστασία και προαγωγή της δηµόσιας υγείας 
στην περιοχή του Δήµου, µε τη λήψη των κατάλληλων 
µέτρων και τη ρύθµιση των σχετικών δραστηριοτήτων. 
Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρµόδια για την προώ−
θηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και την προώθηση 
της Δια Βίου Μάθησης, του Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νέας Γενιάς. 

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο 
πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύ−
ουσες διατάξεις νόµων, διαταγµάτων και υπουργικών 
αποφάσεων. Οι αρμοδιότητες των τριών (3) Τμημάτων 
της Διεύθυνσης είναι οι εξής:

9.1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και ΑΛΛΗΛΕΓ−
ΓΥΗΣ

9.1.1. Αρμοδιότητες Σχεδιασµού / Συντονισµού / Πα−
ρακολούθησης και Εφαρμογών Κοινωνικής Πολιτικής 

1. Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται 
και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή 
συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστή−
ριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής 
ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λει−
τουργία νομικών προσώπων, ιδρυµάτων και επιχειρή−
σεων (π.χ. παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, βρεφο−
κομεία, ορφανοτροφεία, κέντρα ανοικτής περίθαλψης, 
ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλι−
κιωμένων, γηροκομείων κλπ.). 

2. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµο−
γή προγραµµάτων ή συμμετέχει σε προγράµµατα και 
δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων 
οµογενών, µεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, 
οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

3. Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται 
και µεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και 
προγραμμάτων που αφορούν την κοινωνική φροντίδα 
της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικι−

ωμένων, των ατόμων µε αναπηρία καθώς και ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων. 

4. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή 
κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που στο−
χεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των 
δηµοτών µε την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων 
για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή 
της ψυχικής υγείας (µε τη δημιουργία δηµοτικών ιατρεί−
ων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και 
αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής 
υγείας, κέντρων συµβουλευτικής στήριξης των θυµάτων 
της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων 
προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογό−
νων ουσιών). 

5. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή 
προγραµµάτων και δράσεων για τη νεολαία, καθώς και 
πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παρα−
βατικότητας στην περιοχή του Δήµου µε τη δηµιουργία 
Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας. 

6. Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκη−
ση κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο (π.χ. μέσω 
της εκπόνησης και περιοδικής αναπροσαρµογής ενός 
«Τοπικού Συµφώνου Κοινωνικής Πολιτικής»).

7. Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύω−
ση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως: 

o οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήµου, 
o οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νοµικών Προσώπων 

του Δήµου, 
o οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), 
o οι υπηρεσίες και δοµές κοινωνικής προστασίας της 

Περιφέρειας και του Κράτους,
o τα αντιπροσωπευτικά σώµατα των οµάδων − χρη−

στών. 

8. Υλοποιεί δράσεις και προγράµµατα κοινωνικής 
πολιτικής, συμπληρωματικά µε τις δράσεις και τα προ−
γράµµατα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από 
τα Νοµικά Πρόσωπα του Δήµου. Στο πλαίσιο αυτό εν−
δεικτικά: 

1. Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των 
επιδομάτων πρόνοιας σε συνεργασία με την υπηρεσία 
Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας. 

2. Ασκεί κοινωνική εργασία µε άτοµα, οικογένειες και 
κοινωνικές οµάδες. 

3. Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής 
και κοινωνικής υποστήριξης. 

4. Συνεργάζεται µε τα σχολεία της περιοχής για ενη−
μέρωση σε κοινωνικά θέµατα (π.χ. AIDS, ναρκωτικά, κλπ.) 
και σε συνεργασία µε τους συλλόγους γονέων διοργα−
νώνει Σχολές Γονέων.

5. Υλοποιεί προγράµµατα πρόληψης και αντιμετώπι−
σης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων (π.χ. 
προσφύγων, µεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμέ−
νων, υπερηλίκων κλπ.). 

6. Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλπομένων σε 
ιδρύµατα κλειστής περίθαλψης. 

7. Υλοποιεί δράσεις προστασίας µονογονεϊκών οικο−
γενειών. 

9. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει τοπικά προ−
γράµµατα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συµµε−
τέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες άλλων 
φορέων, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχό−
λησης στην περιοχή του Δήµου και ενδεικτικά: 
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1. Μεριµνά για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 
και της επαγγελµατικής κατάρτισης προωθώντας την 
ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελµατικού Προσα−
νατολισµού και Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, 
σε συνεργασία και µε το Τµήµα Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Πολιτισµού και με άλλους φορείς. 

2. Μεριµνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναµι−
κού της περιοχής του Δήµου µε την ανάπτυξη συµβου−
λευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώ−
θηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 
Μεριµνά για τη δηµιουργία και λειτουργία µηχανισµών 
ενηµέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλη−
σης στην περιοχή. 

9.1.2. Αρμοδιότητες οργάνωσης δικτύου κοινωνικού 
εθελοντισμού και αλληλεγγύης

1. Προωθεί την επικοινωνία και συνεργασία για τη 
δημιουργία δικτύου κοινωνικής υποστήριξης και αλλη−
λοβοήθειας. 

2. Προωθεί το θεσμό του εθελοντισμού ως μία ευρεί−
ας μορφής κοινωνική πολιτική και έχει την ευθύνη για 
την εκπαίδευση, την εποπτεία και την υποστήριξη του 
έργου των εθελοντών.

3. Ευαισθητοποιεί τους πολίτες του Δήμου και φρο−
ντίζει να τους δοθούν ευκαιρίες για συμμετοχή στην 
κοινωνική ζωή και ανάπτυξη της πόλης. 

4. Συγκροτεί ομάδες εθελοντών σύμφωνα με την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος, τις ιδιαίτερες γνώσεις και 
ικανότητές τους, καθώς και τις ανάγκες της πόλης μας. 
Οι εθελοντές υποστηρίζουν δράσεις όπως αιμοδοσία, 
«Βοήθεια στο Σπίτι», τα Κ.Α.Π.Η., τα Δημοτικά Ιατρεία, 
τους Παιδικούς Σταθμούς, τη Δανειστική Παιγνιοθήκη 
για παιδιά με αναπηρίες. κ.α.

5. Παράλληλα, ενθαρρύνει και προωθεί νέες δράσεις 
για τους υποψήφιους εθελοντές και συνεργάζεται με 
τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες οργανώσεις.

6. Συγκροτεί και οργανώνει το εθελοντικό κίνημα για 
την αποφυγή της αποσπασματικής δράσης των εθε−
λοντών, σε συνεργασία με φορείς και συλλόγους που 
προωθούν εθελοντικές δράσεις.

9.1.3. Αρμοδιότητες για την οργάνωση δράσεων στή−
ριξης Ατόμων με Αναπηρίες (Α.μεΑ.) και ευπαθών κοι−
νωνικών ομάδων

1. Διεξάγει κοινωνικές έρευνες και καταγράφει άτομα 
με αναπηρίες στην περιοχή του Δήμου.

2. Προωθεί δράσεις όπως μείωση δημοτικών τελών 
για άτομα με αναπηρίες.

3. Ερευνά προγράμματα υποστήριξης για εύρεση ερ−
γασίας των ατόμων με αναπηρίες, τους ενημερώνει και 
τους κατευθύνει. Παράλληλα ενημερώνει και ευαισθη−
τοποιεί την τοπική κοινωνία με σκοπό την αύξηση των 
θέσεων εργασίας που αφορούν Α.μεΑ.

4. Προτείνει προς το Τμήμα την ίδρυση κέντρου δη−
μιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ−
ΑμεΑ) και έχει την ευθύνει της λειτουργίας του.

5. Προτείνει την ’ιδρυση κέντρων υποστήριξης και απο−
κατάστασης ατόμων με αναπηρία, κατασκηνώσεις, κ.α. 
Έχει την ευθύνη για προγράμματα κοινωνικής ένταξης 
των ατόμων αυτών.

6. Υλοποιεί προγράμματα ή συμμετέχει σε προγράμ−
ματα και δράσεις για την ένταξη παλλινοστούντων ομο−
γενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική και 
πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

7. Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπι−

σης ψυχοκοινωνικών αναγκών ή οικογενειακών προ−
βλημάτων προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, 
φυλακισμένων.

8. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων υλοποιείται η 
επιμέρους δράση με την επωνυμία «Μουσικοκινητικό 
Εργαστήρι για Α.μεΑ.» του Δήμου η οποία:

1. Μεταφέρει στα παιδιά ένα σύνολο γνώσεων που 
τους ωφελεί πολλαπλά και τους ομορφύνει τη ζωή.

2. Βελτιώνει το γνωστικό τους επίπεδο, τις δεξιότη−
τες τους, την κινητική ή κοινωνική τους συμπεριφορά 
ή κατάσταση.

3. Βελτιώνει την κοινωνικότητα και την ανεξαρτητο−
ποίηση τους.

4. Ασκεί θετική επίδραση και ενθαρρύνει τους κου−
ρασμένους ή σε πολλές περιπτώσεις αποκαρδιωμένους 
κηδεμόνες των παιδιών. 

5. Μέσα από το Μουσικοκινητικό Εργαστήρι προσφέ−
ρεται η σύνθετη εκείνη εκπαιδευτική και παιδαγωγική 
δραστηριότητα που αφορά όλους τους ανθρώπους με 
αναπηρίες και που χρησιμοποιεί συνυφασμένα τη μου−
σική (μελωδία, ρυθμό, αρμονία) και την προσαρμοσμένη 
κινητική αγωγή (Ειδική Φυσική Αγωγή). 

6. Παράλληλα, παρέχεται Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη 
των συμμετεχόντων ατόμων και των οικογενειών τους. 
Καταγράφονται οι ανάγκες τους μέσω ερωτηματολο−
γίων για το σχεδιασμό και την οργάνωση καινούργιων 
προγραμμάτων και ενημερώνονται για τις κοινωνικο−
προνοιακές παροχές.

7. Μέσα από κατάλληλα βοηθήματα ή προσαρμογές 
επιδιώκεται η ανάπτυξη αισθητικοκινητικών ή αισθητι−
κοαντιληπτικών ικανοτήτων βοηθώντας στην ικανότητα 
επικοινωνίας, δραστηριοποίησης και οργάνωσης της 
καθημερινής τους ζωής.

8. Εφαρμόζονται προγράμματα Δημιουργικής Απασχό−
λησης, Ψυχαγωγίας και Κοινωνικοποίησης των Ατόμων 
(π.χ. εικαστικά, παρακολούθηση θεατρικών έργων ή κι−
νηματογραφικών προβολών σε κεντρικό κινηματογράφο 
του Δήμου, επισκέψεις σε Μουσεία και περίπατοι στην 
πόλη, γνωριμία με υπηρεσίες κλπ.).

9. Επίσης προωθούνται δράσεις όπως μείωση δημοτι−
κών τελών για άτομα με αναπηρίες. Ερευνά προγράμ−
ματα υποστήριξης για εύρεση εργασίας των ατόμων 
με αναπηρίες, τους ενημερώνει και τους κατευθύνει. 
Παράλληλα ενημερώνει και ευαισθητοποιεί την τοπική 
κοινότητα με σκοπό την αύξηση των θέσεων εργασίας 
που αφορούν Α.μεΑ. 

9.1.4. Αρμοδιότητες Εποπτείας και Ελέγχου
1. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικών 

και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθµών. 
2. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύµατα παιδι−

κής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί 
σταθµοί) και ευθύνεται για την λειτουργία των παιδικών 
εξοχών. 

3. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυµάτων 
παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους 
ή σωµατεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

4. Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωµατεί−
ων και ιδρυµάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισµό τους 
και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις που 
δίδονται σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε κοι−
νωφελείς σκοπούς. 

5. Μεριµνά για το διορισµό των µελών διοικητικών 
συµβουλίων και εποπτεύει και ρυθµίζει θέµατα λειτουρ−
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γίας ιδρυµάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας 
του παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριµνας, Παιδι−
κών Σταθµών, Παιδικών Εξοχών, παραρτηµάτων ΠΙΚΠΑ 
και ΚΕΠΕΠ). 

6. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 
επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωµένων ή ατόµων που 
πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία. 

7. Μεριµνά για τον ορισµό µελών του Διοικητικού 
Συµβουλίου των Ταµείων Πρόνοιας και Προστασίας 
Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταµείων είναι στο Δήµο. 

9.1.5. Αρμοδιότητες Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοι−
νωνικής Πρόνοιας

1. Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων κοινω−
νικής πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων 
και οικονοµικά αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και 
σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο 
µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

1. Μεριµνά για την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης των 
αυτοστεγαζοµένων, για τη σχετική µίσθωση ακινήτων, 
τη ρύθµιση διαφόρων θεµάτων κοινωνικής κατοικίας 
και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας 
νοµοθεσίας. 

2. Εκδίδει πιστοποιητικά οικονοµικής αδυναµίας. 
3. Μεριµνά για την καταβολή επιδοµάτων σε τυφλούς, 

κωφάλαλους, ανασφάλιστους, τετραπληγικούς, παρα−
πληγικούς και ακρωτηριασµένους, διανοητικά καθυστε−
ρηµένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από 
εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους 
ανήλικους, υποφέροντες από αιµολυτική αναιµία και 
βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτοµα δικαι−
ούµενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και των 
οικείων κανονιστικών ρυθµίσεων. 

4. Εισηγείται τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οι−
κηµάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους. 

5. Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστι−
κής συνδροµής. 

6. Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοι−
νωνικής προστασίας. 

7. Εισηγείται τη χορήγηση αδειών διενέργειας λαχει−
οφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών. 

8. Χορηγεί κάρτες αναπηρίας έπειτα από γνωµάτευση 
της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας. 

9. Χορηγεί βιβλιάρια ανασφαλίστων έπειτα από έκδο−
ση σχετικών πιστοποιητικών.

2. Επιµελείται των θεµάτων που αφορούν ασφαλισµέ−
νους του Ο.Γ.Α. δηµότες και εκδίδει βιβλιάρια και βεβαι−
ώσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει 
τους ασφαλισµένους αυτούς. 

9.1.6. Αρμοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή 

προγραµµάτων και µέτρων που στοχεύουν στην ισότητα 
γυναικών και ανδρών σε όλους τους τοµείς. Στο πλαίσιο 
αυτό µεριµνά για: 

1. Τη λήψη µέτρων για την πρόληψη και καταπολέµηση 
της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών.

2. Την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέµηση των 
κοινωνικών στερεοτύπων µε βάση το φύλο. 

3. Την ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων για ευπαθείς 
οµάδες γυναικών. 

4. Την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συµµε−
τοχής των γυναικών στην απασχόληση. 

5. Την λήψη μέτρων για την εναρµόνιση επαγγελµα−
τικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. 

6. Την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολι−
τική συµµετοχή των γυναικών και την προώθησή τους 
στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

9.1.7. Αρμοδιότητες Κοινωνικών Δομών και Προγραμ−
μάτων

α) Κ.Α.Π.Η. (Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων) 
1. Σχεδιάζει,προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρ−

μογή προγραμμάτων (π.χ. Δημιουργική Απασχόληση, 
Κοινωνική Επανένταξη, Εθελοντισμός, κλπ.) και μέτρων 
που αφορούν στην προαγωγή της υγείας και της ποιό−
τητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων (Γ’ και Δ΄ ηλικίας). 

2. Παρέχει δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες (π.χ. κοινω−
νική εργασία, ψυχολογική στήριξη, οικονομική ενίσχυση, 
κλπ.) και υπηρεσίες υγείας (π.χ. φυσικοθεραπεία, εργο−
θεραπεία, νοσηλευτική φροντίδα, κλπ.). 

3. Εφαρμόζει προγράμματα δημιουργικής απασχό−
λησης και κοινωνικής επανένταξης (π.χ. ψυχαγωγικά, 
ιατρο−κοινωνικά, ψυχολογικής στήριξης, ομάδες δρα−
στηριοτήτων, κλπ.). 

β) Κοινωνικές Δομές
Οργανώνει και λειτουργεί κοινωνικά προγράμματα 

(π.χ. «Βοήθεια στο Σπίτι», κλπ.) προκειμένου να εξυπη−
ρετήσει μοναχικά, άπορα, ασθενή άτομα της Γ’ και Δ΄ 
ηλικίας και Α.μεΑ. που υστερούνται κοινωνικού δικτύου 
και οικογένειας ώστε να παραμείνουν ενεργά στο δικό 
τους περιβάλλον (αποφυγή ιδρυματοποίησης). 

Η βοήθεια συνίσταται σε παροχή υπηρεσιών που 
αφορούν κατ’ οίκον επισκέψεις για: κοινωνική εργασία, 
οικονομική ενίσχυση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
καθημερινή σίτιση σε απόρους, καθαριότητα και ευπρε−
πισμό του χώρου κατοικίας των ηλικιωμένων, ατομική 
υγιεινή, αγορά τροφίμων, κλπ., καθώς και συνοδεία σε 
νοσοκομεία, ιατρεία και υπηρεσίες που έχει ανάγκη ο 
ηλικιωμένος.

γ) Κ.Η.Φ.Η. (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων)
1. Συντονίζει, οργανώνει, εποπτεύει και εφαρμόζει 

προγράμματα (π.χ. ψυχαγωγικά, κλπ.) και δράσεις που 
αφορούν στην ποιότητα των παρεχόμενων κοινωνικών 
υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας του Κ.Η.Φ.Η. που λει−
τουργεί σαν ξενώνας φιλοξενίας ατόμων Γ’ και Δ’ ηλικί−
ας, καθώς επίσης και ατόμων με ειδικές παθήσεις, (π.χ. 
ανοϊκούς ασθενείς, κλπ.). 

2. Συνεργάζεται με όλους τους φορείς που ασχο−
λούνται με την Γ’ και Δ’ ηλικία σε τοπικό και κρατικό 
επίπεδο.

δ) Δημοτικό Γηροκομείο 
1. Ελέγχει, οργανώνει και συντονίζει τη λειτουργία 

των προγραμμάτων και των δράσεων του Δημοτικού 
Γηροκομείου. 

2. Παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες (π.χ. κοινωνική εργα−
σία, ψυχολογική στήριξη, κλπ.) και υπηρεσίες υγείας (π.χ. 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φυσικοθεραπεία, εργοθε−
ραπεία, νοσηλευτική φροντίδα, κλπ.) και εφαρμόζει προ−
γράμματα ψυχαγωγικά, καθημερινής σίτισης, ατομικής 
υγιεινής και δράσης που έχουν σαν σκοπό να προάγουν 
και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των χρηστών. 

3. Φροντίζει για την αξιοπρεπή και άνετη διαμονή και 
διαβίωση των χρηστών μέσα στα πλαίσια της κλειστής 
περίθαλψης, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται με τους 
φορείς ανοικτής περίθαλψης του Δήμου (π.χ. Κ.Α.Π.Η., 
Κ.Η.Φ.Η., Κ.Ψ.Υ., κλπ.).
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ε) Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο
Το δημοτικό κοινωνικό παντοπωλείο είναι υπηρεσία 

παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την 
ένδυση απόρων κατοίκων, προερχόμενα από δωρεές 
και χορηγίες. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος μπορεί να 
διοργανώνει και συσσίτια για τη διανομή φαγητού σε 
άπορους κατοίκους. Κάθε λεπτομέρεια για την ίδρυση, 
οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του δημοτικού 
κοινωνικού παντοπωλείου ρυθμίζεται από αντίστοιχο 
νομοθετικό πλαίσιο.

9.2. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

9.2.1. Αρμοδιότητες Εποπτείας, Ελέγχου και Προαγω−
γής Δημόσιας Υγείας 

1. Σχεδιάζει, προγραµµατίζει και µεριµνά για την 
εφαρµογή µέτρων για την προστασία της δηµόσιας 
υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδο−
σίες που δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

α) Μεριµνά για τον υγειονοµικό έλεγχο των δηµοτικών 
δεξαµενών νερού.

β) Μεριµνά για τον υγειονοµικό έλεγχο των κατα−
στηµάτων και επιχειρήσεων. 

γ) Μεριµνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοι−
νής ησυχίας και της εκποµπής ρύπων, θορύβων και άλ−
λων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα.

2. Σχεδιάζει και υλοποιεί, σε συνεργασία με τις αρμό−
διες υπηρεσίες, προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθη−
τοποίησης των πολιτών σε θέματα που σχετίζονται με 
τη διατροφή, την υγιεινή και ασφάλεια, κλπ.

3. Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του 
προγράμματος περισυλλογής, περίθαλψης και διαχείρι−
σης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και δηµιουργίας και 
λειτουργίας καταφυγίων και δημοτικών ή διαδημοτικών 
κτηνιατρείων, σε συνεργασία με φιλοζωικά σωματεία 
και ενώσεις ή εθελοντές κλπ., σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία (Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/τ.Α΄/02−02−2012) «Για 
τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και 
την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη 
χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό». 

4. Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ευαισθητοποί−
ησης των πολιτών σε θέματα προστασίας αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς και πτηνών. 

5. Αντιμετωπίζει τις ανθυγιεινές καταστάσεις και τα 
έκτακτα περιστατικά (π.χ. νόσος των πτηνών, κλπ.) σε 
συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και άλλους φορείς (π.χ. 
Αστυνομία, Εισαγγελία, Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
Περιφέρειας, κλπ.).

6. Εφαρμόζει προγράμματα για την καταπολέμηση 
λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων.

7. Η επιβολή ή άρση υγειονομικών μέτρων, λόγω εμφά−
νισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητικών 
προς μεταφορά ζώων.

8. Η εφαρμογή, οργάνωση και εποπτεία της τεχνητής 
σπερματέγχυσης και του συγχρονισμού του οίστρου 
των ζώων.

9. Η παροχή γνωμάτευσης από τον αρμόδιο κτηνίατρο 
για υγειονομική καταλληλότητα των ζώων όταν πρόκει−
ται για πλανόδια έκθεση ζώων.

10. Η χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού 
γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, καθώς και ειδικής 
άδειας για αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων.

11. Η εφαρμογή και ο έλεγχος του συστήματος ανα−
γνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του 

Δήμου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων, 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τή−
ρηση ατομικών μητρώων).

12. Χορηγεί άδειες λειτουργίας καταστημάτων διατή−
ρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων.

13. Η χορήγηση αδειών, ανανέωσης, ανάκλησης και 
μεταβίβασης λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώ−
λησης κτηνιατρικών και αγροτικών φαρμακευτικών 
προϊόντων.

14. Χορηγεί σχετικές άδειες για την καταλληλότητα 
των αυτοκινήτων που μεταφέρουν ζώα.

15. Η χορήγηση αδειών λειτουργίας και η εποπτεία 
των ιδιωτικών κτηνιατρείων, κλινικών ιατρείων.

16. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που αφορά «Αγρο−
τική Ανάπτυξη−Κτηνοτροφία−Αλιεία» που αναφέρεται 
στην παρ. 5, άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 και προκύπτει 
και από την κείμενη νομοθεσία.

17. Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς. 
18. Παρέχει συνδροµή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενερ−

γεί ελέγχους ή άλλες πράξεις που ζητούν τα εντεταλµέ−
να όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύµφωνα µε τις οδηγίες τους.

19. Μεριµνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα 
δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής. 

20. Σχεδιάζει, προγραµµατίζει και µεριµνά για την 
εφαρµογή προγραµµάτων και µέτρων για την προαγωγή 
της δηµόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα 
µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύ−
ουσες διατάξεις: 

α) Μεριµνά για την εφαρµογή και διενέργεια προ−
γραµµάτων εµβολιασµών. 

β) Μεριµνά για την υλοποίηση ι) προγραµµάτων δηµό−
σιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, 
το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋ−
πολογισµό του αντίστοιχου Υπουργείου, ιι) εκτάκτων 
προγραµµάτων δηµόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται 
µε έκτακτη χρηµατοδότηση, ιιι) προγραµµάτων δηµό−
σιας υγείας που χρηµατοδοτούνται από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

γ) Εκδίδει τοπικές υγειονοµικές διατάξεις και λαµβάνει 
µέτρα σε θέµατα δηµόσιας υγιεινής. 

δ) Μεριµνά για την πληροφόρηση των δηµοτών για 
θέµατα δηµόσιας υγείας.

ε) Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε τις αντί−
στοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράµµατα 
για την προστασία και προαγωγή της δηµόσιας υγείας 
στην περιοχή αρµοδιότητας του Δήµου, σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις. 

21. Ρυθµίζει διάφορα διοικητικά ζητήµατα που σχετί−
ζονται µε τη δηµόσια υγεία στην περιοχή του Δήµου. 
Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που 
δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

α) Εισηγείται τον ορισµό ιατρών προς εξέταση επαγ−
γελµατιών και εργαζοµένων σε καταστήµατα υγειο−
νοµικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς 
βιβλιαρίων υγείας. 

β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς οι 
οποίοι πωλούν φάρµακα χωρίς άδεια, καθώς και σε 
βάρος ιατρών και φαρµακοποιών για κατοχή ή πώληση 
δειγµάτων φαρµάκων. 

γ) Εισηγείται τον ορισµό ελεγκτή γιατρού Ο.Γ.Α. για 
τα Ν.Π.Δ.Δ. της περιοχής του Δήµου. 

δ) Χορηγεί άδεια άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομ−
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μωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών−ποδιών και συγκρο−
τεί κάθε σχετική εξεταστική επιτροπή και πειθαρχικό 
συμβούλιο. 

9.2.2. Αρμοδιότητες Δημοτικών Ιατρείων και Προλη−
πτικής Ιατρικής

Τα Δημοτικά Ιατρεία παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθ−
μιας φροντίδας υγείας και προληπτικής ιατρικής και 
αγωγής υγείας και φροντίδας για όλες τις κοινωνικές 
ομάδες και ειδικότερα: 

1. Λειτουργούν ιατρεία όλων των ειδικοτήτων με έμ−
φαση στην πρόληψη και αποκατάσταση για την εξυπη−
ρέτηση των κατοίκων του Δήμου.

2. Διενεργούν εξετάσεις αίματος και ενεσοθεραπείες 
σε όλους τους κατοίκους του Δήμου.

3. Διοργανώνουν τακτικές αιμοδοσίες και συνεργά−
ζονται με νοσοκομεία λειτουργώντας τράπεζα αίματος 
του Δήμου.

4. Φροντίζουν για τη διενέργεια εμβολιασμών στους 
νόμιμους δικαιούχους−υπαλλήλους του Δήμου κατόπιν 
σχετικής γνωμοδότησης του Ιατρού Εργασίας.

5. Συνεργάζονται με την υπηρεσία Εθελοντισμού για 
την ενίσχυση του θεσμού του εθελοντή αιμοδότη.

9.3. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΠΟ−
ΛΙΤΙΣΜΟΥ 

9.3.1. Αρμοδιότητες Παιδείας 
1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικο−

τεχνικών υποδοµών για τα σχολεία της πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και 
σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο 
µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

α) Μεριµνά για τη συντήρηση, τη βελτίωση, την 
καθαριότητα και τη φύλαξη των υλικοτεχνικών υπο−
δοµών του εθνικού συστήµατος της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε την επιφύλαξη των 
αρµοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών και παρέχει 
κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές 
Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση 
των αρµοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε δι−
ατάξεις. 

β) Μεριµνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλλη−
λότητας, επιλογής και εκτίµησης της αξίας οικοπέδου 
για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οι−
κοπέδου µετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί 
ως διδακτήριο. 

γ) Συνεργάζεται µε τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της 
σχολικής στέγης, καθώς και την ανέγερση σχολικών 
κτιρίων. 

δ) Μεριµνά για τη µίσθωση ακινήτων για τη στέγαση 
δηµόσιων σχολικών µονάδων, τη στέγαση και συστέγα−
ση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης καθορίζει την 
αποκλειστική χρήση ορισµένων χώρων του διδακτηρίου 
από κάθε σχολική µονάδα, καθώς και την κοινή χρήση 
των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας της 
κάθε συστεγαζόµενης σχολικής µονάδας, σε συνεργα−
σία με την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης της ακίνητης 
περιουσίας του Δήμου. 

ε) Συνεργάζεται µε τη Δηµοτική Επιτροπή Παιδείας, 
την ενηµερώνει για θέµατα της αρµοδιότητάς της και 
της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για 
τη λειτουργία της. 

2. Μελετά και εισηγείται για τη ρύθµιση ζητηµάτων 
εύρυθµης λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης 

και των σχολείων της πρωτοβάθµιας και της δευτερο−
βάθµιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα 
µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύ−
ουσες διατάξεις: 

α) Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρή−
σεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγµατοποίηση εκ−
δηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε τη 
Σχολική Επιτροπή. 

β) Μεριµνά για την µεταφορά µαθητών από τον τόπο 
διαµονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαµβανοµένης της 
µεταφοράς των µαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, κα−
θώς και της µεταφοράς και σίτισης µαθητών µουσικών 
γυµνασίων και λυκείων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών.

γ) Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και 
κηδεµόνων. 

δ) Εγκρίνει την εγκατάσταση, μεταφορά ή επισκευή 
τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρό−
σθετων και παράλληλων) στα σχολεία. 

ε) Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώ−
σεις για τους µαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής 
Επιτροπής. 

στ) Μεριµνά για το διορισµό και την αντικατάσταση 
διοικητών των ιδρυµάτων που χορηγούν υποτροφίες, 
εφόσον έχουν τοπική σηµασία. 

ζ) Εγκρίνει οποιαδήποτε µίσθωση ιδιωτικού αυτοκι−
νήτου δηµόσιας χρήσης για µεταφορά προσώπων και 
υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών. 

η) Εισηγείται τον καθορισµό κοινωφελούς χρήσης των 
σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους. 

θ) Εισηγείται την κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές 
Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχο−
λικών κτιρίων. 

ι) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύ−
ουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεµόνες που δεν 
εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αµελούν 
για την τακτική φοίτησή τους. 

ια) Εισηγείται τη διακοπή µαθηµάτων, λόγων έκτακτων 
συνθηκών ή επιδηµικής νόσου, εντός των διοικητικών 
ορίων του οικείου Δήµου. 

9.3.2. Αρμοδιότητες Δια Βίου Μάθησης και Προγραμ−
μάτων

1. Σχεδιάζει και µεριµνά για την εφαρµογή πολιτικών, 
προγραµµάτων και δράσεων για την υποστήριξη των 
µαθητών της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κα−
τοίκων. Περιλαµβάνονται αρµοδιότητες όπως: 

α) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών. 
β) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής 

απασχόλησης παιδιών. 
γ) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής 

αγωγής. 
2. Μεριµνά για το σχεδιασµό και την εκτέλεση προ−

γραµµάτων δια βίου µάθησης στο πλαίσιο του αντί−
στοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραµµατισµού, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό 
και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο 
µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

α) Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού 
προγράµµατός του, το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µά−
θησης, µε βάση το Εθνικό Πρόγραµµα Δια Βίου Μάθησης 
και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραµµα δια βίου 
µάθησης (Ν. 3879/2010, άρθρο 8). Το τοπικό πρόγραµµα 
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δια βίου µάθησης περιλαµβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προ−
γράµµατα ή επιµέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρµογής της δηµό−
σιας πολιτικής δια βίου µάθησης σε τοπικό επίπεδο. 

β) Μεριµνά για την εφαρµογή του τοπικού προγράµµα−
τος δια βίου µάθησης και διαχειρίζεται την εφαρµογή 
των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική 
εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήµου. 

γ) Εισηγείται την ίδρυση και µεριµνά για τη λειτουργία 
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) που εφαρµόζουν 
το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης και τα οποία 
οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του Τµήµατος, είτε στο 
πλαίσιο νοµικού προσώπου του Δήµου. 

δ) Μεριµνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών 
δοµών και την εφαρµογή προγραµµάτων της Γενικής 
Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προ−
γραµµατικών συµβάσεων που συνάπτει ο Δήµος µε τη 
Γενική Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης. 

ε) Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων των Κέ−
ντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 
στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτει 
ο Δήµος µε το Υπουργείο.

στ) Ασκεί τις αρµοδιότητες λαϊκής επιµόρφωσης ή γε−
νικής εκπαίδευσης ενηλίκων που µεταφέρονται από τη 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση µαζί µε την αντίστοιχη επιχει−
ρησιακή µονάδα ή αποκεντρωµένη δοµή υπηρεσιακής µο−
νάδας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879/2010. 

9.3.3. Αρμοδιότητες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας 
Γενιάς

Υλοποιεί δράσεις και προγράµµατα στους τοµείς 
του Πολιτισµού, του Αθλητισµού και της Νέας Γενιάς, 
συµπληρωµατικά µε τις δράσεις και τα προγράµµατα 
που υλοποιούνται από τα Νοµικά Πρόσωπα του Δήµου.

1. Τηρεί το µητρώο νέων και συνεργάζεται µε το Δηµο−
τικό Συµβούλιο Νέων για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανά−
πτυξη της προσωπικότητας των νέων.

2. Μεριµνά για την οργάνωση και εφαρµογή προ−
γραµµάτων που απευθύνονται στους νέους και συµµετέ−
χει στους σχεδιασµούς και τα προγράµµατα της Γενικής 
Γραµµατείας Νέας Γενιάς. 

3. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή 
πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων στον τοµέα του 
πολιτισµού, για την προστασία του τοπικού πολιτισµού, 
την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολι−
τιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. 

Περιλαµβάνονται πολιτικές, προγράµµατα και δράσεις 
όπως: 

α) Δηµιουργία πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, 
µουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων, θεάτρων, φι−
λαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών 
χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής, κλπ. 

β) Διοργάνωση και εφαρµογή πολιτιστικών προ−
γραµµάτων (π.χ. θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και 
άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, κλπ.). 

γ) Προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων καθώς 
και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.

δ) Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών 
και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παρα−
χωρούνται στο Δήµο από τρίτους. 

ε) Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

στ) Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού του−
ρισµού.

4. Μελετά και εισηγείται για τη ρύθµιση τοπικών πολι−
τιστικών θεµάτων. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις 
δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες 
διατάξεις: 

α) Εισηγείται για τη συµµετοχή εκπροσώπου του 
Δήµου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής 
εµβέλειας. 

β) Εισηγείται για την επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. τα οποία 
αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες 
στη χωρική αρµοδιότητα του Δήµου, καθώς και όσον 
συμβάλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του. 

γ) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων (ωδείων, 
µουσικών σχολών, χορωδιών, συµφωνικών ορχηστρών 
και συγκροτηµάτων µουσικής δωµατίου). 

5. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή 
πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων για την προώ−
θηση του τοπικού αθλητισµού και την παροχή δυνα−
τοτήτων άθλησης στους κατοίκους. Περιλαµβάνονται 
πολιτικές, προγράµµατα και δράσεις όπως: 

α) Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών 
εγκαταστάσεων (π.χ. δηµοτικά γυµναστήρια, αθλητικά 
κέντρα και δηµοτικοί χώροι άθλησης). 

β) Προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυ−
σης του µαζικού αθλητισµού και διοργάνωση αθλητικών 
εκδηλώσεων. 

γ) Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέ−
ντρων που καθορίζονται µε διυπουργική απόφαση. 

6. Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δηµοτικών 
δοµών και νοµικών προσώπων που εφαρµόζουν προ−
γράµµατα και δράσεις στους τοµείς του πολιτισµού, 
του αθλητισµού και της Νέας Γενιάς. 

7. Τηρεί µητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφι−
στάµενη κατάσταση του τουρισµού στην περιοχή του 
Δήµου (π.χ. τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχει−
ρήσεις, τουριστικές υποδοµές, στοιχεία απασχόλησης, 
οικονοµικά στοιχεία κλπ.). 

8) Σχεδιάζει και εισηγείται προγράµµατα δράσεων 
παρέµβασης του Δήµου για την ανάπτυξη του του−
ρισµού και προγραμμάτων τουριστικής προβολής της 
περιοχής του Δήμου και μεριµνά για την εφαρµογή 
των προγραµµάτων αυτών, καθώς και την εφαρµογή 
µηχανισµών ενηµέρωσης/πληροφόρησης των επισκε−
πτών της περιοχής.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής με τα επιμέρους 
Τμήματά της μεριμνά για τη σύνταξη μελετών που έχουν 
σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητες και γενικότερα 
με αντικείμενο γενικού κοινωνικού περιεχομένου με το 
οποίο ασχολείται η Διεύθυνση/Τμήμα και με την προ−
ϋπόθεση ότι οι μελέτες αυτές δεν απαιτούν, λόγω της 
φύσης τους, εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία τεχνικού−
τεχνολογικού περιεχομένου ειδικοτήτων των θετικών 
επιστημών και η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί σε 
κωδικό προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στην καθ’ ύλην 
αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής με τα επιμέρους 
Τμήματά της ασκεί γενικά κάθε άλλη εργασία και αρ−
μοδιότητα που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ. 
και έχει σχέση με το αντικείμενο λειτουργίας της, ενώ 
συνεργάζεται με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες για 
τη νόμιμη, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του 
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Δήμου, καθώς και την επίτευξη των κοινωνικών σκοπών 
του Δήμου.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Άρθρο 10: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικητι−
κών Υπηρεσιών έχει την ευθύνη της σύννομης, εύρυθμης 
και αποτελεσματικής διαχείρισης των διαδικασιών που 
έχουν σχέση με τη λειτουργία του Δήμου ως διοικητική 
μονάδα. Έχει την ευθύνη για την τήρηση των διαδικασι−
ών και αρχείων που αφορούν τη δηµοτική κατάσταση 
και το σχεδιασµό και το συντονισµό εφαρµογής των πο−
λιτικών, συστηµάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν 
στην ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναµικού του Δήµου. Επίσης, είναι αρμόδια για την 
ίδρυση, λειτουργία, εποπτεία και υποστήριξη δημοτι−
κών υπηρεσιών, νομικών προσώπων, ιδρυμάτων, επι−
χειρήσεων, κλπ., και για την υποστήριξη των πολιτικών 
οργάνων του Δήµου και τη λειτουργία του κεντρικού 
πρωτοκόλλου.

Επίσης, είναι αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση 
της αλληλογραφίας του Δήμου, κατανομή αυτής στα 
επιμέρους τμήματα και υπηρεσίες, και γνωστοποίηση 
αυτής στο Δήμαρχο και στο Γενικό Γραμματέα. Παρα−
λαμβάνει δικόγραφα που αφορούν τις υποθέσεις του 
Δήμου, καταχωρεί αυτά σε ειδικό βιβλίο και τα προωθεί 
στις αρμόδιες διευθύνσεις με άμεση ενημέρωση της 
Νομικής Υπηρεσίας και της διοίκησης του Δήμου. Έχει 
την ευθύνη για τη διοίκηση των κλητήρων του Δήμου 
και διαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα 
για τη διακίνηση της αλληλογραφίας εκτός του κτιρίου 
του Δήμου. Επίσης φροντίζει για τη φύλαξη και την 
ασφάλεια του Δημαρχείου και των άλλων δημοτικών 
κτιρίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. 
Δημοτική Αστυνομία, κλπ.). Τέλος είναι υπεύθυνη για τη 
λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της Διεύθυνσης στο 
πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύ−
ουσες διατάξεις νόµων, διαταγµάτων και υπουργικών 
αποφάσεων. Οι αρμοδιότητες των πέντε (5) Τμημάτων 
της Διεύθυνσης είναι οι εξής:

10.1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

10.1.1. Αρμοδιότητες Διοίκησης
1. Μεριμνά για την ορκωμοσία και την εγκατάσταση 

του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων, τον ορι−
σμό Αντιδημάρχων και τηρεί αρχείο Δημοτικών Αρχών, 
καθώς και μητρώο προσώπων που διετέλεσαν Δήμαρχοι 
και Δημοτικοί Σύμβουλοι.

2. Επιμελείται των διαδικασιών μετάβασης στο εσωτε−
ρικό ή στο εξωτερικό Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, 
θεσμικών παραγόντων, υπηρεσιακών παραγόντων και 
μη, σε διεθνείς συναντήσεις, σεμινάρια, συνέδρια που 
γίνονται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, με θέματα 
που άπτονται των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του 
Δήμου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

3. Μεριμνά για την ανάρτηση των επιδιδόμενων στο 
Δήμο αποφάσεων, κλήσεων, προγραμμάτων, κλπ. 

4. Εισηγείται στο Δήμαρχο ή στα Δημοτικά Συλλογικά 
Όργανα τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων και επι−
τροπών (πλην των συλλογικών οργάνων διοίκησης για 

τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση 
ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμη−
θειών−υπηρεσιών) που προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία και σε συνεργασία με άλλους φορείς του 
δημοσίου, όπου προβλέπεται σχετικά.

5. Εποπτεύει τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις 
του Δήμου (π.χ. διοίκηση, λειτουργία αυτών, κατάργηση 
ή αλλαγή σκοπού, κλπ.). Ειδικότερα:

α) Επιμελείται των διαδικασιών σύστασης από το 
Δήμο νομικών προσώπων, ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, 
οποιασδήποτε μορφής, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. 

β) Επιμελείται των διαδικασιών τροποποίησης συστα−
τικών πράξεων των νομικών προσώπων.

6. Παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες σχετικά με τη σύ−
νταξη Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, Κανονισμών 
Λειτουργίας, κλπ. θεμάτων που αφορούν τη διοίκηση 
και λειτουργία αυτών, σε συνεργασία με το Γραφείο 
Στρατηγικού Προγραμματισμού−Οργάνωσης και Πλη−
ροφορικής.

7. Μεριµνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέ−
ντρου του Δήµου. 

8. Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο του Δήμου.
9. Μεριμνά για την εκκαθάριση του αρχείου του Δήμου 

τηρώντας τις σχετικές με το θέμα αυτό διατάξεις. 
10.1.2. Αρμοδιότητες Πρωτοκόλλου
1. Έχει την ευθύνη για την ολική διακίνηση των εγγρά−

φων του Δήμου. Ειδικότερα: 
α) Καταχωρεί στο γενικό πρωτόκολλο (φυσικό ή/και 

ηλεκτρονικό) όλα τα εισερχόμενα έγγραφα.
β) Επιμελείται την εσωτερική διακίνηση της εισερχό−

μενης αλληλογραφίας του Δήμου.
γ) Διεκπεραιώνει τα εξερχόμενα έγγραφα (καταχώ−

ρηση, ταχυδρομική αποστολή ή αποστολή με κλητήρα).
10.1.3. Αρμοδιότητες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Α) Ρύθµιση εµπορικών δραστηριοτήτων
1. Μελετά και εισηγείται τη ρύθµιση θεµάτων εµπορι−

κής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες 
και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται 
στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέµατα αυτά 
αφορούν ιδίως: 

α) Τον προσδιορισµό των ειδικότερων όρων και προϋ−
ποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστηµά−
των και επιχειρήσεων, στο βαθµό που επηρεάζουν το 
περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης. 

β) Τον προσδιορισµό των όρων και των ωρών λειτουρ−
γίας µουσικής σε καταστήµατα.

γ) Τον καθορισµό των ωρών έναρξης και λήξης της 
εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατών. 

δ) Τον καθορισµό των χρονικών ορίων λειτουργίας 
καταστηµάτων και επιχειρήσεων. 

ε) Τον καθορισµό του ανώτατου αριθµού των αδειών 
υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου και τη συγκρότηση της 
Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εµπορίου.

στ) Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγο−
ρών. 

ζ) Τη συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των 
πωλητών, παραγωγών και επαγγελµατιών των λαϊκών 
αγορών. 

η) Την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη 
χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων και πώ−
λησης προϊόντων καπνού, καθώς και παραχώρησης του 
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δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου καφενείου κατά 
τις κείμενες διατάξεις. 

θ) Τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισµό των 
ωρών ανοίγµατος, µεσηµβρινής διακοπής και κλεισίµα−
τος των φαρµακείων και φαρµακαποθηκών, καθώς και 
τον καθορισµό για κάθε έτος του αριθµού των φαρµα−
κείων που διηµερεύουν και διανυκτερεύουν. 

2. Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρµογή των απο−
φάσεων των σχετικών µε τα προηγούµενα θέµατα εµπο−
ρικής δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη µέτρων, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Β) Προστασία του Καταναλωτή 
1. Μεριµνά για την προστασία του καταναλωτή µε τη 

δηµιουργία και λειτουργία µηχανισµών ενηµέρωσής του 
(π.χ. Γραφείο Ενηµέρωσης Καταναλωτή). 

2. Εισηγείται για τη σύσταση της Επιτροπής Φιλικού 
Διακανονισµού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών 
ανάµεσα σε προµηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώ−
σεις καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισµάτων της 
οικείας επιτροπής, καθώς και µητρώο καταναλωτών. 

Γ) Χορήγηση αδειών εµπορικών και γενικών επιχει−
ρηµατικών δραστηριοτήτων 

1. Εισηγείται τη χορήγηση αδειών για την άσκηση 
εµπορικών και γενικών επιχειρηµατικών δραστηριοτή−
των, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο 
Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφο−
ρούν ιδίως: 

α) Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των κα−
ταστηµάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και 
εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την κεί−
μενη νοµοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονοµικούς 
κανονισµούς και διατάξεις. 

β) Την ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων υγειο−
νοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 του Κ.Δ.Κ.). 

γ) Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηµατογράφων, 
θεάτρων και παρεµφερών επιχειρήσεων και τη διενέρ−
γεια των προβλεποµένων επιθεωρήσεων. 

δ) Την ίδρυση και λειτουργία παιδοτόπων και διαφό−
ρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (π.χ. λούνα πάρκ, 
τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, µουσικών συναυλιών και 
άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων), που προβλέπονται 
από την κείµενη νοµοθεσία. 

ε) Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή 
υπηρεσιών διαδικτύου. 

στ) Τη λειτουργία µουσικών οργάνων. 
ζ) Την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, εµπορο−

πανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών. 
η) Τα ζωήλατα οχήµατα. 
θ) Την εγκατάσταση και χρήση του οικήµατος για 

την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόµενα πρόσωπα. 
ι) Τη λειτουργία καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτο−

ποδηλάτων. 
ια) Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εµπορίου. 
ιβ) Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου. 
ιγ) Τη συµµετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές. 
ιδ) Την παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κα−

τάστηµα πώλησης σκύλων ή γάτων, καθώς και σχετικής 
άδειας λειτουργίας του καταστήµατος. 

ιε) Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου. 
ιστ) Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των Διεθνών), τη 

ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας τους και την εποπτεία 
αυτών. 

ιζ) Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων, στεγασµέ−
νων µόνιµα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή µικτών. 

2. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προ−
ϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω 
άδειες και εισηγείται τη λήψη µέτρων, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις (π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση 
άδειας, επιβολή προστίµων, κλπ.).

3. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που αφορά «Αγροτική 
Ανάπτυξη−Κτηνοτροφία−Αλιεία» που αναφέρεται στην 
παρ.5, άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 και προκύπτει και από 
την κείμενη νομοθεσία. 

10.1.4. Αρµοδιότητες Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναµι−
κού

1. Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρµο−
γή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισµών που 
ρυθµίζουν τις σχέσεις του Δήµου µε το προσωπικό του, 
στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθµίσεων της 
Πολιτείας. 

2. Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναµι−
κού που θεσπίζει η Πολιτεία για το δηµόσιο τοµέα, 
µεριµνά για τον προσδιορισµό των αναγκαίων θέσεων 
εργασίας ανά διοικητική ενότητα του Δήµου σε συ−
νεργασία µε το Τμήμα Στρατηγικού Προγραμματισμού 
− Οργάνωσης και Πληροφορικής και την κατάρτιση/επι−
καιροποίηση των περιγραφών αρµοδιοτήτων των επιµέ−
ρους θέσεων (περιγράμματα θέσης – job descriptions). 

3. Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων 
εργασίας στις διοικητικές ενότητες του Δήµου µε στόχο 
τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών όσο 
και την απρόσκοπτη και διαρκή κάλυψη των αναγκών 
των δηµοτικών υπηρεσιών. 

4. Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήµατα των αρµό−
διων προϊσταµένων, τις κατάλληλες εσωτερικές µετακι−
νήσεις στελεχών για την αποτελεσµατικότερη κάλυψη 
των επιµέρους θέσεων εργασίας µε βάση τα προσόντα 
των στελεχών. 

5. Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαµβανοµένων 
στελεχών και διαµορφώνει σχετικές προτάσεις προς 
τους προϊσταµένους των προς κάλυψη θέσεων.

6. Μεριµνά για την εφαρµογή του συστήµατος αξιο−
λόγησης των εργαζοµένων στο Δήµο και την τήρηση 
των σχετικών στοιχείων. 

7. Εκδίδει εσωτερικές εγκυκλίους σχετικές με θέματα 
προσωπικού.

8. Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση µέτρων 
επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου δυναµικού του 
Δήµου (π.χ. οργάνωση µετακινήσεων του προσωπικού 
στις εγκαταστάσεις του Δήµου, κλπ). 

9. Μεριµνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυ−
ναµικού του Δήµου µε τον προσδιορισµό των αναγκών 
βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων των εργα−
ζοµένων και την εισήγηση και την παρακολούθηση της 
υλοποίησης των συµφωνουµένων µέτρων βελτίωσης.

10. Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών και 
προκηρύξεων που αφορούν την πρόσληψη ανθρώπινου 
δυναμικού (τακτικό−έκτακτο προσωπικό) για την κάλυψη 
συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις ισχύουσες 
διατάξεις.

11. Σχεδιάζει, εισηγείται και οργανώνει προγράµµατα 
(εσωτερικά και εξωτερικά) συνεχιζόµενης κατάρτισης, 
εκπάιδευσης και επιµόρφωσης του ανθρώπινου δυ−
ναµικού του Δήµου. Παρακολουθεί την υλοποίηση των 
προγραµµάτων και µεριµνά για την αξιολόγηση των 
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αποτελεσµάτων από την υλοποίηση των προγραµµάτων 
αυτών στην πράξη. 

12. Μεριµνά για τη βελτίωση των ανθρώπινων σχέσεων 
µέσα στο Δήµο µε το σχεδιασµό, την εισήγηση και την 
οργάνωση σχετικών προγραµµάτων (π.χ. εκδηλώσεις, 
ταξίδια, κλπ.).

13. Μεριµνά για την τήρηση των νοµοθετικών και κανο−
νιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθµίζουν 
τις σχέσεις του Δήµου µε το ανθρώπινο δυναµικό του 
(π.χ. θέµατα µισθολογικά, τοποθετήσεων, μετακινήσεων, 
εκθέσεων αξιολόγησης, εφαρμογής πειθαρχικού δικαίου, 
ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, 
συνταξιοδοτήσεων, διεκδικήσεων, κλπ.). 

14. Μεριµνά για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
πρόσληψης ανθρώπινου δυναµικού για την κάλυψη 
συγκεκριµένων θέσεων εργασίας µε βάση τις νόµιµες 
διαδικασίες (π.χ. αποφάσεις πρόσληψης, κατάταξης, 
τοποθέτησης, κατάρτισης συμβάσεων εργασίας, κλπ.). 

15. Τηρεί Μητρώο του Προσωπικού στο οποίο κατα−
γράφονται τα στοιχεία της ατοµικής και οικογενειακής 
του κατάστασης, οι κάθε είδους µεταβολές στην ερ−
γασιακή του ζωή (π.χ. προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές 
θέσεων εργασίας, αµοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογή−
σεις, κλπ.) και τα προσόντα του. 

16. Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολου−
θεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζο−
νται µε την απασχόληση των εργαζοµένων, σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. τήρηση ωραρίου, έγκριση 
και πραγµατοποίηση υπερωριών, κλπ.). 

17. Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις 
µεταβολές των στοιχείων των εργαζοµένων που επη−
ρεάζουν τις αµοιβές τους και ενηµερώνει έγκαιρα τις 
αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες , ώστε να προωθείται 
έγκαιρα η πληρωµή των εργαζοµένων και η απόδοση 
των ασφαλιστικών εισφορών. 

18. Συνεργάζεται µε τους προϊσταµένους των επιµέ−
ρους υπηρεσιών του Δήµου και τους ενηµερώνει για τις 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά 
θέµατα (π.χ. διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, βεβαι−
ώσεων προς το προσωπικό, κλπ.).

19. Επιμελείται των διαδικασιών για την υλοποίηση της 
πρακτικής άσκησης μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

20. Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσω−
πικό για θέµατα που άπτονται της απασχόλησής τους 
στο Δήµο. 

21. Μεριµνά για τη θέσπιση και την εφαρµογή των 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. Μεριμνά για την πρόσληψη 
και παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη στον Τεχνικό 
Ασφαλείας και στον Ιατρό Εργασίας που προσφέρουν 
τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους στο Δήµο σύµφωνα µε 
τις αρµοδιότητές τους που καθορίζονται από την ισχύ−
ουσα νοµοθεσία. Σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες αυτές: 

α) Ο Τεχνικός Ασφαλείας παρέχει προς τα όργανα 
διοίκησης του Δήµου, στους εργαζόµενους και στους 
εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά 
ή/και προφορικά, σε θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια 
της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυ−
χηµάτων. 

β) Ο Ιατρός Εργασίας παρέχει προς τα όργανα δι−
οίκησης του Δήµου, στους εργαζόµενους και στους 
εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά 

ή/και προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να 
λαµβάνονται για τη σωµατική και ψυχική υγεία των ερ−
γαζοµένων και επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων 
προστασίας της υγείας των εργαζοµένων. 

γ) Ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας κα−
ταχωρούν τις γραπτές υποδείξεις τους σε ειδικό βιβλίο. 
Τα όργανα διοίκησης του Δήµου λαµβάνουν γνώση των 
υποδείξεων αυτών ενυπογράφως. 

10.2. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
1. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή 

υποστήριξη προς τα συλλογικά διοικητικά αιρετά όρ−
γανα του Δήμου (π.χ. οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση 
πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, δι−
αχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, τήρηση αρχείου 
αποφάσεων συλλογικών οργάνων, κλπ.).

Ειδικότερα όσον αφορά την υποστήριξη στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής και στην Εκτελεστική Επιτροπή:

α) Μεριμνά για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης 
των προς συζήτηση θεμάτων. 

β) Μεριμνά για τη συγκέντρωση των φακέλων των 
θεμάτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις ει−
σηγήσεις των εντεταλμένων διοικητικών οργάνων του 
Δήμου, τις οποίες θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων 
Δημοτικών Συμβούλων για ενημέρωσή τους.

γ) Μεριμνά για την κοινοποίηση της ημερήσιας διά−
ταξης των προς συζήτηση θεμάτων των συλλογικών 
οργάνων, σύμφωνα με τα όσα ο νόμος ορίζει.

δ) Μεριμνά για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών 
των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων (πλην της 
Εκτελεστικής Επιτροπής που γίνεται από υπάλληλο του 
Γραφείου Δημάρχου, Διαφάνειας και Επικοινωνίας), την 
υπογραφή και επικύρωση αυτών, τη βιβλιοδέτησή τους 
όπως ο νόμος ορίζει καθώς και την τήρηση αρχείου 
αυτών.

ε) Μεριμνά για τη δημοσίευση των αποφάσεων που 
λαμβάνονται, με τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά από 
τη νομοθεσία και την κοινοποίησή τους στις αρμόδιες 
για την εκτέλεσή τους υπηρεσίες του Δήμου και την 
υποβολή τους στην αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότη−
τας αυτών διοικητική αρχή.

στ) Μεριμνά για την τήρηση των από το νόμο προβλε−
πόμενων βιβλίων κατά λόγο αρμοδιότητας.

ζ) Τηρεί βιβλίο επιτροπών που συγκροτούνται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων τους.

2. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή 
υποστήριξη προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβου−
λίου και προς όλες τις Επιτροπές και τα Συμβούλια και 
όργανα (π.χ. Εκτελεστική, Οικονομική, Ποιότητας Ζωής, 
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Συμβούλιο Ένταξης 
Μεταναστών, Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επι−
χείρησης, κλπ.).

3. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις δημοτικές 
παρατάξεις.

4. Μεριμνά για την εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού 
Συμβουλίου καθώς και των μελών όλων των ανωτέρω 
Επιτροπών και Συμβουλίων.

5. Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτικών οργάνων 
και των υπηρεσιών του Δήμου για τις αποφάσεις που 
λαμβάνουν τα όργανα του Δήμου.

6. Τηρεί αρχείο των εκπροσώπων του Δήμου σε διάφο−
ρους φορείς και όργανα και μεριμνά για την αποστολή 
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στοιχείων στους εκπροσώπους και την παραλαβή και 
διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο Δήμο.

10.3. ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ και ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
10.3.1. Αρμοδιότητες Αστικής και Δημοτικής Κατάστα−

σης
1. Τηρεί και ενηµερώνει τα µητρώα του δηµοτολογίου 

και τα μητρώα αρρένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
θεσµοθετηµένες διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώ−
σεις που απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία για 
τη δηµιουργία και τήρηση του Εθνικού Δηµοτολογίου.

2. Μεριµνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύµου, 
καθώς και την πρόσληψη πατρωνύµου και µητρωνύµου 
από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάµο των γονέων 
τους ή είναι αγνώστων γονέων. 

3. Μεριµνά για τον εξελληνισµό του ονοµατεπωνύµου 
Ελλήνων του εξωτερικού, οµογενών αλλοδαπών, που 
αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων 
οµογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια. 

4. Ενηµερώνει περιοδικά τις δηµόσιες υπηρεσίες για 
τις µεταβολές προσωπικής κατάστασης που προκύ−
πτουν από τα τηρούµενα στοιχεία και συνεργάζεται 
με άλλους Δήμους και υπηρεσίες στις περιπτώσεις με−
ταβολών των μητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα 
αρχεία που τηρούνται εκεί.

5. Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά που απορρέουν 
από την τήρηση του δημοτολογίου και του μητρώου 
αρρένων (π.χ. ατοµικής και οικογενειακής κατάστασης, 
στρατολογίας, εγγυτέρων συγγενών, κλπ.), καθώς και 
κάθε είδους βεβαιώσεις, πάσης φύσεως βεβαιώσεις μο−
νίμου κατοικίας, καταλόγους και πίνακες µε τα στοιχεία 
που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.

6. Μεριµνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του 
Δήµου που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική 
νοµοθεσία, συντάσσει εκλογικούς καταλόγους και εκτε−
λεί κάθε εργασία που έχει σχέση με την προετοιμασία 
και τη διεξαγωγή των εκλογών, όπως αυτές προβλέπο−
νται από την ισχύουσα κάθε φορά εκλογική νομοθεσία 
(π.χ. προμήθειες εκλογικού υλικού, συγκρότηση συνερ−
γείων για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών, κλπ.).

10.3.2. Αρμοδιότητες Ληξιαρχείου
1. Εκδίδει άδειες πολιτικού γάμου και μεριμνά για την 

τέλεση αυτών.
2. Τηρεί και ενημερώνει αρχεία στα οποία καταχω−

ρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην 
περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι), κα−
θώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται 
με αυτά (π.χ. βαπτίσεις, διαζύγια, κλπ.), σύμφωνα με τις 
ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.

3. Τηρεί αρχεία επίσημων εγγράφων ληξιαρχικών γε−
γονότων.

4. Εκδίδει αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων ή 
άλλα θεσμοθετημένα πιστοποιητικά. 

5. Ενηµερώνει τα αντίστοιχα τµήµατα άλλων Δήµων 
για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοι−
χεία των µητρώων / αρχείων που τηρούνται στα τµήµα−
τα αυτά και τις δημόσιες αρχές για γεννήσεις, γάμους, 
θανάτους που συνέβησαν στην περιοχή του Δήμου.

6. Συνεργάζεται µε Ληξιαρχεία άλλων Δήµων σε περι−
πτώσεις µεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων 
που βρίσκονται καταχωρηµένες εκεί. 

10.3.3. Αρμοδιότητες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Αφορά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την 

ισχύουσα νοµοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και 

µετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις 
δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες 
διατάξεις: 

1. Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών. 
2. Παραλαµβάνει αιτήσεις, ελέγχει τα δικαιολογητικά 

και τα προωθεί στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρει−
ας για τη χορήγηση και ανανέωση αδειών παραµονής 
αλλοδαπών στην Ελλάδα. 

3. Παραλαµβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση 
και τις προωθεί στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

4. Επιδίδει σχετικές µε τα ανωτέρω αποφάσεις σε 
αλλοδαπούς.

10.4. ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Το Τμήμα αυτό είναι αρµόδιο για την παροχή διοικητι−

κών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων 
των πολιτών από την υποβολή της αίτησης µέχρι την 
έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία µε τις καθ΄ύ−
λην αρµόδιες υπηρεσίες και σύµφωνα µε τον κεντρικό 
σχεδιασµό του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι αρµοδιό−
τητες του Τμήματος είναι οι κάτωθι, σύμφωνα με το Ν. 
3013/2002 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/01−05−2002) «Αναβάθμιση της 
πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει: 

1. Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις 
ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοι−
κητικών υποθέσεων. 

2. Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για τη διεκπεραίω−
ση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δηµοσίου, τα 
στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο, 
ενώ διαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων 
κατά το άρθρο 3 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδι−
κασίας (Ν. 2690/1999). 

3. Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών 
και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθε−
σης απαιτούνται δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται 
µαζί µε την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαµβάνει µε 
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρµόδιες υπη−
ρεσίες, µετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών. 

4. Διαβιβάζει άμεσα πλήρεις τους φακέλους των υπο−
θέσεων των πολιτών, στην αρµόδια για τη διεκπεραίωσή 
τους υπηρεσία, µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. 

5. Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες υπηρεσίες τα τε−
λικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και 
µεριµνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε µε 
συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή στη διεύθυνση 
που έχει δηλωθεί από τον πολίτη, είτε µέσω του Κ.Ε.Π. 

6. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύµφω−
να µε το γενικό σχεδιασµό των Κ.Ε.Π. (π.χ. επικύρωση 
διοικητικών εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, 
χορήγηση παράβολων, υπεύθυνων δηλώσεων, χορήγηση 
αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερό−
τητας μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα 
TAXIS, κλπ.). 

7. Παρέχει βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας ανηλίκων 
κάτω των δώδεκα (12) ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς 
δημοσίου εγγράφου, επειδή δεν έχουν συμπληρώσει την 
απαιτούμενη από το νόμο ηλικία και για τους οποίους 
απαιτείται βεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητάς 
τους για έκδοση διαβατηρίου ή για άλλο νόμιμο λόγο.

8. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών 
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και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθο−
ρίζονται οι διοικητικές διαδικασίες με τα αντίστοιχα 
έντυπά τους, που πραγματοποιούνται και από τα Κ.Ε.Π. 
Με κοινές υπουργικές αποφάσεις μπορούν να καθορί−
ζονται διαδικασίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα οι 
οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται και από τα Κ.Ε.Π. 

9. Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία 
από τη δράση των Κ.Ε.Π. του Δήµου. Τηρεί τα υπό του 
Νόμου προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία κατά λόγο 
αρμοδιότητας. 

10.5. ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 
Οι αρµοδιότητες του Τμήματος είναι οι κάτωθι, σύμ−

φωνα με το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄/01−05−2002) «Ανα−
βάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατά−
ξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: 

1. Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών, η 
διεκπεραίωση των οποίων εµπίπτει στις αρµοδιότητες 
του Δήµου. 

2. Προωθεί τα ανωτέρω αιτήµατα στις αρµόδιες για 
τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη 
διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόµιµων 
χρονικών προθεσµιών. 

3. Παραλαµβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρε−
σίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής 
των αιτήσεων. 

4. Τηρεί τα σχετικά µε τη διακίνηση των ανωτέρω 
αναφερόµενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία. 

5. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις 
προτάσεις των πολιτών για  βελτιώσεις των διοικητικών 
διαδικασιών.

6. Τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία και 
στοιχεία κατά λόγο αρμοδιότητας. 

Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικη−
τικών Υπηρεσιών με τα επιμέρους Τμήματά της μερι−
μνά για τη σύνταξη μελετών που έχουν σχέση με τις 
ανωτέρω αρμοδιότητες και γενικότερα με αντικείμενο 
γενικού διοικητικού περιεχομένου με το οποίο ασχο−
λείται η Διεύθυνση/Τμήμα και με την προϋπόθεση ότι 
οι μελέτες αυτές δεν απαιτούν, λόγω της φύσης τους, 
εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία τεχνικού−τεχνολογι−
κού περιεχομένου ειδικοτήτων των θετικών επιστημών 
και η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί σε κωδικό προ−
ϋπολογισμού που αντιστοιχεί στην καθ’ ύλην αρμόδια 
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικητικών 
Υπηρεσιών.

Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικη−
τικών Υπηρεσιών με τα επιμέρους Τμήματά της ασκεί 
γενικά κάθε άλλη εργασία και αρμοδιότητα που δεν 
περιλαμβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ. και έχει σχέση με 
το αντικείμενο λειτουργίας της, ενώ συνεργάζεται με 
τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες για τη νόμιμη, εύρυθμη 
και αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου, καθώς και 
την επίτευξη των διοικητικών σκοπών του Δήμου και 
εξυπηρέτησης των πολιτών.

Άρθρο 11: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών είναι αρµόδια 
για τη σύννομη, εύρυθμη και αποτελεσµατική διαχείριση 
της οικονοµικής λειτουργίας του Δήµου, την πλήρη και 
ορθή απεικόνιση των οικονοµικών καταστάσεων και 
πράξεων, καθώς και τη διαχείριση και έλεγχο των εσό−
δων και δαπανών του. Συγχρόνως η Διεύθυνση µεριµνά 

για την αποτελεσµατική διενέργεια όλων των νόµιµων 
διαδικασιών που απαιτούνται για την προµήθεια ειδών 
(π.χ. προϊόντων, υλικών, εξοπλισµού, κλπ.) και της ανά−
θεσης−εκτέλεσης υπηρεσιών του Δήµου.

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών απαρτίζεται 
από τρία (3) Τμήματα, ήτοι το Τμήμα Προϋπολογισμού, 
Λογιστηρίου και Προμηθειών, το Τμήμα Εσόδων και το 
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας. Οι συγκεκριµένες αρµοδι−
ότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, 
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόµων, δια−
ταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων. Οι αρμοδιότητες 
των τριών (3) Τμημάτων της Διεύθυνσης είναι οι εξής:

11.1. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ και 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

11.1.1. Αρμοδιότητες Προϋπολογισμού−Χρηματοδοτή−
σεων

1. Μεριµνά για την τήρηση του συστήµατος κατάρτι−
σης του προϋπολογισµού του Δήµου.

2. Συνεργάζεται µε τις επιµέρους δηµοτικές υπηρεσίες 
για την παροχή οικονοµικών στοιχείων και προτάσεων, 
που θα επιτρέπουν την κατάρτιση του προϋπολογισµού 
του Δήμου και την εισήγησή του προς έγκριση από τα 
αρµόδια όργανα.

3. Παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσης του προ−
ϋπολογισµού, επισηµαίνει τις αποκλίσεις µεταξύ απο−
λογιστικών και προϋπολογιστικών µεγεθών, µεριµνά για 
την ερµηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις ανα−
γκαίες διορθωτικές ενέργειες (π.χ. με την εγγραφή νέων 
εσόδων και τη χορήγηση συμπληρωματικών έκτακτων 
πιστώσεων, κλπ.). 

4. Συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες του Δήµου για την 
τήρηση των διαδικασιών αµφίδροµης ενηµέρωσης και 
ροής των οικονοµικών πληροφοριών που σχετίζονται µε 
την εκτέλεση και την αναθεώρηση του προϋπολογισµού 
(π.χ. συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
για τη σωστή και πλήρη κατάρτιση του Τεχνικού Προ−
γράμματος ή με το Γραφείο Στρατηγικού Προγραμματι−
σμού−Οργάνωσης και Πληροφορικής για την κατάρτιση 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των Ετήσιων 
Προγραμμάτων Δράσης, κλπ.). 

5. Μεριµνά για τη σύνταξη και υποβολή στα αρµόδια όρ−
γανα διοίκησης του Δήμου των περιοδικών οικονοµικών 
απολογιστικών στοιχείων (π.χ. τριμηνιαίες εκθέσεις εκτέ−
λεσης προϋπολογισμού, κλπ.), σύµφωνα µε το σύστηµα 
οικονοµικής πληροφόρησης που εφαρµόζει ο Δήµος. 

6. Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των 
ταµειακών προγραµµάτων του Δήµου. Διερευνά τις 
ταµειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες µε−
θόδους για την αντιµετώπιση των ταµειακών αναγκών 
του Δήµου (π.χ. δανεισµός). Μεριµνά για την εφαρµογή 
των αποφάσεων που σχετίζονται µε την κάλυψη των 
ταµειακών αναγκών του Δήµου. 

7. Μεριμνά για τη σύναψη δανείων και την εξόφλησή 
τους, παρακολουθεί τα εγκεκριμένα δάνεια του Δήμου 
και τηρεί πίνακες ετησίων τοκοχρεολυτικών δόσεων για 
κάθε περίπτωση, ενημερώνοντας συνεχώς τη Διεύθυνση 
και τη Διοίκηση του Δήμου για τις υποχρεώσεις αυτές.

8. Συνεργάζεται με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς και μεριμνά για την αξι−
οποίηση των διαθεσίμων του Δήμου. 

9. Μεριμνά για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων 
και εισηγείται την αποδοχή επιχορηγήσεων, δωρεών, 
κλπ. 
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11.1.2. Αρμοδιότητες Λογιστηρίου − Δημοσιονομικής 
Πληροφόρησης

1. Τηρεί το διπλογραφικό σύστηµα λογιστικής απεικό−
νισης των οικονοµικών πράξεων του Δήµου (Γενική και 
Αναλυτική Λογιστική). Τηρεί τις σχετικές λογιστικές δι−
αδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και 
στοιχεία που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, καθώς 
και τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαι−
τούνται για την ενηµέρωση του συστήµατος λογιστικής 
απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων του Δήµου. 

2. Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συµφωνία 
των δοσοληπτικών λογαριασµών µε τράπεζες, προµη−
θευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσοµένους µε το 
Δήµο, καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασµών µε τα 
νοµικά πρόσωπα και τα ιδρύµατα του Δήµου.

3. Καταρτίζει και εκδίδει τις λογιστικές και οικονοµικές 
καταστάσεις που συνδέονται µε το τηρούµενο λογι−
στικό σχέδιο (π.χ. ισολογισµοί, αποτελέσµατα χρήσης, 
προσάρτημα, πίνακας διάθεσης κερδών) και ενηµερώνει 
σχετικά τα αρµόδια όργανα του Δήµου με βάση τις 
ισχύουσες διαδικασίες.

4. Μεριµνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που 
ζητούνται από Δηµόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες και επο−
πτευόμενες Αρχές (π.χ. «Βάση Δεδομένων:Οικονομικά 
Στοιχεία Δήμων» του Υπουργείου Εσωτερικών, περι−
ληπτικός πίνακας εκκρεμών δεσμεύσεων, απλήρωτων 
υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το 
Υπουργείο Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του Κρά−
τους, κλπ.) σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ισχύουν 
εκάστοτε και παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς 
τα αρµόδια όργανα του Δήµου και τις υπόλοιπες δηµο−
τικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών με−
γεθών του Δήμου.

5. Τηρεί ειδικά συστήµατα λογιστικής και οικονοµικής 
διαχείρισης προγραµµάτων και έργων στα οποία συµµε−
τέχει ο Δήµος και που χρηµατοδοτούνται από το Πρό−
γραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ή/και από ευρωπαϊκούς 
ή διεθνείς πόρους (π.χ. τήρηση αρχείου παραστατικών 
διαχείρισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ειδι−
κούς κανονισμούς των φορέων χρηματοδότησης) και 
μεριμνά για την ετοιµασία των περιοδικών οικονοµικών 
αναφορών που σχετίζονται µε την πρόοδο των προη−
γουµένων προγραµµάτων και έργων. 

6. Παραλαµβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστα−
τικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωµή 
των οφειλών του Δήµου στους αντίστοιχους δικαιού−
χους και ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη 
διενέργεια πληρωµών του Δήµου µε βάση τις διατάξεις 
των αντιστοίχων συµβάσεων.

7. Τηρεί τη διαδικασία ελέγχου όλων των αναλήψεων 
υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
σύμφωνα με την ισχύουσα κείμενη δημοσιολογιστική νο−
μοθεσία (π.χ. Π.Δ. 113/2010: πριν την εκτέλεση οποιασδή−
ποτε δαπάνης απαιτείται απόφαση ανάληψης υποχρέω−
σης του αρμόδιου διατάκτη, έγκριση πραγματοποίησης 
δαπάνης, δέσμευση αναγκαίας πίστωσης, καταχώριση 
στο Μητρώο Δεσμεύσεων, κλπ.). 

8. Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντί−
στοιχους κωδικούς του προϋπολογισµού του Δήµου και 
ελέγχει την επάρκεια των αντίστοιχων πιστώσεων, ενώ 
εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό 
Συμβούλιο τη ψήφιση/διάθεση πιστώσεων, λαμβάνοντας 
υπόψη αθροιστικά και όλα τα υπόλοιπα από τη διάθεση 

των πιστώσεων που είχαν εγκριθεί σε προγενέστερες 
της ανάληψης υποχρέωσης χρονικές περιόδους.

9. Παρακολουθεί τις τυχόν κατατιθέμενες εγγυήσεις 
και την ανάληψή τους ως και τους τόκους αυτών, ενη−
μερώνοντας το σχετικό βιβλίο, ενώ αναλαμβάνει τη σύ−
σταση, ενεργοποίηση και απόδοση της πάγιας προκα−
ταβολής και τη διαχειρίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις και οδηγίες.

10. Μεριμνά για τη βεβαίωση των, με αποφάσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και των με διοικητικές αποφάσεις, 
καταλογιζόμενων σε βάρος κάθε υπόλογου, καθώς και 
την απόδοση των αχρεωστήτως λόγω καταλογισμού 
ειπσραττομένων, τηρώντας προς τούτο βιβλίο σχετικών 
αποφάσεων. 

11. Εκδίδει τα χρηματικά εντάλµατα πληρωµής πάσης 
φύσεως οφειλών του Δήµου, φροντίζει για την υπογρα−
φή τους από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, 
την καταχώρισή τους στο μηχανογραφικό σύστημα και 
σε ειδικό βιβλίο με αύξοντα αριθμό ενταλμάτων και τα 
αποστέλλει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στο 
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας για πληρωµή και αρχειοθε−
τεί σε ειδικούς φακέλους το στέλεχος κάθε εντάλματος 
σε πλήρη σειρά (αντιγράφων) δικαιολογητικών. Μεριμνά 
για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 
και ελέγχει τη νομιμότητα των δικαιολογητικών των 
αποδόσεων των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. 

12. Ελέγχει τα δικαιολογητικά και παραστατικά κάθε 
δαπάνης ώστε να είναι σύννομη, σχετίζει αυτή με τυχόν 
προηγούμενη και παρακολουθεί την ύπαρξη σχετικής 
πίστωσης και της τήρησης της διαδικασίας που ορίζεται 
με το Π.Δ. 113/2010 ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την 
εκκαθάριση και ενταλματοποίηση αντίστοιχων δαπανών.

13. Απεικονίζει λογιστικά στο διπλογραφικό σύστημα 
τα πάγια στοιχεία του Δήμου και τις μεταβολές τους, 
τηρεί το αρχείο των παγίων περιουσιακών στοιχείων του 
Δήµου (π.χ. ακίνητα, µηχανήµατα, οχήµατα, συσκευές, 
εξοπλισµός, έργα σε εξέλιξη, κλπ.) και παρακολουθεί την 
κατανοµή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του Δήµου. 

14. Έχει την ευθύνη της μισθοδοσίας (με την έκδοση 
των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής) του 
ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου (τακτικού: μόνιμου και 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου, έκτακτου: με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, με σύμβαση μίσθωσης έργου, κλπ.) 
συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών διοικητικών 
αιρετών οργάνων (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου), καθώς και του Γενικού 
Γραμματέα και των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συ−
νεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.

15. Παρακολουθεί τις οικονομικές μεταβολές στη μι−
σθοδοσία του προσωπικού βάσει των σχετικών απο−
φάσεων και της κείμενης νομοθεσίας. Συγκεντρώνει 
τα στοιχεία μεταβολών και τα παραστατικά στοιχεία 
των αντίστοιχων καταβληθέντων παροχών ή καταλο−
γισθέντων ποσών προς το προσωπικό του Δήμου, που 
έχουν επίδραση στη διαμόρφωση των αμοιβών του και 
μεριμνά για την έκδοση των μισθολογικών καταστάσεων 
και την πληρωμή των αμοιβών αυτού. 

16. Μεριμνά για την έκδοση βεβαιώσεων μισθοδοσί−
ας−καταβληθεισών αμοιβών προς το προσωπικό του 
Δήμου και για τον υπολογισμό και την απόδοση προς 
τα ασφαλιστικά ταμεία των αντιστοίχων ασφαλιστικών 
εισφορών. 
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17. Τηρεί καρτέλες ετήσιας μισθοδοσίας για κάθε 
μισθοδοτούμενο με σκοπό την έκδοση φορολογικής 
ενημερότητας.

11.1.3. Αρμοδιότητες Προμηθειών − Διαχείρισης Απο−
θήκης

1. Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την κα−
τάρτιση του προγράµµατος απαιτουµένων προµηθειών 
και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν. 3316/2005 περί 
μελετών του Δημοσίου) του Δήµου, συγκεντρώνει τις 
αιτήσεις εκδήλωσης αναγκών των δηµοτικών υπηρεσι−
ών, παραλαμβάνει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέω−
σης του αρμόδιου διατάκτη και διαµορφώνει περιοδικά 
προγράµµατα για την προµήθεια κάθε είδους υλικών, 
εξοπλισµού, κινητών πραγμάτων και ανάθεσης υπηρε−
σιών και εκτέλεσης εργασιών και εισηγείται αυτά για 
έγκριση στα αρµόδια όργανα του Δήµου (ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά: υλικά για την εκτέλεση τεχνικών 
έργων, συντηρήσεις, επισκευές, ανταλλακτικά, λιπαντι−
κά, καύσιµα, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, μηχανήµατα, 
εργαλεία, έπιπλα και είδη γραφείου, αναλώσιμα, ρούχα, 
τρόφιμα, φάρμακα, ιατρικά είδη, µισθώσεις µεταφορικών 
µέσων και γενικά κινητών πραγμάτων, χρηματοδοτικές 
μισθώσεις κινητών ή ακινήτων, κάθε είδους ασφαλίσεις, 
μελέτες−προγράμματα−υπηρεσίες οικονομικές–λογιστι−
κές−μηχανογραφικές−διοικητικές, κλπ.).

2. Μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων και τη δι−
ενέργεια ηλεκτρονικών προμηθειών, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

3. Εκπονεί μελέτες που αφορούν την προμήθεια ανα−
λώσιμων ειδών γραφείου (π.χ. γραφική ύλη, φωτοαντι−
γραφικό χαρτί, μικροαντικείμενα γραφείου, κλπ.), ειδών 
καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού και ειδών τρο−
φίμων και προμηθειών, που αφορούν όλο το προσωπικό 
του Δήμου.

4. Συντάσσει σχέδιο εσωτερικού κανονισμού εκπόνη−
σης μελετών και διενέργειας προμηθειών αγαθών και 
ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, σε συνεργασία με το Γραφείο Στρατηγικού 
Προγραμματισμού−Οργάνωσης και Πληροφορικής.

5. Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκµηρίωση της 
διαθεσιµότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδι−
αφέρουν το Δήµο και τη λήψη στοιχείων τιµών προµή−
θειας ή υπηρεσίας.

6. Μεριμνά για τη σύνταξη του Ενιαίου Προγράμμα−
τος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) και ενημερώνει τις Δημόσιες/
Ελεγκτικές υπηρεσίες και εποπτευόμενες Αρχές με 
στατιστικά−οικονομικά και λοιπά στοιχεία προμηθειών.

7. Επιμελείται για την έγκαιρη έναρξη των απαιτού−
μενων προμηθευτικών διαδικασιών, λαμβάνοντας υπό−
ψη την ανάγκη συντονισμού των προμηθειών σε ενιαία 
κατηγορία προμηθειών, την αποφυγή κατάτμησης, κλπ. 
σύμφωνα με τον εκάστοτε Ενιαίο Κανονισμό Προμηθει−
ών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), 
ενώ ενημερώνει άμεσα τις δημοτικές υπηρεσίες σε πε−
ρίπτωση αλλαγής του θεσμικού πλαισίου προμηθειών.

8. Διενεργεί όλες τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασί−
ες και ενέργειες προετοιμασίας, διεξαγωγής και ολο−
κλήρωσης για την ανάθεση των προµηθειών και των 
συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι µεριµνά για την 
κατάρτιση των κάθε είδους προδιαγραφών των προμη−
θειών σε συνεργασία µε τα αρµόδια κάθε φορά Τµήµατα 
του Δήµου, καταρτίζει σύμφωνα με την ισχύουσα κείμε−
νη νομοθεσία και νομολογία (σε συνεργασία και μετά 

από σχετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας) τα 
σχέδια των διακηρύξεων, των συµβάσεων και όλων των 
αποφάσεων έγκρισης τρόπου διενέργειας προμήθειας, 
επιλογής αναδόχου και τελικής ανάθεσης, εισηγείται, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, 
τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται 
(διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισµών, ανάθεσης, αξιο−
λόγησης των προσφορών, παρακολούθησης και πα−
ραλαβής των προμηθειών−υπηρεσιών) στο κάθε φορά 
αποφαινόµενο όργανο του Δήµου, παρακολουθεί τη 
λειτουργία τους και γενικά µεριµνά για όλα τα ζητήµατα 
που αφορούν την εκτέλεση κάθε προµήθειας ή υπηρε−
σίας µέχρι και την οριστική παραλαβή της σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις.

9. Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτη−
ρισµού υλικών/ εξοπλισµού ως αχρήστων ή ως υλικών 
που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, 
αποµάκρυνσης ή εκποίησής τους.

10. Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (π.χ. 
αρχείο προµηθευοµένων ειδών, αρχείο προµηθευτών, 
αρχείο φακέλων προµηθειών).

11. Μεριµνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους 
προµηθευτές των κάθε είδους προμηθευόμενων ειδών 
(π.χ. µηχανήµατα−εξοπλισµός, κλπ.) ή αναλωσίµων που 
απαιτεί η λειτουργία του Δήµου, τη διάθεσή τους στις 
υπηρεσίες του Δήμου, με βάση τα αποδεικτικά παραλα−
βής των αρμόδιων προϊσταμένων και τη συγκέντρωση 
των δικαιολογητικών των γενόμενων δαπανών προμη−
θειών και τα υποβάλλει στην υπηρεσία λογιστηρίου για 
την εκκαθάρισή τους.

12. Μεριµνά για την ενηµέρωση των διαχειριστικών 
βιβλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία) µε 
τα εισαγόµενα και εξαγόµενα είδη και την τήρηση των 
διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα 
αποθέµατα των αποθηκών του Δήµου. Μεριµνά για την 
υλοποίηση των ετήσιων και περιοδικών απογραφών των 
κάθε είδους υλικών και εξοπλισµού του Δήµου.

13. Παρακολουθεί τα αποθέματα των αποθηκών και 
διατυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσής τους. 
Μεριμνά για τη φύλαξη και καλή συντήρηση της αποθή−
κης. Ενεργεί τα νόμιμα για τη βεβαίωση του αντιτίμου 
κάθε ζημίας που προκύπτει λόγω απώλειας ειδών ή 
υλικών γενικά σε βάρος του έχοντος την ευθύνη γι’ 
αυτή υπολόγου.

14. Συνεργάζεται σχετικά µε τις δηµοτικές υπηρεσίες 
που κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών και ιδιαί−
τερα με την υπηρεσία λογιστηρίου. 

11.2. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
1. Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπό−

χρεων και του ύψους των χρηµατικών υποχρεώσεων 
προς το Δήµο των φυσικών και νοµικών προσώπων 
για φόρους, εισφορές, τέλη (π.χ. ανταποδοτικά τέλη 
καθαριότητας και φωτισμού, τέλος ακίνητης περιουσίας, 
τέλος χρήσεως κοινόχρηστων χώρων, τέλος διαφήμισης, 
κλπ.), δικαιώµατα (π.χ. άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κλπ.) που 
περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήµο µε βάση 
τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νοµοθεσίας. 

2. Ελέγχει την ακρίβεια των µεγεθών µε βάση τα οποία 
υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούµενων 
φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωµάτων, κλπ. 

3. Δηµιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την κα−
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ταβολή των επιµέρους ποσών που αποτελούν τακτικά 
έσοδα του Δήµου.

4. Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το 
ύψος των οφειλοµένων ποσών κατά κατηγορία προσό−
δου και υπόχρεο. Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους 
υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόµενων ποσών κατά 
κατηγορία προσόδου. Συντάσσει μηνιαίες καταστάσεις 
βεβαιωμένων εσόδων. 

5. Μεριµνά για την ενηµέρωση των υπόχρεων για την 
καταβολή των προηγουµένων οφειλοµένων ποσών και 
µεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν 
για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αµφισβητούν 
το ύψος των οφειλόµενων ποσών. Επιμελείται και πα−
ρακολουθεί την άσκηση ή μη εφέσεων σε συνεργασία 
με τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου.

6. Οριστικοποιεί τους χρηματικούς βεβαιωτικούς κα−
ταλόγους µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των 
τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντιστοίχων 
εισπράξεων.

7. Τηρεί τις σχετικές διαδικασίες και επιμελείται της 
συγκέντρωσης των απαιτούμενων στοιχείων (π.χ. για 
ένδικα μέσα, προσκλήσεις, αποφάσεις, σχετικές εκθέ−
σεις απόψεων επί προσφυγών δημοτών, κλπ.) προς τις 
αρμόδιες επιτροπές επίλυσης φορολογικών διαφορών. 

8. Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βε−
βαιώσεις που σχετίζονται µε την είσπραξη διαφόρων 
τελών, δικαιωµάτων ή εισφορών (π.χ. Δ.Ε.Η., Τ.Α.Π., κλπ.). 
Ελέγχει τα στοιχεία της επιφάνειας των ακινήτων και 
τη χρήση των επαγγελματικών χώρων για την επιβολή 
του σωστού συντελεστή δημοτικού τέλους και διενεργεί 
μεταβολές−διορθώσεις τετραγωνικών μέτρων.

9. Συντάσσει και βεβαιώνει τους χρηματικούς καταλό−
γους για οφειλές που προκύπτουν από την προσκύρωση 
ή ρυμοτόμηση εδαφικών εκτάσεων, ενώ μεριμνά για τη 
βεβαίωση χρηματικών καταλόγων μετά την κύρωση της 
πράξης εφαρμογής ή της οίκοθεν είσπραξης οφειλών.

10. Μεριμνά για τη βεβαίωση των μισθωμάτων που 
εισπράτει ο Δήμος από δημοτικά ακίνητα (π.χ. γρα−
φεία, καταστήματα, οικόπεδα, κληροδοτήματα, κλπ.) και 
των οποιασδήποτε μορφής εσόδων από την εν γένει 
αξιοποίηση και ανάπτυξη της δημοτικής ακίνητης περι−
ουσίας και συνεργάζεται για τους σκοπούς αυτούς με 
την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας 
του Δήμου.

11. Μεριμνά για τη βεβαίωση των χρηματικών κατα−
λόγων επιβολής προστίμων ανέγερσης και διατήρησης 
αυθαιρέτων κατασκευών (Γ.Ο.Κ.). 

12. Παρακολουθεί και µεριµνά για την τήρηση όλων 
των οικονοµικών δοσοληψιών που σχετίζονται µε τη λει−
τουργία της παροχής υπηρεσιών του Δήµου µέσω του 
κοιμητηρίου, των δηµοτικών αγορών, της ύδρευσης, κλπ. 

13. Παραλαμβάνει τις εκθέσεις ελέγχου των αρμοδίων 
οργάνων, εισηγείται την επιβολή νόμιμων κυρώσεων 
και προστίμων σε περίπτωση υπέρβασης αδειών ή αυ−
θαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, συντάσσει τις 
σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων και μεριμνά 
για την οριστική είσπραξη των τελών από το Τμήμα 
Ταμειακής Υπηρεσίας.

14. Παραλαμβάνει και ελέγχει τις αιτήσεις των ενδι−
αφερομένων για διαφήμιση, τα αιτήματα και τις κα−
ταγγελίες σχετικά με θέματα διαφήμισης απαντώντας 
σχετικά, τηρεί τη διαδικασία είσπραξης των τελών και 
εκδίδει τις σχετικές άδειες διενέργειας διαφήμισης, σε 

συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου 
απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

15. Μεριμνά για την είσπραξη τέλους διαφήμισης 
προηγούμενων οκονομικών ετών και τηρεί τα σχετικά 
αρχεία αδειών, τελών, προστίμων, κλπ.

16. Παραλαμβάνει τις εκθέσεις ελέγχου διαφημίσεων 
αρμοδίων οργάνων και τις αξιοποιεί σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ελέγχει και εφαρμόζει 
την επιβολή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης 
και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων προστί−
μων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

17. Γενικά έχει την ευθύνη συντονισμού και εφαρμογής 
του σχετικού νομοθετικού πλαισίου των διαφημίσεων 
και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος συνεργά−
ζεται με τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Δη−
μοτικής Αστυνομίας. 

18. Μεριμνά για την ταξινόμηση των κλήσεων που επι−
δίδονται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας για 
παράνομη στάθμευση και την ειδοποίηση των παραβα−
τών για την καταβολή των χρηματικών προστίμων (π.χ. 
μέσω ΕΛ.ΤΑ.), καθώς και την τήρηση της διαδικασίας για 
την εξόφληση των προστίμων και την είσπραξή τους 
από το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας. 

19. Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δηµοτικών 
κοιµητηρίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και 
τους ειδικότερους κανονισµούς λειτουργίας του Δήµου. 

20. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα 
βελτίωσης και ανανέωσης κοινών και οικογενειακών τάφων.

21. Μεριµνά για τη δηµιουργία και λειτουργία κέντρων 
αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση 
άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών. 

22. Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρ−
χείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών 
στοιχείων και γεγονότων που σχετίζονται µε τη λει−
τουργία του δηµοτικού κοιµητηρίου. 

23. Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται 
µε τις οικονοµικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη 
λειτουργία του κοιµητηρίου και για την απόδοση των 
εισπραττοµένων ποσών.

24. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δή−
μου για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των 
χώρων του κοιµητηρίου, καθώς και για την κατασκευή/
συντήρηση των τάφων και των λοιπών τεχνικών υπο−
δοµών και των χώρων πρασίνου του κοιµητηρίου.

25. Ενημερώνει τη διοίκηση του Δήμου με περιοδικές 
αναφορές για ζητήματα που προκύπτουν από τη λει−
τουργία του κοιμητηρίου και προτείνει μέτρα βελτίωσης 
της λειτουργίας του, ενδεχόμενης επέκτασής του, ανεύ−
ρεσης άλλων νόμιμων χώρων, κλπ., σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (π.χ. Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Δ/νση Περιβάλλοντος, κλπ.).

26. Γενικά διερευνά τις δυνατότητες ανεύρεσης άλλων 
πηγών εσόδων σε συνεργασία με τις υπόλοιπες δημο−
τικές υπηρεσίες, με σκοπό την οικονομική βιωσιμότητα 
του Δήμου.

11.3. ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης των διαδικασιών 

είσπραξης των οφειλών προς το Δήμο και πληρωμής 
δαπανών του Δήμου.

2. Διενεργεί τις πληρωµές προς τους δικαιούχους µε 
βάση τα χρηματικά εντάλµατα πληρωµών και µετά από 
έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόµος. 
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3. Καταγράφει τις διενεργούµενες πληρωµές σύµφω−
να µε τις ισχύουσες διαδικασίες και µεριµνά για την 
απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που 
αντιστοιχούν στα επιµέρους χρηματικά εντάλµατα πλη−
ρωµής.

4. Παραλαµβάνει τους χρηματικούς βεβαιωτικούς κα−
ταλόγους των υπόχρεων και των αντιστοίχων οφειλοµέ−
νων στο Δήµο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει 
και µεριµνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων 
προς τους οφειλέτες. 

5. Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς το Δήµο, 
εκδίδει τριπλότυπο είσπραξης και ενηµερώνει το λο−
γιστικό σύστηµα του Δήµου µε τις σχετικές ταµειακές 
εγγραφές. Ελέγχει επίσης τις εισπράξεις του Δήμου 
από τους δημοτικούς εισπράκτορες.

6. Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων 
των οφειλετών προς το Δήµο και ενηµερώνει τις αρµό−
διες υπηρεσίες για τις καθυστερούµενες οφειλές. Απο−
στέλλει ατομικές ειδοποιήσεις, ενώ ελέγχει άγνωστους 
οφειλέτες από την επιστροφή ειδοποιήσεων.

7. Μεριμνά και παρακολουθεί την καταβολή των μι−
σθωμάτων και άλλων συμβατικών εξόδων από τους μι−
σθωτές των δημοτικών ακινήτων και συνεργάζεται με τη 
Νομική Υπηρεσία και την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης 
ακίνητης περιουσίας του Δήμου για την αποβολή των 
δύστροπων μισθωτών και την είσπραξη των οφειλομέ−
νων μισθωμάτων. 

8. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών µε τα χρηματοπι−
στωτικά ιδρύματα για την τοποθέτηση των χρηµατικών 
διαθεσίµων και τη διενέργεια εισπράξεων και πληρωµών 
µέσω επιταγών και διενεργεί κάθε είδους χρηματικές 
δοσοληψίες με τράπεζες, Τ.Π.Δ., Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Ταμεία, κλπ.

9. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταµείο στα γραφεία του 
Δήµου. 

10. Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και 
αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιµοποιούνται για 
την ενηµέρωση του λογιστικού συστήµατος του Δήµου 
µε τις ταµειακές εγγραφές.

11. Παρακολουθεί την ταµειακή ρευστότητα και προ−
γραµµατίζει τις πληρωµές σε συνεργασία και µε άλλες 
αρµόδιες υπηρεσίες. 

12. Αποδίδει έγκαιρα τις ασφαλιστικές εισφορές στα 
ταμεία και κάθε άλλη είσπραξη υπέρ του δημοσίου ή 
τρίτων από φόρους, τέλη, εισφορές, κρατήσεις, κλπ. 

13. Παρακολουθεί και µεριµνά για την εκπλήρωση 
όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώ−
σεων του Δήµου.

14. Διεξάγει την ταμειακή υπηρεσία των Νομικών Προ−
σώπων του Δήμου, όσο αυτά δεν διαθέτουν τη δική τους 
ταμειακή υπηρεσία.

15. Ελέγχει τα έσοδα των Νομικών Προσώπων (τηρεί 
γραμμάτια είσπραξης). 

16. Συντάσσει απολογιστικά στοιχεία κάθε οικονομι−
κού έτους για το Δήμο και ξεχωριστά για τα Νομικά 
Πρόσωπα. 

17. Παρακολουθεί και ελέγχει τους λογαριασμούς του 
Δήμου και των Νομικών Προσώπων. 

18. Τηρεί βιβλία ταμειακής υπηρεσίας εσόδων−εξόδων, 
καθολικό χειρόγραφο και μηχανογραφημένο, του Δήμου 
και των Νομικών Προσώπων. 

19. Διατηρεί/συγκεντρώνει απολογιστικά στατιστικά 
στοιχεία.

20. Εξασφαλίζει τη λήψη όλων των μέτρων που απαι−

τούνται για την είσπραξη όλων των νομοθετημένων 
εσόδων και την πληρωμή−εξόφληση των νόμιμων δα−
πανών. Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία 
βιβλία και στοιχεία και υποβάλλει στο Δήμαρχο, όποτε 
απαιτείται, αναλυτικό λογαριασμό εσόδων−εξόδων και 
χρηματικού υπολοίπου. 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με τα επιμέρους 
Τμήματά της μεριμνά για τη σύνταξη μελετών που έχουν 
σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητες και γενικότερα με 
αντικείμενο γενικού οικονομικού περιεχομένου με το 
οποίο ασχολείται η Διεύθυνση/Τμήμα και με την προ−
ϋπόθεση ότι οι μελέτες αυτές δεν απαιτούν, λόγω της 
φύσης τους, εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία τεχνικού−
τεχνολογικού περιεχομένου ειδικοτήτων των θετικών 
επιστημών και η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί σε 
κωδικό προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στην καθ’ ύλην 
αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με τα επιμέρους 
Τμήματά της ασκεί γενικά κάθε άλλη εργασία και αρμο−
διότητα που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ. 
και έχει σχέση με το αντικείμενο λειτουργίας της, ενώ 
συνεργάζεται με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες για 
τη νόμιμη, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του 
Δήμου, καθώς και την επίτευξη των οικονομικών σκοπών 
του Δήμου.

Άρθρο 12: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρµόδια για τη 
µελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνι−
κών έργων του Δήµου, µε στόχο την έγκαιρη, οικονοµική 
και άριστη από επιστηµονικής απόψεως πραγµατοποίη−
σής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρµόδια για την 
εξασφάλιση βελτιωµένων συνθηκών ασφαλούς µετακί−
νησης και κυκλοφορίας των δηµοτών και των οχηµάτων 
τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων και 
την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών 
κυρίως στον τοµέα των µεταφορών. Επίσης μελετά και 
εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων που επηρεάζουν τις λει−
τουργίες της πόλης και αφορούν π.χ. λαϊκές αγορές, 
υπαίθρια διαφήμιση, κλπ.

Εκπονεί το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα αναλυτικά για 
κάθε υπηρεσία και κατά κωδικό αριθμό του ετήσιου 
προϋπολογισμού του Δήμου των προς εκτέλεση τεχνι−
κών έργων. Κοστολογεί κάθε τεχνικό έργο σύμφωνα 
με τις διατιθέμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού και 
υποβάλει το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος για την 
τελική του διαμόρφωση, στα πλαίσια κατάρτισης των 
σχεδίων και δράσεων, στο Γραφείο Στρατηγικού Προ−
γραµµατισµού − Οργάνωσης και Πληροφορικής για την 
περαιτέρω έγκριση από τα αρμόδια συλλογικά όργανα 
διοίκησης του Δήμου.

Φροντίζει για την κατανομή των διατιθεμένων τεχνι−
κών μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ των 
Τμημάτων. Διευθύνει, εποπτεύει και συντονίζει όλα τα 
Τμήματα της Διεύθυνσης έτσι ώστε να επιτυγχάνονται 
οι στόχοι του Δήμου στον τεχνικό τομέα.Ενηµερώνει, 
μέσω των Τμημάτων, το Γραφείο Στρατηγικού Προ−
γραµµατισµού − Οργάνωσης και Πληροφορικής για την 
πρόοδο της υλοποίησης των έργων και δραστηριοτήτων 
της Διεύθυνσης.

 Επίσης έχει ως γενικές αρμοδιότητες τη μελέτη, δι−
αχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και 
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πολεοδομικής ανάπτυξης, τη λήψη μέτρων, εάν χρειά−
ζεται, για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περι−
οχών της περιφέρειας του Δήμου, κυρίως σε περιοχές 
όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και 
εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων και 
η συμμετοχή της σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξί−
ας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την 
κείμενη νομοθεσία και το σχεδιασμό, προγραμματισμό 
και εφαρμογή δράσεων και μέτρων για την προστασία 
και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολι−
τιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και 
ευρωπαϊκών πολιτικών. Ειδικότερα, η Διεύθυνση είναι 
αρµόδια για τη μελέτη, διαχείριση και εφαρµογή του 
πολεοδοµικού σχεδιασµού, την έγκριση και αδειοδότηση 
των αδειών δόμησης και τον έλεγχο εφαρµογής αυτών, 
την επιβολή προστίμων για την κατασκευή των αυθαί−
ρετων κτισμάτων, κατά την κείμενη νομοθεσία, υπό την 
επιφύλαξη της περίπτωσης 45 του άρθρου 280 του Ν. 
3852/2010, την προστασία, διαχείριση και εξοικονόμηση 
των φυσικών πόρων, ενέργειας κλπ. και την αναβάθμιση 
της αισθητικής και της ποιότητας ζωής στην πόλη. 

 Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της Διεύθυνσης στο 
πλαίσιο της αποστολής της καθορίζονται από τις ισχύ−
ουσες διατάξεις νόµων, διαταγµάτων και υπουργικών 
αποφάσεων. Οι αρµοδιότητες των πέντε (5) Τμημάτων 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι οι εξής: 

12.1. ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ 
 Το Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης εγκρίνει, χορηγεί 

άδειες δόμησης, ελέγχει την πληρότητα των δικαιο−
λογητικών και διαγραμμάτων, ελέγχει την τήρηση των 
γενικών και ειδικών διατάξεων και προδιαγραφών, δι−
εκπεραιώνει ηλεκτρονικά τη διαδικασία έκδοσης των 
«αδειών δόμησης», προστίμων αυθαιρέτων κλπ., τηρεί 
τις διαδικασίες ελέγχου αδειών που προβλέπονται από 
την ισχύουσα νομοθεσία για διακοπή εργασιών, αναθε−
ωρήσεις κλπ., τηρεί και ενημερώνει το αρχείο αδειών, 
τηρεί τις διαδικασίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης, πληρο−
φόρησης, υποβολής και αποστολής στοιχείων, αρχείων, 
μητρώων στις υπηρεσίες, φορείς κλπ. και γενικότερα τα 
θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. Συγκεκριμένα το 
Τμήμα ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες, ενώ συστήνεται 
και Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης του εν λόγω 
Τμήματος.

12.1.1. Αρμοδιότητες θεμάτων έγκρισης άδειας δόμησης
1. Χορηγεί τις εγκρίσεις δόμησης μετά από τον έλεγχο 

των απαιτούμενων μελετών και δικαιολογητικών.
2. Ελέγχει τον αριθμό μητρώου των μελετητών μη−

χανικών.
3. Διατυπώνει με αιτιολογία παρατηρήσεις και ελ−

λείψεις ή λάθη στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και 
διαγράμματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

4. Γνωστοποιεί και καλεί τους ιδιοκτήτες και μηχανι−
κούς για συμπληρώσεις ή διορθώσεις.

5. Επιστρέφει τις αιτήσεις όπως προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία.

6. Αναρτά τις εγκρίσεις και τις άδειες δόμησης στο δι−
αδίκτυο (παρ. 5 άρθρου 5 του Ν. 3861/2010 – ΦΕΚ 112/τ.Α΄).

7. Αποστέλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς 
(π.χ. Ο.Κ.Χ.Ε., Κτηματολόγιο Α.Ε., Υ.Π.Ε.ΚΑ., κλπ.) τα στοι−
χεία και διαγράμματα, τις εγκρίσεις και άδειες δόμησης, 
όπως ορίζονται από τις διαδικασίες και την αντίστοιχη 
περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία.

8. Εκδίδει τις άδειες δόμησης μετά από τη διαπίστωση 

της πληρότητας του φακέλου και του ελέγχου όλων 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

9. Αναθεωρεί τις εγκρίσεις δόμησης σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης 
δικαιολογητικών στοιχείων ή διαγραμμάτων.

10. Αναθεωρεί τις άδειες δόμησης για παράταση ισχύ−
ος μετά από αυτοψία.

11. Αναθεωρεί την άδεια δόμησης κατά το χρόνο ισχύ−
ος της σε κάθε περίπτωση αλλαγής ή παραίτησης επι−
βλέποντος μηχανικού κατόπιν σχετικής αίτησης.

12. Εκτελεί τις προβλεπόμενες αυτοψίες σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

13. Διαβιβάζει το φάκελο της μελέτης στο Συμβούλιο 
Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.).

14. Ενημερώνει τους φακέλους των αδειών δόμησης 
κατά το χρόνο ισχύος τους.

15. Υποβάλλει τα αναθεωρούμενα ή μεταβαλλόμενα 
στοιχεία των αναθεωρούμενων αδειών δόμησης στις 
αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και όπου απαιτείται 
από την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. Η.Μ.Ε, Ταυτότητα 
Κτιρίου, κλπ.).

16. Ελέγχει τα στοιχεία και τις μελέτες μετά την έκ−
δοση σχετικού πορίσματος από τον Ελεγκτή Δόμησης.

17. Τηρεί τις προσθεσμίες που ορίζονται για κάθε δι−
αδικασία.

18. Τηρεί τη διαδικασία αντικατάστασης του επιβλέ−
ποντα μηχανικού σε περίπτωση αποχής του σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

19. Εκδίδει τις εγκρίσεις εγκαταστάσεων κεραιών 
σταθμών στην ξηρά (κεραίες κινητής τηλεφωνίας).

20. Εκδίδει τις εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας.
21. Εκδίδει αποφάσεις ανάκλησης εγκρίσεων και αδει−

ών δόμησης, αν κριθεί σκόπμο.
22. Ελέγχει τα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και 

κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού για τη χορήγη−
ση εγκρίσεων δόμησης (στοιχείο γγ της παρ. 1α του άρ−
θρου 5 του Ν.4030/2011 – ΦΕΚ 249/τ.Α΄/25−11−2011), ελέγχει 
τα αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής 
εισφορών των μελετητών για την έκδοση αδειών δόμη−
σης (στοιχείο ιδ της παρ.2 του άρθρου 3 του ανωτέρω 
Νόμου), αναθεωρήσεων αδειών δόμησης κλπ., σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

23. Ελέγχει τα αποδεικτικά κατάθεσης αμοιβών και 
κρατήσεων των επιβλέψεων των μηχανικών για τη σύν−
δεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας και αντικατάστασης 
επιβλέποντος μηχανικού.

24. Ελέγχει όλες τις μελέτες και τα στοιχεία που 
υποβλήθηκαν για την έκδοση της άδειας δόμησης στην 
περίπτωση διακοπής των οικοδομικών εργασιών ή και 
σε όποια περίπτωση προβλέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία.

25. Παραλαμβάνει τις προσφυγές κατά πράξεων ή 
παραλήψεων των οργάνων της Υπηρεσίας Δόμησης 
(Υ.ΔΟΜ.) του Δήμου.

26. Διαβιβάζει τους φακέλους των υποθέσεων που 
αφορούν στις προσφυγές, κλπ. στο αρμόδιο Συμβούλιο 
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) 
για έκδοση απόφασης.

27. Μεριμνά για την τήρηση της διαδικασίας σύννομης 
έγκρισης και έκδοσης της άδειας δόμησης.

12.1.2.Αρμοδιότητες θεμάτων ελέγχου τοπογραφικού 
άδειας δόμησης

1. Βεβαιώνει την οριστική στάθμη του κρασπέδου (βε−
βαίωση υψομέτρου) στο τοπογραφικό διάγραμμα.
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2. Ελέγχει τα τοπογραφικά διαγράμματα για την τήρη−
ση των προδιαγραφών και της ισχύουσας πολεοδομικής 
νομοθεσίας (π.χ. έλεγχος ρυμοτομικών γραμμών (Ρ.Γ.) 
και οικοδομικών γραμμών (Ο.Γ.), αρτιότητα−κατατμήσεις, 
οικοδομησιμότητα, όροι δόμησης, χρήσεις γης, κλπ.).

3. Διατυπώνει με αιτιολογία παρατηρήσεις και ελ−
λείψεις ή λάθη στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και 
διαγράμματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

4. Γνωστοποιεί και καλεί τους ιδιοκτήτες και μηχανι−
κούς για συμπληρώσεις ή διορθώσεις. 

5. Συμμετέχει στη διαδικασία ελέγχων των αδειών, 
όπου απαιτείται για θέματα αρμοδιότητας του Τμήμα−
τος (π.χ. τοπογραφικού διαγράμματος, διαγράμματος 
κάλυψης, υψομέτρων, κλπ.).

6. Συνεργάζεται με το Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού και 
Εφαρμογών για την παρακολούθηση των μεταβολών 
σε θέματα τροποποιήσεων καθορισμού Ρ.Γ. και Ο.Γ., 
κοινοχρήστων χώρων, χρήσεων γης, κλπ.

7. Τηρεί και διεκπεραιώνει τις διαδικασίες όπως ορί−
ζονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά 
με το αντικείμενο του Τμήματος.

8. Χορηγεί στοιχεία διαγραμμάτων εφαρμογής, τεχνι−
κών εκθέσεων, διαταγμάτων κλπ. για την ορθή εφαρμο−
γή του ρυμοτομικού σχεδίου, ρεμάτων κλπ.

9. Χορηγεί βεβαιώσεις χρήσεων γης και όρων δόμησης.
10. Μεριμνά για την άσκηση σχετικών ενεργειών προς 

αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Ελεγκτής Δόμησης) για διακο−
πή και συνέχιση οικοδομικών εργασιών για λόγους που 
σχετίζονται με το αντικείμενο του Τμήματος.

11. Μεριμνά για τον καθορισμό προσωρινών οριογραμ−
μών ρέματος (διαδικασία άρθρου 6 του κτιριοδομικού 
κανονισμού – ΦΕΚ 59/τ.Δ΄/1989, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του Ν. 880/1979, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 5 του Ν. 3010/2002 – ΦΕΚ 91/τ.Δ΄/2002).

12.1.3. Αρμοδιότητες θεμάτων προστίμων αυθαιρέτων
1. Ενημερώνεται για κάθε στάδιο ελέγχου της οικο−

δομής μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία: 1) για τον ορισμό της ημερομηνίας 
ελέγχου από τους Ελεγκτές Δόμησης, 2) για παραβάσεις 
των οικοδομικών εργασιών από τον Γενικό Επιβλέποντα 
ή Επιβλέποντα Μηχανικό, ανά περίπτωση.

2. Ενημερώνει ηλεκτρονικά την Ειδική Υπηρεσία Επι−
θεωρητών Δόμησης και Ενέργειας (Ε.Υ.Ε.Δ.ΕΝ.) του 
Υ.Π.Ε.ΚΑ. για κάθε στάδιο της οικοδομής για τον ορισμό 
ημερομηνίας ελέγχων. 

3. Παραλαμβάνει τα πορίσματα των Ελεγκτών Δόμη−
σης και διαβιβάζει τα αντίγραφα στην Ε.Υ.Ε.Δ.ΕΝ.

4. Επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστι−
μα σύμφωνα με το πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης στην 
περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων.

5. Ενημερώνει τον κύριο του έργου και τον επιβλέπο−
ντα μηχανικό για τη συνέχιση των εργασιών εφόσον 
δεν διαπιστωθούν παραβάσεις.

6. Αποστέλλει αντίγραφο της πράξης κύρωσης ή του 
προστίμου με επισυναπτόμενο το πόρισμα του Ελεγκτή 
Δόμησης στον κύριο του έργου και στον επιβλέποντα 
μηχανικό και στην αρμόδια αστυνομική αρχή.

7. Μεριμνά για την τοιχοκόλληση των εκθέσεων στο 
Δημοτικό Κατάστημα αυθημερόν.

8. Εκδίδει το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής 
(Π.Ε.Κ.) μετά την τελευταία αυτοψία των επιβλεπόντων 
μηχανικών και ενημερώνει ηλεκτρονικά την αρμόδια 

υπηρεσία του Υ.Π.Ε.ΚΑ. και τον κύριο του έργου για 
τυχόν αντιρρήσεις.

9. Εκδίδει τις βεβαιώσεις για τη σύνδεση με τα δίκτυα 
κοινής ωφελείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

10. Παραλαμβάνει τις προσφυγές κατά των πορισμά−
των των Ελεγκτών Δόμησης, της επιβολής προστίμων 
και των πράξεων ή παραλήψεων των οργάνων της 
Υ.ΔΟΜ.

11. Διαβιβάζει τους φακέλους των υποθέσεων που 
αφορούν στις προσφυγές κλπ. στο αρμόδιο ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. 
για έκδοση απόφασης.

12. Αποστέλει τα πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών 
εντός των προθεσμιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαί−
ωση και είσπραξη.

13. Αποστέλλει αντίγραφα των σχετικών πράξεων 
στον Πρόεδρο του αρμόδιου ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.

14. Εφαρμόζει τις διατάξεις του Π.Δ. 13/22−04−1929 περί 
κατεδαφίσεων επικίνδυνων οικοδομών.

15. Εκδίδει τις αποφάσεις εξαίρεσης από την κατε−
δάφιση μικρών παραβάσεων (ΦΕΚ 372/τ.Β΄/2004) και 
επιβάλλει εφάπαξ πρόστιμα.

16. Διαβιβάζει τα οριστικώς κριθέντα ως κατεδαφιστέα 
κτίσματα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

17. Επαναβεβαιώνει τα πρόστιμα διατήρησης παλαιών 
αυθαιρέτων.

12.1.4. Αρμοδιότητες Ελέγχου Κατασκευών (για όσο 
χρόνο η άσκησή τους προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία)

1. Προγραμματισμός αυτοψιών−καθορισμοί και διενέρ−
γεια αυτοψιών αυθαιρέτων.

2. Σύνταξη εκθέσεων αυθαιρέτων και κοινοποίηση 
αυτών.

3. Παραλαβή και έλεγχος εμπρόθεσμης υποβολής 
ενστάσεων.

4. Βεβαίωση προστίμων ανέγερσης και διατήρησης 
και επαναβεβαίωση προστίμων διατήρησης.

5. Διενέργεια αυτοψιών επικινδύνων σε α’ και β΄βαθμό 
και σύνταξη σχετικών εκθέσεων.

6. Αποστολή απαντήσεων σε αιτήσεις−καταγγελίες 
(π.χ. διακοπή οικοδομικών εργασιών, καθορισμός αυ−
τοψίας, προθεσμίες καθαίρεσης, κλπ.).

7. Έλεγχος φακέλων, εισηγήσεις και τήρηση αρχείου 
με βάση τους νόμους 410/1968, 720/1977 και 1337/1983.

8. Διενεργεί τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Ν. 
3843/2010 (ΦΕΚ 62/τ.Α΄/28−04−2010) «Ταυτότητα κτιρίων, 
υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτι−
κές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις», όπως π.χ. πληρό−
τητα φακέλων, υπολογισμός προστίμων, ταχυδρομική 
αποστολή εισφορών, περαίωση διαδικασίας, αρχειοθέ−
τηση φακέλων αυθαιρέτων, κλπ.

9. Εξυπηρέτηση πολιτών (προφορικώς και εγγράφως) 
επί πολεοδομικών θεμάτων.

10. Αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες (π.χ. Υ.Π.Ε.ΚΑ.,Πε−
ριφέρεια, Συνήγορος του Πολίτη, Επιθεωρητές Δημόσιας 
Διοίκησης, κλπ.).

11. Σύνδεση οικοδομών με δίκτυα κοινής ωφέλειας κα−
τόπιν αυτοψίας ή χωρίς αυτοψία.

12. Εισηγήσεις προς Σ.Χ.Ο.Π. του Ν. 1512/1985 και γραμ−
ματειακή υποστήριξη αυτού μετά της σχετικής αλλη−
λογραφίας.

13. Τήρηση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και τήρηση 
και ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου αυθαιρέτων και 
επικινδύνων.
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14. Αναφορά αξιόποινης πράξης προς τον Εισαγγελέα.
15. Ενημέρωση του Ι.Κ.Α. περί αυθαιρέτων κατασκευών.
16. Αποστολή στοιχείων στο Διοικητικό Εφετείο κα−

τόπιν αιτήσεων ακυρώσεως.
17. Διαδικασία σφράγισης ακινήτων λόγω μη επιτρε−

πόμενης χρήσης.
18. Χορήγηση αντιγράφων.
19. Γραμματειακή υποστήριξη της Ε.Π.Α.Ε. και της Επι−

τροπής Αυθαιρέτων μετά της σχετικής αλληλογραφίας.
20. Σύνταξη πινάκων κατεδαφιστέων και αποστολή 

ιστορικού κατεδαφιστέων στην Περιφέρεια Αττικής.
21. Σύνταξη συγκεντρωτικών πινάκων προστίμων και 

σύνταξη ετήσιων πεπραγμένων.
22. Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Επικινδύνων.
23. Έκδοση προστίμων με βάση: άρθρο 22/ΓΟΚ 1985, 

άρθρα 8 και 9 του Ν. 1512/1985.
24. Λήψη μέτρων ασφαλείας. 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1. Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφο−

ριών και διεκπεραιώνει κάθε διοικητική και γραμματεια−
κή εργασία για τις ανάγκες του Τμήματος (π.χ. τήρηση 
ξεχωριστού ειδικού πρωτοκόλλου εφόσον προβλέπεται, 
παραλαβή εγγράφων από το γενικό πρωτόκολλο του 
Δήμου, διακίνηση εισερχομένων και εξερχομένων εγγρά−
φων, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, 
δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή φω−
τοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοι−
οτυπίας (fax) και ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e−mail), κλπ.).

2. Τακτοποιεί και ενημερώνει διαρκώς το φυσικό και 
ηλεκτρονικό αρχείο του Τμήματος.

3. Τηρεί τα αντίστοιχα αρχεία, αρμοδιότητας του Τμή−
ματος, χαρτών και ρυµοτοµικών διαγραµµάτων, όρων 
δόµησης, διαγραµµάτων και πράξεων εφαρµογής και 
τεχνικών εκθέσεων, Ζ.Ο.Ε., Ζ.Ε.Α., ειδικών διαταγμάτων, 
κλπ., καθώς και των αντίστοιχων εγκρίσεων και των 
αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών, 
υπουργείων, κλπ.

12.2. ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 Το Τμήμα αυτό έχει γενικότερα αρμοδιότητα για 

τη μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οι−
κιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης, πολεοδομικών 
μελετών και ρυθμίσεων, μελετών για την αποκατάστα−
ση και ανάπλαση των περιοχών της περιφέρειας του 
Δήμου, συμμετοχή σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξί−
ας και χρήσεων γης και εφαρμογή του πολεοδομικού 
σχεδιασμού, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία και για την καταγραφή, διαχείριση, εκμετάλ−
λευση, αξιοποίηση και ανάτπυξη της δημοτικής ακίνητης 
περιουσίας (ιδιωτικής και δημόσιας) του Δήμου.

12.2.1. Αρμοδιότητες Αστικού Σχεδιασμού
1. Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθµιστικών σχεδίων 

και των πολεοδοµικών µελετών για την επέκταση/τρο−
ποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήµου. 

2. Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιή−
σεων/αναθεώρησης των ρυµοτοµικών σχεδίων των πό−
λεων στην περιοχή του Δήµου, χρήσεων γης, Γ.Π.Σ., κλπ. 

3. Συγκεντρώνει στοιχεία, καταγράφει και τεκμηριώνει 
τις αδυναμίες του δομημένου χώρου της πόλης που 
έχουν σχέση με το ρυθμιστικό−πολεοδομικό, ρυμοτομι−
κό−οικιστικό σχεδιασμό, χρήσεις γης, κτηματολόγιο κλπ. 

4. Εκπονεί και εισηγείται για ανάθεση μελετών που 
αφορούν την πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη της 
πόλης.

5. Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρότα−
ση ανάπλασης ορισµένης περιοχής, σύμφωνα με τις 
ρυθμίσεις των άρθρων 9 και 10 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 
124/τ.Α΄/1997).

6. Συντάσσει και ελέγχει την εφαρµογή ρυµοτοµικών 
και πολεοδοµικών σχεδίων, σύµφωνα µε τις αρµοδιότη−
τες που δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις 
και για τις αρμοδιότητες του Τμήματος. Οι εφαρµογές 
αυτές περιλαµβάνουν ιδίως: 

1. Τον έλεγχο εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο 
έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρµογής. 

2. Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραµµάτων που προ−
ορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και ανα−
λογισµού.

3. Τη σύνταξη των πράξεων αναλογισμού αποζημίω−
σης, τακτοποίησης, προσκύρωσης κατά τις διατάξεις 
του Ν.Δ. 17.07.1923 συμπεριλαμβανομένων και όλων των 
προβλεπόμενων διαδικασιών. 

4. Την εφαρµογή πολεοδοµικών σχεδίων και συνα−
φών εκτελεστών πράξεων που δεν έχουν γενικότερο 
χαρακτήρα.

5. Τον έλεγχο εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο 
έδαφος, κατ΄ άρθρο 115 του Κώδικα Βασικής Πολεοδο−
μικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν.).

6. Την εφαρµογή εγκεκριµένων σχεδίων επί του εδά−
φους κατά την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 155 
Κ.Β.Π.Ν.

7. Τη σύνταξη−ενημέρωση διαγραµµάτων εφαρµογής 
και διαγραµµάτων διαµορφωµένης κατάστασης και γε−
νικότερα των διαγραμμάτων του σχεδίου πόλης (Σ.Π.).

8. Τη σύνταξη–ενημέρωση τοπογραφικών διαγραμμά−
των ακινήτων του Δήμου.

9. Τη σύνταξη τοπογραφικών και κτηματολογικών δια−
γραμμάτων για τη σύνταξη πράξεων προσκύρωσης και 
αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας.

10. Τη σύνταξη και εφαρμογή υψομετρικών μελετών.
11. Τη χάραξη οδών και γενικότερα την τοπογραφική 

υποστήριξη των έργων και των υπηρεσιών του Δήμου. 
12. Την επίβλεψη τοπογραφικών µελετών και µελετών 

Πράξεων Εφαρµογής Σ.Π.
13. Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραµµάτων που προ−

ορίζονται για σύνταξη πράξεων εφαρµογής.
14. Τη σύνταξη Πράξεων Εφαρµογής (Π.Ε.) του άρ−

θρου 12 του Ν. 1337/1983 (Συνολική Π.Ε., Μεμονωμένη Π.Ε., 
Διορθωτική Π.Ε., οικοδομησιμότητες πριν τη σύνταξη 
Πράξεων Εφαρμογής κλπ.), συμπεριλαμβανομένων και 
όλων των προβλεπομένων διαδικασιών.

15. Την επιμέλεια μεταγραφής ή καταχώρισης των 
Πράξεων Εφαρμογής του άρθρου 12 του Ν. 1337/1983 
σε Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο.

16. Τη σύσταση επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 5/1986 
(2/Α΄) για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων για την 
εισφορά σε χρήμα.

17. Τη σύνταξη χρηματικών καταλόγων των εισφορών 
σε γη και χρήμα. 

7. Συνεργάζεται με αντίστοιχου αντικειμένου Περιφε−
ρειακές, Κεντρικές Υπηρεσίες, Υπουργεία, Κτηματολό−
γιο, κλπ. αρμόδιους φορείς για την από κοινού ρύθμιση 
θεμάτων πολεοδομικού, αστικού σχεδιασμού για την 
ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων.

8. Συνεργάζεται με αντίστοιχου αντικειμένου Περιφε−
ρειακές, Κεντρικές Υπηρεσίες, Υπουργεία, Κτηματολό−
γιο, κλπ. αρμόδιους φορείς για τις απαιτούμενες εγκρί−
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σεις και αποφάσεις θεμάτων πολεοδομικών εφαρμογών, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

9. Συμμετέχει στις αντίστοιχες Επιτροπές που σχε−
τίζονται με θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και 
με θέματα σχετικά με την Γεωγραφική Πληροφορία 
διαδικτυακών εφαρμογών.

10. Παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο πληροφορίες που 
σχετίζονται με το σχέδιο πόλης και γενικά την πολεο−
δομική ανάπτυξη αυτής και χορηγεί βεβαιώσεις για τα 
θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

11. Επιβάλλει την εφαρμογή του σχεδίου πόλης, υλο−
ποιεί τις πράξεις αναλογισμού, προσκυρώσεων, απαλ−
λοτριώσεων, κλπ.

12. Γνωµοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόµη−
σης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτη−
νοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές 
εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις αποθή−
κευσης λιπασµάτων, φαρµάκων, ιχθυοτροφών, γεωργι−
κών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών 
προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαµενών 
από οποιοδήποτε υλικό (σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες αγροτικής παραγωγής και αλιείας).

13. Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων που 
αφορούν στον καθορισμό των χώρων για την τοποθέ−
τηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, στην 
παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων 
σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκο−
πούς και στον καθορισμό των χώρων και των όρων για 
την προσωρινή διαμονή μετακινούμενων πληθυσμών.

14. Μεριμνά για την ονομασία οδών και πλατειών και 
την αρίθμηση ακινήτων.

15. Τηρεί τα αντίστοιχα αρχεία, αρμοδιότητας του 
Τμήματος, χαρτών και ρυµοτοµικών διαγραµµάτων, 
όρων δόµησης, διαγραµµάτων και πράξεων εφαρµογής, 
διορθωτικών πράξεων, οικοδομησιμοτήτων, πράξεων τα−
κτοποίησης και αναλογισµού, βεβαιώσεων, χρηματικών 
καταλόγων κλπ., καθώς και των αντίστοιχων εγκρίσεων 
και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων και υπη−
ρεσιών, υπουργείων, κλπ.

16. Τηρεί τα αντίστοιχα αρχεία διαταγμάτων, τροπο−
ποιήσεων, μελετών κλπ. πολεοδομικών ρυθμίσεων που 
αφορούν το Δήμο και των εγκρίσεων και των αποφάσε−
ων των αρμοδίων οργάνων και υπηρεσιών Περιφέρειας, 
Υπουργείων, Οργανισμών, κλπ. σχετικών με τα θέματα 
αρμοδιότητας του Τμήματος. 

17. Τηρεί αρχείο αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων 
και υπηρεσιών του Δήμου σχετικών με τα θέματα αρ−
μοδιότητας του Τμήματος. 

12.2.2. Αρμοδιότητες Αστικών Εφαρμογών
Αφορά γενικά την αρμοδιότητα για τη μελέτη, κατα−

γραφή, διαχείριση, εκμετάλλευση και εκτέλεση προγραμ−
μάτων ανάπτυξης και αξιοποίησης της ακίνητης περιου−
σίας του Δήμου, είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με 
τρίτους, τη συμμετοχή σε θέματα ανάπτυξης γεωγραφι−
κών πληροφοριακών συστημάτων (G.I.S.) και την τήρηση 
και εφαρμογή του εθνικού και δημοτικού κτηματολογίου, 
όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Α) Αρμοδιότητες Διαχείρισης−Αξιοποίησης Δημοτικής 
Ακίνητης Περιουσίας

1. Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται  µε την απο−
δοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδο−
τηµάτων προς το Δήµο, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους 
όρους. 

2. Τηρεί τα αρχεία της δηµοτικής ακίνητης περιουσί−
ας σε ηλεκτρονική και φυσική µορφή (π.χ. φάκελοι µε 
στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα, κλπ.). 

3. Μεριµνά για τη διερεύνηση µεθόδων αξιοποίησης 
της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας (ακόμα και με ανά−
θεση σε έγκυρα και αναγνωρισμένα ιδιωτικά γραφεία, 
όταν απαιτείται λόγω της ιδιαίτερης εξειδίκευσης και 
τεχνογνωσίας που έχουν τα θέματα αξιοποίησης ακι−
νήτων) και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τα 
αρµόδια όργανα του Δήµου. 

4. Μεριµνά για την προώθηση της αξιοποίησης της 
δηµοτικής ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε τις σχετι−
κές αποφάσεις του Δήµου και τη διαχείριση της εκµε−
τάλλευσης της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας (π.χ. 
κατάρτιση συµβάσεων εκµισθώσεων, αναπροσαρμογές 
μισθωμάτων, παρατάσεις, κλπ.).

5. Μεριµνά για την εκµίσθωση δηµοτικών εκτάσεων 
γης για βιοµηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνο−
τροφικές εκµεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερµοκηπίων 
και για µονάδες στους τοµείς αλιείας. 

6. Μεριµνά για την παραχώρηση χρήσης δηµοτικών 
ακινήτων ή τη καταβολή µισθώµατος προς κάλυψη στε−
γαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. 

7. Μεριμνά για τη συντέλεση απαλλοτρίωσης ακινήτων 
(συγκέντρωση στοιχείων εμπλεκομένων στην απαλλο−
τρίωση για καθορισμό τιμής μονάδος, κλπ.).

8. Μεριμνά για την προσκύρωση μικρών εδαφικών 
εκτάσεων ιδιοκτησίας του Δήμου σε παρόδιες ιδιοκτησί−
ες (συγκέντρωση στοιχείων τρίτων, εκτιμητική επιτροπή, 
σύνταξη συμβολαίων, κλπ.).

9. Μεριμνά για την αγορά ακινήτων με δημοπρασία ή 
με τη διαδικασία της απ’ ευθείας αγοράς από το Δήμο 
(εκτιμητική επιτροπή, Σ.Ο.Ε., σύνταξη συμβολαίων, κλπ.).

10. Μεριμνά για την παραχώρηση χρήσης ή κυριότητας 
ακινήτων του Δημοσίου προς το Δήμο.

11. Τηρεί αρχείο φακέλων.
12. Συνεργάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών, την 

Κτηματική Εταιρία Δημοσίου, την Κτηματική Υπηρεσία 
Αθηνών, τις Δ.Ο.Υ. και το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών 
(Σ.Ο.Ε.) για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων 
(αντικειμενική και αγοραία−εμπορική αξία). 

13. Τηρεί το αρχείο των κληροδοτημάτων του Δήμου 
και μεριμνά για την αξιοποίηση των ακινήτων αυτών 
όπως αναφέρεται παραπάνω.

14. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή 
κληροδοτημάτων σύμφωνα με αιτήσεις ενδιαφερομένων 
για την κληροδότηση.

15. Μεριμνά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προ−
κειμένου να περιέλθουν στο Δήμο τα κληροδοτούμενα 
ακίνητα.

16. Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων για την κάλυψη 
των στεγαστικών αναγκών του Δήμου, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

17. Συντάσσει και αποστέλλει κάθε τέλος μηνός στην 
αρμόδια λογιστική υπηρεσία του Δήμου, βεβαιώσεις για 
τη συνέχιση χρήσεως των μισθωμένων ακινήτων από 
τις υπηρεσίες του Δήμου για την έκδοση των σχετικών 
ενταλμάτων καταβολής μισθωμάτων.

18. Συντάσσει, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, 
τα σχετικά μισθωτήρια συμφωνητικά και επιμελείται την 
έγκυρη υπογραφή των μισθωτηρίων συμβολαίων και την 
ακριβή από κάθε άποψη εκτέλεση των όρων από τους 
υπόχρεους μισθωτές.
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19. Μεριμνά για την επωφελέστερη διάθεση της ακί−
νητης περιουσίας του Δήμου και γενικά των πάσης 
φύσεως μονίμων ή πρόχειρων εγκαταστάσεων αυτού.

20. Μεριμνά για τη σύνταξη διακηρύξεων των δη−
μοπρασιών προς εκμίσθωση−μίσθωση−αγορά−πώληση 
των δημοτικών ακινήτων, σε συνεργασία με τη Νομική 
Υπηρεσία.

21. Τηρεί βιβλία από τα οποία φαίνονται κατά τάξη 
οι μισθωτές για κάθε ένα από τα δημοτικά ακίνητα, το 
σκοπό της χρήσεως, το μίσθωμα του χρόνου ενάρξεως 
και λήξεως της μίσθωσης, καθώς και ιδιαίτερο φάκελο 
για κάθε μίσθωση.

22. Παρακολουθεί το χρόνο λήξεως των μισθωμάτων 
των ακινήτων του Δήμου και την έγκαιρη ενέργεια για 
τη διεξαγωγή δημοπρασιών προς επαναμίσθωση αυτών.

23. Παρακολουθεί τις ενοικιοστατικές διατάξεις και σε 
συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία εφαρμόζει αυτές 
επί των μισθώσεων των δημοτικών ακινήτων.

24. Παρακολουθεί τη χρήση μισθωμένων ακινήτων 
από τους μισθωτές που έχουν υπογράψει το σχετικό 
συμφωνητικό και δεν επιτρέπει την υπεκμίσθωση σε 
τρίτους χωρίς έγγραφη συναίνεση.

25. Παρακολουθεί την καταβολή από τους μισθωτές 
του μισθώματος στο δημόσιο ταμείο και ενεργεί σε 
συνεργασία με το δημοτικό ταμία και τη Νομική Υπη−
ρεσία την αποβολή των δύστροπων μισθωτών και την 
πάρα πέρα διαδικασία για την είσπραξη οφειλομένων 
μισθωμάτων.

Β)Αρμοδιότητες θεμάτων Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών (G.I.S.) και Κτηματολογίου

Αφορά γενικά την αρμοδιότητα για τις μελέτες και 
εφαρμογές καταγραφής, διαχείρισης και εκτέλεσης 
προγραμμάτων ανάπτυξης του Γεωγραφικού Συστή−
ματος Πληροφοριών και την αξιοποίησή τους από τις 
υπηρεσίες του Δήμου, την καταγραφή των ακινήτων του 
Δήμου στο Εθνικό Κτηματολόγιο και τη συνεργασία με 
αντίστοιχου αντικειμένου Περιφερειακές − Κεντρικές 
Υπηρεσίες, Υπουργεία, Κτηματολόγιο, όπως αυτή προ−
βλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι αρμοδιότητες 
περιλαμβάνουν:

1. Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης. Καταχωρεί 
στη βάση δεδομένων όλες τις απαραίτητες πληροφορί−
ες για τη δημιουργία μια αξιόπιστης και πολυθεματικής 
βάσης δεδομένων, έτοιμης προς χρήση, (π.χ. πολεοδομικά 
στοιχεία της δομημένης, αδόμητης έκτασης και δασικής 
περιοχής του Δήμου, κυκλοφοριακά, έργα υποδομής, ακί−
νητη περιουσία, οικονομικά στοιχεία, στατιστικά− πληθυ−
σμιακά στοιχεία του Δήμου, επικίνδυνα ακίνητα, σχέδια 
έκτακτης ανάγκης, πολιτικής προστασίας κλπ.).

2. Συνεχή επικαιροποίηση και επέκταση του συστήμα−
τος με τα σημερινά δεδομένα: Συνεργάζεται με όλες τις 
υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες οφείλουν να παρέχουν 
υπεύθυνα και έγκαιρα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη 
συμπλήρωση της βάσης δεδομένων, ώστε να είναι πά−
ντα επικαιροποιημένη.

3. Προγραμματισμό έργων, μελετών, ρυθμίσεων: 
Αξιοποιεί τα δεδομένα και συμβάλλει στον αξιόπιστο 
χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό δράσεων του 
Δήμου (π.χ. έργων, μελετών κλπ.). Οι εφαρµογές αυτές 
περιλαµβάνουν ιδίως:

1. Διαχείριση Πολεοδομικών Δεδομένων – Σχεδίων.
2. Παρακολούθηση Οικοδομικής Δραστηριότητας – 

Δημοσίων Έργων.

3. Μελέτες Χωροθέτησης Υπηρεσιών ή Επιχειρήσεων 
– Απαλλοτριώσεων.

4. Υποστήριξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
5. Διαχείριση – Παρακολούθηση Κυκλοφοριακών Δε−

δομένων (π.χ. φόρτοι, ταχύτητες κυκλοφορίας, χαρα−
κτηριστικά στάθμευσης, ατυχήματα) − υποστήριξη με−
λετών κυκλοφορίας και στάθμευσης – μελετών οδικής 
ασφάλειας.

6. Υποστήριξη Μελετών Δημοτικής Συγκοινωνίας – Με−
ταφορών (π.χ.μέσα μαζικών μεταφορών, δρομολόγια 
απορριμματοφόρων, μεταφορά μαθητών, κλπ.).

7. Διαχείριση – Συντήρηση Οδικής Υποδομής (π.χ. πε−
ζοδρόμια, οδοστρώματα, εξοπλισμός οδών, κατακόρυφη 
και οριζόντια σήμανση, φωτεινή σηματοδότηση, ηλε−
κτροφωτισμός, κλπ.).

8. Διαχείριση – Συντήρηση Δικτύων Σωληνωτών Αγω−
γών (Ύδρευσης – Ομβρίων – Αποχέτευσης).

9. Διαχείριση – Συντήρηση Εξοπλισμού Πρασίνου − 
Πάρκων, Συγκοινωνίας, Καθαριότητας (π.χ. αστικός 
εξοπλισμός, στάσεις, στέγαστρα, κιόσκια πληροφοριών, 
κάδοι απορριμμάτων − ανακύκλωσης).

10. Καταγραφή – Γεωκωδικοποίηση Παραπόνων – Συμ−
βάντων.

11. Σχεδιασμός Χαρτών − Χαρτογραφική Υποστήριξη 
στην παραγωγή υλικού τουριστικών πληροφοριών, υπο−
στήριξης τοπικών επιχειρήσεων.

4. Κατασκευή Διαδικτυακών Εφαρμογών και Υπηρε−
σιών που σχετίζονται με τη Γεωγραφική Πληροφορία. 

5. Συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες: Συνεργάζεται 
με αρμόδιες Υπηρεσίες Δήμων, Περιφέρειας, Υπουργεί−
ων, Κτηματολογίου, κλπ. για την δημιουργία Διαδικτυ−
ακών Εφαρμογών και Υπηρεσιών που σχετίζονται με 
τη Γεωγραφική Πληροφορία και συμμετέχει στις αντί−
στοιχες Επιτροπές, όπως ορίζεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

6. Συγκέντρωση των πάσης φύσεως τίτλων της ακί−
νητης και της κοινόχρηστης περιουσίας του Δήμου και 
σύνταξη σχετικού για κάθε ακίνητο σχεδιαγράμματος. 

7. Κατάρτιση για κάθε ακίνητο του Δήμου φακέλου 
που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν τα 
επί του ακινήτου δικαιώματα ιδιοκτησίας του Δήμου, 
όπως τίτλοι ιδιοκτησίας, κτηματολογικές εγγραφές, 
αποσπάσματα, διαγράμματα, κλπ.

8. Περιφρούρηση επί της ακίνητης περιουσίας των 
δικαιωμάτων κυριότητας και νομής και κατοχής τους 
από το Δήμο.

9. Κατάρτιση των ιδιαίτερων φακέλων για κάθε έναν 
από τους κοινόχρηστους χώρους που περιέχουν όλα 
τα στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται τα επ’ αυτών 
δικαιώματα του Δήμου ως και τα σχετικά για κάθε ένα 
από αυτούς σχεδιαγράμματα. 

10. Κατάρτιση πλήρους δημοτικού κτηματολογίου για 
όλα τα ακίνητα του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

11. Εγγραφή όλων των ακινήτων του Δήμου στο Εθνικό 
Κτηματολόγιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

12.3. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
1. Συνεργάζεται και ενημερώνει, μέσω της Διεύθυν−

σης, το Γραφείο Στρατηγικού Προγραµµατισµού – Ορ−
γάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασµό των 
προγραµµάτων δράσης (π.χ. Τεχνικό Πρόγραμμα, κλπ.) 
του Δήµου που αφορούν το αντικείμενο του Τμήματος 
για την υλοποίηση έργων υποδομής (π.χ. κατασκευές 
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νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση, επισκευή και βελ−
τίωση υφιστάµενου οδικού δικτύου, κρασπεδορείθρων, 
ασφαλτοτάπητων, κατασκευές πεζοδρομίων, κόµβων και 
διαβάσεων, έργων αποχέτευσης, κατασκευές αγωγών 
ομβρίων υδάτων, φρεατίων υδροσυλλογής και καθαρι−
σμού ρεμάτων, κλπ.). Επίσης το Τµήµα διενεργεί δειγµα−
τοληπτικούς ελέγχους προκειµένου να διαπιστωθεί η 
ποιότητα των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος, καθώς 
και η ποιότητα των προϊόντων τσιµέντου. 

2. Μεριµνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων με−
λετών για την υλοποίηση των έργων, εργασιών, προμη−
θειών του Τµήµατος (εκπόνηση είτε από το προσωπικό 
του Τµήµατος ή µε ανάθεση σε τρίτους−ιδιώτες μελε−
τητές επιβλέποντας την καλή εκπόνηση των µελετών). 

3. Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολο−
γισμούς και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε 
υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισµό, ανθρώπινο δυναµικό, 
κλπ. και εισηγείται τη µεθοδολογία εκτέλεσης κάθε 
έργου (π.χ. µε αυτεπιστασία ή µε ανάθεση σε τρίτους). 

4. Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τµήµατος 
που ανατίθενται σε τρίτους. Παρέχει τις απαραίτητες 
οδηγίες, διενεργεί επιµετρήσεις εργασιών και ελέγχει 
τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από 
τρίτους. 

5. Μεριµνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων 
που εκτελούνται από τρίτους. 

6. Μεριµνά για το σωστό χειρισµό και την αξιοποίηση 
και τη συντήρηση των εργαλείων και γενικά του τεχνι−
κού εξοπλισµού (πλην μηχανολογικού, αρμοδιότητας 
του Τμήματος Καθαριότητας και Διαχείρισης Μηχανη−
μάτων− Οχημάτων) που χρησιµοποιεί το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του Τµήµατος. 

7. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία άμεσης 
επέµβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών 
εκτός προγράµµατος, αρμοδιότητας του. 

8. Εκδίδει άδειες τομών−εργασιών επί οδοστρωμάτων 
και πεζοδρομίων από τρίτους (π.χ. Ο.Κ.Ω., υπηρεσίες 
τηλεφωνιών, φυσικού αερίου, κλπ.). Επιβλέπει την έντε−
χνη αποκατάσταση των παραπάνω τομών και ορίζει τις 
σχετικές προδιαγραφές.

9. Μετά από σχετικό αίτημα των ενδιαφερομένων, 
προεγκρίνει άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων 
(π.χ. περίπτερα, κλπ.) από τρίτους σε οδόστρωμα−πεζο−
δρόμια και μετά την εξόφληση των σχετικών τελών στο 
Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
εκδίδει την ανωτέρω άδεια κατάληψης.

10. Τηρεί τεχνικά αρχεία µε αναλυτικά στοιχεία των 
έργων που εκτελεί (π.χ. αναλώσεις υλικών, απασχόλη−
ση τεχνικού προσωπικού, στοιχεία κόστους, κλπ.) και 
αντίστοιχα αρχεία µελετών και σχεδίων (φάκελοι των 
έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δεί−
κτες από την εκτέλεση των έργων του Τµήµατος. 

11. Μεριµνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δι−
κτύου αστικών συγκοινωνιών στο Δήµο και τη ρύθµιση 
σχετικών θεµάτων. Στο πλαίσιο αυτό: 

α) Μεριµνά για την άσκηση, µε δυνατότητα επιβολής 
κοµίστρου, συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση 
της µετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το 
έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάµενη γραµµή. Η 
άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται 
είτε µε ιδιόκτητα µέσα, είτε µε τη χρήση µισθωµένων 
µέσων και υπηρεσιών. 

β) Μεριµνά για τη διενέργεια µεταφορών για τη µε−

τακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές οµάδες 
(π.χ. άτοµα µε αναπηρία, ηλικιωµένοι, παιδιά, κλπ.), είναι 
εργαζόµενοι στο Δήµο και τα νοµικά του πρόσωπα, ή 
είναι µαθητές που µετακινούνται στον τόπο που λει−
τουργεί το σχολείο. 

γ) Καθορίζει της αστικές γραµµές λεωφορείων, καθώς 
και την αφετηρία, τη διαδροµή, τις στάσεις και το τέρµα 
των αντίστοιχων γραµµών. 

δ) Εισηγείται τον καθορισµό κοµίστρων των αστικών 
φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου. 

ε) Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των 
στεγάστρων αναµονής επιβατών των αστικών και υπε−
ραστικών γραµµών. 

στ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας 
αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός 
του ιδίου ηµερολογιακού έτους. 

12. Μεριμνά για το σχεδιασμό και την επέκταση, όπου 
απαιτείται και προβλέπεται, του δικτύου φωτεινής σηµα−
τοδότησης για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στην πε−
ριοχή του Δήµου.

13. Μεριµνά και εισηγείται τη λήψη µέτρων για την 
ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των 
µετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό: 

α) Μεριµνά για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, τον καθο−
ρισµό πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων 
της κυκλοφορίας. 

β) Ρυθµίζει τα θέµατα στάθµευσης των αυτοκινήτων 
και µεριµνά για τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης 
τροχοφόρων και µε δυνατότητα µίσθωσης ακινήτων, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

γ) Λαµβάνει µέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση 
στους κοινοχρήστους χώρους. 

δ) Μεριµνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών. 
ε) Απαγορεύει τη δηµιουργία θέσεων στάθµευσης σε 

συγκεκριµένους χώρους. 
στ) Μεριµνά για την παραλαβή των αποσυροµένων 

δικύκλων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων, όπου δεν 
υπάρχουν υποκαταστήµατα του Ο.Δ.Δ.Υ. 

ζ) Καθορίζει το εξωτερικό χρώµα των ΤΑΞΙ. 
14. Μεριµνά και λαµβάνει µέτρα για την προστασία της 

ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από δραστηριό−
τητες που εγκυµονούν κινδύνους, σε συνεργασία και µε 
τη Διεύθυνση Δηµοτικής Αστυνοµίας. Στο πλαίσιο αυτό: 

α) Ελέγχει τη σήµανση των εργασιών που εκτελούνται 
στις οδούς. 

β) Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που 
εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις 
οδούς. 

γ) Λαµβάνει και ελέγχει την εφαρµογή µέτρων για την 
προστασία από επικίνδυνες οικοδοµές και από έλλειψη 
µέτρων ασφάλειας και υγιεινής και ελέγχει τα υφιστάµε−
να µέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται. 

15. Μελετά και εκτελεί έργα που αφορούν: 
α) Στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους 

πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήµου 
(π.χ. πινακίδες ονοµασίας οδών και πλατειών, αρίθµη−
σης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και 
διερχοµένους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών 
µέσων, κλπ.). 

β) Στην εκτέλεση εργασιών της αποµάκρυνσης παρά−
νοµων διαφηµιστικών πινακίδων, είτε με ίδια μέσα είτε 
με ανάθεση σε τρίτους.

γ) Στην εκτέλεση εργασιών σήµανσης και διαγράµµι−
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σης οδών, καθώς και τοποθέτησης και συντήρησης προ−
στατευτικών µέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας 
οχηµάτων και πεζών. 

16. Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος οδικού 
µεταφορέα επιβατών και εµπορευµάτων

17. Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες 
εκγυµναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχο−
λών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών. 

18. Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρη−
σης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συ−
στηµάτων περιορισµού ταχυτήτων. 

19. Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών 
των ενοικιαζόµενων οχηµάτων.

20. Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων που 
επηρεάζουν τις λειτουργίες της πόλης και αφορούν: 
α)Στον καθορισμό των χώρων και των όρων λειτουρ−
γίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων της 
που είναι οι λαϊκές αγορές και οι εμποροπανηγύρεις. β)
Στην τεχνική έγκριση τοποθέτησης και μεταγενέστερου 
ελέγχου των πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης σε καθο−
ρισμένους και εγκεκριμένους χώρους, όπου απαιτείται 
από την κείμενη νομοθεσία.

21. Συνεργάζεται με το Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού 
και Εφαρμογών για την τοπογραφική υποστήριξη των 
τεχνικών έργων του Δήμου. 

22. Συστήνεται ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ με τις εξής 
κάτωθι αρμοδιότητες:

1. Υπάγεται οργανικά στο ανωτέρω Τμήμα, συντονί−
ζεται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης σε συνερ−
γασία με τους προϊσταμένους των Τμημάτων για τον 
καθορισμό στόχων, προτεραιοτήτων και χρονοδιαγραμ−
μάτων και υποστηρίζει, εργάζεται και λειτουργεί υπό 
τον έλεγχο, τις οδηγίες και κατευθύνσεις όλων των 
Τμημάτων της Διεύθυνσης ανάλογα με το είδος και 
την ευθύνη υλοποίησης του τεχνικού έργου. Οργανώ−
νεται καθημερινά σε συνεργεία, από τον υπεύθυνο του 
Γραφείου, ανάλογα με τις ανάγκες και το διατιθέμενο 
προσωπικό. 

2. Έχει ως κύρια αποστολή την εξυπηρέτηση της κα−
θημερινότητας του πολίτη, εκτελώντας τις παρακάτω 
εργασίες υπό την προϋπόθεση ότι είναι επανδρωμένο 
με το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό κατά ειδι−
κότητα, τα απαραίτητα μηχανήματα και εργαλεία και 
διαθέτει τα αναγκαία υλικά: 

3. Την αποκατάσταση φθορών και τη συντήρηση των 
κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου.

4. Τη συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων των 
κτιρίων και χώρων του Δήμου.

5. Τη συντήρηση και επισκευή των σιδεροκατασκευών 
και αλουμινοκατασκευών των εγκαταστάσεων του Δήμου.

6. Τη συντήρηση και επισκευή των ξυλουργικών εγκα−
ταστάσεων και επίπλων του Δήμου.

7. Τις κατασκευές, επισκευές και συντηρήσεις του υφι−
στάµενου οδικού δικτύου, των κρασπεδορείθρων των 
ασφαλτοτάπητων, των πεζοδρομίων, τον καθαρισμό 
των ρεμάτων, κλπ. 

8. Την τοποθέτηση πινακίδων: α) σήμανσης και ονο−
μασίας οδών και πλατειών και β) αρίθμησης κτιρίων. 

9. Την αποµάκρυνση παράνοµων διαφηµιστικών πι−
νακίδων.

10. Την εκτέλεση εργασιών σήµανσης και διαγράµµι−
σης οδών, καθώς και τοποθέτησης και συντήρησης προ−
στατευτικών µέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας 
οχηµάτων και πεζών. 

11. Τη συντήρηση και επισκευή των δηµοτικών κτιρίων, 
εγκαταστάσεων, σχολείων, κλπ. 

12. Τον εξωραϊσµό των κοινοχρήστων χώρων στην 
περιοχή του Δήµου (π.χ. πεζόδροµοι, πλατείες, παιδικές 
χαρές, κλπ.).

13. Την επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση 
του δικτύου ηλεκτροφωτισµού των οδών και γενικά των 
υπαίθριων χώρων του Δήµου, καθώς και του φωτισµού 
για την ανάδειξη των δηµοτικών κτιρίων, µνηµείων και 
αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.

14. Τη συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του ηλε−
κτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των κάθε είδους 
Η/Μ εγκαταστάσεων του Δήµου.

15. Κάθε εργασία που εξυπηρετεί τον πολίτη, ενώ 
υποστηρίζει και εξυπηρετεί τις υπηρεσίες του Δήμου 
στο αντικείμενο της αρμοδιότητας του.

16. Ο υπεύθυνος του Γραφείου της Αυτεπιστασίας 
μεριμνά για τη συντήρηση και διατήρηση των μηχανη−
μάτων και εργαλείων που χρησιμοποιεί το προσωπικό 
σε άριστη και λειτουργική κατάσταση.

23. Συστήνεται ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ−
ΡΙΞΗΣ με τις εξής κάτωθι αρμοδιότητες:

Παρέχει γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη προς 
τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της 
(πλην του Τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης που διαθέτει 
το δικό του αυτόνομο Γραφείο Γραμματειακής Υποστή−
ριξης) και συγκεκριμένα: 

α) Τήρηση πρωτοκόλλου, διακίνηση εισερχομένων και 
εξερχομένων εγγράφων.

β) Διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, 
δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, παραγωγή 
φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλε−
ομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e−mail), 
κλπ.). 

γ) Δέχεται και επεξεργάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες 
των προϊσταμένων τμημάτων και των μηχανικών που 
επιβλέπουν τα έργα, την αλληλογραφία που αφορούν 
αυτά και στη συνέχεια τη διαβιβάζει στην αρμόδια οι−
κονομική υπηρεσία. 

δ) Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφο−
ριών για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

ε) Τακτοποιεί και ενημερώνει διαρκώς το φυσικό και 
ηλεκτρονικό αρχείο.

στ) Ενημερώνει τους αντίστοιχους φακέλους με την 
εξέλιξη κάθε έργου.

12.4. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
1. Συνεργάζεται και ενημερώνει, μέσω της Διεύθυνσης, 

το Γραφείο Στρατηγικού Προγραµµατισµού − Οργάνω−
σης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασµό των προ−
γραµµάτων δράσης (π.χ. Τεχνικό Πρόγραμμα, κλπ.) του 
Δήµου που αφορούν το αντικείμενο του Τμήματος για 
την υλοποίηση αρχιτεκτονικών έργων (π.χ. κατασκευή, 
συντήρηση, επισκευή, διακόσµηση και εξοπλισµός των 
δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, σχολείων, αθλη−
τικών εγκαταστάσεων, κλπ.), έργων κατασκευής, διαµόρ−
φωσης, ανάπλασης και εξωραϊσµού των κοινοχρήστων 
χώρων στην περιοχή του Δήµου (π.χ. πεζόδροµοι, οδοί 
ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμια, πλατείες, παιδικές χα−
ρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, 
αρχαιολογικοί χώροι και διατηρητέα µνηµεία, κοιµη−
τήρια, κλπ.), σύµφωνα µε το εύρος της δικαιοδοσίας 
των Δήµων.
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2. Μεριµνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων 
µελετών (π.χ. αρχιτεκτονικών, στατικών, κλπ.) για την 
υλοποίηση των έργων, εργασιών και προμηθειών του 
Τµήµατος (εκπόνηση είτε από το προσωπικό του Τµήµα−
τος ή µε ανάθεση σε τρίτους−ιδιώτες μελετητές, επι−
βλέποντας την καλή εκπόνηση των µελετών). 

3. Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολο−
γισμούς και προσδιορίζει της ανάγκες κάθε έργου σε 
υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισµό, ανθρώπινο δυναµικό, 
κλπ. και εισηγείται τη µεθοδολογία εκτέλεσης κάθε 
έργου. 

4. Επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών από την 
εφαρμογή των μελετών του Τμήματος. 

5. Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τµήµατος 
που ανατίθενται σε τρίτους. 

6. Παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες, διενεργεί επιµε−
τρήσεις εργασιών και ελέγχει της πιστοποιήσεις εργα−
σιών που υποβάλλονται από τρίτους.

7. Μεριµνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων 
που εκτελούνται από τρίτους.

8. Μεριµνά για το σωστό χειρισµό και την αξιοποίηση 
και τη συντήρηση των εργαλείων και γενικά του τεχνι−
κού εξοπλισµού (πλην μηχανολογικού, αρμοδιότητας 
του Τμήματος Καθαριότητας και Διαχείρισης Μηχανη−
μάτων− Οχημάτων) που χρησιµοποιεί το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του Τµήµατος. 

9. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία άμεσης 
επέµβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών 
εκτός προγράµµατος, αρμοδιότητάς του. 

10. Επιμελείται των διαδικασιών των αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών, κλπ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

11. Τηρεί τεχνικά αρχεία µε αναλυτικά στοιχεία των 
έργων που εκτελεί (π.χ. αναλώσεις υλικών, απασχόλη−
ση τεχνικού προσωπικού, στοιχεία κόστους, κλπ.) και 
αντίστοιχα αρχεία µελετών και σχεδίων (φάκελοι των 
έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δεί−
κτες από την εκτέλεση των έργων του Τµήµατος. 

12. Συνεργάζεται με το Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού 
και Εφαρμογών για την τοπογραφική υποστήριξη των 
τεχνικών έργων του Δήμου. 

12.5. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Μεριμνά για τη µελέτη και εκτέλεση ηλεκτρομηχα−
νολογικών (Η/Μ) έργων και εγκαταστάσεων που αφο−
ρούν: 

2. Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση 
του δικτύου ηλεκτροφωτισµού των οδών και γενικά των 
υπαίθριων χώρων του Δήµου, καθώς και του φωτισµού 
για την ανάδειξη των δηµοτικών κτιρίων, µνηµείων και 
αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.

3. Στη συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής 
σηµατοδότησης για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στην 
περιοχή του Δήµου.

4. Στη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλε−
κτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των κάθε είδους 
Η/Μ εγκαταστάσεων του Δήµου.

5. Μεριµνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων Η/Μ 
µελετών για την υλοποίηση των έργων του Τµήµατος 
(εκπόνηση είτε από το προσωπικό του Τµήµατος ή µε 
ανάθεση σε τρίτους−ιδιώτες μελετητές επιβλέποντας 
την καλή εκπόνηση των µελετών).

6. Συνεργάζεται και ενημερώνει, μέσω της Διεύθυν−
σης, το Γραφείο Στρατηγικού Προγραµµατισµού − Ορ−

γάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασµό των 
προγραµµάτων δράσης (π.χ. Τεχνικό Πρόγραμμα, κλπ.) 
του Δήµου που αφορούν το αντικείμενο του Τμήματος.

7. Συνεργάζεται με το Τμήμα Έργων Υποδομής στη 
σύνταξη μελετών και στην επίβλεψη των έργων στο 
αντικείμενο αρμοδιότητάς του (π.χ. ηλεκτροφωτισμός 
σε πεζοδρόμια, πλατείες, πεζόδρομους, κτίρια, κλπ.).

8. Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολο−
γισμούς και προσδιορίζει της ανάγκες κάθε έργου σε 
υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισµό, ανθρώπινο δυναµικό, 
κλπ. και εισηγείται τη µεθοδολογία εκτέλεσης κάθε 
έργου. 

9. Επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών από την 
εφαρμογή των μελετών του Τμήματος. 

10. Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τµήµατος 
που ανατίθενται σε τρίτους. 

11. Παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες, διενεργεί επιµε−
τρήσεις εργασιών και ελέγχει της πιστοποιήσεις εργα−
σιών που υποβάλλονται από τρίτους.

12. Μεριµνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων 
που εκτελούνται από τρίτους.

13. Μεριµνά για το σωστό χειρισµό και την αξιοποίηση 
και τη συντήρηση των εργαλείων και γενικά του τεχνι−
κού εξοπλισµού (πλην μηχανολογικού, αρμοδιότητας 
του Τμήματος Καθαριότητας και Διαχείρισης Μηχανη−
μάτων− Οχημάτων) που χρησιµοποιεί το εργατοτεχνικό 
προσωπικό του Τµήµατος. 

14. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία άμεσης 
επέµβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών 
εκτός προγράµµατος, αρμοδιότητάς του. 

15. Ρυθµίζει κάθε θέµα το οποίο αφορά στην εγκατά−
σταση, λειτουργία και συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς 
και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελµα−
τικών αδειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής 
νοµοθεσίας. 

16. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες 
λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγρα−
φών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών µηχανηµάτων και 
ελέγχει την λειτουργία τους. 

17. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας 
στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδερωτη−
ρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων. 

18. Μεριµνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και 
επαγγελµάτων στον τοµέα των µεταφορών, κλπ. Στο 
πλαίσιο αυτό: 

α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος τεχνι−
τών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσι−
κλετών και µοτοποδηλάτων.

β) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συ−
νεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µο−
τοσικλετών και µοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών 
εγκαταστάσεων και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλε−
κτρολογικούς ελέγχους.

γ) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης 
και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου 
Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) και παρακολουθεί και ελέγχει τα 
Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με τα επιμέρους 
Τμήματά της μεριμνά για τη σύνταξη μελετών που έχουν 
σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητες και γενικότερα 
με αντικείμενο γενικού τεχνικού−τεχνολογικού περιε−
χομένου με το οποίο ασχολείται η Διεύθυνση/Τμήμα 
και με την προϋπόθεση ότι οι μελέτες αυτές απαιτούν 
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εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία τεχνικού−τεχνολογι−
κού περιεχομένου ειδικοτήτων των θετικών επιστημών 
και η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί σε κωδικό προ−
ϋπολογισμού που αντιστοιχεί στην καθ’ ύλην αρμόδια 
Διεύθυνση. Επίσης εκπονεί μελέτες άλλων οργανικών 
μονάδων του Δήμου που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνική 
γνώση και εμπειρία και δεν δύνανται οι άλλες μονάδες 
να εκπονήσουν.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με τα επιμέρους 
Τμήματά της ασκεί γενικά κάθε άλλη εργασία και αρ−
μοδιότητα που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ. 
και έχει σχέση με το αντικείμενο λειτουργίας της, ενώ 
συνεργάζεται με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες για 
τη νόμιμη, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του 
Δήμου και την προώθηση του αστικού σχεδιασμού και 
των τεχνικών έργων του Δήμου.

ΜΕΡΟΣ 3ο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ−ΕΠΟΠΤΕΙΑ−ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 13:
ΔΙΟΙΚΗΣΗ−ΕΠΟΠΤΕΙΑ−ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

1. Ο Δήµος διοικείται από το Δηµοτικό Συµβούλιο, την 
Οικονοµική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
την Εκτελεστική Επιτροπή και το Δήµαρχο. Οι αρµοδι−
ότητες των οργάνων αυτών ορίζονται από τις κείµενες 
διατάξεις. 

2. Το Δήµαρχο επικουρούν στο έργο του οι Αντιδήµαρ−
χοι που ορίζει ο Δήµαρχος και στους οποίους µεταβι−
βάζει την άσκηση αρµοδιοτήτων καθ΄ύλην (π.χ. άσκηση 
εποπτείας συγκεκριµένων δηµοτικών υπηρεσιών) και 
κατά τόπο (π.χ. εποπτεία αποκεντρωµένων υπηρεσιών 
και ζητηµάτων που αφορούν συγκεκριµένες δηµοτικές 
ενότητες). 

3. Ο Δήµαρχος υποστηρίζεται στα διοικητικά του κα−
θήκοντα από το Γενικό Γραµµατέα, ο οποίος υλοποι−
εί τις αρµοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήµαρχος µε 
απόφασή του. Οι αρµοδιότητες αυτές περιλαµβάνουν 
κυρίως τη διοικητική εποπτεία, συντονισμό, προγραμ−
ματισμό, οργάνωση και έλεγχο των δηµοτικών υπηρε−
σιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µε αποδοτικό τρόπο 
η αποτελεσµατικότητα στην επίτευξη των περιοδικών 
στόχων και προγραµµάτων που αποφασίζονται από τα 
πολιτικά όργανα του Δήµου.

4. Το Δήμαρχο επικουρούν στο έργο του οι Ειδικοί 
Σύμβουλοι − Ειδικοί Συνεργάτες − Επιστημονικοί Συ−
νεργάτες, οι οποίοι ασκούν επιτελικά καθήκοντα για 
το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων που έχουν 
προσληφθεί παρέχοντας συμβουλές και εξειδικευμένες 
γνώμες χωρίς αποφασιστική αρμοδιότητα.

5. Όλες οι υπηρεσίες του Δήµου συνεργάζονται με το 
Γραφείο Στρατηγικού Προγραµµατισµού − Οργάνωσης 
και Πληροφορικής κατά το σχεδιασµό και την παρακο−
λούθηση εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµά−
των, των Ετήσιων Προγραµµάτων Δράσης και γενικά 
των προγραµµάτων δράσης του Δήµου. 

6. Ο Δήµαρχος ή/και ο Γενικός Γραµµατέας δύναται 
να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση, Συντονιστικά 
Συµβούλια στα οποία µετέχουν µε εκπροσώπους τους 
το σύνολο ή µέρος (ανάλογα µε οµοιογενή θεµατικά 
αντικείµενα) των υπηρεσιών του Δήµου. Παράλληλα και 
για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και απόδο−
σης του έργου του Δήµου, είναι δυνατός ο ορισµός, µε 
απόφαση του Δημάρχου:

α) Μόνιµων ή κατά περίπτωση διατµηµατικών επιτρο−
πών ή οµάδων εργασίας για την επεξεργασία ζητηµά−
των που αφορούν περισσότερες οργανικές μονάδες του 
Δήµου και Οµάδων Διοίκησης Έργου ή Προγράµµατος. 

β) Συντονιστών (project managers) για την εκτέλεση 
έργων ή προγραµµάτων µε αξιοποίηση προσωπικού 
από διάφορες οργανικές μονάδες και υπαλλήλων−συν−
δέσµων μεταξύ οργανικών μονάδων. 

Ο Δήμαρχος είναι υπεύθυνος για την εσωτερική ορ−
γάνωση των υπηρεσιών του Δήμου. Με απόφασή του 
κατανέμεται το προσωπικό σε κάθε οργανική μονάδα 
ανάλογα με τις ανάγκες. Η εσωτερική κατανομή αντικει−
μένων και αρμοδιοτήτων, καθώς και oποιαδήποτε άλλη 
εσωτερική διαδικασία αποτελεί ευθύνη των αρμοδίων 
Προϊσταμένων των Διευθύνσεων των υπηρεσιών του 
Δήμου, οι οποίοι εισηγούνται στο Δήμαρχο τις προτά−
σεις τους. 

Άρθρο 14:
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡOΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)

Οι Προϊστάμενοι των διοικητικών ενοτήτων (Διεύθυν−
σης, Τμήματος, Γραφείου) ευθύνονται έναντι του αμέσως 
υπερκείμενου διοικητικού επιπέδου για την αποδοτική 
εκτέλεση των λειτουργιών της διοικητικής ενότητας που 
προΐστανται. Διατυπώνουν σε συνεργασία με το ανώ−
τερο διοικητικό επίπεδο και το Γραφείο Στρατηγικού 
Προγραμματισμού − Οργάνωσης και Πληροφορικής, τους 
στόχους και τα προγράμματα δράσης της διοικητικής 
ενότητάς τους, καθώς και τους αντίστοιχους προϋπο−
λογισμούς σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών. Προγραμματίζουν, οργανώνουν, συντονίζουν 
και ελέγχουν τις επιμέρους δραστηριότητες ώστε να 
εκπληρώνονται οι περιοδικοί στόχοι του Δήμου με βάση 
τα αντίστοιχα προγράμματα δράσης. 

14.1. Γενικό Αντικείμενο και Αρμοδιότητες Προϊσταμέ−
νων Διευθύνσεων

1. Η άσκηση των από το νόμο ή των με εξουσιοδότηση 
ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων, καθώς και κάθε άλλων 
αρμοδιοτήτων που είτε δημιουργείται αυτοδίκαια από 
την άσκηση των καθηκόντων της Διεύθυνσης, είτε ανα−
τίθεται από το Δήμαρχο, είτε μεταβιβάζεται με νόμους 
ή ειδικές διατάξεις.

2. Η εποπτεία και ο έλεγχος των Τμημάτων που απαρ−
τίζουν τη Διεύθυνση.

3. Ο συντονισμός, η καθοδήγηση, οι κατευθύνσεις 
και η παροχή των απαραίτητων οδηγιών στα Τμήματα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Ο.Ε.Υ. και των 
σχετικών νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων.

4. Η παρακολούθηση της νομοθεσίας και της νομο−
λογίας που αφορά θέματα της Διεύθυνσης και η ενη−
μέρωση όλων των Τμημάτων της.

5. Η παραλαβή της αλληλογραφίας που σχετίζεται με 
τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, ο χαρακτηρισμός της 
και η κατανομή της στα αρμόδια Τμήματα.

6. Ο έλεγχος και η προσυπογραφή όλων των εγγρά−
φων των ιεραρχικά κατώτερων διοικητικών μονάδων 
και η συνυπευθυνότητά τους για τη νομιμότητα και 
πληρότητα αυτών πριν την προώθησή τους για την 
τελική υπογραφή και έγκριση.

7. Το δικαίωμα τροποποίησης ή απόρριψης των υπη−
ρεσιακών εισηγήσεων των ιεραρχικά κατώτερων διοι−
κητικών μονάδων, με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωσή 
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του στα σχετικά έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση 
έγκαιρης και αιτιολογημένης ενημέρωσης του ανώτερου 
ιεραρχικά διοικητικού επιπέδου.

8. Ο ορισμός υπαλλήλων υπεύθυνων για τη διοικητική 
και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης και των 
Τμημάτων της, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά από τις 
διατάξεις του παρόντος.

9. Η μέριμνα και ευθύνη για την ορθή και ταχεία δι−
εκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς τους.

10. Η ανάθεση πρόσθετης εργασίας αρμοδιότητας 
της Διεύθυνσης, στους υπαλλήλους των Τμημάτων της, 
κατά την κρίση τους, όταν παρίσταται ανάγκη για την 
αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών.

11. Η άσκηση γενικώς διοικητικής εποπτείας στο προ−
σωπικό της Διεύθυνσης με οποιαδήποτε σχέση εργα−
σίας.

14.2. Γενικό Αντικείμενο και Αρμοδιότητες Προϊσταμέ−
νων Τμημάτων και Γραφείων

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος των Γραφείων που συ−
γκροτούν το Τμήμα. 

2. Ο συντονισμός, η καθοδήγηση, οι κατευθύνσεις 
και η παροχή των απαραίτητων οδηγιών στα Γραφεία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Ο.Ε.Υ. και των 
σχετικών νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων. 

3. Οι εισηγήσεις για τα αντικείμενα αρμοδιότητάς 
τους.

4. Η ευθύνη του ελέγχου και της θεώρησης όλων των 
εγγράφων των Γραφείων της δικαιοδοσίας τους. 

5. Ο έλεγχος και η προσυπογραφή όλων των εγγρά−
φων των ιεραρχικά κατώτερων διοικητικών μονάδων 
και η συνυπευθυνότητά τους για τη νομιμότητα και 
πληρότητα αυτών πριν την προώθησή τους για την 
τελική υπογραφή και έγκριση.

6. Το δικαίωμα τροποποίησης ή απόρριψης των υπη−
ρεσιακών εισηγήσεων των ιεραρχικά κατώτερων διοι−
κητικών μονάδων, με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωσή 
του στα σχετικά έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση 
έγκαιρης και αιτιολογημένης ενημέρωσης του ανώτερου 
ιεραρχικά διοικητικού επιπέδου.

7. Η μέριμνα και ευθύνη για την ορθή και ταχεία δι−
εκπεραίωση των υποθέσεων της αρμοδιότητάς τους.

8. Η ανάθεση πρόσθετης εργασίας αρμοδιότητας του 
Τμήματος, στους υπαλλήλους των Γραφείων τους, κατά 
την κρίση τους, όταν παρίσταται ανάγκη για την αντι−
μετώπιση υπηρεσιακών αναγκών.

Άρθρο 15:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων 
και των προϊσταμένων τους θεωρούνται ως η γενική 
περιγραφή του ρόλου τους και αποτελούν το βασικό 
πλαίσιο λειτουργίας τους. Λεπτομερέστερες περιγρα−
φές αρμοδιοτήτων μπορούν να γίνουν με τη σύνταξη 
κανονισμών λειτουργίας των οργανικών μονάδων. 

Ο λεπτομερής τρόπος λειτουργίας της κάθε οργανι−
κής μονάδας, η διάρθρωση των τμημάτων σε γραφεία 
(όταν δεν έχει προβλεφθεί στον Ο.Ε.Υ.), οι θέσεις ερ−
γασίας της κάθε οργανικής μονάδας, οι περιγραφές 
καθηκόντων, καθώς και οι διαδικασίες διοίκησης και 
λειτουργίας της μονάδας, ορίζονται με αποφάσεις του 
Δημάρχου ή καθορίζονται με ειδικούς κανονισμούς 
λειτουργίας (π.χ. κανονισμός εκπόνησης μελετών, κα−

νονισμός υλοποίησης προμηθειών−υπηρεσιών, κανονι−
σμός λειτουργίας γραμματείας−πρωτοκόλλου, κλπ.) που 
συντάσσονται με απόφαση του Δημάρχου μετά από 
εισήγηση των αρμόδιων προϊσταμένων και σε συνερ−
γασία με το Γραφείο Στρατηγικού Προγραμματισμού 
– Οργάνωσης και Πληροφορικής.

ΜΕΡΟΣ 4ο: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρo 16:
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

• Μία (1) θέση Γενικού Γραμματέα.
• Μία (1) θέση Ιδιαίτερου Γραμματέα Δημάρχου.
• Πέντε (5) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συ−

νεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
• Τρεις (3) θέσεις Δικηγόρων και ενός (1) Νομικού 

Συμβούλου με έμμισθη εντολή.

Άρθρο 17: 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Οι θέσεις του μόνιμου, με σχέση εργασίας δημοσίου 
δικαίου, προσωπικού του Δήμου διακρίνονται στις εξής 
κατηγορίες:

Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
Δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
Τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στα Π.Δ. 

37α/1987, Π.Δ. 22/1990 και Π.Δ. 50/2001, όπως έχουν τρο−
ποποιηθεί και ισχύουν.

2. Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπά−
γονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 
παρακάτω θέσεις:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ−ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙ−
ΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

1 

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ−ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗ−
ΧΑΝΙΚΩΝ

5

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ* 1
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 3
ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ * 17
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2
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ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ  1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 72

3. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπά−
γονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 
παρακάτω θέσεις: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ−ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2
ΤΕ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  8 
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΟΠΩΝΙΑΣ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙ−
ΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ−
ΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 4
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 3
ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ή ΝΟΣΗ−
ΛΕΥΤΩΝ

1 

ΤΕ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙ−
ΑΣ *

1

ΤΕ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙ−
ΚΗΣΗΣ*

2

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ 38

4. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπά−
γονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 
παρακάτω θέσεις:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ−ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

 ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 36
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6
ΔΕ ΔΙΕΚΠEΡAIΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 3
ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 1
ΔΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ 4
ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 9
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 9
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 21
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑΡΧΩΝ 1

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡ−
ΓΟΥ

6

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗ−
ΤΩΝ

2

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗ−
ΤΩΝ

1

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΠΟ−
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣ−
ΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛ−
ΤΟΣΤΡΩΣΗΣ

1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ−
ΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 1 
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟ−
ΜΙΟΥ

1 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 1 
ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ* 1
ΔΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ* 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ* 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 121

5. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπά−
γονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 
παρακάτω θέσεις:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ − ΚΛΑΔΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 8
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 36
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩ−
ΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

4

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥ−
ΛΑΚΩΝ

6

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟ−
ΝΤΩΝ

1

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ−ΘΥΡΩΡΩΝ 2
ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  4
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩ−
ΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑ−
ΘΗΚΟΝΤΩΝ

 2

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ 67

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

*Θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική 
απόφαση 32961/31−08−2012 (Φ.Ε.Κ. 2504/13−09−2012) «Κα−
τάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων μόνι−
μου προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1α 
του άρθρ.33 του ν.4024/2001, όπως ισχύει».
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Άρθρο 18: 
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Α.Χ.)

1. Μία (1) θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που 
καλύπτει οργανική θέση.

2. Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται 
από προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), οι οποίες είναι προσωρινές−
προσωποπαγείς και καταργούνται όταν κενωθούν με 
οποιονδήποτε τρόπο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΕ − 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 4

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΕ − 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΟ−
ΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
ΤΕ ΜΑΙΑ 1
ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ 8

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΕ − 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ

ΔΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΟΣ − 
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΟΣ−ΚΗΠΟΥΡΟΣ−ΑΝ−
ΘΟΚΟΜΟΣ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 11
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 4
ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ 1
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 22
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΦΡΕΝΩΝ 1
ΔΕ ΦΥΛΑΚΑΣ ΔΑΣΩΝ 3
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 6
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 56

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΥΕ −
 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 12
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ 18

Άρθρo 19:
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.)

Προβλέπονται ενενήντα δύο (92) θέσεις προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
(Ι.Δ.Ο.Χ. − άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 – ΦΕΚ 28/τ.Α΄/03−03−
1994 όπως ισχύει), διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντι−
μετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών, καθώς και για την κάλυψη αναγκών ανταπο−
δοτικού χαρακτήρα, που προσλαμβάνονται σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις και αναλύονται ως εξής:

• Σαράντα (40) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων για την 
κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

• Πενήντα δύο (52) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων για 
την κάλυψη αναγκών λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, πλην 
αυτών με ανταποδοτικό χαρακτήρα.

ΜΕΡΟΣ 5ο: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 20: 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Προïστάμενοι των διοικητικών ενοτήτων (οργανικών μο−
νάδων) του Δήμου τοποθετούνται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις από το τακτικό προσωπικό, υπάλληλοι με σχέση 
εργασίας δημοσίου δικαίου (μόνιμοι) και ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) των ακόλουθων κατηγοριών / εκ−
παιδευτικών βαθμίδων και κλάδων/ειδικοτήτων αντίστοιχα:

Διοικητική Ενότητα 
(Οργανική Μονάδα)

Κατηγορία/Κλάδος (Δημοσί−
ου Δικαίου) και Εκπαιδευτική 
Βαθμίδα/Ειδικότητα (Ι.Δ.Α.Χ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η επιλογή για τις θέσεις 
ιεραρχίας της Διεύθυνσης 
Δημοτικής Αστυνομίας 
διενεργείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 
8 του Ν. 3731/2008, όπως 
ισχύουν κάθε φορά.

Τμήμα Περιπολιών και 
Ελέγχου Στάθμευσης

Η επιλογή για τις θέσεις 
ιεραρχίας της Διεύθυνσης 
Δημοτικής Αστυνομίας 
διενεργείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 
8 του Ν. 3731/2008, όπως 
ισχύουν κάθε φορά.

Τμήμα Ελέγχων και 
Περιβάλλοντος

Η επιλογή για τις θέσεις 
ιεραρχίας της Διεύθυνσης 
Δημοτικής Αστυνομίας 
διενεργείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 
8 του Ν. 3731/2008, όπως 
ισχύουν κάθε φορά.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ−
ΝΤΟΣ

ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή 
ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλο−
ντος ή ΠΕ Περιβάλλοντος 
ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχα−
νικών ή ΠΕ Πολιτικών Μη−
χανικών όλων των ειδικο−
τήτων ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχα−
νικών και εν ελλείψει ΤΕ 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
ή ΤΕ Μηχανολόγων Μη−
χανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων 
Γεωπονίας ή ΤΕ Μηχανικών 
Δομικών Έργων ή ΤΕ Μη−
χανικών Έργων Υποδομής. 

Τμήμα Καθαριότητας − Δι−
αχείρισης Μηχανημάτων 
και Οχημάτων

ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ 
Μηχανικών Περιβάλλοντος ή 
ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Ηλε−
κτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ 
Μηχανολόγων Μηχανικών 
ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
όλων των ειδικοτήτων ή ΤΕ 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
ή ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανι−
κών ή ΤΕ Μηχανικών Δομι−
κών Έργων ή ΤΕ Μηχανικών 
Έργων Υποδομής.

Τμήμα Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας 

ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή 
ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλο−
ντος ή ΠΕ Περιβάλλοντος 
ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχα−
νικών ή ΠΕ Πολιτικών Μη−
χανικών όλων των ειδικο−
τήτων ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανο−
λόγων Μηχανικών ή ΠΕ 
Γεωπόνων ή ΤΕ Ηλεκτρο−
λόγων Μηχανικών ή ΤΕ 
Μηχανολόγων Μηχανικών 
ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπο−
νίας ή ΤΕ Μηχανικών Δομι−
κών Έργων ή ΤΕ Ναυπηγών 
Μηχανικών.

Τμήμα Πρασίνου ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Αρχι−
τεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ 
Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ 
Μηχανικών Περιβάλλοντος 
ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ 
Πολιτικών Μηχανικών όλων 
των ειδικοτήτων ή ΤΕ Τεχνο−
λόγων Γεωπονίας ή ΤΕ Μη−
χανικών Δομικών Έργων ή ΤΕ 
Μηχανικών Έργων Υποδομής. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ 
Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνι−
κών Λειτουργών ή ΠΕ Ια−
τρών όλων των ειδικοτή−
των ή ΠΕ Διοικητικού και 
εν ελλείψει ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών ή ΤΕ Μονάδων 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Τμήμα Κοινωνικής Υπηρε−
σίας και Αλληλεγγύης

ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ 
Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνι−
κών Λειτουργών ή ΠΕ Δι−
οικητικού ή ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών ή ΤΕ Μονάδων 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Τμήμα Προστασίας και 
Προαγωγής Δημόσιας 
Υγείας

ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ 
Ψυχολόγων ή ΠΕ Ιατρών 
όλων των ειδικοτήτων ή 
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουρ−
γών ή ΤΕ Κοινωνικών Λει−
τουργών ή ΤΕ Νοσηλευτών 
ή ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ή 
ΤΕ Εργοθεραπευτών ή ΤΕ 
Φυσικοθεραπευτών ή ΤΕ 
Μαιών ή ΤΕ Μονάδων Το−
πικής Αυτοδιοίκησης.

Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Πολιτισμού 

ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ 
Ψυχολόγων ή ΠΕ Κοινωνι−
κών Λειτουργών ή ΠΕ Διοι−
κητικού ή ΠΕ Νηπιαγωγών 
ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής ή ΤΕ 
Κοινωνικών Λειτουργών ή 
ΤΕ Διοικητικού ή ΤΕ Μο−
νάδων Τοπικής Αυτοδιοί−
κησης και εν ελλείψει ΔΕ 
Διοικητικού ή ΔΕ Διοικητι−
κών Γραμματέων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ−
ΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ και ΔΙΟΙ−
ΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικο−
νομικού−Λογιστικού ή ΠΕ 
Διοικητικού−Οικονομικού 
ή ΠΕ Διεκπεραίωσης Πο−
λιτών και εν ελλείψει ΤΕ 
Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητι−
κού−Λογιστικού ή ΤΕ Διεκ−
περαίωσης Πολιτών ή ΤΕ 
Μονάδων Τοπικής Αυτοδι−
οίκησης. 

Τμήμα Διοίκησης, Τοπικής 
Ανάπτυξης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού

ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικο−
νομικού−Λογιστικού ή ΠΕ 
Διοικητικού−Οικονομικού 
ή ΤΕ Διοικητικού ή ΤΕ Δι−
οικητικού−Λογιστικού ή ΤΕ 
Μονάδων Τοπικής Αυτοδι−
οίκησης και εν ελλείψει ΔΕ 
Διοικητικού ή ΔΕ Διοικητι−
κών Γραμματέων.

Τμήμα Υποστήριξης Δημο−
τικών Οργάνων

ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικο−
νομικού−Λογιστικού ή ΠΕ 
Διοικητικού−Οικονομικού 
ή ΤΕ Διοικητικού ή ΤΕ Δι−
οικητικού−Λογιστικού ή ΤΕ 
Μονάδων Τοπικής Αυτοδι−
οίκησης και εν ελλείψει ΔΕ 
Διοικητικού ή ΔΕ Διοικητι−
κών Γραμματέων.
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Τμήμα Αστικής και Δημοτι−
κής Κατάστασης

ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικο−
νομικού−Λογιστικού ή ΠΕ 
Διοικητικού−Οικονομικού 
ή ΤΕ Διοικητικού ή ΤΕ Δι−
οικητικού−Λογιστικού ή ΤΕ 
Μονάδων Τοπικής Αυτοδι−
οίκησης και εν ελλείψει ΔΕ 
Διοικητικού ή ΔΕ Διοικητι−
κών Γραμματέων.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πο−
λιτών 

ΠΕ Διεκπεραίωσης Πολιτών 
ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οι−
κονομικού−Λογιστικού ή ΠΕ 
Διοικητικού−Οικονομικού ή 
ΤΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διεκ−
περαίωσης Πολιτών ή ΤΕ 
Διοικητικού−Λογιστικού ή 
ΤΕ Μονάδων Τοπικής Αυ−
τοδιοίκησης και εν ελλείψει 
ΔΕ Διεκπεραίωσης Πολιτών 
ή ΔΕ Διοικητικού ή ΔΕ Διοι−
κητικών Γραμματέων.

Τμήμα Εσωτερικής Αντα−
πόκρισης

ΠΕ Διεκπεραίωσης Πολιτών 
ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οι−
κονομικού−Λογιστικού ή ΠΕ 
Διοικητικού−Οικονομικού ή 
ΤΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διεκ−
περαίωσης Πολιτών ή ΤΕ 
Διοικητικού−Λογιστικού ή 
ΤΕ Μονάδων Τοπικής Αυ−
τοδιοίκησης και εν ελλείψει 
ΔΕ Διεκπεραίωσης Πολιτών 
ή ΔΕ Διοικητικού ή ΔΕ Διοι−
κητικών Γραμματέων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙ−
ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικο−
νομικού−Λογιστικού ή ΠΕ 
Διοικητικού−Οικονομικού 
και εν ελλείψει ΤΕ Διοι−
κητικού ή ΤΕ Διοικητικού−
Λογιστικού ή ΤΕ Μονάδων 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Τμήμα Προϋπολογισμού−
Λογιστηρίου και Προμη−
θειών

ΠΕ Οικονομικού−Λογιστικού 
ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομι−
κού και εν ελλείψει ΤΕ Δι−
οικητικού−Λογιστικού και εν 
ελλείψει ΠΕ Διοικητικού και 
εν ελλείψει ΤΕ Διοικητικού ή 
ΤΕ Μονάδων Τοπικής Αυτο−
διοίκησης. 

Τμήμα Εσόδων ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικο−
νομικού−Λογιστικού ή ΠΕ 
Διοικητικού−Οικονομικού 
ή ΤΕ Διοικητικού ή ΤΕ Δι−
οικητικού−Λογιστικού ή ΤΕ 
Μονάδων Τοπικής Αυτοδι−
οίκησης και εν ελλείψει ΔΕ 
Διοικητικού ή ΔΕ Διοικητι−
κών Γραμματέων. 

Τμήμα Ταμειακής Υπηρε−
σίας 

ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικο−
νομικού−Λογιστικού ή ΠΕ 
Διοικητικού−Οικονομικού 
ή ΤΕ Διοικητικού ή ΤΕ Δι−
οικητικού−Λογιστικού ή ΤΕ 
Μονάδων Τοπικής Αυτοδι−
οίκησης και εν ελλείψει ΔΕ 
Διοικητικού ή ΔΕ Διοικητι−
κών Γραμματέων. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μη−
χανικών ή ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών όλων των ειδι−
κοτήτων ή ΠΕ Αγρονόμων−
Τοπογράφων Μηχανικών ή 
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχα−
νικών ή ΠΕ Μηχανολόγων 
Μηχανικών.

Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μη−
χανικών ή ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών όλων των ειδι−
κοτήτων ή ΠΕ Αγρονόμων−
Τοπογράφων Μηχανικών ή 
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχα−
νικών ή ΠΕ Μηχανολόγων 
Μηχανικών ή ΤΕ Τοπογρά−
φων Μηχανικών ή ΤΕ Μη−
χανικών Δομικών Έργων ή 
ΤΕ Μηχανικών Έργων Υπο−
δομής ή ΤΕ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανο−
λόγων Μηχανικών.

Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού 
και Εφαρμογών

ΠΕ Αγρονόμων−Τοπογράφων 
Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτό−
νων Μηχανικών ή ΠΕ Πολιτι−
κών Μηχανικών όλων των ει−
δικοτήτων ή ΤΕ Τοπογράφων 
Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών 
Δομικών Έργων ή ΤΕ Μηχα−
νικών Έργων Υποδομής.

Τμήμα Έργων Υποδομής ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
όλων των ειδικοτήτων ή ΠΕ 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή 
ΠΕ Αγρονόμων−Τοπογρά−
φων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλε−
κτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ 
Μηχανολόγων Μηχανικών ή 
ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έρ−
γων ή ΤΕ Μηχανικών Έργων 
Υποδομής ή ΤΕ Τοπογρά−
φων Μηχανικών ή ΤΕ Ηλε−
κτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ 
Μηχανολόγων Μηχανικών ή 
ΤΕ Ναυπηγών Μηχανικών. 
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Τμήμα Αρχιτεκτονικού Σχε−
διασμού

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανι−
κών ή ΠΕ Πολιτικών Μηχα−
νικών όλων των ειδικοτήτων 
ή ΠΕ Αγρονόμων−Τοπογρά−
φων Μηχανικών ή ΤΕ Τοπο−
γράφων Μηχανικών ή ΤΕ 
Μηχανικών Δομικών Έργων 
ή ΤΕ Μηχανικών Έργων Υπο−
δομής.

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολο−
γικών Έργων και Εγκατα−
στάσεων

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχα−
νικών ή ΠΕ Μηχανολόγων 
Μηχανικών ή ΤΕ Ηλεκτρο−
λόγων Μηχανικών ή ΤΕ 
Μηχανολόγων Μηχανικών.

ΜΕΡΟΣ 6ο: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Ο παρόν Ο.Ε.Υ. έχει προσαρμοστεί στις διατάξεις 
του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδο−
τικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργα−
σιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015» και του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/τ.Α΄/25−11−2011) 
«Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κα−
τασκευών και λοιπές διατάξεις». 

2. Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Ο.Ε.Υ. οι 
υπηρετούντες στο Δήμο υπάλληλοι κατατάσσονται στις 
αντίστοιχες θέσεις των σχετικών κλάδων.

3. Η κατανομή−τοποθέτηση του προσωπικού στις επι−
μέρους οργανικές μονάδες γίνεται με απόφαση Δημάρ−
χου, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των 
μονάδων και τα προσόντα των υπαλλήλων.

4. Αρμοδιότητες που δεν αναφέρονται ρητά αλλά προ−
βλέπονται από την κείμενη νομοθεσία έχουν εφαρμογή 
στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

5. Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικών Υπη−
ρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής 
αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης, οπότε παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη 
σχετική απόφαση.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ:
 ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια δαπά−
νη για το έτος 2013 και για τα επόμενα έτη ύψους 
7.454.000,00 € που θα καλυφθεί από τους Κ.Α. του προ−
ϋπολογισμού του Δήμου:

00.6031.02, 00.6031.03, 00.6031.04, 00.6053.02, 00.6053.03, 
00.6053.04, 00.6053.05, 00.6053.07, 00.6053.08, 00.6056.01, 
10.6011.01, 10.6011.03, 10.6021.01, 10.6041.01, 10.6042.01, 
10.6051.01, 10.6051.02, 10.6051.03, 10.6051.04, 10.6051.05, 
10.6051.06, 10.6052.01, 10.6054.01, 15.6011.01, 15.6021.01, 
15.6041.01, 15.6051.01, 15.6051.02, 15.6051.03, 15.6051.04, 
15.6052.01, 15.6054.01, 20.6011.01, 20.6012.02, 20.6021.01, 
20.6022.02, 20.6041.01, 20.6042.02, 20.6051.02, 20.6051.03, 
20.6051.06, 20.6052.01, 20.6054.01, 30.6011.01, 30.6021.01, 
30.6041.01, 30.6051.02, 30.6051.03, 30.6051.04, 30.6051.05, 
30.6051.06, 30.6052.01, 30.6054.01, 30.6054.03, 30.6054.04, 
30.6054.05, 35.6011.01, 35.6012.01, 35.6021.01, 35.6022.01, 
35.6022.02, 35.6041.01, 35.6051.02, 35.6051.03, 35.6052.01, 
35.6054.01, 45.6011.01, 45.6021.01, 45.6041.01, 45.6051.02, 
45.6051.03, 45.6052.01, 45.6054.01, 50.6011.01, 50.6051.02, 
50.6051.03, 50.6061.03, 70.6011.01, 70.6051.02, 70.6051.06.

Βεβαιώνεται ότι τα τακτικά έσοδα του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής για τα έτη 2011 και 2012 ανήλθαν στο ποσό 
των Είκοσι δύο εκατομμύριων διακοσίων δέκα οκτώ χι−
λιάδων, διακοσίων εξήντα επτά ευρώ και δεκαέξι λεπτών 
(€ 22.218.267,16) και Δέκα εννέα εκατομμύριων τετρακο−
σίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων, τετρακοσίων ογδό−
ντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (€ 19.464.489,90), 
αντίστοιχα. Ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων 2011 
και 2012 ανέρχεται στο ποσό των Είκοσι εκατομμύριων 
οκτακόσιων σαράντα μία χιλιάδων τριακοσίων εβδομή−
ντα οκτώ ευρώ και πενήντα τριών (€ 20.841.378,53) και 
είναι διπλάσιος, (τηρώντας την προϋπόθεση του άρθρου 
10, παρ. 3 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28−06−2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων»), της ετήσιας δαπάνης του βασικού 
μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων 
νέων θέσεων ήτοι έξι (6) ΠΕ, οκτώ (8) ΔΕ και έξι (6) ΥΕ 
διαφορετικών ειδικοτήτων που ανέρχεται στο ύψος των 
Τετρακόσιων τριάντα ένα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι 
οκτώ ευρώ (€ 431.328,00) και πολλαπλασιαζόμενη επί 
δύο διαμορφώνεται στο ύψος των Οκτακοσίων εξήντα 
δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ (€ 862.656,00).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2013

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Γενική Διευθύντρια

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΡΔΑΤΟΥ 
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