Validity unknown
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2011.11.08 09:25:31
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

35751

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2489
4 Νοεµβρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 37840/34672+36796/33629
Έγκριση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου Πεντέλης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.∆. 135/2010 (ΦΕΚ 228/A’/27−12−2010) «Οργανισµός
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις του αρθ. 280 του Ν.3852/10 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµέ−
νης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/
7−06−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007).
4. Τις διατάξεις του αρθρ. 97 του Ν.3852/10 σχετικά µε
τις Υπηρεσιακές Μονάδες των ∆ήµων που συνιστώνται
µε τον εν λόγω Νόµο.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 87, 88, 89, 90 και 99 του
Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτι−
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007)
και τις διατάξεις του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της
∆ηµοτικής Αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/Α΄/
23.12.2008).
6. Την υπ’ αριθµ. 176/2011 (ορθή επανάληψη) απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πεντέλης περί
έγκρισης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του.
7. Τη γνωµοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συµ−
βουλίου που διατυπώθηκε στο υπ’ αριθµ. 12/08−09−2011
πρακτικό του.
8. Την υπ’ αριθµ. 3943/1690/09−02−2011 απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής
(ΦΕΚ 597/Β΄/15−04−2011) περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων,
αποφασίζουµε:
Εγκρίνεται η υπ’ αριθµ. 176/2011 (ορθή επανάληψη) από−
φαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πεντέλης
περί έγκρισης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του ο οποίος κωδικοποιείται ως εξής:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΜΕΡΟΣ 1
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ∆ήµου περιλαµβάνουν
τις παρακάτω οργανικές µονάδες οµαδοποιηµένες σε
ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειµένου:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ
1. Γραφείο εσωτερικού ελέγχου
2. Γενικός Γραµµατέας
3. Ιδιαίτερο γραφείο ∆ηµάρχου
4. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων
Σχέσεων
5. Γραφείο Ποιότητας
6. Νοµική Υπηρεσία
7. Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας και δη−
µότη
8. Γραφείο ειδικών συµβούλων και συνεργατών
9. Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
1) Γραφείο εσωτερικού ελέγχου
Έχει ως αποστολή την αποτελεσµατική και εύρυθµη
λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου, την αποφυγή των
φαινοµένων κακοδιοίκησης και γραφειοκρατίας και την
αποδοτική και ταχεία ανταπόκριση των υπηρεσιών στα
αιτήµατα των πολιτών.
Σκοπός του γραφείου είναι η υποβοήθηση των ορ−
γάνων του ∆ήµου µε την παροχή προς τον ∆ήµαρχο
αναλύσεων, προτάσεων και συµβουλών για τα βήµατα
και τις δραστηριότητες του.
∆ιενεργεί µετά από εντολή του ∆ηµάρχου δειγµατο−
ληπτικούς έλεγχους και έρευνες και διατυπώνει προ−
τάσεις και διαπιστώσεις.
2) Γενικός Γραµµατέας
Ο Γενικός Γραµµατέας υποστηρίζει το ∆ήµαρχο στα
διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρµοδιότη−
τες που του εκχωρεί ο ∆ήµαρχος µε απόφασή του. Οι
αρµοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισµό
των δηµοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζε−
ται µε αποδοτικό τρόπο η αποτελεσµατικότητα στην
επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραµµάτων
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που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του ∆ήµου.
Ειδικότερα ο Γενικός Γραµµατέας:
1. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα,
συντονίζει τις υπηρεσίες του ∆ήµου 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής,
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής
Επιτροπής σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη ή έχουν
ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει
ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απα−
ραίτητο από τον Πρόεδρο τους.
3. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρµογής των απο−
φάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής
Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της
Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρµόδιες υπηρεσίες
του ∆ήµου.
4. Συµµετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επι−
χειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραµµάτων
∆ράσης του ∆ήµου και παρακολουθεί την επίτευξη των
περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων
προγραµµάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά
όργανα του ∆ήµου.
5. Μεριµνά για την έγκαιρη ετοιµασία των περιοδικών
απολογισµών δράσης του ∆ήµου σύµφωνα προς τα αντί−
στοιχα προγράµµατα ή τις συγκεκριµένες αποφάσεις
και ενηµερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.
6. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δηµιουργείται
στο ∆ήµο και µεριµνά για τη συνεχή βελτίωση της
αποτελεσµατικής δράσης των υπηρεσιών του ∆ήµου,
την προσαρµογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες
της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης
του στελεχικού δυναµικού και των τεχνικών µέσων του
∆ήµου
7. ∆ύναται 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 ∆ήµου.
8. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νοµικών
προσώπων του ∆ήµου και συνεργάζεται µε τις διοική−
σεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρµόνιση των
αποτελεσµάτων από την δραστηριοποίησή τους προς
τους στόχους του ∆ήµου.
9. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών µε
ή χωρίς αποδοχές και µετακίνησης εκτός έδρας στο
εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του ∆ήµου.
10. Υπογράφει έγγραφα σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες
που του εκχωρεί ο ∆ήµαρχος.
3) Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου
Το Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου παρέχει κάθε είδους
διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τον ∆ή−
µαρχο και ιδίως:
1) Προγραµµατίζει, οργανώνει και ρυθµίζει τις συνα−
ντήσεις του ∆ηµάρχου.
2) ∆ιεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλλη−
λογραφία του ∆ηµάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και
το αρχείο αυτής.
3) Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του
∆ήµου προς χρήση του ∆ηµάρχου, καθώς και κάθε
άλλο στοιχείο σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ∆η−
µάρχου.

4) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατεια−
κή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών
Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών
Συνεργατών
4) Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων
Σχέσεων
1) Σχεδιάζει και εισηγείται τη επικοινωνιακή πολιτι−
κή για την προώθηση της αποστολής και των στόχων
του ∆ήµου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και
προωθεί την εφαρµογή των προγραµµάτων των ενερ−
γειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της
επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.
2) Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις
του ∆ήµου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κ.λπ., καθώς
και προγράµµατα προβολής του έργου και των υπηρε−
σιών που παρέχει ο ∆ήµος.
3) Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρµόζει προγράµµατα
ενηµέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους
και υπηρεσίες του ∆ήµου µε γενικό στόχο τη δραστη−
ριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών
συµφερόντων.
4) Παρακολουθεί συστηµατικά τα δηµοσιεύµατα (έντυ−
πα και ηλεκτρονικά) σχετικά µε τις δραστηριότητες του
∆ήµου και ενηµερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και
τις υπηρεσίες του ∆ήµου. Τηρεί αρχείο των δηµοσιεύσε−
ων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του ∆ήµου.
5) ∆ιαχειρίζεται τις σχέσεις του ∆ήµου µε τον ηλε−
κτρονικό και έντυπο τύπο και τα µέσα µαζικής ενη−
µέρωσης και επιµελείται των δηµοσιευµάτων και των
δελτίων τύπου του ∆ήµου.
6) Επιµελείται των ενηµερωτικών εκδόσεων ή εκπο−
µπών του ∆ήµου στα ΜΜΕ.
5) Γραφείο ποιότητας
Σχεδιασµός, λειτουργία και συνεχής βελτίωση συστή−
µατος ποιότητας µε βάση τις δεσµεύσεις, προδιαγρα−
φές και απαιτήσεις που προκύπτουν από την νοµοθεσία
και τα πρότυπα ποιότητας. Τη δοµή του ∆ήµου και τις
απαιτήσεις των δηµοτών.
Προγραµµατισµός, παρακολούθηση και επεξεργασία
διοικητικών ελέγχων.
Συνεχής βελτίωση της λειτουργικότητας των διαδι−
κασιών.
Καθιέρωση επιµέρους αντικειµενικών στόχων για την
ποιότητα.
Ετήσια αξιολόγηση των υπηρεσιών του ∆ήµου από
τους δηµότες.
Συνεχής συγκέντρωση στοιχείων, ανάλυση, επεξεργα−
σία και εξαγωγή συµπερασµάτων και εκτιµήσεων που
αφορούν την απόδοση των υπηρεσιών.
Παρακολούθηση της εφαρµογής των µεταβολών της
οργανωτικής δοµής και στελέχωσης των υπηρεσιών.
Επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων των ελέγχων και
της αξιολόγησης
Κάθε θέµα που έχει σχέση µε την ποιότητα των πα−
ρερχοµένων υπηρεσιών.
Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου.
6) Νοµική Υπηρεσία
Η Νοµική Υπηρεσία παρέχει νοµική υποστήριξη προς
τα αιρετά όργανα του ∆ήµου και τις δηµοτικές υπηρε−
σίες για την προώθηση των επιδιώξεων/ στόχων/ συµ−
φερόντων του ∆ήµου. Ειδικότερα η Υπηρεσία:
1) Παρέχει νοµικές συµβουλές και γνωµοδοτήσεις
προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του ∆ήµου (∆η−
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µοτικό Συµβούλιο, Επιτροπές, ∆ήµαρχος και Αντιδη−
µάρχους) διασφαλίζοντας το νοµότυπο των πράξεων
του ∆ήµου.
2) Παρέχει νοµικές συµβουλές και κατευθύνσεις προς
τις επί µέρους υπηρεσίες του ∆ήµου, καθώς και στα
ιδρύµατα και στα άλλα νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου, για
την διασφάλιση του νοµότυπου των δράσεων τους.
3) Επεξεργάζεται και γνωµοδοτεί για πράξεις της δη−
µόσιας διοίκησης που αφορούν το ∆ήµο.
4) Επεξεργάζεται και ελέγχει νοµικά όλες τις συµ−
βάσεις που συνάπτει ο ∆ήµος µε τρίτους, καθώς και
τις προκηρύξεις του ∆ήµου για την ανάθεση έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
5) Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε νοµικές υποθέσεις εντός
και εκτός των ∆ικαστηρίων και των ∆ιοικητικών Αρχών,
για την προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου.
6) Παρακολουθεί την σχετική νοµοθεσία και νοµολογία
και τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο µε τις νοµοθετικές
και κανονιστικές ρυθµίσεις που ενδιαφέρουν το ∆ήµο.
7) Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφο−
ριών για τις ανάγκες της Νοµικής Υπηρεσίας.
7) Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας και δη−
µότη
Το Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας είναι αρµόδιο για
την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτοµα που έχουν
αντικειµενική αδυναµία προσπέλασης στις δηµοτικές
υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Ειδικότερα το Γραφείο:
1) Σχεδιάζει και εφαρµόζει συστήµατα και διαδικασίες
για την εξυπηρέτηση των δηµοτών που έχουν αντικειµε−
νική αδυναµία προσπέλασης στις δηµοτικές υπηρεσίες ή
στα ΚΕΠ και χρειάζονται να έλθουν σε επαφή µε τις επι−
µέρους 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 ΚΕΠ για λογαριασµό τους.
3) ∆έχεται αιτήµατα των ανωτέρω δηµοτών µε βάση
τις σχετικές διαδικασίες και µεριµνά για την ικανοποί−
ησή τους, µε την αξιοποίηση τόσον των υπαλλήλων του
Γραφείου όσο και των δικτύων εθελοντών.
4) Συνεργάζεται µε τα αρµόδια ΚΕΠ για την διεκπε−
ραίωση υποθέσεων των ανωτέρω δηµοτών σε ζητήµατα
αρµοδιότητας των ΚΕΠ.
5) Σχεδιάζει και προωθεί κάθε άλλη σχετική ενέρ−
γεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών µε
αντικειµενική αδυναµία προσπέλασης στις δηµοτικές
υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ.
6) Το γραφείο ∆ηµότη έχει σκοπό την βελτίωση της
καθηµερινότητας των κατοίκων, συµβάλλοντας στην
άµεση αντιµετώπιση προβληµάτων και θεµάτων που
παρουσιάζονται στην πόλη. Στόχος του γραφείου εί−
ναι σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου και όχι
µόνο να επιλύει εντός τριηµέρου τα προβλήµατα άµεσης
καθηµερινότητας και ενηµερώνει τους δηµότες για την
εξέλιξη των αιτηµάτων τους.
8) Γραφείο Ειδικών συµβούλων και συνεργατών
Το γραφείο ασκεί καθήκοντα επιτελικά και δεν έχει
αποφασιστική αρµοδιότητα οποιασδήποτε µορφής.
Παρέχει συµβουλές και διατυπώνει εξειδικευµένες
γνώµες γραπτά η προφορικά για το συγκεκριµένο το−
µέα δραστηριοτήτων για τον οποίο έχουν οριστεί να
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εξυπηρετήσουν. Το συµβουλευτικό έργο τους απευθύ−
νεται προς τον ∆ήµαρχο.
9) Αυτοτελές τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
Το Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας είναι αρµόδιο για την
αποτελεσµατική και αποδοτική άσκηση των αρµοδιο−
τήτων που έχουν θεσπισθεί µε το άρθρο 1 του Νόµου
3731/2008, όπως αυτό ισχύει. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό
η ∆ηµοτική Αστυνοµία:
(1) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση, όπως
αυτές περιλαµβάνονται στην εκάστοτε κείµενη νοµοθε−
σία, 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 οι οποίοι προβλέ−
πονται στην κείµενη νοµοθεσία και στις τοπικές κανο−
νιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές,
για τη χρήση και λειτουργία των δηµοτικών αγορών,
των εµποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των
χριστουγεννιάτικων 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 κοινό−
χρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρει−
ας του οικείου δήµου και γενικότερα την τήρηση των
κανόνων 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 υπαίθρι−
ους χώρους και σε ιδιόκτητα οικόπεδα και κτίρια.
(8) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθµευση
των οχηµάτων, στην επιβολή των διοικητικών µέτρων
του άρθρου 103 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την
παράνοµη στάθµευση οχηµάτων, καθώς και την εφαρ−
µογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία
τροχοφόρων στους πεζόδροµους, πλατείες, πεζοδρόµια
και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια
χρήση και στην εκποµπή θορύβων από αυτά. Οι αρµοδιό−
τητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση,
και από την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.). Όταν κατά την
άσκηση τους επιλαµβάνονται η ∆ηµοτική Αστυνοµία και
η Ελληνική Αστυνοµία, ταυτόχρονα, το συντονισµό έχει
η Ελληνική Αστυνοµία, 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
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διέρχονται µέσα από κατοικηµένες περιοχές. Η αρµο−
διότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται, παραλλήλως
και κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.
ΑΣ.) και το Λιµενικό Σώµα. Όταν κατά την άσκηση της
επιλαµβάνονται η ∆ηµοτική Αστυνοµία και η Ελληνική
Αστυνοµία, ταυτόχρονα, το συντονισµό έχει η Ελληνική
Αστυνοµία 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) Ελέγχει 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 ∆ήµος,
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 ηχο−
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 ∆ήµους χώρους προσωρινής
εγκατάστασης µετακινούµενων πληθυσµιακών οµά−
δων.
(17) Ελέγχει την εφαρµογή των µέτρων που λαµβά−
νονται από τις δηµοτικές αρχές για δραστηριότητες
και καταστάσεις που εγκυµονούν κινδύνους για τη ζωή
και την περιουσία των κατοίκων και ειδικότερα από τις
επικίνδυνες οικοδοµές, καθώς και την εφαρµογή των
κανονιστικών πράξεων που τίθενται από αυτές για την
προστασία της υγείας των κατοίκων από τις οχλούσες
δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτές.
(18) Ελέγχει την τήρηση των σχετικών διατάξεων, που
αφορούν στο Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό.
(19) Αφαιρεί την άδεια οικοδοµής για οφειλόµενες
ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.
(20) Ελέγχει την τήρηση των µέτρων για την προστα−
σία των µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών
και ιστορικών χώρων της περιοχής του ∆ήµου και των
εγκαταστάσεων αυτών, που λαµβάνονται από τις οικείες
δηµοτικές αρχές.
(21) Συµµετέχει στην εφαρµογή των σχεδίων πολιτικής
προστασίας.
(22) 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.
(23) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
τα ζώα συντροφιάς.
(24) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν
τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν

οι δηµοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης
φύσεως διοικητικών µέτρων που προβλέπονται από
αυτές.
(25) Προστατεύει τη δηµοτική και κοινοτική περιου−
σία.
(26) ∆ιενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋ−
ποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών
πράξεων από τα όργανα του ∆ήµου και, ιδίως, διενεργεί
αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρω−
τοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση
βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας.
(27) Επιδίδει έγγραφα του οικείου ∆ήµου ή άλλων
∆ηµοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του
οικείου ∆ήµου.
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανωτικών µο−
νάδων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας είναι οι
εξής:
(α) Αρµοδιότητες Γραφείου Επιχειρησιακού Σχεδια−
σµού
1) Συγκεντρώνει και µελετά τις επιστηµονικές και τε−
χνικές µεθόδους για την βελτίωση της αποτελεσµατι−
κότητας της ∆ηµοτικής 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 (µέθοδοι αστυνόµευσης, κανόνες
και µέτρα αστυνοµικής τακτικής και πρακτικής, µέθοδοι
αξιοποίησης προσωπικού, στολές προσωπικού κ.λπ.).
3) Σχεδιάζει και εισηγείται κανονισµούς για τη λει−
τουργία και τον τρόπο δράσης της δηµοτικής αστυ−
νοµίας.
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 σε συνεργασία µε το Τµήµα Αστυνόµευσης
και µεριµνά για την ενηµέρωση των δηµοτικών υπηρε−
σιών ή και άλλων δηµόσιων υπηρεσιών, όταν απαιτείται,
για τις περαιτέρω ενέργειες.
6) Καθοδηγεί το Τµήµα Αστυνόµευσης για την αντιµε−
τώπιση 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 σχετί−
ζονται µε το αντικείµενο της δηµοτικής αστυνοµίας.
8) Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των
πολιτών σχετικά µε το αντικείµενο της δηµοτικής αστυ−
νοµίας, τηρεί σχετικά αρχεία, συνεργάζεται µε το Τµήµα
Αστυνόµευσης και συµµετέχει στην διαχείριση όσων
σχετικών µέτρων και αποφάσεων λαµβάνονται.
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) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ∆ι−
εύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και τα Τµήµατά της
(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση
αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κ.λπ.)
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(β) Αρµοδιότητες Γραφείου Αστυνόµευσης
1) Συγκροτεί τις περιπόλους και τις οµάδες αστυνο−
µικής ενέργειας σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις
οδηγίες του Τµήµατος Επιχειρησιακού Σχεδιασµού.
2) ∆ιενεργεί όλες τις αστυνοµικής φύσεως ενέργειες
(περίπολοι, έρευνες, έλεγχοι κ.λπ.) σύµφωνα µε το αντι−
κείµενο της δηµοτικής αστυνοµίας και τους σχετικούς
κανονισµούς.
3) Συµπληρώνει αναφορές και δελτία συµβάντων για
τα αποτελέσµατα της αστυνοµικής δράσης, τα αξιολο−
γεί και ενηµερώνει σχετικά το Τµήµα Επιχειρησιακού
Σχεδιασµού.
4) Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των
πολιτών σχετικά µε το αντικείµενο της δηµοτικής αστυ−
νοµίας, ενηµερώνει σχετικά το Τµήµα Επιχειρησιακού
Σχεδιασµού και συµµετέχει στην διαχείριση όσων σχε−
τικών µέτρων και αποφάσεων λαµβάνονται.
5) Μεριµνά για τη διενέργεια των αναγκαίων εργασι−
ών συντήρησης των τεχνικών µέσων και εφοδίων που
χρησιµοποιεί η δηµοτική αστυνοµία.
ΜΕΡΟΣ 2
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1) ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών είναι αρµόδια για
την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν
την δηµοτική κατάσταση και την καταγραφή των λη−
ξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του ∆ήµου και για
τον σχεδιασµό και τον συντονισµό εφαρµογής των πο−
λιτικών, συστηµάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν
στην ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του ανθρώπινου
δυναµικού του ∆ήµου. Παράλληλα η ∆ιεύθυνση είναι
αρµόδια για την γραµµατειακή υποστήριξη των πολιτι−
κών οργάνων του ∆ήµου, τη λειτουργία του κεντρικού
πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών δι−
οικητικής υποστήριξης προς τις δηµοτικές υπηρεσίες.
Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο
πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις
ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουρ−
γικών Αποφάσεων. Στη ∆ιεύθυνση, και ειδικότερα στο
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας, υπάγονται διοικητικά και
τα αποκεντρωµένα Γραφεία ∆ιοικητικών Θεµάτων σε
επιµέρους δηµοτικές ενότητες.
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανωτικών µο−
νάδων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών είναι οι
εξής:
(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Υποστήριξης των Πολιτι−
κών Οργάνων του ∆ήµου
Το Τµήµα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του
∆ήµου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή
υποστήριξη στα αιρετά διοικητικά όργανα του ∆ήµου.
Ειδικότερα το Τµήµα:
1) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή
υποστήριξη προς τα συλλογικά διοικητικά αιρετά όρ−
γανα του ∆ήµου, δηλαδή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την
Οικονοµική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και
την Εκτελεστική Επιτροπή (οργάνωση συνεδριάσεων,
τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή, διεκπεραί−
ωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθµιση
συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου
αποφάσεων συλλογικών οργάνων κ.λπ.).
2) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή
υποστήριξη προς τα ατοµικά διοικητικά αιρετά όργανα
του ∆ήµου, δηλαδή τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβου−

35755

λίου, τον ∆ήµαρχο, τους Αντιδηµάρχους, καθώς και το
Γενικό Γραµµατέα (οργάνωση και ρύθµιση συναντήσεων,
παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτη−
ση εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου
αποφάσεων ατοµικών οργάνων κ.λπ.).
3) Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς τη ∆ηµοτική
Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, το Συµβούλιο Ένταξης Μετα−
ναστών, την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, τις Επι−
τροπές του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς και προς το
Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης.
4) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στις ∆ηµοτικές
Παρατάξεις.
5) Μεριµνά για την ενηµέρωση των πολιτικών οργάνων
και των υπηρεσιών του ∆ήµου για τις αποφάσεις που
λαµβάνουν τα όργανα του ∆ήµου.
6) Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του ∆ήµου σε
διαφόρους φορείς και όργανα και µεριµνά για την απο−
στολή στοιχείων στους εκπροσώπους και την παραλαβή
και διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο
∆ήµο.
(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος ∆ηµοτικής Κατάστασης
και Ληξιαρχείου
1) Τηρεί και ενηµερώνει τα Μητρώα του δηµοτολογίου
και τα Μητρώα αρρένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
θεσµοθετηµένες διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία για τη δη−
µιουργία και τήρηση του Εθνικού ∆ηµοτολογίου.
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) Χορηγεί άδειες πολιτικού γάµου και µεριµνά για
την τέλεση των γάµων αυτών.
5) Ενηµερώνει περιοδικά τις δηµόσιες υπηρεσίες για
τις µεταβολές προσωπικής κατάστασης που προκύ−
πτουν από τα τηρούµενα στοιχεία.
6) Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατοµικής και
οικογενειακής κατάστασης καθώς και κάθε είδους βε−
βαιώσεις, καταλόγους και πίνακες µε τα στοιχεία που
αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.
7) Συνεργάζεται µε άλλους ∆ήµους και δηµόσιες υπη−
ρεσίες στις περιπτώσεις µεταβολών των Μητρώων σε
αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί.
8) Μεριµνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του
∆ήµου που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική
νοµοθεσία.
9) Τηρεί και ενηµερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρ−
χεία, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα
που συµβαίνουν στην περιφέρεια του ∆ήµου (γεννήσεις,
γάµοι, θάνατοι) καθώς και κάθε µεταγενέστερο γεγονός
που συνδέεται µε αυτά (π.χ. διαζύγια), σύµφωνα µε τις
ισχύουσες θεσµοθετηµένες διαδικασίες.
10) Τηρεί αρχεία επισήµων εγγράφων ληξιαρχικών
γεγονότων.
11) Εκδίδει αποσπάσµατα των ληξιαρχικών πράξεων ή
άλλα θεσµοθετηµένα πιστοποιητικά.
12) Ενηµερώνει τα αντίστοιχα Τµήµατα άλλων ∆ή−
µων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα
στοιχεία των Μητρώων/αρχείων που τηρούνται στα
Τµήµατα αυτά.
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13) Συνεργάζεται µε Ληξιαρχεία άλλων ∆ήµων σε περι−
πτώσεις µεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων
που βρίσκονται καταχωρηµένες εκεί.
(γ) Τµήµα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Το Τµήµα τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από
την ισχύουσα νοµοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών
και µετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε
τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύ−
ουσες διατάξεις:
(α) Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών.
(β) Παραλαµβάνει αιτήσεις, ελέγχει τα δικαιολογητικά
και τα προωθεί στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
για την χορήγηση και ανανέωση αδειών παραµονής
αλλοδαπών στην Ελλάδα.
(γ) Παραλαµβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση
και τις προωθεί στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών.
(δ) Επιδίδει σχετικές µε τα ανωτέρω αποφάσεις σε
αλλοδαπούς.
(δ) Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού
1) Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρµογή
των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισµών που ρυθ−
µίζουν τις σχέσεις του ∆ήµου µε το προσωπικό του,
στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθµίσεων της
Πολιτείας.
2) Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυνα−
µικού που θεσπίζει η Πολιτεία για τον δηµόσιο τοµέα,
µεριµνά για τον προσδιορισµό των αναγκαίων θέσεων
εργασίας ανά διοικητική ενότητα του.
3) Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων
εργασίας στις διοικητικές ενότητες του ∆ήµου 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 ∆ήµο και την τήρηση
των σχετικών στοιχείων.
7) Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση µέ−
τρων επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου δυναµικού
του ∆ήµου (πχ. οργάνωση µετακινήσεων του προσωπι−
κού στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου, παιδικοί σταθµοί
κ.λπ.).
8) Μεριµνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµι−
κού του ∆ήµου µε προσδιορισµό των ικανοτήτων των
εργαζοµένων.
9) Σχεδιάζει, εισηγείται και οργανώνει προγράµµα−
τα συνεχιζόµενης κατάρτισης και επιµόρφωσης του
ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου. Παρακολουθεί την
υλοποίηση των προγραµµάτων και µεριµνά για την αξι−
ολόγηση των αποτελεσµάτων από την υλοποίηση των
προγραµµάτων αυτών στην πράξη.
10) Μεριµνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέ−
σεων µέσα στο ∆ήµο µε τον σχεδιασµό, την εισήγηση
και την οργάνωση σχετικών προγραµµάτων

11) Μεριµνά για την τήρηση των νοµοθετικών και κα−
νονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθµί−
ζουν τις σχέσεις του ∆ήµου µε το ανθρώπινο δυναµικό
του, θέµατα µισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών,
υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κ.λπ.
12) Μεριµνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των
διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναµικού για την
κάλυψη συγκεκριµένων θέσεων εργασίας µε βάση τις
νόµιµες διαδικασίες.
13) Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο κατα−
γράφονται τα στοιχεία της ατοµικής και οικογενειακής
του κατάστασης, οι κάθε είδους µεταβολές στην εργα−
σιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων
εργασίας, αµοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κ.λπ.)
και τα προσόντα του.
14) Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακο−
λουθεί την εφαρµογή όλων των διαδικασιών που σχετί−
ζονται µε την απασχόληση των εργαζοµένων, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση
και πραγµατοποίηση υπερωριών κ.λπ.).
15) 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.
16) Συνεργάζεται µε τους Προϊσταµένους των επιµέ−
ρους διοικητικών ενοτήτων του ∆ήµου και τους ενηµε−
ρώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται
σε εργασιακά θέµατα (διαχείριση παρουσιών, υπερωρι−
ών, βεβαιώσεων προς το προσωπικό κ.λπ.).
17) Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσω−
πικό για θέµατα που άπτονται της απασχόλησής τους
στο ∆ήµο.
18) Μεριµνά για την θέσπιση και την εφαρµογή των
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, σύµ−
φωνα µε την νοµοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική υπο−
στήριξη στους τεχνικούς ασφαλείας και στους γιατρούς
εργασίας που προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες
τους στο ∆ήµο σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές τους που
καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.
(ε) Αρµοδιότητες Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας
Μεριµνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθα−
ριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του ∆ήµου.
Μεριµνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλα−
βών των κτιριακών και των ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων του ∆ήµου.
Μεριµνά για τις µετακινήσεις και µεταφορές του προ−
σωπικού του ∆ήµου.
Μεριµνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλ−
λου του ∆ήµου και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγρα−
φα σε συνεργασία µε τις γραµµατείες των επιµέρους
υπηρεσιών.
Μεριµνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου
του ∆ήµου.
Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία
των αποκεντρωµένων Γραφείων ∆ιοικητικών Θεµάτων
σε δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου.
Έχει την ευθύνη για τις καθηµερινές υποχρεώσεις
των κλητήρων.
2) ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών είναι αρµόδια για
την αποτελεσµατική τήρηση των οικονοµικών προγραµ−
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µάτων λειτουργίας του ∆ήµου, τη σωστή απεικόνιση των
οικονοµικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και
δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίη−
ση της δηµοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η ∆ιεύθυνση
µεριµνά για την αποτελεσµατική διενέργεια όλων των
νόµιµων διαδικασιών που απαιτούνται για την προµήθεια
υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών του ∆ήµου.
Στη ∆ιεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα
στο Τµήµα Ταµείου, και τα αποκεντρωµένα Γραφεία Οι−
κονοµικών Θεµάτων σε επιµέρους δηµοτικές ενότητες.
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανωτικών µο−
νάδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών είναι
οι εξής:
(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογι−
στηρίου και ∆ιπλογραφικού
1) Μεριµνά για την τήρηση του συστήµατος κατάρτι−
σης των Προϋπολογισµών του ∆ήµου.
2) Συνεργάζεται µε τις επιµέρους δηµοτικές υπηρεσίες
για την παροχή οικονοµικών στοιχείων, κατευθύνσεων
και προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από
τις υπηρεσίες των προϋπολογισµών τους σε συνάρτηση
µε τα αντίστοιχα προγράµµατά τους.
3) Συγκεντρώνει τους επιµέρους προϋπολογισµούς
των υπηρεσιών και διαµορφώνει και εισηγείται τους
συνολικούς Προϋπολογισµούς του ∆ήµου προς έγκριση
από τα αρµόδια όργανα.
4) Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προϋπολογισµών,
επισηµαίνει τις αποκλίσεις µεταξύ απολογιστικών και
προϋπολογιστικών µεγεθών, µεριµνά για την ερµηνεία
των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθω−
τικές ενέργειες.
5) Συνεργάζεται µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες του ∆ή−
µου για την τήρηση των διαδικασιών αµφίδροµης ενη−
µέρωσης και ροής των οικονοµικών πληροφοριών που
σχετίζονται µε την εκτέλεση και την αναθεώρηση των
προϋπολογισµών κάθε υπηρεσίας.
6) Μεριµνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρµόδια
όργανα τα περιοδικά οικονοµικά απολογιστικά στοιχεία,
σύµφωνα µε το σύστηµα οικονοµικής πληροφόρησης
που εφαρµόζει ο ∆ήµος.
7) Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των
ταµειακών προγραµµάτων του ∆ήµου. ∆ιερευνά τις
ταµειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες µε−
θόδους για την αντιµετώπιση των ταµειακών αναγκών
του ∆ήµου (π.χ. δανεισµός). Μεριµνά για την εφαρµογή
των αποφάσεων που σχετίζονται µε την κάλυψη των
ταµειακών αναγκών του ∆ήµου.
8) Συνεργάζεται µε τις τράπεζες και µεριµνά για την
αξιοποίηση των διαθεσίµων του ∆ήµου.
9) Τηρεί το σύστηµα λογιστικής απεικόνισης των οι−
κονοµικών πράξεων του ∆ήµου (Γενική και αναλυτική
λογιστική). Τηρεί τις λογιστικές διαδικασίες καθώς και
τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προ−
βλέπονται από την νοµοθεσία.
10) Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών
που απαιτούνται για την ενηµέρωση του συστήµατος
λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων του
∆ήµου.
11) Παρακολουθεί και µεριµνά για την εκπλήρωση όλων
των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του
∆ήµου.
12) Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συµφωνία
των δοσοληπτικών λογαριασµών µε τράπεζες, προµη−
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θευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσοµένους µε τον
∆ήµο, καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασµών µε τα
νοµικά πρόσωπα και τα ιδρύµατα του ∆ήµου.
13) Εκδίδει τις λογιστικές και οικονοµικές καταστάσεις
που συνδέονται µε το τηρούµενο λογιστικό σχέδιο (πχ.
ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσης) και ενηµερώνει
σχετικά τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου µε βάση τις
ισχύουσες διαδικασίες.
14) Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρ−
µόδια όργανα του ∆ήµου και τις υπόλοιπες δηµοτικές
υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών µεγεθών του
∆ήµου.
15) Μεριµνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που
ζητούνται από ∆ηµόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύµφω−
να µε τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.
16) Τηρεί ειδικά συστήµατα λογιστικής και οικονοµι−
κής διαχείρισης Προγραµµάτων και Έργων στα οποία
συµµετέχει ο ∆ήµος και που χρηµατοδοτούνται από το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ή/και από ευρωπαϊ−
κούς ή διεθνείς πόρους.
17) Τηρεί αρχείο Παραστατικών ∆ιαχείρισης των προ−
ηγουµένων προγραµµάτων και έργων σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στους ειδικούς κανονισµούς των φορέων
από τους προέρχεται η σχετική χρηµατοδότηση.
18) Μεριµνά για την ετοιµασία των περιοδικών οικο−
νοµικών αναφορών που σχετίζονται µε την πρόοδο των
προηγουµένων προγραµµάτων και έργων.
19) Τηρεί το αρχείο συµβάσεων για υπηρεσίες, έργα
και προµήθειες που αναθέτει ο ∆ήµος. Παραλαµβάνει
και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που απαιτού−
νται κατά περίπτωση για την πληρωµή των οφειλών του
∆ήµου στους αντίστοιχους δικαιούχους και ελέγχει την
ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρω−
µών του ∆ήµου µε βάση τις διατάξεις των αντιστοίχων
συµβάσεων.
20) Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντί−
στοιχους κωδικούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου και
ελέγχει την επάρκειας των αντίστοιχων πιστώσεων.
21) Εκδίδει τα εντάλµατα πληρωµής των οφειλών του
∆ήµου και τα αποστέλλει στο Ταµείο για πληρωµή.
22) Μεριµνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους
προµηθευτές των κάθε είδους υλικών παγίων (µηχα−
νήµατα−εξοπλισµός) ή αναλωσίµων που απαιτεί η λει−
τουργία του ∆ήµου.
23) 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 ∆ήµου.
24) Παρακολουθεί τα αποθεµάτα των αποθηκών και
διατυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσής τους.
Συνεργάζεται σχετικά µε τις δηµοτικές υπηρεσίες που
κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών.
25) Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών
στοιχείων του ∆ήµου (µηχανήµατα, οχήµατα, συσκευές,
εξοπλισµός κ.λπ.) και παρακολουθεί την κατανοµή των
παγίων αυτών στις υπηρεσίες του ∆ήµου.
26) Τηρεί τις διαδικασίες χαρακτηρισµού υλικών ως αχρή−
στων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των διαδι−
κασιών καταστροφής, αποµάκρυνσης ή εκποίησής τους.
27) Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών των
περιοδικών απογραφών των κάθε είδους υλικών και
εξοπλισµού του ∆ήµου.
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28) Συγκεντρώνει τα στοιχεία µεταβολών και των αντι−
στοίχων καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων
ποσών προς το προσωπικό του ∆ήµου, που έχουν επί−
δραση στην διαµόρφωση των αµοιβών του και µεριµνά
για την έκδοση των µισθολογικών καταστάσεων και την
πληρωµή των αµοιβών
29) Μεριµνά για τη έκδοση βεβαιώσεων καταβληθει−
σών αµοιβών προς το προσωπικό του ∆ήµου και για
τον υπολογισµό και την απόδοση προς τα ασφαλιστικά
ταµεία των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών.
(β) Αρµοδιότητες Τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας
1) Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπό−
χρεων και του ύψους των χρηµατικών υποχρεώσεων
προς τον ∆ήµο των φυσικών και νοµικών προσώπων
για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώµατα που περιοδικά
πρέπει να καταβάλλονται στο ∆ήµο µε βάση τις ισχύ−
ουσες 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 κ.λπ.
3) ∆ηµιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την κα−
ταβολή των επιµέρους ποσών που αποτελούν τακτικά
έσοδα του ∆ήµου.
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.
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.
6) Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους µετά
την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυ−
γών για την εκτέλεση των αντιστοίχων εισπράξεων.
7) Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βε−
βαιώσεις που σχετίζονται µε την είσπραξη διαφόρων
τελών, δικαιωµάτων ή εισφορών.
8) Παρακολουθεί και µεριµνά για την τήρηση όλων
των οικονοµικών δοσοληψιών που σχετίζονται µε τη
λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του ∆ήµου µέσω
των νεκροταφείων, σφαγείων, δηµοτικών αγορών, της
ύδρευσης κ.λπ.
9) Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την απο−
δοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδο−
τηµάτων προς τον ∆ήµο, σύµφωνα µε τους αντιστοίχους
όρους.
10) Τηρεί τα αρχεία της δηµοτικής ακίνητης περι−
ουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική µορφή (φάκελοι µε
στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα)
11) Μεριµνά για την διερεύνηση µεθόδων αξιοποίησης
της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχε−
τικές εισηγήσεις προς τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου.
12) Μεριµνά για την προώθηση της αξιοποίησης της
δηµοτικής ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε τις σχε−
τικές αποφάσεις του ∆ήµου και τη διαχείριση της εκ−
µετάλλευσης της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας (π.χ.
κατάρτιση συµβάσεων µισθώσεων, µέριµνα είσπραξης
µισθωµάτων κ.λπ.).
(γ) Αρµοδιότητες Τµήµατος Ταµείου
1) ∆ιενεργεί τις πληρωµές προς τους δικαιούχους µε
βάση τα Εντάλµατα Πληρωµών και µετά από έλεγχο
των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόµος.

2) 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 εντάλµατα πληρωµής.
3) Παραλαµβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των
υποχρέων και των αντιστοίχων οφειλοµένων στο ∆ήµο
ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και µεριµνά
για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους
οφειλέτες.
4) ∆ιενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς τον
∆ήµο και ενηµερώνει το λογιστικό σύστηµα του ∆ήµου
µε τις σχετικές ταµειακές εγγραφές.
5) Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων
των οφειλετών προς τον ∆ήµο και ενηµερώνει τις αρµό−
διες υπηρεσίες για τις καθυστερούµενες οφειλές.
6) Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων
υπηρεσιών του ∆ήµου που ασχολούνται µε εισπράξεις,
(αποκεντρωµένες υπηρεσίες, κοιµητήρια, σφαγεία, δη−
µοτικές αγορές κ.λπ.)
7) Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών µε τις Τράπεζες
για την τοποθέτηση των χρηµατικών διαθεσίµων και την
διενέργεια εισπράξεων και πληρωµών µέσω επιταγών.
8) Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταµείο στα γραφεία του
∆ήµου.
9) Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και
αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιµοποιούνται για
την ενηµέρωση του λογιστικού συστήµατος του ∆ήµου
µε τις ταµειακές εγγραφές.
10) Παρακολουθεί την ταµειακή ρευστότητα και προ−
γραµµατίζει τις πληρωµές σε συνεργασία και µε άλλες
αρµόδιες υπηρεσίες.
11) Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουρ−
γία των αποκεντρωµένων Γραφείων Οικονοµικών Θε−
µάτων σε δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου.
δ) Αρµοδιότητες του τµήµατος προµηθειών
1) Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την κα−
τάρτιση του προγράµµατος απαιτουµένων προµηθειών
και υπηρεσιών του ∆ήµου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις−
ανάγκες των δηµοτικών υπηρεσιών, εξετάζει την σκοπι−
µότητα αυτών και διαµορφώνει περιοδικά προγράµµατα
για την προµήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισµού και
υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρµόδια
όργανα του ∆ήµου (υλικά για την εκτέλεση τεχνικών
έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιµα, λιπάσµατα,
φυτοφάρµακα, µηχανήµατα, εργαλεία, έπιπλα, είδη
γραφείου, µισθώσεις µεταφορικών µέσων, ασφαλίσεις
κ.λπ.).
2) ∆ιενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκµηρίωση της
διαθεσιµότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδι−
αφέρουν το ∆ήµο και τη λήψη στοιχείων τιµών προµή−
θειας ή υπηρεσίας.
3) ∆ιενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των
προµηθειών και των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών,
ήτοι µεριµνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συ−
νεργασία µε τα αρµόδια κάθε φορά τµήµατα του ∆ήµου,
καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συµβάσεων
και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση
όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας δια−
γωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής
των ειδών) στο κάθε φορά αποφαινόµενο όργανο του
∆ήµου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά µε−
ριµνά για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την εκτέλεση
κάθε προµήθειας ή υπηρεσίας µέχρι και την οριστική
παραλαβή της σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
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4) Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτη−
ρισµού υλικών/εξοπλισµού ως αχρήστων ή ως υλικών
που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής,
αποµάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.
5) Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των
συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών (αρχείο προµη−
θευοµένων ειδών, αρχείο προµηθευτών, αρχείο φακέλων
προµηθειών).
3) ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Αρµοδιότητες της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
είναι:
1) η σύνταξη των µελετών ∆ηµοτικών έργων, εργασιών,
προµηθειών και παροχής υπηρεσιών.
2) η επίβλεψη της κατασκευής των ∆ηµοτικών έρ−
γων
3) η επίβλεψη της σύνταξης των µελετών που ανατί−
θενται σε γραφεία µελετών και
4) ο προγραµµατισµός της σύνταξης των µελετών και
της εκτέλεσης των έργων.
Τµήµα υλοποίησης υποδοµών πόλης
− Μεριµνά για την µελέτη, ανάθεση και επίβλεψη έρ−
γων οδοποιϊας, υδραυλικών έργων (αγωγών όµβριων
διαµέτρου µέχρι 80cm αφού υπάρχει εγκεκριµένη αρ−
µοδίως υδραυλική µελέτη και αποχέτευσης ακαθάρτων)
και έργων υποδοµής κοιµητηρίων.
− Τον καθορισµό της δαπάνης χρέωσης ανταποδοτι−
κών έργων (συνδέσεις αποχέτευσης ακινήτων, αγωγών
αποχέτευσης, κρασπέδων, πλακοστρώσεων κ.λπ.)
− Γνωµοδοτεί σε κάθε περίπτωση για την τροποποί−
ηση µελέτης εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου, που έχει
συνταχθεί από αυτό.
− Για την ορθή και ολοκληρωµένη σύνταξη των µε−
λετών εκτέλεσης έργων, συνεργάζεται µέσω των καθ’
ύλη υπηρεσιών µε τους αρµόδιους υπηρεσιακούς πα−
ράγοντες του ∆ήµου καθώς και µε άλλη Αρχή ή Υπη−
ρεσία που συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε αυτά,
λαµβάνοντας επιπλέον υπόψη προϋπάρχουσες συναφείς
µελέτες ή άλλα σχετικά στοιχεία, που επηρεάζουν τον
τρόπο και τη δυνατότητα κατασκευής τους.
− Ενεργεί για την εγκατάσταση των αναδόχων κάθε
έργου, την παρακολούθηση της οµαλής εξέλιξης της
κατασκευής, τη σύνταξη επιµετρήσεων, τη συλλογή
συναφών προς τα έργα στοιχείων για τη σύνταξη των
ανακεφαλαιωτικών πινάκων, τη συγκρότηση των προ−
βλεπόµενων από τη νοµοθεσία επιτροπών παραλαβής
έργων και προµηθειών και τελικά κάθε άλλη πράξη προ−
βλεπόµενη ή µη, θεωρούµενη όµως αναγκαία για την
τεχνική και οικονοµική κάλυψη των έργων, καθώς και τη
λογιστική δικαιολόγηση των δαπανών τους.
− Τηρεί αρχείο φακέλων των περατούµενων συναφών
έργων και ενεργεί για την πραγµατοποίηση της παρα−
λαβής τους µέσα στις νόµιµες προθεσµίες, εισηγούµενο
τη λήψη των επιβαλλόµενων µέτρων σε περίπτωση που
διαπιστωθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση.
− Αναφέρεται στον Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης για πε−
ριπτώσεις που απαιτούν δική του παρέµβαση.
− Συνεργάζεται και µε τις άλλες κατά περίπτωση, Υπη−
ρεσίες του ∆ήµου για την εξασφάλιση της καλύτερης
λειτουργίας του Τµήµατος.
− Ασχολείται γενικά µε τη σύνταξη µελετών για την
κατασκευή έργων της αρµοδιότητας του καθώς και την
επίβλεψη αυτών.
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− Την διαχείριση αιτηµάτων σχετικά µε την παροχή
δηµοτικού φωτισµού
− Την διαχείριση και διεκπεραίωση αιτηµάτων και υπο−
θέσεων του ∆ήµου σχετικά µε τα δίκτυα των εταιρειών
∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, κ.λπ.
− Την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προµήθειες
και υπηρεσίες συναφείς µε τις αρµοδιότητες του τµή−
µατος (εφόσον κριθούν απαραίτητες από την υπηρεσία
προµηθειών για την εκτέλεση του έργου της).
Τµήµα προγραµµατισµού− ωρίµανσης έργων− υποστή−
ριξης διαγωνισµών
− Μεριµνά για την συλλογή και επεξεργασία όλων των
στοιχείων που θα απαιτηθούν για την κατάρτιση των
σχεδίων Τεχνικού Προγράµµατος, Ετήσιου Προγράµµα−
τος ∆ράσης (που αντιστοιχεί στην Τεχνική Υπηρεσία)
και Επιχειρησιακού Προγράµµατος (που αντιστοιχεί
στην Τεχνική Υπηρεσία).
− Την παρακολούθηση της εφαρµογής των παραπά−
νω προγραµµάτων στο επίπεδο που αντιστοιχεί στην
Τεχνική Υπηρεσία.
− Για την τήρηση βιβλίου µελετών στο οποίο καταχω−
ρούνται οι συντασσόµενες µελέτες κατ’ αύξοντα αριθ−
µό και ηµεροµηνία περάτωσης αυτών, αριθµούµενες
αντίστοιχα.
− Μεριµνά για τον καθορισµό των απαιτήσεων σχεδι−
ασµού και ωρίµανσης των έργων.
− Αναγνωρίζει και τηρεί τις απαιτήσεις οικονοµικής
διαχείρισης που τίθενται λόγω συγχρηµατοδότησης
των έργων και µελετών (ΕΣΠΑ).
− Ελέγχει την τήρηση των νοµικών και λοιπών δια−
δικασιών για την ωρίµανση, προκήρυξη, ανάθεση και
παρακολούθηση του φυσικού αντικειµένου του έργου.
− Μεριµνά και συντάσσει την µελέτη ανάθεσης και
επίβλεψη οικοδοµικών έργων, ηλεκτροµηχανολογικών
έργων, έργων σε πλατείες και παιδικές χαρές.
− Γνωµοδοτεί σε κάθε περίπτωση για την τροποποί−
ηση µελέτης εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου, που έχει
συνταχθεί από αυτό.
− Για την ορθή και ολοκληρωµένη σύνταξη των µε−
λετών εκτέλεσης έργων, συνεργάζεται µέσω των καθ’
ύλη υπηρεσιών µε τους αρµόδιους υπηρεσιακούς πα−
ράγοντες του ∆ήµου καθώς και µε άλλη Αρχή ή Υπη−
ρεσία που συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε αυτά,
λαµβάνοντας επιπλέον υπόψη προϋπάρχουσες συναφείς
µελέτες ή άλλα σχετικά στοιχεία, που επηρεάζουν τον
τρόπο και τη δυνατότητα κατασκευής τους.
− Ενεργεί για την εγκατάσταση των αναδόχων κάθε
έργου, την παρακολούθηση της οµαλής εξέλιξης της
κατασκευής, τη σύνταξη επιµετρήσεων, τη συλλογή συ−
ναφών προς τα έργα στοιχείων για τη σύνταξη των ανα−
κεφαλαιωτικών πινάκων, εισηγείται τη συγκρότηση των
προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία επιτροπών παραλα−
βής έργων και προµηθειών και τελικά κάθε άλλη πράξη
προβλεπόµενη ή µη, θεωρούµενη όµως αναγκαία για την
τεχνική και οικονοµική κάλυψη των έργων, καθώς και τη
λογιστική δικαιολόγηση των δαπανών τους.
− Τηρεί αρχείο φακέλων των περατούµενων συναφών
έργων και ενεργεί για την πραγµατοποίηση της παρα−
λαβής τους µέσα στις νόµιµες προθεσµίες, εισηγούµενο
τη λήψη των επιβαλλόµενων µέτρων σε περίπτωση που
διαπιστωθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση.
− Αναφέρεται στον Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης για πε−
ριπτώσεις που απαιτούν δική του παρέµβαση.
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− Συνεργάζεται και µε τις άλλες κατά περίπτωση, Υπη−
ρεσίες του ∆ήµου για την εξασφάλιση της καλύτερης
λειτουργίας του Τµήµατος.
− Ασχολείται γενικά µε τη σύνταξη µελετών για την
κατασκευή έργων της αρµοδιότητας του καθώς και την
επίβλεψη αυτών.
− Την σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για Προµή−
θειες και υπηρεσίες συναφείς µε τις αρµοδιότητες του
τµήµατος (εφόσον κριθούν απαραίτητες από την υπη−
ρεσία προµηθειών για την εκτέλεση του έργου της).
4) ∆ιεύθυνση περιβάλλοντος − πολεοδοµίας και λει−
τουργιών πόλης
Η ∆ιεύθυνση είναι αρµόδια για την εφαρµογή του
πολεοδοµικού σχεδιασµού, την έκδοση και τον έλεγχο
εφαρµογής των οικοδοµικών αδειών και τον έλεγχο των
αυθαιρέτων κατασκευών.
Επίσης είναι αρµόδια για την εξασφάλιση συνθηκών
ασφαλούς µετακίνησης και κυκλοφορίας των δηµοτών
και κατοίκων της περιοχής και των οχηµάτων τους.
Μεριµνά, αδειοδοτεί, παρακολουθεί και εποπτεύει τις
εµπορικές δραστηριότητες στην περιοχή του ∆ήµου.
Έχει τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, την έκδοση
αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων κτιρίων
στο τοµέα των µεταφορών.
Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο
πλαίσιο της αποστολής της καθορίζονται από τις ισχύ−
ουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων.
Τµήµα χωροταξίας και πολεοδοµίας
1. Εγκρίσεις – χωροθετήσεις βάσει των ΦΕΚ 678/1990
και 9/1993 (εισήγηση και προώθηση για υπογραφή Νο−
µάρχη).
2. Ρύθµιση Πολεοδοµικών θεµάτων (έγκριση επέκτα−
σης, αναθεώρησης σχεδίων πόλεων και κωµών, επιβο−
λή προκηπίου και καθορισµός όρων και περιορισµών
δόµησης, ρυµοτοµικών σχεδίων, αγροτικών οικισµών,
καθορισµός ορίων οικισµών, µέχρι δύο (2) χιλιάδων κα−
τοίκων, των όρων και περιορισµών δόµησης και των
επεκτάσεών τους) και η έγκριση των αντίστοιχων πο−
λεοδοµικών µελετών.
3. Η επίβλεψη πολεοδοµικών µελετών επέκτασης και
αναθεώρησης εγκεκριµένων σχεδίων.
4. Η επίβλεψη µελετών πολεοδόµησης περιοχών Β΄
κατοικίας εντός ΖΟΕ και η σύνταξη εισηγήσεων στο
Συµβούλιο ΧΟΠ καθώς και τα θέµατα που αφορούν
στα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια. Η έκδοση βεβαιώσεων
επιτρεποµένων χρήσεων για γήπεδα εκτός σχεδίου,
εντός ορίου ΓΠΣ.
5. Η διαδικασία επίβλεψης και κύρωσης µελετών πρά−
ξεων εφαρµογής.
6. Η έκδοση βεβαιώσεων οικοδοµησιµότητας σε νεο−
ενταχθείσες περιοχές, όπου οι πράξεις εφαρµογής δεν
έχουν ανατεθεί ή δεν έχουν κυρωθεί.
7. Η διαχείριση κυρωµένων πράξεων εφαρµογής (επι−
βολή εισφοράς – διορθωτικές πράξεις).
8. Γνωµοδοτήσεις σε φακέλους υπό έκδοση οικοδο−
µικών αδειών, για όλη την εκτός σχεδίου περιοχή Ανα−
τολικής Αττικής, καθώς και για περιοχές που κινείται η
διαδικασία αναθεώρησης εγκεκριµένου σχεδίου.
9. Η τήρηση αρχείου χαρτών και ρυµοτοµικών διαγραµ−
µάτων, διαταγµάτων, πινακίδων εφαρµογής εγκεκριµέ−
νων ρυµοτοµικών σχεδίων, όρων δόµησης, εκθέσεων
και διαγραµµάτων εφαρµογής, παροχής πληροφοριών
και η έκδοση σχετικών βεβαιώσεων.

10. Ο έλεγχος εφαρµογής των ρυµοτοµικών σχεδίων
στο έδαφος, ο έλεγχος και η έγκριση των υψοµετρικών
διαγραµµάτων και η έκδοση βεβαιώσεων για την οικο−
δοµησιµότητα των εκτός σχεδίου γηπέδων.
11. Ο έλεγχος τοπογραφικών διαγραµµάτων τακτοποί−
ησης και αναλογισµού και τοπογραφικών διαγραµµάτων
για την έκδοση οικοδοµικών σχεδίων.
12. Οι πράξεις τακτοποίησης, προσκύρωσης και ανα−
λογισµού αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας.
13. Τροποποιήσεις Όρων ∆όµησης και Ρυµοτοµικών
σχεδίων.
14. Η µελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων
οικιστικής και πολεοδοµικής ανάπτυξης.
15. Η συµµετοχή τους σε θέµατα πολεοδοµίας, χω−
ροταξίας και χρήσεων γης, όπως προβλέπεται από την
κείµενη νοµοθεσία.
16. Ο έλεγχος εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο
έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρµογής.
17. Η σύνταξη διαγραµµάτων εφαρµογής και διαγραµ−
µάτων διαµορφωµένης κατάστασης.
18. Ο έλεγχος τοπογραφικών διαγραµµάτων που προ−
ορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και ανα−
λογισµού ή πράξεων εφαρµογής.
19. Επίβλεψη τοπογραφικών µελετών και µελετών Πρά−
ξεων Εφαρµογής Σ.Π.
20. Η σύνταξη Πράξεων Εφαρµογής.
21. Η γνωµοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους
δόµησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για
γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλι−
εργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις
αποθήκευσης λιπασµάτων, φαρµάκων, ιχθυοτροφών,
γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και
αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και
δεξαµενών από οποιοδήποτε υλικό.
22. Η εφαρµογή πολεοδοµικών σχεδίων και συναφών
εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χα−
ρακτήρα.
23. Ο έλεγχος εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο
έδαφος, κατ’ άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν.
24. Η εφαρµογή εγκεκριµένων σχεδίων επί του εδά−
φους, κατά την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 155
Κ.Β.Π.Ν.Η έκδοση οικοδοµικών αδειών ανέγερσης κτιρί−
ων, σε εφαρµογή του εκάστοτε ισχύοντος Οικοδοµικού
Κανονισµού.
25. Η εφαρµογή εγκεκριµένων σχεδίων επί του εδά−
φους, κατά την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 155
Κ.Β.Π.Ν.Η έκδοση οικοδοµικών αδειών ανέγερσης κτιρί−
ων, σε εφαρµογή του εκάστοτε ισχύοντος Οικοδοµικού
Κανονισµού.
26. Η παροχή οδηγιών και ο έλεγχος εφαρµογής του
ισχύοντος Οικοδοµικού Κανονισµού, στα πλαίσια των
γεωλογικών χαρτογραφικών υποβάθρων, εδαφοτεχνι−
κών χαρτών και κανονισµών σεισµικής ή γεωλογικής
επικινδυνότητας σε συνεργασία µε τους αρµόδιους
φορείς του ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού Τοµέα.
27. Κάθε άλλο συναφές θέµα, σχετικό µε την εφαρµο−
γή της Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας, το οποίο δεν ανατί−
θεται ρητώς σε άλλο Τµήµα ή ∆ιεύθυνση.
28. Η έκδοση οικοδοµικών αδειών, ο προέλεγχος για
την έκδοσή τους, ο έλεγχος µελετών για οικοδοµικές
άδειες, συναφούς χαρακτήρα πολεοδοµικές αρµοδιό−
τητες, καθώς και ο έλεγχος και η επιβολή προστίµων
για την κατασκευή αυθαιρέτων κτισµάτων, κατά την

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
κείµενη νοµοθεσία, υπό την επιφύλαξη της περίπτω−
σης 45 του άρθρου 280 του παρόντος. Ο έλεγχος των
αρχιτεκτονικών, των στατικών, των υδραυλικών και των
ηλεκτροµηχανολογικών µελετών, της µελέτης θερµο−
µόνωσης, της µελέτης παθητικής πυροπροστασίας και
των σχετικών φορολογικών στοιχείων για την έκδοση ή
αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών βιοµηχανικών κτιρίων,
κατά τις ρυθµίσεις των παραγράφων 1 έως και 3 του
άρθρου 5 του Π.∆. 78/2006 (Φ.Ε.Κ. 80, Α). Έλεγχος και
διαδικασία αυθαιρέτων κατασκευών.
29. ∆ιαδικασία επικίνδυνων κατασκευών.
30. Ο έλεγχος εφαρµογής των προτύπων, προδια−
γραφών και κανονισµών ειδικών οικοδοµικών εργασι−
ών, όπως υγροµόνωση, θερµοµόνωση, πυροπροστασία
κ.α.
31. Ο έλεγχος ειδικών εργασιών κατασκευής κτιριακών
έργων.
32. Η παρακολούθηση εφαρµογής των στεγαστικών
προγραµµάτων ∆ηµόσιων Φορέων Οργανωτικής Οικι−
στικής Ανάπτυξης.
33. Η έγκριση σύστασης ή διάλυσης Οικοδοµικών Συ−
νεταιρισµών, και η άσκηση εποπτείας επί των Συνεται−
ρισµών αυτών, σε συνδυασµό µε την παρακολούθηση
εκτέλεσης των προγραµµάτων τους.
34. Η εφαρµογή προτύπων, προδιαγραφών και κα−
νονισµών, που αφορούν στο Σχεδιασµό των κτιρίων
σε σχέση µε την λειτουργία τους και τις γενικές και
ειδικές κατασκευές.
35. Κάθε άλλο συναφές θέµα που δεν ανατίθεται ρη−
τώς σε άλλο όργανο ή Υπηρεσία.
36. Η έκδοση απόφασης για τον καθορισµό µεµονω−
µένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι
όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται µέσα σ’
έξι έτη από την έκδοση της οικοδοµικής άδειας ή της
ανωτέρω απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 6
του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄).
Τµήµα περιβάλλοντος
• Μεριµνά για την διατήρηση και δηµιουργία καλύ−
τερων φυσικών συνθηκών ζωής στην πόλη. − Φροντίζει
και µέσα από τις δικαιοδοσίες του ∆ήµου και µέσω
των αρµοδίων φορέων του δηµοσίου και του ιδιωτικού
τοµέα, για τα προβλήµατα ηχορύπανσης, ρύπανσης της
ατµόσφαιρας (καυσαέρια κάθε είδους), απορρύπανσης
βιοµηχανικής ρύπανσης (λύµατα, απόβλητα κ.λπ.) και
λοιπών κατά περίπτωση ρυπάνσεων.
• Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο, ανάµεσα στο ∆ήµο
και τους αρµοδίους φορείς στην προσπάθεια για την
προστασία του περιβάλλοντος.
• ∆έχεται τις αναφορές των εξωτερικών υπηρεσιών
του ∆ήµου και των πολιτών σε σχέση µε το περιβάλλον
και ενεργεί γρήγορα και µεθοδευµένα προς κάθε κατεύ−
θυνση για τη λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων.
• Ασχολείται µε την εξειδίκευση περιβαλλοντικών
προγραµµάτων στα όρια ευθύνης του ∆ήµου.
• Συντάσσει τις µελέτες του τµήµατος.
• Ασχολείται µε ότι έχει σχέση µε τις αρµοδιότη−
τες της παρακολούθησης του Προγράµµατος Καθαρές
Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
• Ασχολείται µε την ίδρυση και λειτουργία δηµοτικών
και κοινοτικών εργαστηρίων.
• Ασχολείται µε ότι έχει σχέση µε τις αρµοδιότητες
του τοµέα του περιβάλλοντος, οι οποίες ανάγονται ιδίως
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στον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων
για δραστηριότητες και έργα, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, στη λήψη µέτρων για την προστασία του
περιβάλλοντος, στην εφαρµογή µέτρων, προγραµµάτων
και δράσεων, καθώς και αρµοδιότητες που αφορούν την
προστασία και διαχείριση των υδάτων.
• Ασχολείται µε τη προστασία και διαχείριση των
υδάτινων πόρων
• Λαµβάνει µέτρα για την αποκατάσταση και ανά−
πλαση των περιοχών της περιφέρειάς του (ανενεργά
λατοµεία).
• Ασχολείται µε Ορεινά αντιπληµµυρικά και αντιδια−
βρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πληµµύρων
και µε Έργα Αναδάσωσης − Ορεινά αντιπληµµυρικά και
αντιδιαβρωτικά έργα αποκατάστασης καµένων εκτά−
σεων
• Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο, ανάµεσα στο ∆ήµο
και τους αρµοδίους φορείς
• ∆έχεται τις αναφορές των εξωτερικών υπηρεσιών
του ∆ήµου και των πολιτών σε σχέση µε τα παραπά−
νω.
• Συµβάλει µέσα από στοχευµένες δράσεις στην προ−
στασία, την αναβάθµιση και την αειφορική διαχείριση
του περιβάλλοντος, µε σκοπό την άνοδο της ποιότητας
ζωής των δηµοτών και συγχρόνως τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µε γνώµονα τη βι−
ώσιµη αξιοποίηση του περιβάλλοντος.
• Συµβάλλει στη παρακολούθηση των δεικτών περι−
βαλλοντικής αειφορίας του ∆ήµου και ενηµέρωση ενός
πληροφοριακού συστήµατος περιβαλλοντικής διαχεί−
ρισης.
• Συµβάλλει στη παρακολούθηση της ελληνικής και
ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας των Εθνικών
και Κοινοτικών Προγραµµάτων και σύνταξη προτάσεων
συµµετοχής του ∆ήµου σε αυτά.
• Συµβάλλει στο σχεδιασµό οργάνωση και αξιολόγηση
της θεµατικής στρατηγικής αειφόρου περιβαλλοντικής
και αστικής ανάπτυξης της πόλης.
• Συµβάλλει στη υλοποίηση προγραµµάτων και πρω−
τοβουλιών.
• Συµβάλλει στη λήψη πληροφοριών και δεδοµένων
από αρµόδιους φορείς της πολιτείας, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τις Μ.Κ.Ο. και τους πολίτες για τα περιβαλλο−
ντικά θέµατα της πόλης.
• Παρέχει τεχνογνωσία στην δηµοτική αρχή για την
αντιµετώπιση περιβαλλοντικών θεµάτων της πόλης.
• Υλοποιεί προγράµµατα και πρωτοβουλίες του ∆ή−
µου στο πεδίο του περιβάλλοντος και της αειφόρου
ανάπτυξης.
• Συµβάλλει στη οργάνωση και λειτουργία του πλη−
ροφοριακού συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης,
του δικτύου οικολογικών παρατηρητηρίων, τους συ−
στήµατος δεικτών περιβαλλοντικής αειφορίας και του
συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
• Συµβάλλει στη διαδικασία της παραγωγής περιβαλ−
λοντικών πολιτικών και τη προώθηση αειφόρων επιλο−
γών στην Ελλάδα, παρέχει αξιόπιστες περιβαλλοντικές
πληροφορίες σε δηµόσιους και ιδιωτικούς χρήστες και
προσπαθεί να επιτύχει την µεγαλύτερη δυνατόν διά−
δοση αυτών των δεδοµένων µε σκοπό την ευαισθητο−
ποίηση του κοινού.
• Εκπονεί τοπικά προγράµµατα για την προστασία και
αναβάθµιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστι−
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κού περιβάλλοντος στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών
πολιτικών.
Τµήµα οργάνωσης και διαχείρισης λειτουργιών πό−
λης
• Γενικά έχει την ευθύνη για την διατήρηση και την
προστασία της ακίνητης και κοινόχρηστης δηµοτικής
περιουσίας.
• Μεριµνά για τη διερεύνηση και καταγραφή της ∆η−
µοτικής ακίνητης περιουσίας.
• Καταρτίζει το κτηµατολόγιο όλων των ακινήτων
του ∆ήµου. Τηρεί τα κτηµατολόγια όλου του ∆ήµου και
δίδει τις κατάλληλες πληροφορίες προς τους πολίτες
του ∆ήµου.
• Εφαρµόζει το Εθνικό Κτηµατολόγιο σε κάθε αρµόδια
Υπηρεσία.
• Συγκεντρώνει πάσης φύσεως τίτλους ακίνητης και
κοινόχρηστης περιουσίας του ∆ήµου και συντάσσει
σχετικό για κάθε ακίνητο σχεδιάγραµµα.
• Καταρτίζει για κάθε ακίνητο του ∆ήµου φάκελο που
περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που θεµελιώνουν στο
ακίνητο δικαίωµα ιδιοκτησίας του ∆ήµου.
• Περιφρουρεί επί της ακίνητης περιουσίας τα δικαι−
ώµατα κυριότητας, νοµής και κατοχής από τον ∆ήµο.
• Καταρτίζει τους ιδιαίτερους φακέλους για καθένα
από τους κοινόχρηστους χώρους που περιέχουν όλα
τα στοιχεία στα οποία στηρίζονται τα δικαιώµατα του
∆ήµου, καθώς και τα σχετικά για καθένα σχεδιαγράµ−
µατα.
• Συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο
της καταστάσεως των λόγω ρυµοτοµίας απαλλοτριου−
µένων κτηµάτων και την εξακρίβωση της πραγµατικής
αξίας αυτών.
• Εισηγείται στα όργανα του ∆ήµου τρόπους εκµε−
τάλλευσης και αξιοποίησης της δηµοτικής ακίνητης
περιουσίας
• Αναφέρει στο ∆ήµαρχο κάθε πράξη παραβίασης των
δικαιωµάτων του ∆ήµου (νοµή, κατοχή, ρύπανση κ.λπ.)
επί των ακινήτων του και παρακολουθεί σε συνεργασία
µε τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου την έκβαση των διοι−
κητικών ή δικαστικών µέτρων που λαµβάνονται.
• Υποστηρίζει τα Νοµικά Πρόσωπα και τις Επιχειρή−
σεις του ∆ήµου σε θέµατα αξιοποίησης της ακίνητης
περιουσίας τους.
• Ενηµερώνεται και εφαρµόζει την ισχύουσα νοµοθε−
σία των αντικειµένων αρµοδιότητας του και τηρεί αρ−
χείο αυτής µε τους σχετικούς Νόµους, Π.∆., Αποφάσεις,
εγκυκλίους − οδηγίες.
• Εντοπίζει ακίνητα και εκτάσεις που είναι δυνατόν
να περιέλθουν στην κυριότητα του ∆ήµου και φροντίζει
για την διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών
διεκδίκησής τους.
• Για την ορθή εκτέλεση των αντικειµένων αρµοδιό−
τητας του συνεργάζεται µε άλλους συναρµόδιους υπη−
ρεσιακούς παράγοντες και Γραφεία του ∆ήµου και µε
κάθε άλλη Αρχή ή Υπηρεσία που συνδέεται µε αυτά µε
οποιοδήποτε τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη προϋπάρχου−
σες συναφείς µελέτες έργα ή άλλα σχετικά στοιχεία
που επηρεάζουν το είδος και τη δυνατότητα κατασκευ−
ής τους.
• Παρακολουθεί και επιβλέπει τη σύνταξη µελετών
κτηµατογράφησης.
• Συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγ−
χο της κατάστασης και της πραγµατικής αξίας των
προς αγορά ακινήτων από τον ∆ήµο.

• Ολοκληρώνει τις αγορές των ακινήτων.
• Σε συνεργασία µε το Νοµικό Σύµβουλο συντάσσει
σχετικές συµβολαιογραφικές πράξεις.
• Μεριµνά για αποστολή όλων των στοιχείων που συ−
νιστούν αγορές, απαλλοτριώσεις στο γραφείο εξόδων,
για έκδοση των σχετικών ενταλµάτων πληρωµής.
• Τηρεί ιδιαίτερους φακέλους για τις αγορές ακινή−
των.
• Τηρεί το αρχείο των κληροδοτηµάτων του ∆ήµου.
• Μεριµνά για την αξιοποίηση των ακινήτων αυτών.
• Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αποδοχή
κληροδοτηµάτων σύµφωνα µε τις αιτήσεις των ενδια−
φεροµένων για κληροδότηση.
• Μεριµνά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας να
περιέλθουν στο ∆ήµο κληροδοτούµενα ακίνητα.
• Φροντίζει για την τοποθέτηση νέων πινακίδων ονο−
µασίας οδών και αρίθµησης ακινήτων και συντήρηση
αυτών τηρώντας αρχείο και χορηγεί τις αντίστοιχες
βεβαιώσεις.
• Ελέγχει κυκλοφοριακής φύσεως θέµατα/παρέχει
απαντήσεις σε δηµότες.
• Εισηγείται την τροποποίηση της κυκλοφοριακής
µελέτης όπου και όταν απαιτείται.
• Εισηγείται για την λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών
ρυθµίσεων λόγω εκτέλεσης έργων σύµφωνα µε τον
ισχύοντα Κ.Ο.Κ.
• Επιµελείται της υλοποίησης και εφαρµογής της
εγκεκριµένης κυκλοφοριακής µελέτης σε συνεργασία
µε αρµόδιες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες όπως: Τροχαία, ∆/
νσεις Συγκοινωνιακών έργων οδοποιίας Περιφερειακού
επιπέδου, Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών, ανάλογες
υπηρεσίες όµορων ∆ήµων, κ.λπ.
• Σχεδιάζει διαδροµές ∆ηµοτικών Λεωφορείων µε
στόχο την µεγαλύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των
κατοίκων.
• Προγραµµατίζει διαδροµές για την µετακίνηση των
πολιτών και των µαθητών.
• Συλλέγει στοιχεία για την επέκταση του δικτύου.
• Εκπονεί κυκλοφοριακές µελέτες, καθώς και ασχο−
λείται µε τη µελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργα−
σιών σήµανσης, σηµατοδότησης του οδικού δικτύου
του δήµου.
• Ασχολείται µε το καθορισµό των αστικών γραµ−
µών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδροµής, των
στάσεων και του τέρµατος των αντίστοιχων γραµµών,
καθώς και το καθορισµό των προδιαγραφών των στά−
σεων και των στεγάστρων αναµονής επιβατών αστικών
και υπεραστικών γραµµών.
• Ασχολείται µε το καθορισµό κοµίστρων αστικών
φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.
• Ασχολείται µε την απαγόρευση της δηµιουργίας
θέσεων στάθµευσης σε συγκεκριµένους χώρους.
• Ασχολείται µε το καθορισµό του εξωτερικού χρω−
µατισµού των ΤΑΞΙ.
• Ασχολείται µε την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας
αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός
του ιδίου ηµερολογιακού έτους κατ’ άρθρο 31 του
ν. 2963/2001.
• Εγκρίνει οποιασδήποτε µίσθωση ιδιωτικού αυτοκι−
νήτου δηµόσιας χρήσης για µεταφορά προσώπων και
υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
• Ασχολείται µε την δηµιουργία θέσεων στάθµευσης
σε συγκεκριµένους χώρους (αναπήρων, φορτοεκφόρ−
τωσης κ.λπ.).
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• Εισηγείται για χώρους τοποθέτησης διαφηµιστικών
πινακίδων.
• Ελέγχει την κατάληψη πεζοδροµίων και λοιπών κοι−
νόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµά−
των και κατάληψη πεζοδροµίων µε οικοδοµικά υλικά
ή ψυγεία.
• Μεριµνά για την ορθολογική οργάνωση των λαϊκών
αγορών εντός των ορίων του ∆ήµου.
• Φροντίζει για τη χωροθέτηση κατά τη διάρκεια
εµποροπανηγύρεων.
• Παρακολουθεί τη διαδικασία χωροθέτησης και αδει−
οδότησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
• Αποτελεί το συνδετικό κρίκο µεταξύ του ∆ήµου και
των διαφόρων υπηρεσιών σε θέµατα που άπτονται του
Περιβάλλοντος.
• Παρακολουθεί την Ελληνική και ευρωπαϊκή περιβαλ−
λοντική νοµοθεσία.
• Παρακολουθεί πρωτοβουλίες που αναλαµβάνουν
διάφοροι φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε
θέµατα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον και την
ποιότητα ζωής στην πόλη.
• Παρέχει τεχνογνωσία στη ∆ηµοτική Αρχή για την
αντιµετώπιση θεµάτων που σχετίζονται µε το φυσικό
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη.
• Μεριµνά για τη συµµετοχή του ∆ήµου σε δίκτυα
ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας µε άλλους
∆ήµους, για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών θεµά−
των, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε
την ποιότητα ζωής και την αστική αναβάθµιση.
• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαµβάνεται
στον παρόντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας και
έχει σχέση µε τη λειτουργία του Τµήµατος.
• Καθορίζει τους χώρους για την δηµιουργία κοιµη−
τηρίων και παρέχει γνώµη για τον καθορισµό χώρων
αποτέφρωσης νεκρών.
• Ασχολείται µε τη προκαταρκτική πρόταση ανάπλα−
σης ορισµένης περιοχής, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των
άρθρων 9 και 10 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄).
Γραφείο Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης.
• Υποστήριξη των διοικητικών διαδικασιών και γνωµο−
δοτήσεις που σχετίζονται µε τις συναφείς αρµοδιότητες
του ∆ήµου.
• Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των
καταστηµάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας
των οποίων καθορίζονται από υγειονοµικές διατάξεις.
• Χορήγηση αδειών µικροπωλητών και η κατασκευή,
λειτουργία και εκµετάλλευση περιπτέρων και κυλικείων
εντός κοινοχρήστων χώρων
• Χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουρ−
γίας θεάτρων, κινηµατογράφων και παρεµφερών επι−
χειρήσεων, που προβλέπονται από τους Α.Ν. 445/1937
και 446/1937
• Χορήγηση των αδειών λειτουργίας µουσικής σε
δηµόσια κέντρα, που προβλέπονται από αστυνοµικές
διατάξεις και χορηγούνται σύµφωνα µε την Α5/3010/85
υγειονοµική διάταξη.
• Χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουρ−
γίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών, που προβλέπονται από
αστυνοµικές διατάξεις και δεν υπάγονται στις διατάξεις
του ν.2000/1991
• Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε παραβάτες των
όρων λειτουργίας των καταστηµάτων (προσωρινή ή
οριστική ανάκληση άδειας ή σφράγιση σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
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5) Αρµοδιότητες ∆ιεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών
Η ∆ιεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
είναι αρµόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών
και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από
την υποβολή της αίτησης µέχρι την έκδοση της τελι−
κής πράξης, σε συνεργασία µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες
υπηρεσίες και σύµφωνα µε τον κεντρικό σχεδιασµό του
Υπουργείου. Εσωτερικών.
Στη ∆ιεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκε−
ντρωµένα Τµήµατα Κ.Ε.Π. σε επιµέρους δηµοτικές ενό−
τητες.
(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πολιτών
1) Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις
ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοι−
κητικών υποθέσεων σχετικών µε τις δηµόσιες υπηρε−
σίες.
2) Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραί−
ωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου,
ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για
την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολο−
γητικά, που δεν υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση, τα
αναζητά και τα παραλαµβάνει µε οποιονδήποτε πρό−
σφορο τρόπο από τις αρµόδιες υπηρεσίες, µετά από
σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
3) ∆ιαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων
των πολιτών στην αρµόδια για την διεκπεραίωσή τους
υπηρεσία µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
4) 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
αποστολή, είτε µέσω του ΚΕΠ.
5) Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύµ−
φωνα µε τον γενικό σχεδιασµό των ΚΕΠ (επικύρωση
εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση
παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λπ.).
6) Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία
από την δράση των ΚΕΠ του ∆ήµου.
(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Εσωτερικής Ανταπόκρι−
σης
1) Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η
διεκπεραίωση των οποίων εµπίπτει στις αρµοδιότητες
του ∆ήµου.
2) Προωθεί τα ανωτέρω αιτήµατα στις αρµόδιες για
τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη
διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νό−
µιµων 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 ανα−
φερόµενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.
5) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις
προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών
διαδικασιών.
6) ∆ιεύθυνση διοικητικής υποστήριξης − Καθαριότητας
και πρασίνου
Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι
αρµόδια για την εξασφάλιση της αποκοµιδής και της
µεταφοράς των απορριµµάτων, της χωριστής αποκοµι−
δής και µεταφοράς των ανακυκλώσιµων υλικών, την εξα−
σφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων,
καθώς και τη συντήρηση των οχηµάτων του ∆ήµου.
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Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανωτικών µονά−
δων της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας είναι οι εξής:
(α) Αρµοδιότητες τµήµατος συντήρησης δηµοτικών
υποδοµών πόλης
Μεριµνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθα−
ριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του δήµου.
(οδοί, πεζοδρόµια, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου,
φρεάτια κ.λ.π)
Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία
των υποδοµών του δήµου και ενηµερώνει σχετικά τις
αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες.
Μεριµνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλα−
βών των κτιριακών και των ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων του ∆ήµου. (αλλαγή λαµπτήρων, απο−
κατάσταση βλαβών σε φωτιστικά σώµατα και ιστούς).
Προγραµµατισµός και επίβλεψη εργασιών συντήρησης.
Κάνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που αφορούν
συντηρήσεις οδών, πλατειών, φρεατίων παιδικών χαρών,
αθλητικών εγκαταστάσεων και όλων των δηµοτικών
κτιρίων.
(β) Αρµοδιότητες Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµά−
των και Ανακυκλώσιµων υλικών
(1) ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµα−
τα και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκοµιδή των
αστικών απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών
και την µεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια
επεξεργασίας τους.
2) ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά
µέσα το έργο της αποκοµιδής των αστικών απορριµ−
µάτων και των ανακυκλούµενων υλικών και την µετα−
φορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας
τους.
3) Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την 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.
5) Μεριµνά για το πλύσιµο και την διατήρηση σε καλή
κατάσταση των κάδων και των απορριµµατοδοχείων
συγκέντρωσης των απορριµµάτων και των ανακυκλού−
µενων υλικών.
6) (α) Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συ−
στήµατος συλλογής και µεταφοράς και µεριµνά για
την έκδοση της προβλεπόµενης άδειας συλλογής και
µεταφοράς
(β) 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 του ∆ήµου.
(γ) 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 (οχήµατα, τεχνικά µέσα, κάδοι κ.λπ.).
(δ) Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία
από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας
και διαµορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες
αποδοτικότητας.
(ε) ∆ιαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη
διενέργεια των εργασιών καθαριότητας

(στ) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη
συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργεί−
ων και εισηγείται προγράµµατα αναγκών ανθρώπινου
δυναµικού.
(ζ) Προσδιορίζει τα σηµεία και µεριµνά για την τοποθέ−
τηση κάδων απορριµµάτων και κάδων ανακύκλωσης.
(η) Παρακολουθεί την κανονική εφαρµογή των προ−
γραµµάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει
την ποιότητα των αποτελεσµάτων των σχετικών ερ−
γασιών.
(θ) Παρακολουθεί την διαθεσιµότητα των τεχνικών
µέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών
και συνεργάζεται µε το Τµήµα Συντήρησης Οχηµάτων
για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών µέσων που
διαθέτει ο ∆ήµος.
(ι) Καταρτίζει και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµ−
µάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της ∆ιεύθυνσης.
(ια) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ∆ιεύ−
θυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και τα Τµήµατά
της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέ−
τηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κ.λπ.).
(Αρµοδιότητες Τµήµατος Πρασίνου
Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για την βελτίωση
των συστηµάτων και µέσων που είναι κατάλληλα για
την διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των
χώρων πράσινου του ∆ήµου.
Παρακολουθεί την εφαρµογή των προγραµµάτων δι−
ενέργειας εργασιών συντήρησης πρασίνου. Συγκροτεί
συνεργεία για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.
Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατήρηση
σε καλή κατάσταση των τεχνικών µέσων που χρησιµο−
ποιούν τα συνεργεία.
Κάνει προτάσεις για την προµήθεια τεχνικού εξο−
πλισµού, µηχανηµάτων ανταλλακτικών, φυτών , λιπα−
σµάτων, χώµατος κ.λπ. και τις υποβάλλει στην τεχνική
υπηρεσία και στο τµήµα προµηθειών του ∆ήµου.
Φροντίζει για την διαµόρφωση και την κατασκευή των
πλατειών και των κοινοχρήστων χώρων σύµφωνα µε της
µελέτες των αρµοδίων υπηρεσιών.
Επιµελείται για την συντήρηση του πρασίνου σε όλους
τους χώρους του ∆ήµου (κλαδέµατα, λιπάσµατα, ποτί−
σµατα, καθαρισµοί ακαλύπτων χώρων.
Είναι υπεύθυνο για την φύλαξη των παιδικών χαρών.
(δ) Αρµοδιότητες Τµήµατος ∆ιαχείρισης και Συντή−
ρυσης Οχηµάτων
1) ∆ιαχειρίζεται το στόλο των οχηµάτων του ∆ήµου
(απορριµµατοφόρα, διάφορα αυτοκινούµενα µηχανήµα−
τα, φορτηγά και επιβατηγά οχήµατα) µεριµνώντας για
τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδι−
ασµό µε όλα τα σχετικά µε την κίνηση έγγραφα.
2) Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχη−
µάτων του ∆ήµου, την κατανάλωση καυσίµων και την
ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
3) ∆ιερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχηµάτων και µερι−
µνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσµάτων
ατυχηµάτων.
4) Σχεδιάζει και εφαρµόζει τα προγράµµατα προληπτι−
κής συντήρησης των κάθε είδους οχηµάτων και κινητών
µηχανηµάτων του ∆ήµου.
5) Μεριµνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλα−
βών και την επισκευή των οχηµάτων και κινητών µηχα−
νηµάτων του ∆ήµου.
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6) Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοι−
πών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και
την αποκατάσταση βλαβών των οχηµάτων και κινητών
µηχανηµάτων του ∆ήµου.
7) Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία
από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και
αποκατάστασης βλαβών των οχηµάτων του ∆ήµου και
διαµορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες απο−
δοτικότητας.
(ε) Αρµοδιότητες Τµήµατος Κοιµητηρίων
1) Φροντίζει για την τήρηση των κάθε φορά ισχυ−
όντων κανονισµών λειτουργίας των κοιµητηρίων και
για την πιστή εφαρµογή των ισχυουσών υγειονοµικών
διατάξεων.
2) Φροντίζει για την καθαριότητα των κοιµητηρίων
3) Συγκεντρώνει τα αναγκαία βεβαιωτικά στοιχεία, συ−
ντάσσει τα προβλεπόµενα έγγραφα για τη βεβαίωση και
είσπραξη των τελών και δικαιωµάτων που προβλέπονται
από τους ισχύοντες κάθε φορά κανονισµούς.
4) Τηρεί τις καρτέλες των εισπραττόµενων τελών και
δικαιωµάτων για κάθε ταφή και φύλαξη οστών και τα
βιβλία που προβλέπονται από τον Κανονισµό Λειτουρ−
γίας.
5) Παρακολουθεί τη δόµηση τάφων.
6) Προγραµµατίζει και υποδεικνύει τη χάραξη νέων
τάφων.
7) Παρακολουθεί και εποπτεύει την καθαριότητα, το
άναµµα των κανδηλιών, την φύλαξη των οστών, τις τα−
φές και εκσκαφές.
8) Εισηγείται τον καθορισµό του ύψους των τελών και
δικαιωµάτων των δηµοτικών κοιµητηρίων.
7) ∆ιεύθυνση προγραµµατισµού, οργάνωσης, πληρο−
φορικής, διαφάνειας και ηλεκτρονική διακυβέρνησης
Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληρο−
φορικής και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ∆ήµου
είναι αρµόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοί−
κησης, των υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων του
∆ήµου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης
και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των περιοδικών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Ετησίων Προ−
γραµµάτων ∆ράσης, την παρακολούθηση της αποτελε−
σµατικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του ∆ήµου
κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον
σχεδιασµό και την παρακολούθηση της εφαρµογής των
εσωτερικών οργανωτικών συστηµάτων του ∆ήµου υπό
συνθήκες διασφάλισης του επιθυµητού επιπέδου ποιό−
τητας των παρεχοµένων κάθε είδους υπηρεσιών. Επι−
πρόσθετα η ∆ιεύθυνση είναι αρµόδια για την ανάπτυξη,
εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστη−
µάτων ΤΠΕ του ∆ήµου καθώς και για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση. Επιπλέον, η ∆ιεύθυνση είναι αρµόδια για
την ∆ιαφάνεια στο ∆ήµο Πεντέλης.
Οι υπηρεσίες που ασχολούνται µε την κατάρτιση των
προτάσεων για χρηµατοδότηση και σύνταξη των σχετι−
κών φακέλων κάνουν εργασία που απαιτεί εξειδικευµένη
γνώση και εµπειρία για την οποία οι υπάλληλοι δεν
διαθέτουν εξειδικευµένη τεχνογνωσία για να ανταπο−
κριθούν στις αυξηµένες αιτήσεις προεργασίας του αντι−
κειµένου των χρηµατοδοτήσεων και οι υπηρεσίες αυτές
δύναται να ανατίθενται από τον ∆ήµο σύµφωνα µε τον
Κ.∆.Κ. και τις διατάξεις των δηµοσίων συµβάσεων σε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που διαθέτει την κατάλληλη
προς τούτο ακαδηµαϊκή εξειδίκευση και εµπειρία.
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1. Τµήµα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης
και Χρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων
• Έρευνα και συνεχής συγκέντρωση πληροφοριακών
στοιχείων που αφορούν στην υφιστάµενη κατάσταση
στην περιοχή του ∆ήµου και στην ευρύτερη περιοχή,
λόγω του ιδιαιτέρου ειδικού βάρους του ∆ήµου Πεντέ−
λης και συνθέτουν τα χαρακτηριστικά ή ιδιαιτερότητες
του ∆ήµου, από κοινωνικής, πολιτιστικής, οικονοµικής,
εργασιακής και τεχνικής άποψης.
• Συνεχής συγκέντρωση στοιχείων, ανάλυση, επεξερ−
γασία και εξαγωγή συµπερασµάτων, για την ποιότητα
των κάθε φύσης υπηρεσιών που παρέχονται προς τους
πολίτες, τόσο από τις δραστηριότητες του ∆ήµου όσο
και από τις δραστηριότητες άλλων φορέων (∆ηµόσιων,
Κοινωνικών, Ιδιωτικών) εκτός του ∆ήµου.
• Μέριµνα για τη συγκέντρωση συνθέτων (επεξεργα−
σµένων) πληροφοριακών στοιχείων και τεχνογνωσίας
που είναι δυνατόν να βοηθήσουν τις επιδιώξεις του
∆ήµου (π.χ. Κλαδικές και αναπτυξιακές µελέτες, έρευνες,
ειδικές µελέτες διαµόρφωσης και τυποποίησης τεχνο−
γνωσίας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.).
• Συνεργασία µε τις επιµέρους ∆ιευθύνσεις του
Υπηρεσιακού Μηχανισµού για την προδιαγραφή των
ενεργειών δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στα
προγράµµατα δράσης του ∆ήµου.
• Εισήγηση και διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης ορι−
σµένων από τις δραστηριότητες των προγραµµάτων
δράσης σε εξειδικευµένο επιστηµονικό δυναµικό, εκτός
∆ήµου, όταν απαιτείται.
• Συνεχής συγκέντρωση στοιχείων, παρακολούθηση
υλοποίησης των προγραµµάτων δράσης του ∆ήµου και
σχετική ενηµέρωση του Πολιτικού Μηχανισµού και του
Υπηρεσιακού Μηχανισµού.
• Παροχή κάθε φύσης επιστηµονικής υποστήριξης
στα Επιτελικά Πολιτικά Όργανα του ∆ήµου (Μόνιµες και
Έκτακτες Επιτροπές) τους εκπροσώπους του ∆ήµου σε
διάφορους φορείς (Αποκεντρωµένος Μηχανισµός του
∆ήµου) και τα Συµβούλια ∆ηµοτικών Κοινοτήτων.
• Υποστηρίζει το ∆ήµαρχο για την παρακολούθηση
και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, συ−
νεργάζεται µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου και των Νοµικών
Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάµεση και την
τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο
∆ήµαρχο. Εισηγείται την ενδεχόµενη αναθεώρηση των
στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µετά την
ενδιάµεση αξιολόγησή του.
• 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.
• Συντάσσει Σχέδιο του Ετησίου Προγράµµατος ∆ρά−
σης του ∆ήµου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγή−
σεις των υπηρεσιών, και το υποβάλλει στην Εκτελεστική
Επιτροπή.
• Μεριµνά για την κατάλληλη και συστηµατική αρ−
χειοθέτηση των πληροφοριακών στοιχείων που είναι
απαραίτητα για την ορθολογική εκτέλεση των δραστη−
ριοτήτων του ∆ήµου.
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• Μεριµνά για τη µελέτη, επίβλεψη µελετών που αφο−
ρούν τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης του ∆ή−
µου (Κανονισµοί, δοµές, διαδικασίες, µέθοδοι εργασίας,
ροή πληροφοριών κ.λπ.) και επιβλέπει την εφαρµογή των
οργανωτικών βελτιώσεων.
• Προγραµµατισµός και εξασφάλιση συνθηκών για
την διαρκή εκπαίδευση, ειδίκευση και επανεκπαίδευση
των εργαζοµένων στο ∆ήµο.
• Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσµατικής
και αποδοτικής λειτουργίας και προωθεί την εφαρµογή
τους και σε άλλες υπηρεσίες. Παρακολουθεί την εφαρ−
µογή των καλών πρακτικών και αξιολογεί τα αποτελέ−
σµατά τους.
• Ερευνά και συγκεντρώνει τα πληροφοριακά στοιχεία
που αφορούν στα Ευρωπαϊκά και Εθνικά Χρηµατοδοτού−
µενα Προγράµµατα και τις δυνατότητες ένταξης έργων
του ∆ήµου Πεντέλης σε Προγράµµατα.
• Καταρτίζει τα προγράµµατα εκτέλεσης έργων µε
επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς (ΚΕ∆ΚΕ,
ΕΕΤΑΑ, ΕΣΠΑ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆Α, Ε.Λ.Λ.Α.∆.Α. κ.λπ.) για
την προώθηση θεµάτων τοπικής Αυτοδιοίκησης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Καταθέτει τις σχετικές αιτήσεις συµµετοχής και
συντάσσει τους σχετικούς φακέλους συνεπικουρούµενο
από τις εκάστοτε αρµόδιες δηµοτικές υπηρεσίες
• Τηρεί αρχείο των προγραµµάτων στα οποία συµµε−
τέχει ή έχει συµµετάσχει ο ∆ήµος Πεντέλης
• Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και συντάσ−
σει προτάσεις που αφορούν στην εφαρµογή προγραµ−
µάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των
τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών (δοµηµένο περιβάλ−
λον) στην περιοχή του ∆ήµου, µε στόχο την εξασφάλιση
ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής.
• ∆ιερευνά και ενηµερώνει τα όργανα και τις υπηρε−
σίες του ∆ήµου για τις πιθανές πηγές χρηµατοδότησης
των αναπτυξιακών προγραµµάτων του ∆ήµου (προγράµ−
µατα συγχρηµατοδοτούµενα από την EE, προγράµµατα
της EE, εθνικά προγράµµατα, έργα Σ∆ΙΤ, έργα αυτοχρη−
µατοδοτούµενα κ.λπ.).
1. Τµήµα Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών
− Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
• Σε συνεργασία µε τις επιµέρους υπηρεσίες του
∆ήµου εκπονεί µελέτες σκοπιµότητας και εφαρµογής
για την ανάπτυξη συστηµάτων πληροφορικήςκαι επι−
κοινωνιών.
• Επεξεργάζεται και αναλύει τα στοιχεία και τις
πληροφορίες που αποτελούν την πρώτη ύλη, για το
σχεδιασµό των συστηµάτων και συντάσσει τεχνικές
εκθέσεις, για την προµήθειά τους, επιλέγοντας µεταξύ
εναλλακτικών λύσεων τη βέλτιστη.
• Μετά την εγκατάσταση του συστήµατος βεβαιώνει
την καλή λειτουργία του και αν χρειάζεται προβαίνει
σε διορθωτικές ενέργειες.
• Αναλύει, δηµιουργεί και συντηρεί τις εφαρµογές που
χρειάζονται οι υπηρεσίες του ∆ήµου.
• Αναπτύσσει και συντηρεί χρονοδιαγράµµατα χρήσης
του Hardware και του Software.
• Επιµελείται την καλή συντήρηση, λειτουργία, εντο−
πισµό και αποκατάσταση βλαβών του Hardware και
Software.
• Επιµελείται, σε συνεργασία µε το τµήµα Προµηθει−
ών, την τροφοδοσία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

µε τα απαραίτητα αναλώσιµα ή µη υλικά (χαρτί, ειδικά
έντυπα, µελανοταινίες, µαγνητικές ταινίες κ.λπ.) και την
αποθήκευση αυτών.
• Τηρεί το «βιβλίο οδηγιών» για τη λειτουργία και
εκµετάλλευση των συστηµάτων πληροφορικής.
• Τηρεί την τεχνική βιβλιοθήκη, αποτελούµενη από
τα εγχειρίδια του προµηθευτή του εξοπλισµού, βιβλία
τεχνικά και περιοδικά του ενδιαφέροντος του προσω−
πικού.
• Τηρεί και ενηµερώνει το «βιβλίο συµβάντων» και
βλαβών των µηχανηµάτων.
• Αξιολογεί τον υπάρχοντα εξοπλισµό και το φορτίο
του και εισηγείται τροποποιήσεις ή και νέες διατάξεις
του εξοπλισµού για να ικανοποιήσει τις µελλοντικές
ανάγκες.
• Εκπαιδεύει το προσωπικό στη χρήση του εξοπλισµού
επικοινωνιών.
• Στην αρµοδιότητα του τµήµατος είναι η ανάπτυξη
της δοµηµένης καλωδίωσης των κτιρίων του ∆ήµου, η
προµήθεια και συντήρηση του ενεργού εξοπλισµού, η
επικοινωνιακή σύνδεση των δηµοτικών κτιρίων και η
σύνδεση µε άλλα δηµόσια δίκτυα όπως το «Σύζευξις».
• Σύνδεση µε το Ίντερνετ των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών.
• ∆ηµιουργία και συντήρηση ∆ηµοτικών δικτύων υπο−
δοµών όπως οπτικές ίνες και ασύρµατα δίκτυα.
• Εκπονεί µελέτες σκοπιµότητας και εφαρµογής για
την ανάπτυξη της ∆ηµοτικής Ηλεκτρονικής Πύλης. Ανα−
πτύσσει την δηµοτική ηλεκτρονική πύλη και ανανεώνει
το περιεχόµενό της σύµφωνα µε τα δεδοµένα της επι−
τροπής διαχείρισης περιεχοµένου.
• Εκπονεί µελέτες σκοπιµότητας και εφαρµογής για
όλες τις ηλεκτρονικές εφαρµογές.
• Εκπονεί µελέτες σκοπιµότητας και εφαρµογής για
την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.
• Τυποποίηση, αυτοµατοποίηση και διευκόλυνση εκτέ−
λεσης διαδικασιών & ροών εργασίας όλων των υπηρε−
σιών του ∆ήµου.
• Το τµήµα είναι αρµόδιο για την ταξινόµηση, αρχει−
οθέτηση και οργάνωση ηλεκτρονικών φακέλων όλων
των διοικητικών µονάδων.
• Το τµήµα είναι αρµόδιο για την ασφάλεια πρόσβα−
σης σε πληροφοριακά στοιχεία και έγγραφα.
• Το τµήµα είναι αρµόδιο για την διευκόλυνση και την
εποπτεία όλων των ηλεκτρονικών εγγράφων.
• Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προ−
γραµµάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση της
οργάνωσης του ∆ήµου µε στόχο την βελτίωση της απο−
δοτικότητας και της αποτελεσµατικότητάς του.
• Προγραµµατίζει και οργανώνει την εκπαίδευση όλων
των εργαζοµένων στις νέες τεχνολογίες και στα νέα
ηλεκτρονικά συστήµατα.
3. Τµήµα ∆ιαφάνειας
∆ιασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις
του ∆ήµου προς τρίτους.
• Σχεδιάζει, ενηµερώνει τις δηµοτικές υπηρεσίες και
µεριµνά για την εφαρµογή κάθε είδους διαδικασίας και
ενέργειας που διασφαλίζουν την διαφάνεια στις σχέσεις
του δήµου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιµοποιεί κάθε
πρόσφορο µέσο και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
• Μεριµνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβα−
σης από κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σε πληροφορίες
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που έχουν σχέση µε τις προκηρύξεις του ∆ήµου για την
εκτέλεση έργων και την προµήθεια υλικών και υπηρε−
σιών, σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες.
• Μεριµνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των
δηµοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες που έχουν
σχέση µε την δοµή, την οργάνωση και τις αρµοδιότητες
των δηµοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισµούς
τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το
∆ήµο υπηρεσιών στους δηµότες.
• Μεριµνά για την εφαρµογή της νοµοθεσίας σε θέ−
µατα ανάθεσης από το ∆ήµο της εκτέλεσης έργων και
της προµήθειας υλικών και υπηρεσιών.
• Μεριµνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δηµο−
τών για κάθε είδους προγράµµατα και δράσεις που
σχεδιάζει ο ∆ήµος και απευθύνονται στους δηµότες
και µεριµνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης
πρόσβασης των δηµοτών στις δραστηριότητες αυτές.
• Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα
των δηµοτών και τους ενηµερώνει για τα δικαιώµατα
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.
• Μεριµνά για την πληροφόρηση των δηµοτών σχετι−
κά µε απολογιστικά στοιχεία που αφορούν εκπλήρωση
στόχων, ολοκλήρωση προγραµµάτων και έργων που
αναλαµβάνει και προωθεί ο ∆ήµος.
• Σχεδιάζει ειδικά προγράµµατα πληροφόρησης των
δηµοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριο−
τήτων του ∆ήµου και µεριµνά για την πραγµατοποίησή
τους.
• Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την έκδοση και
διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή:
(α) Χάρτας ∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων δηµοτών
και κατοίκων.
(β) Οδηγού του ∆ηµότη για τις παρεχόµενες υπηρε−
σίες του ∆ήµου.
(γ) Κανονισµού πληροφόρησης των πολιτών και Κα−
νονισµού ∆ιαβούλευσης.
• Μεριµνά για την τήρηση Μητρώου πολιτών προς
τους οποίους ο ∆ήµος προσφέρει συγκεκριµένες υπη−
ρεσίες.
• Μεριµνά για την εφαρµογή διαδικασιών διαβού−
λευσης για αποφάσεις και ζητήµατα που αφορούν το
∆ήµο.
• Λειτουργεί τηλεφωνικές γραµµές επικοινωνίας πολι−
τών µε το ∆ήµο για την υποδοχή παραπόνων ή παροχή
διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες.
• Προκειµένου να διασφαλίζεται η ενηµέρωση κάθε
ενδιαφερόµενου στα πλαίσια της αρχής της φανερής
δράσης της ∆ιακυβέρνησης, οργανώνει, συντονίζει, κα−
τευθύνει και επιβλέπει την εφαρµογή του προγράµµα−
τος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.
8) ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Παιδείας και
Πολιτισµού και Αθλητισµού
Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισµού είναι αρµόδια για το σχεδιασµό και την
εφαρµογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών
ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και
προαγωγή της δηµόσιας υγείας στην περιοχή του ∆ή−
µου, µε τη λήψη των καταλλήλων µέτρων και τη ρύθµιση
των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως η ∆ιεύθυνση
είναι αρµόδια για την προώθηση και ρύθµιση ζητηµάτων
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της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
την προώθηση της ∆ια Βίου Μάθησης, καθώς και για
το σχεδιασµό και την εφαρµογή προγραµµάτων Πολι−
τισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς. Ασκεί επιτελική
επίβλεψη στη λειτουργία των Νοµικών προσώπων του
∆ήµου του ∆ήµου και παρέχει οδηγίες για την εφαρ−
µογή της πολιτικής του ∆ήµου και των προϊσταµένων
Αρχών σε κάθε τοµέα.
Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο
πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύ−
ουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων.
(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Κοινωνικής µέριµνας και
προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας
1) ∆ιεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται
και µεριµνά για την εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών
ή συµµετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υπο−
στήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παι−
δικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, µε την ίδρυση και
λειτουργία νοµικών προσώπων, ιδρυµάτων και επιχει−
ρήσεων (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, βρεφο−
κοµεία, ορφανοτροφεία, κέντρα ανοικτής περίθαλψης
και ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής
ηλικιωµένων, γηροκοµείων κ.λπ).
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) ∆ιεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται
και µεριµνά για την εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών που
αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του
παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωµένων, 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 και
κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων
υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία,
κέντρων ψυχικής υγείας κ.λπ.
5) Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή
προγραµµάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην
πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του ∆ή−
µου, µε τη δηµιουργία Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης
Παραβατικότητας.
6) Μεριµνά για την προώθηση και ανάπτυξη του
εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη
δηµιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης,
εθελοντικών οργανώσεων και οµάδων εθελοντών.
7) Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύω−
ση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως:
• οι κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου
• οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νοµικών Προσώπων
του ∆ήµου
• οι Μ.Κ.Ο.
• οι υπηρεσίες και δοµές Κοινωνικής προστασίας
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
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σταθµοί) και ευθύνεται για τη 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 τον διορισµό των µελών διοικητικών
συµβουλίων και εποπτεύει και ρυθµίζει θέµατα λειτουρ−
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 ∆ιοικητικού Συµ−
βουλίου των Ταµείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυ−
τέκνων, όταν η έδρα των Ταµείων είναι στο ∆ήµο.
Υλοποιεί δράσεις και προγράµµατα κοινωνικής πο−
λιτικής συµπληρωµατικά µε τις δράσεις και τα προ−
γράµµατα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από
τα Νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου. Στο πλαίσιο αυτό εν−
δεικτικά:
(α) ∆ιενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των
επιδοµάτων πρόνοιας.
(β) Ασκεί κοινωνική εργασία µε άτοµα, οικογένειες και
κοινωνικές οµάδες.
(γ) Λειτουργεί µονάδες συµβουλευτικής, ψυχολογικής
και κοινωνικής υποστήριξης.
(δ) Συνεργάζεται µε τα σχολεία της περιοχής για ενη−
µέρωση σε κοινωνικά θέµατα και σε συνεργασία µε τους
συλλόγους γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων.
(ε) Υλοποιεί προγράµµατα πρόληψης και αντιµετώ−
πισης ψυχοκοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων
(προσφύγων, µεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακι−
σµένων, υπερηλίκων κ.λπ.)
(στ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας µονογονεϊκών οι−
κογενειών
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 ∆ήµο
µε τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Μεριµνά για την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης
των αυτοστεγαζοµένων, για τη σχετική µίσθωση ακι−
νήτων, τη ρύθµιση διαφόρων θεµάτων κοινωνικής κα−
τοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της
οικείας νοµοθεσίας.
(β) Εκδίδει πιστοποιητικά οικονοµικής αδυναµίας.
(γ) Μεριµνά για την καταβολή επιδοµάτων σε τυφλούς,
κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετρα−
πληγικούς και ακρωτηριασµένους, διανοητικά καθυστε−
ρηµένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από
εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους
ανήλικους, υποφέροντες από αιµολυτική αναιµία και βα−
ριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτοµα δικαιούµενα
παροχής κοινωνικής προστασίας.

(δ) Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης
οικηµάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λό−
γους.
(ε) Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστι−
κής συνδροµής.
(στ) Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοι−
νωνικής προστασίας.
(ζ) Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχει−
οφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.
(η) Χορηγεί κάρτες αναπηρίας έπειτα από γνωµάτευ−
ση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας.
2) 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:
(α) τη λήψη µέτρων για την πρόληψη και καταπολέµη−
ση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών
(β) την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέµηση των
κοινωνικών στερεότυπων µε βάση το φύλο
(γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων για ευπαθείς
οµάδες γυναικών
(δ) την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συµ−
µετοχής των γυναικών στην απασχόληση
(ε) τη λήψη µέτρων για την εναρµόνιση επαγγελµατι−
κών και οικογενειακών υποχρεώσεων
(στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και
πολιτική συµµετοχή των γυναικών και την προώθησή
τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων
(β) Αρµοδιότητες Τµήµατος Προστασίας και Προαγω−
γής της ∆ηµόσιας Υγείας
1) Σχεδιάζει, προγραµµατίζει και µεριµνά για την εφαρ−
µογή µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας.
(α) Μεριµνά για τον υγειονοµικό έλεγχο των δηµοτι−
κών δεξαµενών νερού.
(β) Μεριµνά για τον υγειονοµικό έλεγχο των καταστη−
µάτων και επιχειρήσεων.
(γ) Μεριµνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της
κοινής ησυχίας και της εκποµπής ρύπων, θορύβων και
άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχο−
φόρα,
(δ) Μεριµνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δη−
µιουργία και λειτουργία καταφυγίων κ.λπ.).
(ε) Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς.
(στ) Παρέχει συνδροµή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διε−
νεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις.
(ζ) Μεριµνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα
δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής.
2) Σχεδιάζει, προγραµµατίζει µια µεριµνά για την
εφαρµογή προγραµµάτων µέτρων για την προαγωγή
της δηµόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα
µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύ−
ουσες διατάξεις:
(α) Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων εµβο−
λιασµών.
(β) Μεριµνά για την υλοποίηση ι) προγραµµάτων δη−
µόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουρ−
γεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προ−
ϋπολογισµό 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 λαµβά−
νει µέτρα σε θέµατα δηµόσιας υγιεινής.
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(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 ∆ηµόσιας Υγείας
στην περιοχή αρµοδιότητας του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
3) Ρυθµίζει διάφορα διοικητικά ζητήµατα που σχετί−
ζονται µε τη δηµόσια υγεία στην περιοχή του ∆ήµου.
Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που
δίδονται στο ∆ήµο 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 ΟΓΑ για
τα ν.π.δ.δ. της περιοχής του ∆ήµου.
(γ) Αρµοδιότητες Τµήµατος Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθη−
σης, Πολιτισµού και Αθλητισµού
1) Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικο−
τεχνικών υποδοµών για την προσχολική εκπαίδευση και
για τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις
δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες
διατάξεις:
(α) Μεριµνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη κα−
θαριότητα και την φύλαξη των υλικοτεχνικών υποδο−
µών του εθνικού συστήµατος της πρωτοβάθµιας και
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε 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 (Άρθρο 243 του ∆ΚΚ).
(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 την τεχνική υπηρεσία, 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 (Συνεργασία
µε την Οικονοµική υπηρεσία για τη µίσθωση ακινή−
των).
(ε) Συνεργάζεται µε την ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας,
την ενηµερώνει για θέµατα της αρµοδιότητάς της και
της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για
τη λειτουργία της.
2) 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
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(β) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής
απασχόλησης παιδιών
(γ) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής
αγωγής
3) 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 ∆ήµο
µε τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξι−
ακού προγράµµατος του, το τοπικό πρόγραµµα δια
βίου µάθησης, µε βάση το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου
Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραµµα
δια βίου µάθησης (νόµος 3879/2010, άρθρο 8). Το τοπι−
κό πρόγραµµα δια βίου µάθησης περιλαµβάνει, ιδίως,
επενδύσεις, προγράµµατα ή επί µέρους δράσεις γε−
νικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις
εφαρµογής της δηµόσιας πολιτικής δια βίου µάθησης
σε τοπικό επίπεδο.
(β) Μεριµνά για την εφαρµογή του τοπικού προγράµ−
µατος δια βίου µάθησης και διαχειρίζεται την εφαρµογή
των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική
εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του ∆ήµου.
(γ) Εισηγείται την ίδρυση και µεριµνά για τη λειτουρ−
γία Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης που εφαρµόζουν το
τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης.
(δ) Μεριµνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών
δοµών και την εφαρµογή προγραµµάτων της Γενικής
Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραµ−
µατικών συµβάσεων που συνάπτει ο ∆ήµος µε τη Γενική
Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης.
(ε) Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων των Κέ−
ντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουρ−
γείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτει
ο ∆ήµος µε το Υπουργείο.
(στ) Ασκεί τις αρµοδιότητες λαϊκής επιµόρφωσης ή
γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που µεταφέρονται από
τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση µαζί µε την αντίστοιχη
επιχειρησιακή µονάδα ή αποκεντρωµένη δοµή υπηρε−
σιακής µονάδας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του
Ν. 3879/2010.
4) 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 ∆ήµο µε τις ισχύ−
ουσες διατάξεις:
(α) Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες
χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγµατοποίηση
εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε
τη Σχολική Επιτροπή.
(β) Μεριµνά για τη 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 (Συνεργασία µε την Οικονοµική
υπηρεσία).
(γ) Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων
και κηδεµόνων.
(δ) Εγκρίνει την εγκατάσταση, µεταφορά ή επισκευή
τηλεφωνικών συνδέσεων στα σχολεία.
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(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) Εισηγείται τον καθορισµό κοινωφελούς χρήσης
των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας
τους.
(η) Εισηγείται την κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές
Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχο−
λικών κτιρίων.
(θ) 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.
(ι) Εισηγείται τη διακοπή µαθηµάτων, λόγων έκτακτων
συνθηκών ή επιδηµικής νόσου, εντός των διοικητικών
ορίων του οικείου δήµου.
5) Τηρεί το Μητρώο νέων και συνεργάζεται µε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέων για την ανάληψη πρωτοβου−
λιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη
ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.
6) Μεριµνά για την οργάνωση και εφαρµογή προγραµ−
µάτων που απευθύνονται στους νέους και συµµετέχει
στους σχεδιασµούς και τα προγράµµατα της Γ.Γ.Ν.Γ.
1) 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 πολιτι−
στικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
2) ∆ηµιουργία πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων,
µουσείων, πινακοθηκών, κινηµατογράφων και θεάτρων,
φιλαρµονικών και σχολών διδασκαλίας µουσικής, σχο−
λών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ..
3) ∆ιοργάνωση και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµ−
µάτων
4) Προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων καθώς και
αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.
5) Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών
και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παρα−
χωρούνται στο ∆ήµο από τρίτους.
7) Μελετά και εισηγείται για τη ρύθµιση τοπικών πολι−
τιστικών θεµάτων. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις
δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες
διατάξεις:
1) Εισηγείται για τη συµµετοχή εκπροσώπου του ∆ή−
µου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εµ−
βέλειας.
2) Εισηγείται για την επιχορήγηση ΝΠΙ∆ τα οποία
αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες
στη χωρική αρµοδιότητα του ∆ήµου.
3) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων (Ωδείων,
µουσικών σχολών, χορωδιών, συµφωνικών ορχηστρών
και συγκροτηµάτων µουσικής δωµατίου).
8) Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή
πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων για την προώ−
θηση του τοπικού αθλητισµού και την παροχή δυνατο−
τήτων άθλησης στους κατοίκους όπως:
1) Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών
εγκαταστάσεων (δηµοτικά γυµναστήρια, αθλητικά κέ−
ντρα και δηµοτικοί χώροι άθλησης).
2) Προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυ−

σης του µαζικού αθλητισµού και διοργάνωση αθλητικών
εκδηλώσεων.
9) 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.
10) 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 ∆ή−
µου.
9) ∆ιεύθυνση πολιτικής προστασίας και εθελοντι−
σµού
α) Αρµοδιότητες τµήµατος πολιτικής προστασίας
Το τµήµα πολιτικής προστασίας είναι αρµόδιο για την
διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασµού, το συντονισµό δρά−
σεων για την πρόληψη, αντιµετώπιση και αποκατάσταση
καταστροφών στην περιοχή του ∆ήµου.
∆ιατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασµό της πολιτι−
κής προστασίας στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχε−
διασµού και µεριµνά για την εφαρµογή των σχετικών
προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων.
Υποστηρίζει το συντονισµό και επιβλέπει το έργο της
πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιµότητα
και αποκατάσταση καταστροφών που συµβαίνουν στην
περιοχή του ∆ήµου.
Μεριµνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση
του απαραίτητου δυναµικού και µέσων.
Επεξεργάζεται προτάσεις προς τις αρµόδιες υπη−
ρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών και
συµµετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας.
β) Αρµοδιότητες τµήµατος εθελοντισµού
Το τµήµα εθελοντισµού λειτουργεί µε στόχο την
προαγωγή και προώθηση δράσεων εθελοντισµού και
την γενικότερη ευαισθητοποίηση των πολιτών για την
συµµετοχή τους σε δράσεις εθελοντισµού που αφορούν
κυρίως θέµατα περιβάλλοντος και εκτάκτων αναγκών.
Επίσης µεριµνά για την ενεργοποίηση των οµάδων
εθελοντών, ώστε να βρίσκονται σε διαρκή ετοιµότητα
για την επικουρική δραστηριοποίησή τους και την αρω−
γή προς τις υπηρεσίες του ∆ήµου.
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι αποκεντρωµένες υπηρεσίες του ∆ήµου είναι εγκα−
τεστηµένες στην έδρα δηµοτικών ενοτήτων, εξυπηρε−
τούν τις δηµοτικές κοινότητες της ενότητας και περι−
λαµβάνουν τις παρακάτω υπηρεσίες ανά ενότητα.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΙΣ ∆Η−
ΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων
είναι οι εξής:
Α. Τµήµα ΚΕΠ.
1) Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις
ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοι−
κητικών υποθέσεων σχετικών µε τις δηµόσιες υπηρε−
σίες.
2) Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραί−
ωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου,
ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για
την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολο−
γητικά, που δεν υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση, τα
αναζητά και τα παραλαµβάνει µε οποιονδήποτε πρό−
σφορο τρόπο από τις αρµόδιες υπηρεσίες, µετά από
σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
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3) ∆ιαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων
των πολιτών στην αρµόδια για την διεκπεραίωσή τους
υπηρεσία µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
4) 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
αποστολή, είτε µέσω του ΚΕΠ.
5) Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύµ−
φωνα µε τον γενικό σχεδιασµό των ΚΕΠ (επικύρωση
εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση
παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λπ.).
6) Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία
από την δράση του ΚΕΠ.
7) Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η
διεκπεραίωση των οποίων εµπίπτει στις αρµοδιότητες
του ∆ήµου. Προωθεί τα αιτήµατα αυτά στις αρµόδιες
για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί
τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των
νόµιµων χρονικών προθεσµιών. Παραλαµβάνει τα σχετι−
κά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα
Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
8) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις
προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών
διαδικασιών.
Β. Τµήµα ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Θεµάτων και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Παρέχει γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη προς
τον Αντιδήµαρχο που εποπτεύει τις υπηρεσίες της δη−
µοτικής ενότητας και προς τα τµήµατά της (τήρηση
πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλλη−
λογραφίας, θέµατα προσωπικού κ.λπ.).
Παρέχει γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη προς
τα πολιτικά όργανα της δηµοτικής ενότητας.
Εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρ−
µογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται µε την
απασχόληση των εργαζοµένων στις υπηρεσίες της
δηµοτικής ενότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες δια−
τάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγµατοποίηση
υπερωριών κ.λπ.).
Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις µετα−
βολές των στοιχείων των εργαζοµένων στις υπηρεσίες
της δηµοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις αµοιβές
τους και ενηµερώνει έγκαιρα τις αρµόδιες οικονοµικές
υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωµή
των εργαζοµένων και η απόδοση των ασφαλιστικών
εισφορών.
Μεριµνά για τις µετακινήσεις και µεταφορές του προ−
σωπικού των υπηρεσιών της δηµοτικής ενότητας.
Μεριµνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου
της δηµοτικής ενότητας.
Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέρ−
γειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητι−
κών υποθέσεων σχετικών µε τις κεντρικές δηµοτικές
υπηρεσίες.
Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση
υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει
την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους φακέ−
λους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια για την
διεκπεραίωσή τους δηµοτική υπηρεσία µε οποιονδήποτε
πρόσφορο τρόπο.
Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες
τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες
και µεριµνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.
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Τηρεί, σε τοπικό επίπεδο, τις υποχρεώσεις για το
∆ήµο που προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία
περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και µετανάστευσης.
Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις
προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών
διαδικασιών του ∆ήµου.
Καταγράφει τις διενεργούµενες πληρωµές σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διαδικασίες και ενηµερώνει σχετικά
τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
1) ∆ιενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον ∆ήµο και
ενηµερώνει το λογιστικό σύστηµα του ∆ήµου µε τις
σχετικές ταµειακές εγγραφές, σύµφωνα µε ειδικότερες
οδηγίες της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
2) Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών µε τις Τράπεζες
για την τοποθέτηση των χρηµατικών διαθεσίµων και την
διενέργεια εισπράξεων και πληρωµών µέσω επιταγών.
Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταµείο στα γραφεία της δη−
µοτικής ενότητας.
ΜΕΡΟΣ 3:
∆ιοίκηση − Εποπτεία − Συντονισµός
1. Ο ∆ήµος διοικείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την
Οικονοµική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,
την Εκτελεστική Επιτροπή και το ∆ήµαρχο. Οι αρµοδι−
ότητες των οργάνων αυτών ορίζονται από τις κείµενες
διατάξεις.
2. Όργανα διοίκησης, στο πλαίσιο των αρµοδιοτή−
των τους, των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και των Τοπικών
Κοινοτήτων του ∆ήµου είναι, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις, το Συµβούλιο και ο Πρόεδρος του συµβου−
λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ή το Συµβούλιο και ο
Πρόεδρος του συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας (ή
ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας) αντίστοιχα. Οι
αρµοδιότητες των οργάνων αυτών ορίζονται από τις
κείµενες διατάξεις.
3. Ο ∆ήµαρχος υποστηρίζεται στα διοικητικά του κα−
θήκοντά του από τον Γενικό Γραµµατέα, ο οποίος υλο−
ποιεί τις αρµοδιότητες που του εκχωρεί ο ∆ήµαρχος µε
απόφασή του. Οι αρµοδιότητες αυτές είναι δυνατόν να
περιλαµβάνουν ιδίως την εποπτεία και τον έλεγχο των
δηµοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µε
αποδοτικό τρόπο η αποτελεσµατικότητα στην επίτευξη
των περιοδικών στόχων και προγραµµάτων που αποφα−
σίζονται από τα πολιτικά όργανα του ∆ήµου.
4. Το ∆ήµαρχο επικουρούν οι Θεµατικοί και Τοπι−
κοί Αντιδήµαρχοι που ορίζει ο ∆ήµαρχος και στους
οποίους µεταβιβάζει την άσκηση αρµοδιοτήτων καθ’
ύλην (π.χ. άσκηση εποπτείας συγκεκριµένων δηµοτικών
υπηρεσιών) και κατά τόπο (εποπτεία αποκεντρωµένων
υπηρεσιών και ζητηµάτων που αφορούν συγκεκριµένες
∆ηµοτικές ενότητες).
5. Οι αποκεντρωµένες υπηρεσίες στις έδρες των
∆ηµοτικών ενοτήτων εποπτεύονται συνολικά από τον
αντίστοιχο Αντιδήµαρχο που ορίζεται σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις. Κάθε αποκεντρωµένη υπηρεσία
υπάγεται διοικητικά και ακολουθεί κατά την άσκηση
των θεµατικών αρµοδιοτήτων της, τις οδηγίες και κα−
τευθύνσεις της αντίστοιχης υπερκείµενης θεµατικής
διοικητικής ενότητας (π.χ. το αποκεντρωµένο Γραφείο
∆ιοικητικών Θεµάτων διοικείται και ακολουθεί τις οδη−
γίες και τα πρότυπα που ορίζει η κεντρική ∆ιεύθυνση
∆ιοικητικών Υπηρεσιών).
7. Όλες οι υπηρεσίες του ∆ήµου συνεργάζονται µε
την ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πλη−
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ροφορικής κατά το σχεδιασµό και την παρακολούθηση
εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, των
ετησίων προγραµµάτων και γενικά των προγραµµάτων
δράσης του ∆ήµου.
8. Όλες οι κεντρικές υπηρεσίες του ∆ήµου συνερ−
γάζονται µε τα αποκεντρωµένα Γραφεία ∆ιοικητικών
θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη προκειµένου
αυτά (α) να ενηµερώνουν και να πληροφορούν τους
πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη δι−
εκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών µε τις
κεντρικές δηµοτικές υπηρεσίες, (β) να παραλαµβάνουν
αιτήσεις πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους
από τις κεντρικές υπηρεσίες και να διαβιβάζουν πλή−
ρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην
αρµόδια για την διεκπεραίωσή τους δηµοτική υπηρεσία
και (γ) να παραλαµβάνουν από τις αρµόδιες κεντρικές
υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από
τους πολίτες και να µεριµνούν για την παράδοσή τους
στους πολίτες.
9. Ο ∆ήµαρχος ή οι Αντιδήµαρχοι δύνανται να συ−
γκαλούν περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά
Συµβούλια στα οποία µετέχουν µε εκπροσώπους τους
το σύνολο ή µέρος (ανάλογα µε οµοιογενή θεµατικά
αντικείµενα) των υπηρεσιών του ∆ήµου.
Αρµοδιότητες Προϊσταµένων ∆ιοικητικών Ενοτήτων
Ο Προϊστάµενος µιας διοικητικής ενότητας (∆ιεύθυν−
σης, Τµήµατος, Αυτοτελούς Τµήµατος ή Γραφείου) ευ−
θύνεται έναντι του αµέσως υπερκείµενου διοικητικού
επιπέδου για την αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλε−
ση των λειτουργιών της ενότητας, προγραµµατίζοντας,
οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επί
µέρους δραστηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται
οι περιοδικοί στόχοι του ∆ήµου µε βάση τα αντίστοιχα
προγράµµατα δράσης. Ειδικότερα ο προϊστάµενος της
διοικητικής ενότητας:
1) ∆ιατυπώνει σε συνεργασία µε το ιεραρχικά ανώ−
τερο διοικητικό επίπεδο και τη ∆ιεύθυνση Προγραµ−
µατισµού, τους στόχους και τα προγράµµατα δράσης
της διοικητικής ενότητας καθώς και τους αντίστοιχους
προϋπολογισµούς, σε συνεργασία µε τις Οικονοµικές
Υπηρεσίες.
2) Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτω−
ση αποφάσεων των ιεραρχικά ανωτέρων διοικητικών
επιπέδων.
3) Υπογράφει έγγραφα µετά από εξουσιοδότηση του
∆ηµάρχου.
4) Μεριµνά για την στελέχωση, την οργάνωση, τον
συντονισµό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της
διοικητικής ενότητας µε τρόπο ώστε να υλοποιούνται
αποτελεσµατικά τα προγράµµατα δράσης και οι κατά
περίπτωση αποφάσεις ή εντολές.
5) Μεριµνά για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
της δράσης της διοικητικής ενότητας, τη βελτίωση της
απόδοσης του ανθρώπινου δυναµικού και των τεχνι−
κών µέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του δηµότη και
την καλύτερη ανταπόκριση της ενότητας στις τοπικές
ανάγκες.
6) Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό
της διοικητικής ενότητας, µεριµνώντας για την ανά−
πτυξη και επιµόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθη−
κών εργασίας και τη διατήρηση αρµονικών εργασιακών
σχέσεων.
7) Ετοιµάζει τους περιοδικούς απολογισµούς των προ−

γραµµάτων δράσεις της διοικητικής ενότητας και τους
αντίστοιχους οικονοµικούς απολογισµούς σε συνεργα−
σία µε τις οικονοµικές υπηρεσίες.
8) Παραλαµβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται
µε τις αρµοδιότητες της διοικητικής µονάδας του, την
χαρακτηρίζει και την διανέµει στις αρµόδιες υπηρεσια−
κές µονάδες ή υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες
οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
9) Εισηγείται για θέµατα αρµοδιότητας της διοικη−
τικής ενότητας προς τον προϊστάµενο του ανώτερου
ιεραρχικά επιπέδου και τα αρµόδια πολιτικά όργανα
και παρίσταται, εφόσον απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις
συλλογικών οργάνων και επιτροπών.
10) Έχει το δικαίωµα τροποποίησης ή απόρριψης των
υπηρεσιακών εισηγήσεων των κατώτερων ιεραρχικά
επιπέδων µε ενυπόγραφη πάντοτε σηµείωση του στα
σχετικά έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης
και αιτιολογηµένης ενηµέρωσης του ανώτερου ιεραρ−
χικά επιπέδου.
11) Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των
εγγράφων των υπαλλήλων της διοικητικής ενότητας
που εποπτεύει.
12) ∆έχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες
διευκρινήσεις σε περιπτώσεις παραπόνων και διαφορών
σχετικών µε τις υπηρεσίες που εποπτεύει. Εισηγείται
συστήµατα ενηµέρωσης των δηµοτών σχετικά µε τις
προσφερόµενες υπηρεσίες, τα δικαιώµατα και τις υπο−
χρεώσεις τους έναντι του ∆ήµου.
13) Συνεργάζεται µε προϊσταµένους άλλων διοικητικών
ενοτήτων του ∆ήµου ή των νοµικών προσώπων του για
τον συντονισµό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών
του ∆ήµου.
14) Συνεργάζεται µε φορείς εκτός ∆ήµου που σχετίζο−
νται µε τις λειτουργίες της διοικητικής ενότητας.
15) Είναι υπεύθυνος για την νοµιµότητα των ενεργειών
της διοικητικής µονάδας του.
16) Παρακολουθεί τη νοµοθεσία, τις εξελίξεις της επι−
στήµης και τεχνολογίας και τις εξελίξεις στον τοπικό,
ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, που έχουν σχέση µε
τις λειτουργίες της διοικητικής ενότητας. Ενηµερώνει
το προσωπικό και µεριµνά για την τήρηση των νοµικών
διατάξεων, την εφαρµογή καινοτοµιών και την προσαρ−
µογή της λειτουργίας της διοικητικής ενότητας στις
εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.
ΜΕΡΟΣ 4
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Ορίζονται οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού:
(α) Μία (1) θέση Γενικού Γραµµατέα.
(β) Μία (1) θέση Ιδιαίτερου Γραµµατέα ∆ηµάρχου.
(γ) Πέντε (5) θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών ή
Επιστηµονικών Συνεργατών.
(δ) Τρείς (3) θέσεις ∆ικηγόρων µε έµµισθη εντολή.
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ
1. Οι θέσεις του µονίµου προσωπικού του ∆ήµου δια−
κρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Α. Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Γ. ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε).
∆. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Τα προσόντα διορισµού περιγράφονται στο Π.∆.
37α/1987 και στο Π.∆. 50/2001 και στο Π.∆. 22/90, όπως
εκάστοτε ισχύουν.

35773

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

2. Στην κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι
παρακάτω θέσεις:
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ
ΘΕΣΕΙΣ
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
7 + 1 προσωποπαγής
3
ΠΕ ∆ιοικητικού−Οικονοµικού

4

2

ΠΕ Οικονοµικού − Λογιστικού

3

4

ΠΕ 2 ∆ασολόγων

1

ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών

3

ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

3

ΠΕ 5 Μηχανολόγων−Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

2

ΠΕ 6 Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών

2

1

3 +1 προσωποπαγής

ΠΕ 7 Χηµικών Μηχανικών

1

2

ΠΕ 9 Γεωπόνων (ζωικής ή φυτικής παραγωγής)

1

1

ΠΕ 10 Καθηγητών ∆ιοικητικού

3

ΠΕ 11 Πληροφορικής

2

ΠΕ 11 Προγραµµατιστή− Αναλυτή

1

1

ΠΕ Ψυχολόγων

1

ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

1

ΠΕ Επικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
ΠΕ 23 ∆ηµοτικής Αστυνοµίας

3

ΠΕ ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών

4

1

ΠΕ Περιβάλλοντος

2

1

ΠΕ Γεωλόγος

1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ

46

20

3. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι πα−
ρακάτω θέσεις:
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΕ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ 1 Βιβλιοθηκονόµων
1
ΤΕ 2 Κοινωνικών Λειτουργών
ΤΕ 3 Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδοµής

1

1

3+1 προσωποπαγής

ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών ∆οµικών Έργων
ΤΕ 4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών

1

ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1

ΤΕ 5 Τεχνολόγων Τοπογράφων

1

ΤΕ ∆ιοίκησης οικονοµίας

2

ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο

1

1

2 προσωποπαγείς

ΤΕ Νοσηλευτών
ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας

1
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ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

1

ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

1

ΤΕ 13 Τεχνολόγων Γεωπονίας (ζωικής ή φυτικής παραγωγής)

1

ΤΕ ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

1

ΤΕ 17 ∆ιοικητικού − Λογιστικού

5

ΤΕ 19 Πληροφορικής

1

ΤΕ 22 ∆ιοίκησης Μονάδων Τ. Α.

4

ΤΕ 23 ∆ηµοτικής Αστυνοµίας

4

2

ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών

1
1
28

11

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ
4. Στην κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι
παρακάτω θέσεις:
ΚΛΑ∆ΟΣ ∆Ε
∆Ε 1 ∆ιοικητικού − Λογιστικού
∆Ε Εποπτών Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
∆Ε 2 Εποπτών Καθαριότητας

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
40+1 προσωποπαγής
7

5

3+1 προσωποπαγής

∆Ε 3 Τηλεφωνητών

1

∆Ε 5 ∆οµικών Έργων

2

∆Ε 6 Σχεδιαστών

2

∆Ε 14 Ελεγκτών εσόδων εξόδων

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1
προσωποπαγής

∆Ε 15 Εισπρακτόρων

3

∆Ε 23 ∆ηµοτικής Αστυνοµίας

23

1

∆Ε Γεωργοτεχνιτών
∆Ε 24 Ηλεκτρολόγων

3+1 προσωποπαγής

1

∆Ε 26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων

1+1 προσωποπαγής

1

∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων
∆Ε 28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων
∆Ε 29 Οδηγών Αυτοκινήτων
∆Ε 30 Τεχνιτών Γενικά

1
2+2 προσωποπαγείς

2

33 + 6 προσωποπαγείς

2

7+3 προσωποπαγείς

3 Υδραυλικοί
2 Ξυλουργοί
3 Ελαιοχρωµατιστές
2 Τεχν. οδοποιϊας
1 Μεταλλικών κατασκευ−
ών

2+2 προσωποπαγείς

4

Οι θέσεις αυτές θα πρέπει να εξειδικεύονται πχ:
υδραυλικοί..,
ξυλουργοί − επιπλοποιοί..,
µεταλλικών κατασκευών, ελαιοχρωµατιστές
ασφαλτοτεχνιτες., τεχνικοί οδοποιίας, φανοποιοί
..κ.λπ.)
∆Ε 35 Κηπουρών − ∆ενδροκόµων −Ανθοκόµων− ∆εν−
δροκηπουρών)
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∆Ε Αποθηκάριοι Κήπων−Καθαριότητας−Πρασίνου
∆Ε 38 Προσωπικού Η/Υ

2
3+1 προσωποπαγής

∆Ε ∆ιεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών

8

∆Ε Γραµµατέων

1

ΣΥΝΟΛΟ ∆Ε

5

162

33

5. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι πα−
ρακάτω θέσεις:
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΕ
ΘΕΣΕΙΣ
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ 1 Κλητήρων − Θυρωρών − Γενικών Καθηκόντων
4
4
ΥΕ 2 Επιστατών Καθαριότητας

1

ΥΕ 14 Καθαριστριών

2

ΥΕ 16 Καθαριστριών γραφείων

2

ΥΕ 16 Φυλάκων

2

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών
ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας

2
2

52 + 4 προσωποπαγείς

ΥΕ Εργατών Πρασίνου
ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου

2

4
2

3

1

18+1 προσωποπαγής

5

89

22

ΥΕ Εργατών Τεχνικών Υπηρεσιών
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
1. Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου (Ι∆ΑΧ) σε προσωποπαγείς θέσεις:
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ1 ∆ιοικητικού
ΠΕ ∆ιοικητικού − Οικονοµικού
ΠΕ Οικονοµικού − Λογιστικού
ΠΕ Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών

1

ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

1

ΠΕ 5 Μηχανολόγων − Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΠΕ 6 Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών

2

ΠΕ7 Χηµικών Μηχανικών
ΠΕ 9 Γεωπόνων (ζωικής ή φυτικής παραγωγής)
ΠΕ 10 Καθηγητών ∆ιοικητικού
ΠΕ 11 Πληροφορικής
ΠΕ 11 Προγραµµατιστή− Αναλυτή
ΠΕ Ψυχολόγων
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανά−
πτυξης

1
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ΠΕ Επικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
ΠΕ 23 ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
ΠΕ ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών
ΠΕ Περιβάλλοντος

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ

5

3. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι πα−
ρακάτω θέσεις:
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΕ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΕ 1 Βιβλιοθηκονόµων
ΤΕ 2 Κοινωνικών Λειτουργών
ΤΕ 3 Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδοµής
ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών ∆οµικών Έργων
ΤΕ 4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών

1

ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ 5 Τεχνολόγων Τοπογράφων
ΤΕ ∆ιοίκησης οικονοµίας
ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο

1

ΤΕ Νοσηλευτών
ΤΕ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
ΤΕ 13 Τεχνολόγων Γεωπονίας (ζωικής ή φυτι−
κής παραγωγής)
ΤΕ ∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης Φυσικού Πε−
ριβάλλοντος
ΤΕ 17 ∆ιοικητικού − Λογιστικού

1

ΤΕ 19 Πληροφορικής
ΤΕ 22 ∆ιοίκησης Μονάδων Τ. Α.
ΤΕ 23 ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ

3

4. Στην κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι
παρακάτω θέσεις:
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ ∆Ε
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
∆Ε 1 ∆ιοικ− Λογιστικού
15
∆Ε Εποπτών Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων
∆Ε 2 Εποπτών Καθαριότητας

3
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∆Ε 3 Τηλεφωνητών
∆Ε 5 ∆οµικών Έργων

1

∆Ε 6 Σχεδιαστών
∆Ε 14 Ελεγκτών εσόδων εξόδων
∆Ε 15 Εισπρακτόρων
∆Ε 23 ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
∆Ε Γεωργοτεχνιτών
∆Ε 24 Ηλεκτρολόγων

1

∆Ε 26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων
∆Ε 28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων
∆Ε 29 Οδηγών Αυτοκινήτων

17

∆Ε 30 Τεχνιτών Γενικά

1

Οι θέσεις αυτές θα πρέπει να εξειδικεύονται πχ:
υδραυλικοί, ξυλουργοί − επιπλοποιοί,
µεταλλικών κατασκευών, ελαιοχρωµατιστές
ασφαλτοτεχνιτες, τεχνικοί οδοποιίας, φανοποιοί
..κ.λπ.)
∆Ε 35 Κηπουρών − ∆ενδροκόµων − Ανθοκόµων −

2

∆ενδροκηπουρών)
∆Ε Αποθηκάριοι Κήπων − Καθαριότητας − Πρασίνου
∆Ε 38 Προσωπικού Η/Υ

1

∆Ε ∆ιεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών
∆Ε Γραµµατέων
ΣΥΝΟΛΟ ∆Ε

41

5. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι πα−
ρακάτω θέσεις:
ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΕ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ 1 Κλητήρων − Θυρωρών− Γενικών Καθηκόντων

3

ΥΕ 2 Επιστατών Καθαριότητας
ΥΕ 14 Καθαριστριών
ΥΕ 16 Καθαριστριών γραφείων

3
1 (οργανική)

ΥΕ 16 Φυλάκων
ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών
ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας

35

ΥΕ Εργατών Πρασίνου

1

ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου

2

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ

35778

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

ΥΕ Εργατών Τεχνικών Υπηρεσιών (π.χ οδοποιίας)
ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων

1

ΥΕ Καθαριστριών Σχολ.Μονάδων

9

ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ

55
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προβλέπονται εξήντα (60) θέσεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δια−
φόρων ειδικοτήτων, για την αντιµετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς και για
κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ΜΕΡΟΣ 5
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϊστάµενοι Υπηρεσιών
1. Προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της οργανωτικής δοµής του ∆ήµου τοποθετούνται, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις, υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων:
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΚΛΑ∆ΟΙ
∆ιεύθυνση διοικητικού και ανθρώπινου δυναµικού ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ., ΠΕ Οικονοµ.Λογιστικού, ΠΕ ΕΣΤΑ, ΠΕ
Τµήµα αστικής και δηµοτικής κατάστασης

ΕΣ∆∆, ΠΕ Περιβάλλοντος και εν ελλείψει ΤΕ17, ΤΕ22
ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ., ΠΕ ΕΣΤΑ, ΠΕ ΕΣ∆∆, ΠΕ Περιβάλλοντος,

Τµήµα προσωπικού

εν ελλείψει ΤΕ17, ΤΕ22 και εν ελλείψει ∆Ε1, ∆Ε38
ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ., ΠΕ Οικονοµ.−Λογιστικού, ΠΕ ΕΣΤΑ, ΠΕ
ΕΣ∆∆, ΠΕ Περιβάλλοντος, εν ελλείψει ΤΕ17, ΤΕ22 και εν ελ−

Τµήµα υποστήριξης πολιτικών οργάνων

λείψει ∆Ε1, ∆Ε38
ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ., ΠΕ ΕΣΤΑ, ΠΕ ΕΣ∆∆, ΠΕ Περιβάλλοντος,

Τµήµα διοικητικής µέριµνας

εν ελλείψει ΤΕ17, ΤΕ22 και εν ελλείψει ∆Ε1, ∆Ε38
ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ., ΠΕ Οικονοµ.−Λογιστικού, ΠΕ ΕΣΤΑ, ΠΕ
ΕΣ∆∆, ΠΕ Περιβάλλοντος, εν ελλείψει ΤΕ17, ΤΕ22 και εν ελ−

Τµήµα αλλοδαπών και µετανάστευσης

λείψει ∆Ε1, ∆Ε38
ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ., ΠΕ ΕΣΤΑ, ΠΕ ΕΣ∆∆, ΠΕ Περιβάλλοντος,

Τµήµα αποκεντρωµένων διοικητικών υπηρεσιών

εν ελλείψει ΤΕ17, ΤΕ22 και εν ελλείψει ∆Ε1, ∆Ε38
ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ., ΠΕ Περιβάλλοντος, εν ελλείψει ΤΕ17,ΤΕ22

∆ιεύθυνση οικονοµικών υπηρεσιών

και εν ελλείψει ∆Ε1, ∆Ε38
ΠΕ Οικονοµ.−Λογιστικού, ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ., ΠΕ ΕΣΤΑ, ΠΕ
ΕΣ∆∆, ΠΕ Περιβάλλοντος και εν ελλείψει ΤΕ17, ΤΕ22

Τµήµα προϋπολογισµού, λογιστηρίου και διπλο−

ΠΕ Οικονοµ.−Λογιστικού, ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ., ΠΕ ΕΣΤΑ, ΠΕ

γραφικού

ΕΣ∆∆, ΠΕ Περιβάλλοντος, εν ελλείψει ΤΕ17, ΤΕ22 και εν
ελλείψει ∆Ε1, ∆Ε38

Τµήµα προµηθειών και Τµήµα εσόδων και περιου−

ΠΕ Οικονοµ.−Λογιστικού, ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ., ΠΕ ΕΣΤΑ, ΠΕ

σίας

ΕΣ∆∆, ΠΕ Περιβάλλοντος, εν ελλείψει ΤΕ17, ΤΕ22, και εν

Τµήµα ταµειακής υπηρεσίας

ελλείψει ∆Ε1,∆Ε38, ∆Ε15
ΠΕ Οικονοµ.−Λογιστικού, ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ., ΠΕ ΕΣΤΑ, ΠΕ
ΕΣ∆∆, ΠΕ Περιβάλλοντος, εν ελλείψει ΤΕ17, ΤΕ22 και εν

Τµήµα αποκεντρωµένων υπηρεσιών οικονοµικών

ελλείψει ∆Ε1, ∆Ε38, ∆Ε15
ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ., ΠΕ Περιβάλλοντος, εν ελλείψει ΤΕ17,

θεµάτων

ΤΕ22 και εν ελλείψει ∆Ε1, ∆Ε38, ∆Ε15

∆ιεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών

ΠΕ6, ΠΕ3, ΠΕ4 και εν ελλείψει ΤΕ3, ΤΕ5

Τµήµα υλοποίησης υποδοµών πόλης

ΠΕ6, ΠΕ3, Ε4 και εν ελλείψει ΤΕ3, ΤΕ5

Τµήµα προγραµµατισµού, επιχειρησιακού σχεδια−

ΠΕ6, ΠΕ3, ΠΕ4 και εν ελλείψει ΤΕ3, ΤΕ5

σµού και µελετών έργων
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∆ιεύθυνση περιβάλλοντος, πολεοδοµίας και λει−

ΠΕ6, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ Μηχ. Χωρ., ΠΕ Περιβάλλοντος και

τουργιών πόλης

εν ελλείψει ΤΕ5, ΤΕ3, ΤΕ4

Τµήµα χωροταξίας και πολεοδοµίας

ΠΕ6, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ Μηχ. Χωρ., ΠΕ5, ΠΕ Περιβάλλοντος και
εν ελλείψει ΤΕ5, ΤΕ3, ΤΕ4

Τµήµα περιβάλλοντος

ΠΕ6, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ Μηχ. Χωρ., ΠΕ5, ΠΕ Περιβάλλοντος και
εν ελλείψει ΤΕ5, ΤΕ3, ΤΕ4

Τµήµα οργάνωσης και διαχείρισης λειτουργιών πό− ΠΕ6, ΠΕ3,Π Ε4, ΠΕ5, ΠΕ Μηχ. Χωρ., ΠΕ Περιβάλλοντος και
λης
Τµήµα τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης

εν ελλείψει ΤΕ5, ΤΕ3, ΤΕ4
ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ Περιβάλλοντος, εν ελλείψει ΤΕ3,
ΤΕ4 και εν ελλείψει ∆Ε1, ∆Ε38

∆ιεύθυνση ΚΕΠ

ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ., ΠΕ Οικονοµ.−λογιστικού, ΠΕ διεκπε−
ραίωσης πολιτών και εν ελλείψει ΤΕ ∆.Υ.Π

Τµήµα εσωτερικής ανταπόκρισης

ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ, ΠΕ Οικονοµ.−Λογιστικού, ΠΕ διεκπεραί−
ωσης πολιτών, εν ελλείψει ΤΕ17, ΤΕ22, ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης

Τµήµα ΚΕΠ

πολιτών και εν ελλείψει ∆Ε διεκπεραίωσης πολιτών, ∆Ε1
ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ. ΠΕ Οικονοµ.−Λογιστικού, ΠΕ διεκπεραί−
ωσης πολιτών, εν ελλείψει ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης πολιτών
και εν ελλείψει ∆Ε διεκπεραίωσης πολιτών

∆ιεύθυνση διοικητικής υποστήριξης− καθαριότητας ΠΕ4, ΠΕ1, ΠΕ5, ΠΕ Περιβάλλοντος και εν ελλείψει ∆Ε1,
και πρασίνου

∆Ε2, ∆Ε24, ∆Ε29, ∆Ε30, ∆Ε35

Τµήµα συντήρησης υποδοµών πόλης

ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ Περιβάλλοντος και εν ελλείψει ∆Ε1, ∆Ε2,
∆Ε24, ∆Ε29, ∆Ε30, ∆Ε35 (όλοι οι υπάλληλοι των κλάδων
∆Ε θα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο Β/

Τµήµα καθαριότητας και ανακύκλωσης

θµιας εκπαίδευσης)
ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ Περιβάλλοντος και εν ελλείψει ∆Ε1, ∆Ε2,
∆Ε24, ∆Ε29, ∆Ε30, ∆Ε35 (όλοι οι υπάλληλοι των κλάδων
∆Ε θα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο Β/

Τµήµα πρασίνου

θµιας εκπαίδευσης)
ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ Περιβάλλοντος και εν ελλείψει ∆Ε1, ∆Ε2,
∆Ε24, ∆Ε29, ∆Ε30, ∆Ε35 (όλοι οι υπάλληλοι των κλάδων
∆Ε θα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο Β/

Τµήµα διαχείρισης και συντήρησης οχηµάτων

θµιας εκπαίδευσης)
ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ Περιβάλλοντος και εν ελλείψει ∆Ε1, ∆Ε2,
∆Ε24, ∆Ε29, ∆Ε30, ∆Ε35 (όλοι οι υπάλληλοι των κλάδων
∆Ε θα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο Β/

Τµήµα κοιµητηρίων

θµιας εκπαίδευσης)
ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ Περιβάλλοντος και εν ελλείψει ∆Ε1, ∆Ε2,
∆Ε24, ∆Ε29, ∆Ε30, ∆Ε35 (όλοι οι υπάλληλοι των κλάδων
∆Ε θα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο Β/

Τµήµα αποκεντρωµένων υπηρεσιών καθαριότητας

θµιας εκπαίδευσης)
∆Ε1, ∆Ε2, ∆Ε24, ∆Ε29, ∆Ε30, ∆Ε35 (όλοι οι υπάλληλοι
των κλάδων ∆Ε θα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον
απολυτήριο Β/θµιας εκπαίδευσης)

∆ιεύθυνση προγραµµατισµού, οργάνωσης πληροφο− ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ., ΠΕ Οικονοµ.−Λογιστικού, ΠΕ ΕΣΤΑ, ΠΕ
ρικής, διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

ΕΣ∆∆, ΠΕ11 και εν ελλείψει ΤΕ17, ΤΕ19, ΤΕ22
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Τµήµα προγραµµατισµού, ανάπτυξης , οργάνωσης

ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ., ΠΕ Οικονοµ.−Λογιστικού, ΠΕ ΕΣΤΑ, ΠΕ

και χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων

ΕΣ∆∆, ΠΕ11, εν ελλείψει ΤΕ17, ΤΕ19, ΤΕ22 και εν ελλείψει
∆Ε1

Τµήµα τεχνολογιών, πληροφορικής, επικοινωνίας

ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ., ΠΕ Οικονοµ.−Λογιστικού, ΠΕ ΕΣΤΑ, ΠΕ

και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

ΕΣ∆∆, ΠΕ11, εν ελλείψει ΤΕ17, ΤΕ19, ΤΕ22 και εν ελλείψει

Τµήµα ∆ιαφάνειας

∆Ε1
ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ., ΠΕ Οικονοµ.−Λογιστικού, ΠΕ ΕΣΤΑ, ΠΕ
ΕΣ∆∆, ΠΕ11, εν ελλείψει ΤΕ17, ΤΕ19, ΤΕ22 και εν ελλείψει

∆ιεύθυνση κοινωνικής αλληλεγγύης, παιδείας, πο−

∆Ε1
ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ., ΠΕ Οικον.−Λογιστικού, ΠΕ Ψυχολόγων,

λιτισµού, και αθλητισµού

ΠΕ Περιβάλλοντος, εν ελλείψει ΤΕ17, ΤΕ22, ΤΕ Κοιν. Λει−

Τµήµα κοινωνικής µέριµνας και προγραµµάτων

τουργών και εν ελλείψει ∆Ε1
ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ.,ΠΕ Οικον.−Λογιστικού, ΠΕ Ψυχολόγων,

κοινωνικής προστασίας

ΠΕ Περιβάλλοντος, εν ελλείψει ΤΕ17, ΤΕ22, ΤΕ Κοιν. Λει−

τουργών και εν ελλείψει ∆Ε1
Τµήµα δηµόσιας υγείας και ασφάλειας και υγιεινής ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ., ΠΕ Οικον.−Λογιστικού, ΠΕ Ψυχολόγων,
ΠΕ Περιβάλλοντος, εν ελλείψει ΤΕ17, ΤΕ22, ΤΕ Κοιν. Λει−
Τµήµα πολιτισµού και αθλητισµού

τουργών και εν ελλείψει ∆Ε1
ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ, ΠΕ Οικον.−Λογιστικού, ΠΕ Ψυχολόγων,
ΠΕ Περιβάλλοντος, εν ελλείψει ΤΕ17, ΤΕ22, ΤΕ Κοιν. Λει−
τουργών και εν ελλείψει ∆Ε1

Τµήµα παιδείας και δια βίου µάθησης

ΠΕ1, ΠΕ ∆ιοικ. Οικ., ΠΕ Οικον.−Λογιστικού, ΠΕ Ψυχολόγων,
ΠΕ Περιβάλλοντος, εν ελλείψει ΤΕ17, ΤΕ22 και εν ελλεί−

ψει ∆Ε1
∆ιεύθυνση πολιτικής προστασίας και εθελοντισµού ΠΕ1,ΠΕ ∆ιοικ. Οικ., ΠΕ ΕΣ∆∆, ΠΕ ΕΣΤΑ, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ
Περιβάλλοντος, εν ελλείψει ΤΕ5 και εν ελλείψει ∆Ε29,
Τµήµα πολιτικής προστασίας

∆Ε30
ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ Περιβάλλοντος, εν ελλείψει ΤΕ5 και εν ελ−
λείψει ∆Ε29, ∆Ε30

Τµήµα εθελοντισµού

ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ Περιβάλλοντος, εν ελλείψει ΤΕ5 και εν ελ−
λείψει ∆Ε29, ∆Ε30

2. Η ιεραρχία του προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας (Ν.3731/08) έχει ως εξής:
I. Ένας (1) Τµηµατάρχης
II. Τέσσερις (4) Επόπτες
III. ∆ηµοτικοί Αστυνοµικοί (5)
ΜΕΡΟΣ 6
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισµού οι υπηρετούντες στο ∆ήµο υπάλληλοι κατατάσσονται
στις αντίστοιχες θέσεις των σχετικών κλάδων.
2. Η κατανοµή του προσωπικού στις επί µέρους οργανικές µονάδες γίνεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου, λαµ−
βάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των µονάδων, τα προσόντα, την πείρα και τις ειδικές γνώσεις των
υπαλλήλων.
3. Ο λεπτοµερής τρόπος λειτουργίας της κάθε µονάδας, η διάρθρωση των Τµηµάτων σε Γραφεία, οι θέσεις
εργασίας της κάθε οργανικής µονάδας, οι περιγραφές καθηκόντων, καθώς και οι διαδικασίες διοίκησης και
λειτουργίας της µονάδας, ορίζονται µε ειδικούς κανονισµούς λειτουργίας που συντάσσονται µε απόφαση του
∆ηµάρχου µετά από εισήγηση των αρµόδιων προϊσταµένων.
4. Η ισχύς του παρόντος Οργανισµού Εσωτερικών Υπηρεσιών αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει κάθε άλλη ρύθµιση και κάθε προηγούµενη σχετική απόφαση.
5. Αρµοδιότητες που δεν αναφέρονται ρητά αλλά προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία έχουν εφαρµογή
στον παρόντα Οργανισµό.
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ Άρθρο: ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ
Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 προϋπόθεση για την σύσταση κάθε νέας οργανικής
θέσης θα πρέπει να είναι ο µέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του
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ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των προτεινόµενων
νέων θέσεων πολλαπλασιασµένης της δαπάνης αυτής επί δύο.
Αναλυτικά και σύµφωνα µε τα στοιχεία τα έσοδα των δύο τελευταίων ετών 2009 και 2010 είναι:
ΕΤΟΣ
2009

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
14.688.147,03

2010

13.192.786,72

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
13.940.466,88

υπολογισµός των δαπανών µισθοδοσίας γίνεται:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ

ΠΕ
ΤΕ
∆Ε
ΥΕ

1.666
1.589
1.412
1.208

έτσι το ετήσιο κόστος υπολογίζεται ως εξής: 14 Χ 2 Χ βασικός µισθός καταληκτικού κλιµακίου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ

ΠΕ

1.666 Χ 2 Χ 14= 46.648

ΤΕ

1.589 Χ 2 Χ 14 = 44.492

∆Ε

1.41 2 Χ 2 Χ 14 = 39.536

ΥΕ

1.20 8 Χ 2 Χ 14 = 33.842

Το κόστος των νέων προτεινόµενων θέσεων ανά κατηγορία υπολογίζεται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΕ

20

46.648

932.960

ΤΕ

11

44.492

489.412

∆Ε

33

39.536

1.304.688

ΥΕ

22

33.824

744.128

ΣΥΝΟΛΟ

86

3.471.188

3.471.188 Χ 2 = 6.942.376 Χ 2 = 13.884.752
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 578.531,32 € για το τρέχον έτος 2011 που θα καλυφθεί από
τους Κ.Α.
10.6011, 10.6021
15.6011, 15.6021
20.6011, 20.6021
25.6011, 25.6021
30.6011, 30.6021
35.6011, 35.6021
40.6011, 40.6021
45.6011, 45.6021
70.6011, 70.6021
του προϋπολογισµού του ∆ήµου Πεντέλης έτους 2011.
Για τα επόµενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 3.471.188 € η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους
προϋπολογισµούς.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 οκτωβρίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Η Γενική ∆ιευθύντρια
Β. ΚΟΡ∆ΑΤΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.∆.

5€

−

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

−

−

∆.∆.Σ.

200 €

−

20 €

∆΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

,!$(",( (*+.-2#,( ).,.0.
Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Α΄

225 €

∆΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

∆.∆.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Ε.∆.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδροµικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02024890411110032*
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