
 
  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 64209/31-12-2012 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 27ης Τακτικής Συνεδρίασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 
Αριθ.  Απόφασης  385/2012                                                     ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για τροποποίηση του Οργανισµού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
 

Σήµερα στις 19 ∆εκεµβρίου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα 
από την υπ’ αριθµ. 62399/14-12-2012 επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και σε όλους 
τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  14-12-2012      

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                      Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ,  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 
ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 
ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                
              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ,  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆.Σ., ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ∆.Σ., ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ∆.Σ.,  ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
∆.Σ. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση 
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 
    ******************* 
 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο 

για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για τροποποίηση 
του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 

Αφού θέτει υπόψη του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 62338/14-12-2012 σχετικό έγγραφο της 
∆ιοικητικής Υπηρεσίας στο οποίο αναφέρεται ότι: 

Με την εφαρµογή του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» από 1/1/2011 θεµελιώνεται εκ νέου η 
διοικητική δοµή των δήµων της χώρας µε λιγότερους δήµους συγκροτούµενους σε πληθυσµιακά 
και χωρικά µεγαλύτερες γεωγραφικές µονάδες µε στόχους:  
� Να αποτελέσουν ισχυρές µονάδες τοπικής ανάπτυξης 
� Να εξελιχθούν σε αποτελεσµατικούς διαχειριστές υπηρεσιών, ιδιαίτερα στην καθηµερινή 

ζωή των πολιτών και στην ποιότητα αυτής 
� Να συµβάλουν στην ενδυνάµωση της συµµετοχής του πολίτη στους θεσµούς και τις 

διαδικασίες  
Συνέπεια της εν λόγω µεταρρύθµισης αποτελεί η µεταφορά σηµαντικού αριθµού 

αρµοδιοτήτων στους νέους δήµους, οι οποίοι θα πρέπει να προσαρµόσουν τη λειτουργία και τις 
προτεραιότητές τους στα νέα δεδοµένα στηριζόµενοι στο υφιστάµενο προσωπικό και αξιοποιώντας 
στελέχη σύγχρονων ειδικοτήτων αντιστοίχων µε τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες τους. 

  Μέσα σε αυτά τα πλαίσια το «Πρόγραµµα Καλλικράτης» ορίζει ότι τα δηµοτικά συµβούλια, 
κατόπιν εισηγήσεως της εκτελεστικής επιτροπής, οφείλουν να καταρτίσουν τους νέους Οργανισµούς 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) των οικείων δήµων, στους οποίους πρέπει να ενταχθούν τα κάτωθι: 

� οι υφιστάµενες αρµοδιότητες µε ανάλογες προσαρµογές στις σηµερινές συνθήκες και 
ανάγκες καθώς και αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών σε συνάρτηση µε το υπηρετούν 
προσωπικό 

� οι πρόσθετες αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 94 του Ν. 3852/10 ανεξαρτήτως 
αν η άσκηση ορισµένων από αυτές έχει ήδη αρχίσει από 1/1/2011, ενώ η έναρξη άλλων 
προβλέπεται να αρχίσει από 1/1/2013 σύµφωνα µε το άρθρο 95 του Ν. 3852/10, κατά τρόπο 
ώστε να δηµιουργηθεί ένας νέος ισχυρότερος και επαρκέστερος υπηρεσιακός µηχανισµός 

� οι καθαρίστριες των σχολικών συγκροτηµάτων, που µεταφέρθηκαν στους δήµους σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν. 3870/10 

� προσωπικό και αρµοδιότητες, που δύναται να προκύψουν από τη  συγχώνευση των νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου και των δηµοτικών επιχειρήσεων και η εξ αυτού 
προκαλούµενη αναδιανοµή των αρµοδιοτήτων 
Ο ∆ήµος Ιλίου δεν υπέστη αλλαγή στη δοµή του,  κατ΄ άρθρο 1 του Ν. 3852/10. Οµοίως οι 

αρµοδιότητες, που είχαν τα νοµικά του πρόσωπα παραµείνουν σε αυτά,  καθότι κατ΄ εφαρµογή του 
άρθρου 103 του Ν. 3852/10,  αφ΄ ενός λύθηκε η ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Ανάπτυξης 
(∆ΕΚΑ) και αφ΄ ετέρου τα υπάρχοντα τέσσερα (4) νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 
συγχωνεύθηκαν σε δύο (2).  

∆εδοµένου, λοιπόν, ότι ο ∆ήµος Ιλίου έχει παραµείνει αµετάβλητος και διαθέτει 
αναπτυγµένες Υπηρεσίες σύµφωνα µε τον εν ισχύ Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας, το κύριο 
ζήτηµα είναι η ορθολογική οργάνωση των Υπηρεσιών του για την υποδοχή των νέων 
µεταφεροµένων  αρµοδιοτήτων καθώς και την ένταξη υπηρεσιακών µονάδων µε συγκεκριµένα 
αντικείµενα κατ΄ επιταγή του «Προγράµµατος Καλλικράτης».  

Με βάση τα ως άνω αναφερόµενα, η σύνταξη του ανά χείρας σχεδίου ΟΕΥ αφού 
ελήφθησαν υπ΄ όψιν τα στοιχεία του υπηρετούντος προσωπικού στο ∆ήµο, οι εισηγήσεις  των 
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προϊσταµένων των ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου και η άποψη της νέας δηµοτικής αρχής για το ρόλο του 
∆ήµου, όσον αφορά την ιεράρχηση των αναγκών και προβληµάτων, που προτίθεται να 
αντιµετωπίσει, δοµήθηκε στους παρακάτω άξονες: 
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Αρχής γενοµένης από το έµψυχο υλικό του ∆ήµου, που αποτελεί την κινητήριο δύναµη 
αυτού, αναφέρουµε ότι το συνολικό τακτικό προσωπικό του ∆ήµου Ιλίου ανέρχεται σε τετρακόσια 
είκοσι εννέα (429) άτοµα. Εξ αυτών, οι διακόσιοι ενενήντα πέντε (295) είναι µόνιµοι, οι εκατόν 
τριάντα τέσσερις (134) ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Επιπλέον υπηρετούν σε ειδικές θέσεις  
ένας (1) δικηγόρος µε έµµισθη εντολή, δύο (2) ειδικοί σύµβουλοι-συνεργάτες καθώς και µία (1) 
ιδιαίτερη γραµµατέας- βοηθός τυφλού Αντιδηµάρχου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του 
Ν. 3979/11. Η απεικόνιση του υπηρετούντος προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα 
παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα: 
    

ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟ
ΠΑΓΕΙΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

ΠΕ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 22 - 2 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 - - 

ΠΕ  ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 4 - - 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ)  - - 1 

ΠΕ  ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 3 2 

ΠΕ  ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 - - 

ΠΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 - 1 

ΠΕ  ΤΟΠ/ΦΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 1 2 

ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ -  - - 

ΠΕ  ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 1 - 

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 - - 

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 - - 

ΠΕ ∆ΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 - - 

ΠΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 4 - - 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 - 2 
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ΤΕ ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 1 2 

ΤΕ 
ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΓΩΝ - ΗΛ/ΓΩΝ - 
ΜΗΧ/ΚΩΝ 1 - 2 

ΤΕ ΤΕΧΝ. ΤΟΠ/ΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  1 - - 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  - - 1 

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ  1 - - 

ΤΕ ∆ΙΟΙΚHΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 1 2 

ΤΕ ΠΛΗΡOΦΟΡΙΚΗΣ 1 - - 

ΤΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  Τ.Α. 2 - - 

ΤΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5 - - 

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 13 6 9 

∆Ε ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 - - 

∆Ε ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 - - 

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ -  - 1 

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ - - 3 

∆Ε ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 1 - - 

∆Ε ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 11 - - 

∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ  ΑΥΤ/ΤΩΝ  1 - - 

∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ  ΑΥΤ/ΤΩΝ 1 - - 

∆Ε 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
(ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 
ΠΛΗΝ ΤΣΑΠΑΣ) 3 - - 

∆Ε 
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 
(ΣΚΟΥΠΕΣ) 3 - - 

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ 23 10 2 
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∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ) 2 4 1 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ)  1 - 1 

∆Ε 
ΤΕΧΝΙΤΩΝ (∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ) 3 - - 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ) 1 - - 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΙ∆ΕΡΑ∆ΩΝ) 2 - - 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ (Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ)  - - 1 

∆Ε  
ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ) - - 1 

∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 - 1 

∆Ε 
ΠΛΥΣΤΕΣ-ΛΙΠ.-ΧΕΙΡ/ΤΕΣ 
ΒΕΝΖ/ΤΛΙΩΝ 1 - - 

∆Ε ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 19 10 - 

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2 - 1 

∆Ε 
ΕΠΟΠΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΧΟΛ. 
ΚΤΙΡΙΩΝ  - - 42 

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ -  - 4 

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1 - 1 

ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 - - 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2 1 1 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 2 - 2 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 12 2 4 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 58 15 5 

ΥΕ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ  - - 30 

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΕΡΓΑΤΩΝ) 6 - 3 

ΥΕ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  - - 2 
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ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ  - - 2 

  ΣΥΝΟΛΟ 240 55 134 
 
Β. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ  

Στο άρθρο 94 του Ν. 3852/10 αναφέρονται οι αρµοδιότητες που µεταφέρονται στους 
∆ήµους, προστιθέµενες σε αυτές του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 και συγκεκριµένα στους τοµείς 
«Περιβάλλον», «Ποιότητα Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των Πόλεων», «Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης», «Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού», «Αστικής Κατάστασης» 
και «Εµπορίου». 
Γ. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

Στο άρθρο  97 του Ν. 3852/10 ορίζεται ότι οι ΟΕΥ των νέων ∆ήµων υποχρεωτικά πρέπει να 
περιλαµβάνουν υπηρεσιακές µονάδες µε τα ακόλουθα αντικείµενα: 
α) Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 
β) Οικονοµική Υπηρεσία 
γ) Τεχνική Υπηρεσία 
δ) Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
ε) ∆ιαφάνειας 
στ) Νοµικής Υποστήριξης 
ζ) ∆ιοίκησης- ∆ιαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού 
η) Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 
θ) Περιβάλλοντος- Πολιτικής Προστασίας 
ι) Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς 
ια) Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, εφ΄ όσον ασκούνται αντίστοιχες αρµοδιότητες 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 98 του ιδίου Νόµου, οι ∆ήµοι συνιστούν ειδικό 
αυτοτελές γραφείο, το οποίο υπάγεται απευθείας στο ∆ήµαρχο, για την παροχή διοικητικής 
βοήθειας σε άτοµα που έχουν αντικειµενική αδυναµία προσπέλασης στις υπηρεσίες τους ή στα 
ΚΕΠ. 

Ο ισχύον σήµερα Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ιλίου αποτελείτο από 
εννέα (9) ∆ιευθύνσεις µε 34 συνολικά τµήµατα, 4 αυτοτελή τµήµατα και 7 γραφεία.  
 Ο προτεινόµενος ΟΕΥ διαµορφώνεται σε οργανικές µονάδες, ως κατωτέρω: 
I. ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
1. Γραφείο ∆ηµάρχου  
2. Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης 
3. Γραφείο Τύπου, ∆ηµοσίων Σχέσεων, Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νέας Γενιάς 
4. Ειδικό αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας 
5. Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
6. Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικού Συµβουλίου και Λοιπών Πολιτικών Οργάνων  
7. Αυτοτελές Τµήµα Ποιότητας, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 
8. Ληξιαρχείο 
9.∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, που περιλαµβάνει: 
α. Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού 
β. Τµήµα Αστυνόµευσης 
II. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
1.  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1.1. Τµήµα  Πρωτοκόλλου και Αρχείου 
1.2. Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης 
1.3.Τµήµα Προσωπικού και ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού  
1.4. Τµήµα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
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1.5.Τµήµα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού 
1.6. Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας και ∆ιαφάνειας 
2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
2.1  Τµήµα Λογιστηρίου  
2.2. Τµήµα Εσόδων   
2.3. Τµήµα Ταµείου 
2.4. Τµήµα Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Πληροφόρησης 
2.5. Τµήµα Προµηθειών, Αποθηκών  και ∆ηµοτικής Περιουσίας 
2.6. Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 
2.7. Τµήµα ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου 
3. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3.1. Τµήµα Κατασκευών Έργων  
3.2. Τµήµα Μελετών 
3.3. Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Σηµατοδότησης 
3.4. Τµήµα  Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας  
3.5. Τµήµα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών 
4. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ 
4.1. Τµήµα Γραµµατείας , Αρχείου και Πρωτοκόλλου 
4.2. Τµήµα Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών 
4.3. Τµήµα Τοπογραφικών Εφαρµογών & Απαλλοτριώσεων 
4.4. Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών 
5. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
5.1. Τµήµα  Προγραµµατισµού & Μελετών  
5.2. Τµήµα Περιβαλλοντικής & Ενεργειακής ∆ιαχείρισης 
6. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
6.1. Τµήµα Σχεδιασµού, Αποκοµιδής Απορριµµάτων & Ανακύκλωσης 
6.1.1. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 
6.2. Τµήµα  ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Οχηµάτων 
6.3.  Τµήµα Εφαρµογών Πρασίνου 
7.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) 
7.1.Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
7.2.Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 
8. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
8.1.Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 
8.1.1. Γραφείο Εποπτείας και Ελέγχου 
8.2.Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας 
8.3.Τµήµα Υγείας και ∆ηµόσιας Υγιεινής 
8.3.1. Γραφείο ∆ηµοτικών Ιατρείων 
8.3.2. Γραφείο ∆ηµόσιας Υγιεινής 
8.4. Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης 

Κατόπιν των ανωτέρω η προτεινόµενη διάρθρωση έχει ως εξής: 1 Γενική ∆ιεύθυνση, 9 
∆ιευθύνσεις µε συνολικά 35 Τµήµατα καθώς και 4 Αυτοτελή Τµήµατα, 1 Ειδικό Αυτοτελές 
Γραφείο, 3 Γραφεία και το Ληξιαρχείο.  

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονίσουµε ότι ο υπό σύσταση ΟΕΥ σε αριθµό οργανικών 
µονάδων είναι περίπου ο ίδιος µε αυτόν του ισχύοντος, παρά την πληθώρα των µεταφεροµένων 
αρµοδιοτήτων και την υποχρέωση εκ του Νόµου σύστασης σε επίπεδο διεύθυνσης της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας και του ΚΕΠ καθώς και των αρµοδιοτήτων στον τοµέα της Πολεοδοµίας, η οποία 
ορθόν είναι να αποτελέσει ∆ιεύθυνση µε την οριζόµενη εκ του Νόµου ονοµασία Υπηρεσία 
∆όµησης. 
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∆. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
Στο διάστηµα που διέρρευσε από την εφαρµογή του «Προγράµµατος Καλλικράτη» µέχρι 

την υποχρέωση τροποποίησης του ΟΕΥ για την ένταξη των νέων αρµοδιοτήτων έλαβαν χώρα 
πολλές αλλαγές κυρίως στο δηµόσιο τοµέα. Μια εξ αυτών είναι, η εκ του άρθρου 33 του Ν. 
4024/11, προκαλούµενη κατάργηση κενών οργανικών θέσεων. Ο ∆ήµος µας σε εφαρµογή αυτού 
προχώρησε, ως όφειλε, αφ΄ ενός σε αυτοδίκαιη κατάργηση 163 κενών οργανικών θέσεων διαφόρων 
ειδικοτήτων µέχρι ποσοστού 60% αυτών, που δηµοσιεύθηκε στο υπ΄ αρ. 775/Β/15-3-12 ΦΕΚ και 
αφ΄ ετέρου σε κατάργηση 82 θέσεων και διατήρηση µε Υπουργική Απόφαση 82 κενών οργανικών 
θέσεων ποσοστού άνω του 60% αυτών, που δηµοσιεύθηκε στο υπ΄ αρ. 1935/Β/15-6-12 ΦΕΚ.  

Κατόπιν αυτής της δέσµευσης, καθώς και της µη δυνατότητας πρόβλεψης νέων, ο αριθµός 
των προβλεποµένων θέσεων στον υπό σύσταση ΟΕΥ διαµορφώνονται ως εξής: 

Στην κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται 
αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 22 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 

∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 1 
∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝ. 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ 1 
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 4 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η-Υ 1 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 

ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ -
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 

∆ΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 4 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 

 
76 

 
Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα 
οι παρακάτω θέσεις: 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ-ΗΛ/ΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 

ΕΠΟΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 4 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 12 

ΠΛΗΡOΦΟΡΙΚΗΣ 1 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  Τ.Α. 2 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ 

 
44 

 
Στην κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται 
αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 
ΚΛΑ∆ΟΣ ∆Ε ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 19 

ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5 

ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΩΝ 1 

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 1 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 11 

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
(ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ 
ΠΛΗΝ ΤΣΑΠΑΣ) 3 
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 
(ΣΚΟΥΠΕΣ) 5 
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ 2 

Ο∆ΗΓΩΝ 33 

ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ) 6 

ΤΕΧΝΙΤΩΝ (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ)  4 
ΤΕΧΝΙΤΩΝ (∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ) 4 

ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ) 1 

ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΙ∆ΕΡΑ∆ΩΝ) 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 
ΠΛΥΣΤΕΣ- ΛΙΠ-  ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΒΕΝΖ/ΤΛΙΩΝ 3 

∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 35 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 1 
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ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ∆Ε 

 
150 

 
Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται 
αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 2 

ΦΥΛΑΚΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ 4 

ΚΛΗΤΗΡΩΝ 3 
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 
Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ 1 

ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 4 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 4 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 14 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 80 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  9 

ΕΡΓΑΤΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ 3 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ 

 
127 

 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ 

 
397 

 
Παράλληλα συνιστώνται: 

 
� δύο (2) θέσεις δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής, κατ΄ άρθρο 165 του Ν. 3584/07. 
� τρεις (3) θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών, 

σύµφωνα µε το άρθρο πρώτο παρ. στ΄1 του Ν. 4093/12. 
Επιπλέον συνιστώνται θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την κάλυψη εποχιακών 

αναγκών ως εξής: 
� Ογδόντα (80) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιµετώπιση εποχικών ή άλλων 

περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
� Πενήντα (50) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού 

χαρακτήρα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
    ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
      Εν κατακλείδι σηµειώνουµε τα παρακάτω: 

� Στο ∆ήµαρχο υπάγεται το Ληξιαρχείο αφ΄ ενός λόγω ιδιότυπης µορφής Υπηρεσίας, η 
λειτουργία της οποίας ελέγχεται και επιθεωρείται από το Ειρηνοδικείο και αφ΄ ετέρου διότι 
ληξίαρχος είναι ο ∆ήµαρχος ή  υπάλληλος που διορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. Σε περίπτωση δε απουσίας ή κωλύµατος του διορισθέντος υπαλλήλου τον 
αναπληρώνει µόνο ο ∆ήµαρχος ή ο νόµιµος αναπληρωτής του σύµφωνα µε το Ν. 344/76. 
Κατόπιν τούτου, δεν είναι δυνατόν το ληξιαρχείο να ενταχθεί σε τµήµα δηµοτολογίου, καθότι 
λειτουργεί τρόπον τινά αυτοτελώς µε δικό του προϊστάµενο, διακριτή σφραγίδα και 
εξειδικευµένο αντικείµενο.  

� Επίσης στο ∆ήµαρχο υπάγεται εκ του Νόµου και η ∆ηµοτική Αστυνοµία σε οποιαδήποτε 
οργανική µονάδα και αν έχει συσταθεί, σύµφωνα µε το Ν. 3731/08.  Οµοίως και το ειδικό 
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αυτοτελές γραφείο διοικητικής βοήθειας κατ΄ άρθρο 98 του Ν. 3852/10. 
� Κρίνεται σκόπιµο να ενταχθεί στον ΟΕΥ Γενική ∆ιεύθυνση µε στόχο την καλύτερη 

οργάνωση, το συντονισµό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας των 
Υπηρεσιών του ∆ήµου.  Η επιλογή δε του Γενικού ∆ιευθυντή προτείνεται να προέλθει από 
την κατηγορία ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, καθότι ο ρόλος του είναι κυρίως διοικητικός-
συντονιστικός δια της διαχείρισης κυρίως του ανθρώπινου δυναµικού. 

� Για τη συνολική εποπτεία και συντονισµό των εξωτερικών συνεργείων καθαριότητας και 
πρασίνου προχωρήσαµε στη δηµιουργία ενοποιηµένης ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων και Πρασίνου µε στόχο αφ΄ ενός την καλύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση 
του συνολικού εργατικού δυναµικού και αφ΄ ετέρου τον αποτελεσµατικότερο συντονισµό 
τους ώστε να καταστεί δυνατή η δηµιουργία µιας όµορφης και καθαρής πόλης. 

� Η καινοτοµία στον προτεινόµενο ΟΕΥ είναι η δηµιουργία ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, η 
οποία θα απασχολείται απερίσπαστα σε καθαρά επιστηµονικό επίπεδο κατά πρώτον στη 
σύνταξη µελετών και κατά δεύτερον σε θέµατα περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης. 
Κατά αυτόν τον τρόπο εντάσσουµε στον Οργανισµό µας εξειδικευµένα και σύγχρονα 
τµήµατα, το αντικείµενο των οποίων θα αποτελέσει βάση ανάπτυξης και προόδου. 

�  Όσον αφορά την επιλογή των προϊσταµένων των οργανικών µονάδων µνηµονεύουµε ότι 
συµµετέχει και το προσωπικό αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3801/09 και 
του Π∆ 19/11 σε θέσεις αντίστοιχες των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων του µονίµου 
προσωπικού.  
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την ψήφιση του επισυναπτόµενου  ΟΕΥ.» 
 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης  
  
                                            ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 Μετά από διαλογική συζήτηση το λόγο πήρε η κ. Αντιδήµαρχος και πρότεινε στο υποβληθέν 
σχέδιο ΟΕΥ τις εξής αλλαγές: α) στη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ στο 5.2. Τµήµα 
Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής ∆ιαχείρισης διαγράφεται η αρµοδιότητα «Υλοποιεί τις µελέτες 
που εκπονεί το Τµήµα Προγραµµατισµού & Μελετών» και αναγράφεται η όµοια ορθή «Υλοποιεί 
τις µελέτες που αφορούν το Τµήµα», β) στη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ στο 6.3. Τµήµα Εφαρµογών Πρασίνου στην αρµοδιότητα 4 προστίθεται η λέξη 
«εργασιών» και διαµορφώνεται: «Επιβλέπει την εκτέλεση των τεχνικών έργων και εργασιών 
πρασίνου και εφαρµόζει την ισχύουσα νοµοθεσία …» και γ) στο ίδιο Τµήµα προστίθεται επιπλέον 
αρµοδιότητα  «∆ιεκπεραιώνει τα αιτήµατα πολιτών που αφορούν το πράσινο». 
                                  

             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
Εγκρίνει την τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που ως 

αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται: 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
Οι Υπηρεσίες του ∆ήµου Ιλίου συγκροτούνται ως εξής: 
I.∆ήµαρχος 
II.Γενική ∆ιεύθυνση 
1. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
2. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
4. ∆ιεύθυνση Υπηρεσίας ∆όµησης 
5. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος  
6. ∆ιεύθυνση  ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και Πρασίνου 
7. ∆ιεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 
8. ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Οι υπηρεσιακές µονάδες διαρθρώνονται ως κατωτέρω: 
I. ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
1. Γραφείο ∆ηµάρχου  
2. Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης 
3. Γραφείο Τύπου, ∆ηµοσίων Σχέσεων, Πολιτισµού, Αθλητισµού  και Νέας Γενιάς 
4. Ειδικό αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας 
5. Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
6. Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων  
7. Αυτοτελές Τµήµα Ποιότητας, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 
8. Ληξιαρχείο 
9.∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, που περιλαµβάνει: 
α. Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού 
β. Τµήµα Αστυνόµευσης 
II. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
1.  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1.1. Τµήµα  Πρωτοκόλλου και Αρχείου 
1.2. Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης 
1.3.Τµήµα Προσωπικού και ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού  
1.4. Τµήµα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
1.5.Τµήµα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού 
1.6. Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας και ∆ιαφάνειας 
2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
2.1  Τµήµα Λογιστηρίου  
2.2. Τµήµα Εσόδων   
2.3. Τµήµα Ταµείου 
2.4. Τµήµα Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Πληροφόρησης 
2.5. Τµήµα Προµηθειών, Αποθηκών  και ∆ηµοτικής Περιουσίας 
2.6. Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 
2.7. Τµήµα ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου 
3. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
3.1. Τµήµα Κατασκευών Έργων  
3.2. Τµήµα Μελετών 
3.3. Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Σηµατοδότησης 
3.4. Τµήµα  Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας  
3.5. Τµήµα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών 
4. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ 
4.1. Τµήµα Γραµµατείας, Αρχείου και Πρωτοκόλλου 
4.2. Τµήµα Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών 
4.3. Τµήµα Τοπογραφικών Εφαρµογών και Απαλλοτριώσεων 
4.4. Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών 
5. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
5.1. Τµήµα  Προγραµµατισµού και Μελετών  
5.2. Τµήµα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής ∆ιαχείρισης 
6. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
6.1. Τµήµα Σχεδιασµού Αποκοµιδής Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης 
6.1.1. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 
6.2. Τµήµα  ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων 
6.3. Τµήµα Εφαρµογών Πρασίνου 
7.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) 
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7.1.Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
7.2.Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 
8. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
8.1.Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 
8.1.1. Γραφείο Εποπτείας και Ελέγχου 
8.2.Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας 
8.3.Τµήµα Υγείας και ∆ηµόσιας Υγιεινής 
8.3.1. Γραφείο ∆ηµοτικών Ιατρείων 
8.3.2. Γραφείο ∆ηµόσιας Υγιεινής 
8.4. Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης 
 
Άρθρο 3ο 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  
Οι προϊστάµενοι των ∆ιευθύνσεων εποπτεύουν τα Τµήµατα, που υπάγονται στην 
αρµοδιότητά τους 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:  
� Παρακολουθούν την άσκηση των αρµοδιοτήτων και των καθηκόντων των 

υπαλλήλων τους, σε όλες τις βαθµίδες, όπως αυτά ορίζονται µε γενικές διατάξεις Νόµων 
και σύµφωνα µε τον παρόντα Οργανισµό.  

� Ενηµερώνονται για όλη την εισερχόµενη και εξερχόµενη αλληλογραφία που αφορά 
τη ∆ιεύθυνση, που προΐστανται, χαρακτηρίζουν και κατανέµουν αυτή σύµφωνα µε τις 
αρµοδιότητες των Τµηµάτων τους και δίνουν τις αναγκαίες οδηγίες.  

� Παρακολουθούν τη νοµοθεσία και νοµολογία των ΟΤΑ γενικά και ενηµερώνουν τις 
Υπηρεσίες και το ∆ήµαρχο πάνω σ’ αυτές.  

� Ενηµερώνονται για κάθε εισήγηση που γίνεται από τα Τµήµατα και υπογράφουν τα 
σχέδια όλων των εγγράφων.  

� Εισηγούνται στο ∆ήµαρχο τη λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων µε σκοπό τον 
συντονισµό των επιµέρους ενεργειών των Υπηρεσιών του ∆ήµου.  

� Συνεργάζονται µε τις άλλες Υπηρεσίες του ∆ήµου, σε όσες περιπτώσεις τούτο 
επιβάλλεται, για την προώθηση νοµοθετηµένων διαδικασιών και σε όσες θεωρείται 
αναγκαίο για την εύρυθµη λειτουργία τους γενικότερα.  

� Ασκούν τις από το Νόµο ή τις µε εξουσιοδότηση ανατιθέµενες σε αυτούς λοιπές 
αρµοδιότητες.  

� Ασκούν τις, από τον κώδικα καταστάσεως προσωπικού των ΟΤΑ, οριζόµενες 
πειθαρχικές δικαιοδοσίες.  

� Παρακολουθούν τις έρευνες, τις µελέτες και τα ειδικά σεµινάρια που γίνονται πάνω 
σε οργανωτικά θέµατα, µε σκοπό την αποδοτικότητα των Υπηρεσιών και την παροχή 
µεγαλύτερης και σωστότερης υπηρεσιακής προσφοράς προς τους δηµότες.  

� Επιµελούνται την υλοποίηση των νέων αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο.  
� Καταρτίζουν σε δεύτερο βαθµό τις εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας του 

προσωπικού της ∆ιευθύνσεώς τους και σε πρώτο βαθµό αυτές των Προϊσταµένων τους. 
� Μεριµνούν για τη δηµιουργία πνεύµατος συνεργασίας και εµπιστοσύνης στις 

σχέσεις µεταξύ των υπαλλήλων του ∆ήµου.  
� Επιµελούνται τη διατήρηση οµαλών και αποδοτικών υπηρεσιακών σχέσεων, 

ανάµεσα στο ∆ήµο και τις µε αυτόν συναλλασσόµενες Υπηρεσίες και Οργανισµούς.  
� Επισηµαίνουν τις τυχόν παρατηρούµενες ατέλειες στη λειτουργία των Υπηρεσιών 

του ∆ήµου και εισηγούνται στο ∆ήµαρχο την επιβολή των, κατά την γνώµη τους, 
αναγκαίων µεταβολών.  
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� Είναι υπεύθυνοι για την τάξη και την ευκοσµία που πρέπει να επικρατούν στους 
χώρους, όπου οι Υπηρεσίες της ∆ιευθύνσεώς τους ασκούν τα καθήκοντά τους.  

� Καθοδηγούν τους υπαλλήλους των ∆ιευθύνσεών τους στην εκτέλεση των 
υπηρεσιακών τους καθηκόντων, ασκούν εποπτεία και ελέγχουν την παρουσία, 
πειθαρχία, απόδοση, επίδοση και εκπαίδευσή τους, µεριµνώντας για τη συµµετοχή τους 
σε σεµινάρια. 

� Ασκούν κάθε άλλη αρµοδιότητα που πηγάζει από την γενικότερη αποστολή τους, 
είτε αυτή δηµιουργείται αυτοδικαίως κατά την άσκηση των καθηκόντων της 
∆ιεύθυνσης, είτε  ανατίθεται από το ∆ήµαρχο.  

� Παρίστανται στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή των Επιτροπών 
(Οικονοµικής και Ποιότητας Ζωής), όταν υπάρχουν θέµατα της ∆ιεύθυνσής τους .  

� ∆ιατυπώνουν τα αιτήµατά τους για τις προσλήψεις προσωπικού µε αιτιολογική 
έκθεση και τα διαβιβάζουν στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών για την υποβολή 
συνολικού αιτήµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

� Ετοιµάζουν τους περιοδικούς απολογισµούς των προγραµµάτων δράσεις της 
∆ιεύθυνσής τους  σε συνεργασία µε τις Οικονοµικές Υπηρεσίες. 

� Εισηγούνται συστήµατα ενηµέρωσης των δηµοτών σχετικά µε τις προσφερόµενες 
υπηρεσίες, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους έναντι του ∆ήµου. 

 
Β. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  
Έχουν την ευθύνη για τη νόµιµη, σωστή και αποδοτική λειτουργία του Τµήµατός τους. 
Ειδικότερα:  
� Εισηγούνται ιεραρχικά τα θέµατα της αρµοδιότητάς τους.  
� Κατανέµουν την εργασία στους υπαλλήλους που υπάγονται στο Τµήµα τους. 
� Έχουν τη φροντίδα και την ευθύνη για τη νόµιµη, έγκαιρη και σωστή διεκπεραίωση 

των σχετικών υποθέσεων. Για το σκοπό αυτό συνεργάζονται, βοηθούν, συντονίζουν και 
κατευθύνουν τους υπαλλήλους που εποπτεύουν µε γνώµονα τα συµφέροντα του ∆ήµου 
και των δηµοτών.  

� Μεριµνούν και εποπτεύουν τη γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση των δηµοτών ή 
εκείνων, που µε κάποια υπεύθυνη ιδιότητα συναλλάσσονται µε το ∆ήµο για λογαριασµό 
της υπηρεσίας, που εκπροσωπούν.  

� Καταρτίζουν σε πρώτο βαθµό τις εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας του προσωπικού 
που υπάγεται διοικητικά στο Τµήµα τους.  

� Εισηγούνται ιεραρχικά τη λήψη µέτρων για την εύρυθµη και οµαλή λειτουργία του 
Τµήµατός τους.  

� Παραλαµβάνουν την αλληλογραφία, που αφορά το Τµήµα τους και τη διανέµουν 
στους υπ’ αυτούς υπαλλήλους.  

� Υπογράφουν το «σχέδιο εγγράφου» όλων των θεµάτων που χειρίζονται οι υπάλληλοι 
του Τµήµατός τους. 

� Μεριµνούν για την τακτοποίηση του αρχείου του Τµήµατός τους και την περιοδική 
εκκαθάρισή του, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
� Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της υπηρεσιακής µονάδας που είναι τοποθετηµένο 

το προσωπικό, ανεξάρτητα από την εργασιακή του σχέση, εκτελεί την εργασία που του 
έχει ανατεθεί µε προσοχή, επιµέλεια και ευσυνειδησία, κάτω από τις οδηγίες και 
κατευθύνσεις των προϊσταµένων του, σύµφωνα µε τους Νόµους, τους κανονισµούς και 
τις οδηγίες των αρµοδίων Αρχών. 

� Ειδικότερα, εκείνοι που χειρίζονται ή χρησιµοποιούν µηχανήµατα ή οχήµατα, 
εργαλεία και διάφορες συσκευές είναι υπεύθυνοι για κάθε αδικαιολόγητη απώλεια, 
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φθορά, καταστροφή ή βλάβη σε βάρος τρίτων, κυρίως όταν αυτή οφείλεται σε αµέλεια ή 
κακή χρήση.  

� Οι συντάκτες των εγγράφων, αποφάσεων, µελετών και αλληλογραφίας γενικά, 
µονογράφουν αυτά και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια των πραγµατικών 
περιστατικών και στοιχείων, που αναφέρονται σ’ αυτά και προκύπτουν από τα 
τηρούµενα βιβλία ή άλλα παραστατικά της Υπηρεσίας.  

� Τηρούν τις προθεσµίες διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας. 

� Είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή τήρηση των εγγράφων, που έχουν χρεωθεί. 
 
∆. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ 
1. Γραφείο ∆ηµάρχου 
Το Γραφείο ∆ηµάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς 
το ∆ήµαρχο και ιδίως: 
� Προγραµµατίζει, οργανώνει και ρυθµίζει τις συναντήσεις του ∆ηµάρχου. 
� ∆ιεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του ∆ηµάρχου και τηρεί 

το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής. 
� Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του ∆ήµου καθώς και κάθε άλλο στοιχείο 

σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ∆ηµάρχου. 
� ∆ιεκπεραιώνει κάθε υπόθεση που αναθέτει ο ∆ήµαρχος. 
� Τηρεί Αρχείο των προσώπων που διετέλεσαν ∆ήµαρχοι και εκείνων που αποτέλεσαν 

το ευρύτερο φάσµα της ∆ηµοτικής Αρχής του ∆ήµου Ιλίου (Αντιδήµαρχοι, Πρόεδροι 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, Αντιπρόεδροι, Πρόεδροι Νοµικών Προσώπων, ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κλπ.).  

� Τηρεί αρχείο των επίτιµων ∆ηµοτών Ιλίου καθώς και των προσώπων που τιµήθηκαν 
από τον ∆ήµο για την, µε οποιοδήποτε τρόπο, προσφορά τους στην πόλη.  

� Παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις 
Ειδικών Συµβούλων, Ειδικών και Επιστηµονικών Συνεργατών καθώς και 
Αντιδηµάρχων. 

 
2. Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης 
Το Γραφείο παρέχει νοµική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα, τις Υπηρεσίες  και τα 
νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου για την προώθηση των επιδιώξεων, στόχων και συµφερόντων 
του ∆ήµου. Ειδικότερα:  
� Παρέχει νοµικές συµβουλές και γνωµοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του 

∆ήµου (∆ήµαρχο, ∆ηµοτικό Συµβούλιο, Επιτροπές κλπ) διασφαλίζοντας το νοµότυπο 
των πράξεων του ∆ήµου. 

� Παρέχει νοµικές συµβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί µέρους Υπηρεσίες του 
∆ήµου, καθώς και στα νοµικά πρόσωπα αυτού,  για την διασφάλιση της νοµιµότητας 
των δράσεων τους. 

� Επεξεργάζεται και γνωµοδοτεί για πράξεις της δηµόσιας διοίκησης που αφορούν το 
∆ήµο. 

� Επεξεργάζεται και ελέγχει νοµικά όλες τις συµβάσεις και τα συµβόλαια που συνάπτει ο 
∆ήµος µε τρίτους. 

� Εκπροσωπεί το ∆ήµο σε νοµικές υποθέσεις εντός και εκτός των ∆ικαστηρίων και των 
∆ιοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου. 

� Παρακολουθεί την σχετική νοµοθεσία και νοµολογία, τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο µε 
τις νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις που αφορούν το ∆ήµο. 

� Τηρεί το απαραίτητο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νοµικής 
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Υποστήριξης. 
� Τηρεί αρχείο δικαστικών εξώδικων, υποθέσεων απαλλοτριώσεων (αναφέρονται 

ενδεικτικά θέµατα κήρυξης απαλλοτριώσεων, καθορισµού τιµής, οριστικής τιµής 
µονάδος, αναγνώρισης δικαιούχων συντέλεσης απαλλοτριώσεων, σχετικές 
γνωµοδοτήσεις κλπ.).  

� Τηρεί αρχείο υποθέσεων διασφάλισης της δηµοτικής περιουσίας (αναφέρονται 
ενδεικτικά θέµατα διεκδικητικών αγωγών, ασφαλιστικών µέτρων νοµής, αρνητικών, 
αναγνωριστικών αγωγών, συµβάσεων καταστηµάτων, καταγγελιών συµβάσεων, 
αναπροσαρµογών µισθώσεων, εξώσεων και εκτέλεσης αποφάσεων καθώς και σχετικές 
γνωµοδοτήσεις κλπ.).   

� Τηρεί αρχείο υποθέσεων εργατικών διαφορών που ανακύπτουν από την εφαρµογή 
της ισχύουσας νοµοθεσίας και υπάγονται στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια καθώς 
και των σχετικών γνωµοδοτήσεων.  

� Τηρεί αρχεία ποινικών φορολογικών υποθέσεων µε τις σχετικές γνωµοδοτήσεις. 
Οι δικηγόροι του ∆ήµου: 
� Είναι υποχρεωµένοι να παραµένουν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα τις εργάσιµες ηµέρες 

και ώρες, κατά τις οποίες δεν υπάρχει ανάγκη παράστασής τους σε υποθέσεις ενώπιον 
δικαστικών ή διοικητικών αρχών.  

� Ελέγχουν και εγκρίνουν τις αποδείξεις αµοιβής των δικαστικών επιµελητών.  
� Οφείλουν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των 

Επιτροπών (Οικονοµική και Ποιότητας Ζωής), όταν αυτό τους ζητηθεί.  
� Εισηγούνται την κατάργηση δικών, σε όσες περιπτώσεις η συνέχισή τους 

προβλέπεται αλυσιτελής και ασύµφορη.  
� Επιλαµβάνονται των υποθέσεων κληροδοσιών και δωρεών κινητών και ακινήτων, 

µελετώντας τις διαδικασίες που αφορούν το ∆ήµο.  
� Επιλαµβάνονται αναγκαστικής εκτέλεσης επί βεβαιωµένων εσόδων που δεν 

µπορούν να εισπραχθούν µε άλλο τρόπο. 
 
3. Γραφείο Τύπου, ∆ηµοσίων Σχέσεων, Πολιτισµού, Αθλητισµού  και Νέας Γενιάς 
� Σχεδιάζει και εισηγείται την επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της 

αποστολής και των στόχων του ∆ήµου και αντίστοιχα σχεδιάζει, εισηγείται  και 
προωθεί  την εφαρµογή των προγραµµάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες 
για την υλοποίηση της  επικοινωνιακής αυτής πολιτικής. 

� Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του ∆ήµου (συνέδρια, συνελεύσεις, 
εορτές κλπ) καθώς και προγράµµατα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που 
παρέχει ο ∆ήµος. 

� Μεριµνά για την έγκαιρη εκτύπωση και αποστολή προσκλήσεων στα πρόσωπα που 
καλούνται στις εκδηλώσεις. 

� Επιµελείται την κατάλληλη διακόσµηση του ∆ηµοτικού Καταστήµατος ή άλλων 
χώρων για τις τελετές που διοργανώνονται και συντονίζει το σηµαιοστολισµό και τη 
φωταγώγηση αυτών. 

� Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρµόζει προγράµµατα  ενηµέρωσης των πολιτών για τις 
επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του ∆ήµου µε γενικό στόχο τη  δραστηριοποίηση 
των πολιτών για την προώθηση των  τοπικών συµφερόντων. 

� Παρακολουθεί τα δηµοσιεύµατα (έντυπα και ηλεκτρονικά) που αφορούν τις 
δραστηριότητες του ∆ήµου και ενηµερώνει σχετικά  τα όργανα ∆ιοίκησης και τις 
Υπηρεσίες του ∆ήµου. Τηρεί αρχείο των δηµοσιεύσεων καθώς και των σχετικών 
απαντήσεων του ∆ήµου. 

� ∆ιαχειρίζεται τις σχέσεις του ∆ήµου µε τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης και επιµελείται των δηµοσιευµάτων και των δελτίων 
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τύπου του ∆ήµου. 
� Επιµελείται των ενηµερωτικών εκδόσεων ή εκποµπών του ∆ήµου στα ΜΜΕ. 
� Εποπτεύει την εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων στον τοµέα του 

πολιτισµού για την προστασία του τοπικού πολιτισµού, την προβολή των 
πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων, που παράγονται σε τοπικό 
επίπεδο. 

� Εισηγείται επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα 
δραστηριότητες στη χωρική αρµοδιότητα του ∆ήµου. 

� Τηρεί το µητρώο νέων και συνεργάζεται µε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέων για την 
ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη 
της προσωπικότητας των νέων. 

� Μεριµνά για την οργάνωση και εφαρµογή προγραµµάτων που απευθύνονται στους 
νέους και συµµετέχει στους σχεδιασµούς και τα προγράµµατα της Γενικής 
Γραµµατείας Νέας Γενιάς. 

� Παρακολουθεί  τη λειτουργία και δράση δηµοτικών δοµών και νοµικών  προσώπων 
που εφαρµόζουν προγράµµατα και δράσεις στους τοµείς του Πολιτισµού και της 
Νέας Γενιάς. 

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

� Μεριµνά για τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων. 
� Συντονίζει τις αθλητικές ενέργειες και εκδηλώσεις του ∆ήµου και υποστηρίζει 

αντίστοιχες των τοπικών αθλητικών συλλόγων. 
� Αναδεικνύει τα ιδανικά του αθλητισµού και ενθαρρύνει το σχολικό αθλητισµό. 
� Παρακολουθεί  τη λειτουργία και δράση δηµοτικών δοµών και νοµικών προσώπων 

στις περιπτώσεις που εφαρµόζουν προγράµµατα και δράσεις στους τοµείς του 
αθλητισµού 

� Σχεδιάζει, εισηγείται  και µεριµνά για την εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων και 
δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισµού και την παροχή δυνατοτήτων  
άθλησης στους κατοίκους.  

 
4. Ειδικό  Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας 
Το Ειδικό  Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας είναι αρµόδιο για την παροχή 
διοικητικής βοήθειας σε άτοµα, που έχουν αντικειµενική αδυναµία προσπέλασης στις 
Υπηρεσίες του ∆ήµου ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ειδικότερα: 
� Σχεδιάζει και εφαρµόζει συστήµατα και διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των 

δηµοτών που έχουν αντικειµενική αδυναµία προσπέλασης στις Υπηρεσίες του 
∆ήµου ή στα ΚΕΠ και χρειάζονται να έλθουν σε επαφή µε τις επιµέρους Υπηρεσίες 
για συγκεκριµένες ανάγκες τους. 

� 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 Υπηρεσίες του ∆ήµου και τα ΚΕΠ για λογαριασµό τους. 

� ∆έχεται αιτήµατα των ανωτέρω δηµοτών µε βάση τις σχετικές διαδικασίες και 
µεριµνά για την ικανοποίησή τους, µε την αξιοποίηση τόσο των υπαλλήλων του 
Γραφείου όσο και των δικτύων εθελοντών. 

� Συνεργάζεται µε τα αρµόδια ΚΕΠ για την διεκπεραίωση υποθέσεων των ανωτέρω 
δηµοτών σε ζητήµατα αρµοδιότητας των ΚΕΠ. 

� Σχεδιάζει και προωθεί κάθε άλλη σχετική ενέργεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των εν λόγω οµάδων δηµοτών.  
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5. Αυτοτελές Τµήµα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
� ∆ιαµορφώνει και  εισηγείται την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστηµάτων 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και των ζητηµάτων της 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

� Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα 
αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστηµάτων ΤΠΕ, που πρέπει να 
αξιοποιεί ο ∆ήµος για την υποστήριξη των λειτουργιών του. 

� Προδιαγράφει και εισηγείται την µεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστηµάτων 
ΤΠΕ και την υλοποίηση µηχανισµών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστηµάτων και 
των χρηστών των εφαρµογών. 

� Μεριµνά για την µελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστηµάτων ΤΠΕ µε την 
αξιοποίηση και εξειδικευµένων τρίτων. 

� Προδιαγράφει τα νέα συστήµατα ή τις νέες λειτουργίες συστηµάτων ΤΠΕ,  
παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαµβάνει τα συστήµατα. 

� Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων και 
ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του ∆ήµου. 

� Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδοµένων, που τηρούνται στα συστήµατα ΤΠΕ του 
∆ήµου. 

� ∆ιαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρµογές και τις βάσεις δεδοµένων, που σχεδιάζει και 
εγκαθιστά ο ∆ήµος για τις ανάγκες του. 

� ∆ιαχειρίζεται το περιεχόµενο των συστηµάτων και της ανάκτησης δεδοµένων για τα 
συστήµατα ΤΠΕ, που λειτουργούν στο ∆ήµο. 

� Μεριµνά για την αξιοποίηση τρίτων στην επεξεργασία δεδοµένων σύµφωνα µε σχετικές 
ανάγκες του ∆ήµου. 

� Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστηµάτων ΤΠΕ του ∆ήµου και µεριµνά για την παροχή 
κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και 
να αξιοποιούν αποτελεσµατικά τα συστήµατα.  

� Μεριµνά για τη λειτουργία σχετικών Helpdesk για τις ανάγκες των χρηστών. 
� Μεριµνά για την τήρηση των βαθµών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες που 

τηρούνται στα πληροφοριακά συστήµατα του ∆ήµου, ώστε να εξασφαλίζεται η 
εµπιστευτικότητά τους. 

� Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδοµένων και την βελτίωση της χρηστικότητας των 
ιστοσελίδων και των βάσεων δεδοµένων του ∆ήµου. 

� Προσδιορίζει τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου σε εξοπλισµό πληροφορικής και 
επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισµού αυτού σε αναβάθµιση και 
εισηγείται τα αναγκαία προγράµµατα για την προµήθεια και εγκατάσταση του 
αναγκαίου εξοπλισµού. 

� Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και εισηγείται την µεθοδολογία προµήθειας και 
εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών. 

� Μεριµνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου 
εξοπλισµού ΤΠΕ. 

� Επιµελείται την άρτια λειτουργία του δικτύου  των κεντρικών και περιφερειακών 
συστηµάτων. 

� Εισηγείται για τη θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστηµάτων 
ΤΠΕ και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών. 

� Μεριµνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισµού 
ΤΠΕ του ∆ήµου. 

� Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. ( Κοµβικό Σηµείο Επαφής)  του 
∆ήµου. 

� Αναπτύσσει νέες εφαρµογές και συντάσσει προγράµµατα όταν οι ανάγκες των 
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Υπηρεσιών το απαιτούν 
� Συγκεντρώνει, ελέγχει και επεξεργάζεται τα στοιχεία των διαφόρων βάσεων δεδοµένων 

που υπάρχουν στο ∆ήµο, µε σκοπό τη διεξαγωγή αποτελεσµάτων καθώς επίσης µεριµνά 
για την εισαγωγή πρωτογενών στοιχείων, όπου είναι αναγκαίο στις βάσεις δεδοµένων. 

� Εκπονεί µελέτες, που σχετίζονται µε την προµήθεια του εξοπλισµού πληροφορικής για 
τις ανάγκες των Υπηρεσιών. 

� Συµµετέχει στις επιτροπές αξιολόγησης προσφορών και στις επιτροπές παραλαβής 
προµηθειών και εξοπλισµού. 

� Τηρεί αρχείο εξοπλισµού, προµηθειών και µελετών προµηθειών. 
� Τηρεί τις διαδικασίες σωστής λήψης αντιγράφων (backup) και διαφυλάττει αυτά σε 

ασφαλές σηµείο. 
� Αναπτύσσει και υποστηρίζει τα πληροφοριακά συστήµατα του ∆ήµου και των 

εποπτευοµένων ΝΠ∆∆ εφαρµόζοντας, αν χρειαστεί, διορθωτικές ενέργειες. 
� Μεριµνά για την προµήθεια ή αναβάθµιση και συντήρηση των εφαρµογών λογισµικού 

συντάσσοντας τα σχετικά συµβόλαια µε τις κατασκευάστριες εταιρείες. 
� Υποστηρίζει, αναπτύσσει και συντηρεί όλους τους εξυπηρετητές (servers) του ∆ήµου. 
� Μεριµνά για την τήρηση των βαθµών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες που 

τηρούνται στα σχετικά συστήµατα του ∆ήµου ώστε να εξασφαλίζεται η 
εµπιστευτικότητά τους. 

� Αναπτύσσει έργα δοµηµένης καλωδίωσης στα κτίρια του ∆ήµου και αναλαµβάνει την 
προµήθεια και συντήρηση του ενεργού εξοπλισµού τους. 

� Υποστηρίζει και παρακολουθεί την επικοινωνιακή σύνδεση των δηµοτικών κτιρίων. 
� Παρακολουθεί και συντηρεί τη λειτουργία του δικτύου οπτικών ινών καθώς και των 

ασύρµατων δικτύων (wi-fi hot spot) του ∆ήµου. 
� Τηρεί την αποθήκη αναλωσίµων ειδών Η/Υ και εκτυπωτών. 
� Εκπαιδεύει το προσωπικό στη χρήση του εξοπλισµού Η/Υ. 
� Μεριµνά για την εξεύρεση ευρωπαϊκών προγραµµάτων ΤΠΕ σε συνεργασία µε το 

Αυτοτελές Τµήµα Ποιότητας, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης. 
 
6.Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λοιπών Συλλογικών         
   Οργάνων 
Το Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικού Συµβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων παρέχει 
κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη στα αιρετά διοικητικά όργανα του 
∆ήµου. Ειδικότερα: 
� Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τα συλλογικά 

διοικητικά αιρετά όργανα του ∆ήµου, δηλαδή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική 
Επιτροπή, την  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  και την Εκτελεστική Επιτροπή 

� Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς την ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, το 
Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών, τις Επιτροπές του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και 
το Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης. 

� Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στις ∆ηµοτικές Παρατάξεις. 
� Μεριµνά για την ενηµέρωση των Πολιτικών Οργάνων και των Υπηρεσιών του ∆ήµου 

σχετικά µε τις ληφθείσες αποφάσεις. 
� Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του ∆ήµου σε διαφόρους φορείς και όργανα, µεριµνά 

για την αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους, παραλαµβάνει και διεκπεραιώνει 
αιτήµατα, που υποβάλλουν στο ∆ήµο. 

� Μεριµνά για την ενηµέρωση των εκλεγµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων σχετικά µε 
την ορκωµοσία τους και την ανάληψη των καθηκόντων τους, τη συγκρότηση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου σε Σώµα και την εκλογή των µελών των Επιτροπών.  

� Καταρτίζει, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
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των Επιτροπών, την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεών τους, φροντίζει για την 
έγκαιρη επίδοση των σχετικών προσκλήσεων στο ∆ήµαρχο και στους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πληρότητα 
των εισηγουµένων θεµάτων.  

� Κοινοποιεί την Ηµερήσια ∆ιάταξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των Επιτροπών, 
σύµφωνα µε το ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα.  

� Υπάλληλος του Γραφείου επωµίζεται τα καθήκοντα του Ειδικού Γραµµατέα του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και των Επιτροπών ο οποίος προετοιµάζει τις συνεδριάσεις, 
παρίσταται σ' αυτές, φροντίζοντας για την κανονική διεξαγωγή τους και συντάσσει τις 
αποφάσεις αυτών. 

� Φροντίζει να υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή οι αποφάσεις, που λαµβάνουν 
τα συλλογικά όργανα, για τον έλεγχο ή έγκριση που ορίζει ο νόµος, παρακολουθεί την 
πορεία τους και κοινοποιεί στις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου, σε αντίγραφο, τις 
αποφάσεις αυτές για υλοποίηση. 

� Τηρεί ευρετήρια αποφάσεων που λαµβάνονται και των επί αυτών εγκριτικών 
αποφάσεων των αρµοδίων Αρχών.  

� Συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, καθώς και τις αποφάσεις που 
παίρνονται, καταχωρώντας τα στα ειδικά βιβλία.  

� Φροντίζει για την υπογραφή και την επικύρωση, µε τον τρόπο που προβλέπεται από 
τον ειδικό κανονισµό, των πρακτικών από τα µέλη του.  

� Συνεργάζεται µε το γραφείο Νοµικής Υποστήριξης του ∆ήµου για την έγκαιρη 
προσκόµιση των τυχόν γνωµοδοτήσεων που τους έχουν ζητηθεί, για την ενηµέρωση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

� Μεριµνά για τη δηµοσίευση των αποφάσεων, µε τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά 
και ανάλογα µε την περίπτωση, από το ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα και από άλλες 
σχετικές διατάξεις.  

� Φροντίζει για τη λειτουργικότητα και την ευπρεπή εµφάνιση της αίθουσας των 
συνεδριάσεων, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες για την παρακολούθησή τους 
από το κοινό.  

� Επιλαµβάνεται των θεµάτων λειτουργίας των Τοπικών Συµβουλίων Νέων. 
 
7. Αυτοτελές Τµήµα Ποιότητας, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης  
Το αυτοτελές τµήµα Ποιότητας, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης είναι αρµόδιο για την 
υποστήριξη των οργάνων ∆ιοίκησης, των Υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων του 
∆ήµου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Ετησίων 
Προγραµµάτων ∆ράσης. Επιπλέον για την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και 
απόδοσης των Υπηρεσιών του ∆ήµου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και το 
σχεδιασµό και την παρακολούθηση της εφαρµογής των εσωτερικών οργανωτικών 
συστηµάτων του ∆ήµου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυµητού επιπέδου ποιότητας 
των παρεχοµένων κάθε είδους υπηρεσιών. Οι αρµοδιότητές του  είναι οι εξής: 
� Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκµηριώνει και ενηµερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, 

δηµογραφικά, οικονοµικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξη του 
∆ήµου, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και τις Υπηρεσίες του ∆ήµου. 

� Συγκεντρώνει και τεκµηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι 
απαραίτητη για τη διαµόρφωση των προγραµµάτων ανάπτυξης του ∆ήµου (κλαδικές και 
αναπτυξιακές µελέτες, θέµατα και νοµοθεσία της αυτοδιοίκησης, τις λειτουργίες και 
τους στόχους του ∆ήµου κλπ). 

� Μεριµνά για τη διενέργεια ερευνών όσον αφορά τις ανάγκες των δηµοτών, 
συγκεντρώνει και τεκµηριώνει προτάσεις για επεµβάσεις (έργα, ενέργειες, 
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προγράµµατα) που θα  ικανοποιούν τις εν λόγω ανάγκες. 
� Μεριµνά για την εκπόνηση ερευνών και µελετών για τη διάγνωση των αναγκών 

ανάπτυξης του ∆ήµου, τη διερεύνηση της σκοπιµότητας αναπτυξιακών προτάσεων και 
την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων,  δράσεων και µέτρων. 

� Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης 
της περιοχής του ∆ήµου, µε την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη 
του ανθρώπινου δυναµικού, την αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας, τη δηµιουργία 
και διαχείριση υποδοµών στήριξης της τοπικής οικονοµίας. 

� Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων, που 
ενσωµατώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών µέτρων υπέρ των γυναικών 
στις προτάσεις του ∆ήµου στα εθνικά και συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. 

� Συνεργάζεται µε τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο ∆ήµος για την 
εναρµόνιση των προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής του ∆ήµου µε τα 
ευρύτερα αντίστοιχα προγράµµατα αυτής. 

� Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην 
εφαρµογή προγραµµάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και 
κοινωνικών υποδοµών (δοµηµένο περιβάλλον) στην περιοχή του ∆ήµου, µε στόχο την 
εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής. 

� ∆ιερευνά και ενηµερώνει τα όργανα ∆ιοίκησης και τις Υπηρεσίες του ∆ήµου για τις 
πιθανές πηγές χρηµατοδότησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων του ∆ήµου 
(προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ, προγράµµατα της ΕΕ, εθνικά 
προγράµµατα, έργα αυτοχρηµατοδοτούµενα  κλπ). 

� Υποστηρίζει τα όργανα ∆ιοίκησης και τις Υπηρεσίες του ∆ήµου και των Νοµικών 
Προσώπων του για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου, κατά τη 
διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης αυτού και των Ετησίων 
Προγραµµάτων ∆ράσης, στα οποία εξειδικεύεται. 

� Μεριµνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του ∆ήµου σε 
αναπτυξιακά και άλλα προγράµµατα, την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τη 
σχετική ενηµέρωση των αρµοδίων Αρχών, σε συνεργασία µε τις Υπηρεσίες του ∆ήµου. 

� Υποστηρίζει το ∆ήµαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος, συνεργάζεται 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 κατάλληλους δείκτες αποτελεσµατικότητας, που επιτρέπουν να 
εκτιµηθεί ο βαθµός επίτευξης των στόχων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα των δράσεων, 
καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος 
πραγµατοποίησης µε τις εκροές των δράσεων. 

� Συντάσσει το σχέδιο του Ετησίου Προγράµµατος ∆ράσης του ∆ήµου, αφού λάβει 
υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των Υπηρεσιών και το υποβάλλει στην Εκτελεστική  
Επιτροπή.  

� Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισµό 
των Ετησίων Προγραµµάτων ∆ράσης του ∆ήµου, ήτοι (α) κατά τη διάρκεια εφαρµογής 
του ετησίου προγράµµατος δράσης του ∆ήµου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε 
συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες, ανά τακτά διαστήµατα που ορίζονται µε 
απόφαση του ∆ηµάρχου και (β) πριν από τη σύνταξη του οικονοµικού απολογισµού, 
υποβάλλει στη Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση µε τον απολογισµό δράσης του 
προηγούµενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των Υπηρεσιών. 

� Υποστηρίζει τη σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραµµατικών και άλλων 
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συµβάσεων µεταξύ του ∆ήµου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών 
και προγραµµάτων.  

� Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδηµοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του 
∆ήµου µε άλλους δηµόσιους φορείς. 

� Σχεδιάζει και εισηγείται συστήµατα και µεθόδους µέτρησης της αποτελεσµατικότητας 
και αποδοτικότητας των Υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων 
(διαδικασίες, δείκτες κλπ).  

� Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισµό Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των 
Υπηρεσιών του ∆ήµου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

� ∆ιαµορφώνει και εισηγείται περιοδικούς στόχους για την βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των Υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών 
του Προσώπων. 

� Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσµατικής και αποδοτικής λειτουργίας και 
προωθεί την εφαρµογή τους και  σε άλλες Υπηρεσίες. 

� Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί µέτρα για τη διαρκή βελτίωση της  
αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των Υπηρεσιών και της ανταπόκρισής 
τους στις ανάγκες των πολιτών. 

� Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρµογή  συστηµάτων διοίκησης ολικής 
ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης. 

� Συνεργάζεται µε τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών για τη διαµόρφωση των 
καταλλήλων συστηµάτων προϋπολογισµού και απολογιστικού ελέγχου των οικονοµικών 
µεγεθών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, καθώς και των καταλλήλων 
συστηµάτων παρακολούθησης του κόστους λειτουργίας των οργανικών µονάδων του 
∆ήµου και του κόστους των παραγοµένων και παρεχοµένων υπηρεσιών του ∆ήµου προς 
τους πολίτες. 

� Μεριµνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των επί 
µέρους Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

� Μεριµνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήµατος διασφάλισης της 
διαχειριστικής επάρκειας του ∆ήµου στον σχεδιασµό και παραγωγή έργων. 

� Μεριµνά για την εκτέλεση των εγκεκριµένων προγραµµάτων έργων και δράσεων για 
την βελτίωση της οργάνωσης του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων. Ειδικότερα 
µεριµνά για τον σχεδιασµό, ανασχεδιασµό  και την εφαρµογή βελτιωµένων 
οργανωτικών δοµών, κατανοµής αρµοδιοτήτων, κατανοµής στελεχιακού δυναµικού, 
οργανωτικών συστηµάτων, εσωτερικών διαδικασιών και εντύπων. 

� Μεριµνά για τον προσδιορισµό των αναγκαίων θέσεων εργασίας και τον προσδιορισµό 
του αριθµού του προσωπικού ανά θέση εργασίας και οργανωτική µονάδα του ∆ήµου, σε 
συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και συνεργάζεται µε τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών για τον προγραµµατισµό της κάλυψης των θέσεων (µε νέα στελέχη ή 
ανακατανοµή των υφισταµένων στελεχών) 

� Μελετά και εισηγείται για τη σκοπιµότητα σύστασης, τροποποίησης του αντικειµένου  ή 
κατάργησης των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου. 

 
8. Ληξιαρχείο 
Η υπηρεσία του Ληξιαρχείου διεξάγεται µε την άµεση και υπεύθυνη καθοδήγηση του 
Προϊσταµένου της (Ληξιάρχου). Οι αρµοδιότητές του είναι οι κάτωθι: 
� Μεριµνά για την προµήθεια, τη θεώρηση και την τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων. 
� Συντάσσει και καταχωρεί στα οικεία βιβλία τις ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων και 

βαπτίσεων, γάµων και θανάτων. 
� Συντάσσει και καταχωρεί στο προβλεπόµενο από το Νόµο βιβλίο τις εκθέσεις 

βαπτίσεων, ονοµατοδοσίας, διαζυγίων, αναγνώρισης κλπ, εφόσον τα γεγονότα αυτά 
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συνέβησαν στην περιφέρεια του Ληξιαρχείου και δεν υπάρχει στα αντίστοιχα βιβλία 
συνταγµένη ληξιαρχική πράξη, στο περιθώριο της οποίας θα έπρεπε σ΄ αυτή την 
περίπτωση να καταχωρηθεί η µεταβολή. 

� Ανακοινώνει τις γεννήσεις, τις βαπτίσεις, τους γάµους, τους θανάτους και γενικά τις 
µεταβολές της προσωπικής καταστάσεως των φυσικών προσώπων, που λαµβάνουν 
χώρα στην περιφέρεια του Ληξιαρχείου, στους ∆ήµους που είναι εγγεγραµµένοι στα 
δηµοτολόγια ή τα µητρώα του. 

� Συντάσσει ατοµικά δελτία θανάτων για την Εφορία και αποστέλλει δελτία 
γεννήσεων, γάµων και θανάτων στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 

� ∆ιεξάγει την υπηρεσιακή αλληλογραφία σε όλα τα θέµατα της αρµοδιότητας του, 
που καταχωρείται σε δικό του πρωτόκολλο και τηρεί το σχετικό αρχείο. 

� Μεριµνά για την επιθεώρηση των ληξιαρχικών βιβλίων από το αρµόδιο δικαστικό 
όργανο και τηρεί ειδικό φάκελο των δελτίων επιθεωρήσεων. 

� Συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τέλεση των πολιτικών γάµων 
και εκδίδει τις προβλεπόµενες από το Π.∆. 391/82 άδειες. 

� Συµβάλλει στην τέλεση των πολιτικών γάµων.  
 
9. ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
Η ∆ιεύθυνση  ∆ηµοτικής Αστυνοµίας  είναι αρµόδια για την αποτελεσµατική και αποδοτική 
άσκηση των αρµοδιοτήτων, που έχουν  θεσπισθεί µε το άρθρο 1 του Νόµου 3731/2008, 
όπως ισχύει. Σύµφωνα µε αυτό, εφ΄ όσον η ∆ηµοτική Αστυνοµία στελεχώνεται µε 
προσωπικό λιγότερο των πενήντα (50) ατόµων, όπως συµβαίνει στο ∆ήµο Ιλίου, ασκούνται 
υποχρεωτικά οι κάτωθι αρµοδιότητες: 
� Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και την 

αποχέτευση,  όπως αυτές περιλαµβάνονται στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και 
στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές. 

� Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στη 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. 

� Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στη νοµοθεσία και στις 
τοπικές κανονιστικές 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. 

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

� 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 αποφάσεις από τις δηµοτικές  αρχές. 

� Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους της 
εδαφικής περιφέρειας του δήµου και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που 
προβλέπονται από τη νοµοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που 
εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές για την αναβάθµιση της αισθητικής των πόλεων και 
των οικισµών. 

� Ελέγχει την τήρηση των µέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε 
κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους. 

� 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, 
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καθώς και την εφαρµογή 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 
αρµοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση, και από την 
Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιµενικό Σώµα. Όταν κατά την άσκηση τους 
επιλαµβάνονται η ∆ηµοτική Αστυνοµία και η Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό 
Σώµα, ταυτόχρονα, το συντονισµό έχει η Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα, 
κατά περίπτωση. 

� Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα. 
� 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. 

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

� Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους οργανωµένους από τους ∆ήµους 
χώρους προσωρινής εγκατάστασης µετακινούµενων πληθυσµιακών οµάδων. 

� Αφαιρεί την άδεια οικοδοµής για οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α. 
� Συµµετέχει στην εφαρµογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας. 
� Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά µε την εφαρµογή της 

τουριστικής νοµοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων, 
θεώρηση τιµοκαταλόγων των δωµατίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και 
καταλυµάτων) στις περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νοµούς ή νησιά όπου δεν 
εδρεύουν υπηρεσίες του EOT. 

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

� Προστατεύει τη δηµοτική και κοινοτική περιουσία. 
� ∆ιενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την 

έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του ∆ήµου και, ιδίως, διενεργεί 
αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής 
και για τη χορήγηση βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας. 

� Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του ∆ήµου ή άλλων ∆ηµοτικών Αρχών εντός 
των διοικητικών ορίων του ∆ήµου. 

Οι ως άνω αρµοδιότητες ασκούνται και από τα δύο τµήµατα της ∆ιεύθυνσης µε  το µεν 
Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού να ασχολείται µε τον προγραµµατισµό των δράσεων για 
την όσο το δυνατόν καλύτερη εφαρµογή τους, το δε Τµήµα Αστυνόµευσης µε το µέρος της 
υλοποίησης.  
Εποµένως οι αρµοδιότητες των επί µέρους τµηµάτων έχουν ως κατωτέρω: 
 
Α. Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού 
� Συγκεντρώνει και µελετά τις επιστηµονικές και τεχνικές µεθόδους για την βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και την αξιολόγηση της απόδοσής 
της. 

� Σχεδιάζει όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τον επιχειρησιακό σχεδιασµό, την τακτική 
και µεθοδολογία δράσης  και την αποτελεσµατικότητα του έργου της (µέθοδοι 
αστυνόµευσης, κανόνες και µέτρα αστυνοµικής τακτικής και πρακτικής, µέθοδοι 
αξιοποίησης προσωπικού, στολές προσωπικού κλπ). 
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� Σχεδιάζει και εισηγείται κανονισµούς για τη λειτουργία και τον τρόπο δράσης της. 
� Τηρεί αρχείο αναφορών/δελτίων συµβάντων και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία για 

τη δράση και τα αποτελέσµατα από την αξιοποίηση της δηµοτικής αστυνοµίας. 
� ∆έχεται τις αναφορές/δελτία συµβάντων, τις αξιολογεί σε συνεργασία µε το Τµήµα 

Αστυνόµευσης και µεριµνά για την ενηµέρωση των Υπηρεσιών του ∆ήµου ή και άλλων 
∆ηµόσιων Υπηρεσιών, όταν απαιτείται, για περαιτέρω ενέργειες. 

� Συνεργάζεται µε άλλους αρµόδιους φορείς για τη λήψη των αναγκαίων νοµοθετικών και 
διοικητικών µέτρων προς αντιµετώπιση των προβληµάτων που σχετίζονται µε το 
αντικείµενό της. 

� Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά µε τις 
δραστηριότητές της, τηρεί σχετικά αρχεία και συµµετέχει στην διαχείριση των 
ανάλογων µέτρων και αποφάσεων. 

� Μεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού  όσον αφορά το αντικείµενο και το έργο της 
δηµοτικής αστυνοµίας. 

� Μεριµνά για την εκπαίδευση του προσωπικού της. 
� Μεριµνά για την εξασφάλιση και συντήρηση των τεχνικών µέσων, καθώς και του 

ιµατισµού και των λοιπών εφοδίων του προσωπικού της. 
� Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και τα 

Τµήµατά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, 
θέµατα προσωπικού κλπ). 

 
Β. Τµήµα Αστυνόµευσης 
� Συγκροτεί τις περιπόλους και τις οµάδες αστυνοµικής ενέργειας σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς και τις οδηγίες του Τµήµατος Επιχειρησιακού Σχεδιασµού. 
� ∆ιενεργεί όλες τις αστυνοµικής φύσεως ενέργειες (περίπολοι, έρευνες, έλεγχοι κλπ) 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους σχετικούς κανονισµούς. 
� Συµπληρώνει αναφορές και δελτία συµβάντων για τα αποτελέσµατα της 

αστυνοµικής δράσης, τα αξιολογεί και ενηµερώνει σχετικά το Τµήµα 
Επιχειρησιακού Σχεδιασµού. 

� Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά µε τη δράση της 
δηµοτικής αστυνοµίας. 

� Μεριµνά για τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών συντήρησης των τεχνικών 
µέσων και εφοδίων, που χρησιµοποιεί. 

 
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Ο Γενικός ∆ιευθυντής έχει την ευθύνη για την εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών του 
∆ήµου που συγκροτούν την Γενική ∆ιεύθυνση και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισµό, 
την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας τους, αρµοδιότητες που καθιστούν 
τη θέση του στην ιεραρχία  κυρίως συντονιστική- διοικητική. Ειδικότερα ο Γενικός 
∆ιευθυντής: 
� Προΐσταται όλων των ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου. 
� Κατευθύνει το σχεδιασµό των  δραστηριοτήτων και των αντιστοίχων προγραµµάτων 

δράσης των Υπηρεσιών, συνεργαζόµενος µε τους αντίστοιχους προϊσταµένους των 
Υπηρεσιών, έτσι ώστε να εναρµονίζονται προς τους περιοδικούς στόχους του 
∆ήµου. 

� Μεριµνά για την κατάλληλη οργάνωση των πόρων των Υπηρεσιών (ανθρώπινο 
δυναµικό, τεχνικά µέσα, υποδοµές, εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας κλπ) ώστε 
να µπορούν να ανταποκρίνονται στην αποτελεσµατική και αποδοτική υλοποίηση 
των δραστηριοτήτων τους και των αντίστοιχων προγραµµάτων δράσης τους. 

� Συντονίζει τη λειτουργία των Υπηρεσιών, συνεργαζόµενος µε τους αντίστοιχους 
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προϊσταµένους. 
� Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί την καλή λειτουργία των Υπηρεσιών σε σχέση 

πάντοτε προς τις δραστηριότητές τους και την επίτευξη των στόχων του ∆ήµου. 
� Αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των πόρων της κάθε Υπηρεσίας 

(ανθρώπινο δυναµικό, τεχνικά µέσα κλπ) και διατυπώνει προτάσεις για τη 
συµπλήρωσή τους ή την βελτίωση  της απόδοσής τους. 

� ∆ύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συµβούλια στα 
οποία µετέχουν µε εκπροσώπους τους το σύνολο ή µέρος (ανάλογα µε οµοιογενή 
θεµατικά αντικείµενα) των Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

� Υπογράφει έγγραφα σύµφωνα µε το σύστηµα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων 
που εφαρµόζει ο ∆ήµος. 

� Παρακολουθεί, ελέγχει και εποπτεύει τη σύσταση νέων Υπηρεσιών. 
� Χαρακτηρίζει την αλληλογραφία του ∆ήµου. 
 

1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Η ∆ιεύθυνση  ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  είναι αρµόδια για την τήρηση των διαδικασιών και 
αρχείων που αφορούν τη δηµοτική κατάσταση στην περιοχή του ∆ήµου, για το σχεδιασµό 
και το συντονισµό εφαρµογής των πολιτικών, συστηµάτων  και διαδικασιών που 
αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του 
∆ήµου. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,  
καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και 
Υπουργικών Αποφάσεων.   
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών  είναι οι εξής: 

 
1.1. Τµήµα   Πρωτοκόλλου και Αρχείου 
� Παραλαµβάνει και πρωτοκολλά τα πάσης φύσεως εισερχόµενα έγγραφα.  
� ∆ιανέµει στις ∆ιευθύνσεις, τα Τµήµατα και τα Αυτοτελή Γραφεία τα έγγραφα προς 

ενέργεια και  τηρεί σχετικό αρχείο.  
� Παραλαµβάνει και ταξινοµεί τα προοριζόµενα για αρχειοθέτηση έγγραφα.  
� ∆ιεκπεραιώνει κάθε εισερχόµενο ή εξερχόµενο έγγραφο και τηρεί τα σχετικά βιβλία 

παράδοσης.  
� Τηρεί το γενικό αρχείο του ∆ήµου και επιµελείται την καταστροφή του θεωρούµενου ως 

άχρηστου, µετά από απόφαση της αρµόδιας Επιτροπής και σε συνεργασία µε τους 
προϊσταµένους όλων των τµηµάτων, ως αρµοδίων για την τήρηση του αρχείου του 
τµήµατός τους.  

� Μεριµνά για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των διακηρύξεων των δηµοπρασιών, 
των εγγράφων και των πιστοποιητικών διαφόρων αρχών. 

 
1.2  Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης 
� Ενεργεί τις προβλεπόµενες διαδικασίες από τη σχετική νοµοθεσία για τα 

δηµοτολόγια και την εγγραφή νέων δηµοτών στο ∆ήµο, καθώς και την καταχώρηση σ’ 
αυτά των οποιονδήποτε µεταβολών λόγω γέννησης, γάµου, θανάτου, αλλαγής 
επωνύµου, προσθήκης πατρώνυµου, µητρωνύµου, κυρίου ονόµατος και άλλων 
στοιχείων.  

� Τηρεί και ενηµερώνει ανελλιπώς τις οικογενειακές µερίδες του δηµοτολογίου και τις 
σχετικές µεταβολές.  

� Τηρεί τα εκ του νόµου οριζόµενα βιβλία ενηµερώνοντάς τα για τις συντελούµενες 
µεταβολές.  

� Τηρεί για κάθε οικογένεια ιδιαίτερο φάκελο µε τα σχετικά δικαιολογητικά και 

ΑΔΑ: ΒΕΦΦΩΕΒ-Υ0Ν



 27

αποφάσεις για τις εγγραφές ή µεταβολές στα δηµοτολόγια.  
� Ενεργεί τις προβλεπόµενες διαδικασίες για τη διόρθωση των κάθε είδους 

εσφαλµένων εγγραφών στα δηµοτολόγια.  
� Εκδίδει τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, τα πιστοποιητικά για 

ταυτότητα, σχολική χρήση, στρατολογία, εγγυτέρων συγγενών, ταυτοπροσωπίας καθώς 
και για κάθε άλλη χρήση.  

� Εκδίδει τις πράξεις του ∆ηµάρχου για οποιαδήποτε µεταβολή, εγγραφή ή 
µεταδηµότευση.  

� Μεριµνά για τη συγκέντρωση δικαιολογητικών για οποιαδήποτε µεταβολή στην 
οικογενειακή κατάσταση των δηµοτών.  

� Εφαρµόζει τις διατάξεις σχετικά µε τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία. 

� Παραλαµβάνει τις αιτήσεις πολιτογράφησης.   
� Χειρίζεται την εφαρµογή του Εθνικού ∆ηµοτολογίου.  
� 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. 

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

� Καταρτίζει ετησίως τα µητρώα αρρένων, σύµφωνα µε τις ληξιαρχικές πράξεις 
γέννησης απ’ όλους τους ∆ήµους της χώρας των δηµοτών και τα αποστέλλει στην 
αρµόδια Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.  

� Ενηµερώνει τα µητρώα αρρένων µε τις µεταβολές που γίνονται, κατόπιν σχετικών 
αποφάσεων.  

� Καταρτίζει τους στρατολογικούς πίνακες.  
� Μεριµνά για την ενηµέρωση των υπόχρεων, όσον αφορά τις στρατολογικές τους 

υποχρεώσεις.  
� Εκδίδει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά για την απαλλαγή, όσων δικαιούνται, από τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.  
� Εκδίδει πιστοποιητικά µητρώων αρρένων, ανυπαρξίας, θανάτων και 

ταυτοπροσωπίας για στρατιωτικές σχολές.   
� Ενεργεί τις προβλεπόµενες διαδικασίες για την εγγραφή αδήλωτων, την εξακρίβωση 

της ιθαγένειας αυτών, καθώς και τη διόρθωση τυχόν  εσφαλµένων εγγραφών στα 
µητρώα αρρένων.  

� Εκτελεί κάθε εργασία που έχει σχέση µε την προετοιµασία και διεξαγωγή των 
Βουλευτικών, Περιφερειακών, ∆ηµοτικών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εκλογών, 
όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα, κάθε φορά, εκλογική νοµοθεσία.  

� Ενεργεί τις δίµηνες αναθεωρήσεις των εκλογικών καταλόγων γενικά και τις 
αποστέλλει στο ΥΠΕΣ για έγκριση. 

� Συντάσσει καταλόγους ετεροδηµοτών για τις Βουλευτικές Εκλογές και τις 
Ευρωεκλογές. 

 
1.3.Τµήµα Προσωπικού και ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού  
� Ενεργεί τις διαδικασίες για τις προσλήψεις όλου του προσωπικού του ∆ήµου.  
� ∆έχεται τα αιτήµατα για πρόσληψη προσωπικού από όλες τις ∆ιευθύνσεις του 

∆ήµου, εισηγείται σχετικά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές 
για περαιτέρω έγκριση. 

� ∆ιεξάγει όλες τις υπηρεσιακές υποθέσεις που αφορούν θέµατα του τακτικού 
προσωπικού, όπως µεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση (προαγωγές, κατατάξεις, 
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µετατάξεις, µετακινήσεις, αποσπάσεις, µονιµοποιήσεις, χορήγηση αδειών, εφαρµογή 
του Πειθαρχικού ∆ικαίου, τακτοποίηση ασφαλιστικών ζητηµάτων, λύση υπαλληλικής 
σχέσης κλπ.), κοινοποιώντας τις εκδιδόµενες διοικητικές πράξεις στα αρµόδια όργανα, 
υπηρεσίες και ενδιαφερόµενους.  

� Τηρεί τους ατοµικούς φακέλους όλου του προσωπικού του ∆ήµου.  
� Τηρεί διαρκώς ενηµερωµένο πίνακα που εµφανίζει την οργανική διάρθρωση των 

Υπηρεσιών του ∆ήµου και την κατανοµή του προσωπικού στις αντίστοιχες θέσεις.  
� Συντάσσει τα απαιτούµενα εκ του Νόµου πιστοποιητικά. 
� Ανακοινώνει στο προσωπικό τις αποφάσεις του ∆ηµάρχου που αφορούν την 

υπηρεσιακή κατάσταση αυτού και τη λειτουργία των Υπηρεσιών.  
� Επιµελείται κάθε τι που ανάγεται στη σύνταξη των εκθέσεων υπηρεσιακής 

ικανότητας του προσωπικού. 
� Υποβάλλει στις αρµόδιες Υπηρεσίες στατιστικά στοιχεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην ισχύουσα νοµοθεσία. 
� ∆ιεξάγει κάθε εργασία και εκδίδει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την 

καταβολή βοηθηµάτων, πρόσθετης αποζηµίωσης ή επιδοµάτων στο προσωπικό του 
∆ήµου γενικά.  

� Μεριµνά για την εισαγωγική εκπαίδευση του προσωπικού και για τα λοιπά 
υλοποιούµενα εκπαιδευτικά προγράµµατα.  

� Μεριµνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου µε βάση τα 
προσόντα και τις ικανότητες των µε στόχο την καλύτερη δυνατή απόδοση στα πλαίσια 
της βελτίωσης των παρεχοµένων υπηρεσιών. 

� Μεριµνά για τη βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων στο χώρο εργασίας 
εφαρµόζοντας τις  νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε και 
ρυθµίζουν τις σχέσεις  του ∆ήµου µε το ανθρώπινο δυναµικό του. 

� Μεριµνά για την θέσπιση και την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 
των εργαζοµένων, σύµφωνα µε την νοµοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη 
στον τεχνικό ασφαλείας και το γιατρό εργασίας, που προσφέρουν τις αντίστοιχες 
υπηρεσίες τους στο ∆ήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές 
τους που καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.  

� Χορηγεί κάθε είδους  βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέµατα που άπτονται της 
απασχόλησής τους στο ∆ήµο. 

 
1.4 Τµήµα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
Το Τµήµα τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία περί 
αλλοδαπών και µετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που 
δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:  
� Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών. 
� Παραλαµβάνει και ελέγχει όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις, για την έκδοση όλων των κατηγοριών αδειών παραµονής 
αλλοδαπών στην Ελλάδα (σπουδών, εξαρτηµένης εργασίας, σύστασης 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, οικογενειακής συνένωσης κλπ) 

� Ελέγχει τη διεύθυνση κατοικίας του προσερχόµενου αλλοδαπού µε αίτηµα την 
έκδοση άδειας παραµονής. 

� ∆ιαβιβάζει τις παραληφθείσες αιτήσεις στη ∆ιεύθυνση Αλλοδαπών της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και παραλαµβάνει από αυτήν και διανέµει στους 
ενδιαφεροµένους τις άδειες διαµονής ενιαίου τύπου. 

� Φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη και διαχείριση των βεβαιώσεων ενιαίου τύπου και 
των προς επίδοση αδειών διαµονής. 

� Τηρεί ειδικό αρχείο µε αντίγραφα των δικαιολογητικών και των αποφάσεων αδειών 
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παραµονής, σε ειδικούς φακέλους, µε πλήρη σειρά και φροντίζει για την συνεχή 
ενηµέρωσή τους.  

� Επιλαµβάνεται όλων των θεµάτων των αλλοδαπών του ∆ήµου, που ανατίθενται 
στους ∆ήµους µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 

� Εισηγείται τη λήψη αναγκαίων µέτρων για την επίλυση προβληµάτων που αφορούν 
τους αλλοδαπούς. 

 
1.5.Τµήµα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού 
� Επιµελείται της µισθοδοσίας όλου του προσωπικού.  
� Συντάσσει τις µισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού του ∆ήµου ανά κωδικό 

υπηρεσίας του προϋπολογισµού, µε βάση τα παραστατικά στοιχεία, που συντάσσονται 
από τους αρµόδιους προϊστάµενους.  

� Ελέγχει και συντονίζει την παραπάνω διαδικασία και διαβιβάζει στη ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικών Υπηρεσιών τις µισθοδοτικές καταστάσεις έγκαιρα προς πληρωµή.  

� Συντάσσει βεβαιώσεις αποδοχών των εργαζοµένων µηνιαίες ή ετήσιες αναλόγως της 
χρήσης.  

� Εκδίδει βεβαιώσεις για ετήσια φορολογική χρήση. 
� Φροντίζει για την ασφάλιση του προσωπικού, συντάσσει τις ειδικές καταστάσεις για όλα 

τα ασφαλιστικά ταµεία, µε τα οποία βρίσκεται σε επικοινωνία για την επίλυση των επί 
µέρους θεµάτων.  

� Τηρεί τις µηχανογραφηµένες καταστάσεις ασφάλισης προσωπικού και φροντίζει για την 
έγκαιρη παράδοση των Ατοµικών ∆ελτίων Εισφορών στους εργαζόµενους. 

� Μεριµνά για την τακτική και έγκαιρη πληρωµή των κάθε είδους αποδοχών του 
προσωπικού του ∆ήµου.  

� Επιµελείται της διαδικασίας για την παρακράτηση και απόδοση των επιβαλλόµενων στο 
προσωπικό προστίµων.  

� Τηρεί αρχείο καταβληθέντων αµοιβών προσωπικού και αιρετών οργάνων του ∆ήµου και 
εκδίδει τις αντίστοιχες βεβαιώσεις αποδοχών.  

 
1.6. Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας και ∆ιαφάνειας 
 Το Τµήµα επιλαµβάνεται θεµάτων καθαριότητας των δηµοτικών κτιρίων, εποπτείας 
κλητήρων και θυρωρών και είναι αρµόδιο για το σχεδιασµό και την εφαρµογή συστηµάτων 
και διαδικασιών που επιδιώκουν τη διασφάλιση της διαφάνειας στις σχέσεις του ∆ήµου 
προς τρίτους. Ειδικότερα: 
� Μεριµνά για τη φύλαξη, την ασφάλεια  και την καθαριότητα των δηµοτικών κτιρίων. 
� Μεριµνά για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου. 
� Μεριµνά για τις µετακινήσεις και µεταφορές του προσωπικού του ∆ήµου. 
� Μεριµνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του ∆ήµου. 
� Τηρεί ειδικό αρχείο σε ό,τι αφορά τη σύσταση και τα όργανα διοίκησής των Νοµικών 

Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου καθώς και των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων. 
� Επιβλέπει τους κλητήρες των οποίων τα καθήκοντα είναι: 

1. να µεταφέρουν τα έγγραφα µεταξύ των Υπηρεσιών εντός και εκτός ∆ήµου. 
2. να χειρίζονται τα φωτοτυπικά µηχανήµατα του ∆ήµου και να φωτοτυπούν τα 

απαραίτητα έγγραφα. 
3. να εκτελούν ό,τι προσιδιάζει στη φύση της θέσης τους και επιβάλλεται από τις 

υπηρεσιακές ανάγκες. 
� Καθορίζει τα ωράρια των θυρωρών του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος. 
� Εποπτεύει τις καθαρίστριες, ώστε να φροντίζουν για τον επιµεληµένο καθαρισµό και 

την ευπρεπή εµφάνιση όλων των υπηρεσιακών χώρων ή επίπλων. 
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� Μεριµνά για την τήρηση του ωραρίου κλητήρων, θυρωρών και καθαριστριών. 
� Σχεδιάζει, ενηµερώνει τις Υπηρεσίες του ∆ήµου και µεριµνά για την εφαρµογή κάθε 

είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζουν την  διαφάνεια στις σχέσεις του 
∆ήµου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιµοποιεί κάθε πρόσφορο µέσο και κυρίως τις 
κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

� Μεριµνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο 
σε πληροφορίες που αφορούν τις Υπηρεσίες του ∆ήµου. 

� Μεριµνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δηµοτών 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. 

� ∆έχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δηµοτών, τους ενηµερώνει  για τα 
δικαιώµατα τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών 
τους και τους εφοδιάζει µε τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα. 

� Σχεδιάζει ειδικά προγράµµατα πληροφόρησης των δηµοτών για την εξέλιξη και 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ∆ήµου και µεριµνά για την πραγµατοποίησή τους.  

� Μεριµνά για την τήρηση µητρώου πολιτών προς τους οποίους ο ∆ήµος προσφέρει 
συγκεκριµένες υπηρεσίες. 

� Λειτουργεί τηλεφωνικές γραµµές επικοινωνίας πολιτών µε το ∆ήµο για την υποδοχή 
παραπόνων ή παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες. 

 
2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Η ∆ιεύθυνση  Οικονοµικών Υπηρεσιών  είναι αρµόδια  για την αποτελεσµατική  τήρηση 
των οικονοµικών προγραµµάτων λειτουργίας του ∆ήµου, τη σωστή απεικόνιση των 
οικονοµικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη 
διασφάλιση και αξιοποίηση 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.  
Οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  είναι οι εξής: 
 
2.1.   Τµήµα Λογιστηρίου  
� Τηρεί το σύστηµα λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων του ∆ήµου 

(Γενική και Αναλυτική λογιστική).  
� Τηρεί τις σχετικές λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία 

και στοιχεία που προβλέπονται από την νοµοθεσία. 
� Τηρεί τα  αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την 

ενηµέρωση του συστήµατος λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων του 
∆ήµου. 

� Τηρεί αρχείο Παραστατικών ∆ιαχείρισης των  προγραµµάτων και έργων  στα οποία 
συµµετέχει ο ∆ήµος και χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων ή από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στους ειδικούς κανονισµούς των φορέων από τους οποίους προέρχεται η σχετική 
χρηµατοδότηση. 

� Μεριµνά για την ετοιµασία των περιοδικών οικονοµικών αναφορών που σχετίζονται 
µε την πρόοδο των προηγουµένων προγραµµάτων και έργων.  

� Ελέγχει  την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου, την επάρκεια των αντίστοιχων πιστώσεων και 
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και την Οικονοµική Επιτροπή την έγκριση τους. 

� Εκκαθαρίζει τις πάσης φύσεως δαπάνες. 
� Εκδίδει τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής και υποβάλλει αυτά στην Υπηρεσία 

Επιτρόπου για τον προβλεπόµενο προληπτικό έλεγχο και αφού εγκριθούν  τα 
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αποστέλλει  στο Ταµείο για πληρωµή. 
� Τηρεί την διαδικασία παρακατάθεσης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και 

αποζηµιώσεων. 
� Επιµελείται την διαχείριση της Παγίας Προκαταβολής, εξοφλεί κάθε δαπάνη που 

µπορεί να πληρωθεί απ΄ αυτήν και προβαίνει στην αναπλήρωση της.  
 

2.2.  Τµήµα Εσόδων  
� Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων 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 ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νοµοθεσίας. 

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

� ∆ηµιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιµέρους ποσών που 
αποτελούν έσοδα του ∆ήµου. 

� Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλοµένων ποσών 
κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο. Καταρτίζει χρηµατικούς καταλόγους 
υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόµενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου, αφού 
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των 
αντίστοιχων εισπράξεων. 

� Μεριµνά για την ενηµέρωση των υπόχρεων ως προς την καταβολή των 
προηγούµενων οφειλοµένων ποσών, καθώς και για τα ένδικα µέσα που τους 
αφορούν ανά περίπτωση. 

� Μεταβιβάζει τους φακέλους µε τις απόψεις της Υπηρεσίας σε θέµατα προσφυγών 
στην Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών του ∆ήµου και στο αρµόδιο 
∆ιοικητικό ∆ικαστήριο για τις περιπτώσεις που άπτονται των αντικειµένων του 
Τµήµατος σε συνεργασία µε τη Νοµική Υπηρεσία και διατηρώντας σχετικό αρχείο. 

� Συνεργάζεται µε τα αντίστοιχα Τµήµατα για την παρακολούθηση και είσπραξη όλων 
των οικονοµικών υποχρεώσεων, που απορρέουν από τη λειτουργία παροχής 
υπηρεσιών του ∆ήµου µέσω του δηµοτικού κοιµητηρίου, κατάληψης κοινοχρήστων 
χώρων κλπ.  

� Τηρεί τις διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται µε την είσπραξη 
διαφόρων τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. 

� Αποστέλλει στη ∆ΕΗ σε µηνιαία βάση δισκέτα µεταβολών τετραγωνικών µέτρων, η 
οποία περιέχει αυξοµειώσεις αυτών στα ∆.Τ., ∆.Φ. & Τ.Α.Π. που έχουν προκύψει 
µετά από έλεγχο.  

� Εξετάζει όλα τα αιτήµατα των ευπαθών οµάδων πληθυσµού που σχετίζονται µε 
αναπροσαρµογή των τ.µ. ως προς την χρέωση ∆.Τ. 

� Μελετά και εισηγείται τη λήψη αποφάσεων περί τελών και δικαιωµάτων, φόρων και 
εισφορών, προστίµων, παραβόλων και λοιπών εσόδων και φροντίζει για την έγκαιρη 
είσπραξη κάθε απαίτησης του ∆ήµου. 

 
2.3.  Τµήµα Ταµείου 
� ∆ιενεργεί τις πληρωµές προς τους δικαιούχους (υπαλλήλους, προµηθευτές, 

εργολάβους κλπ) µε βάση τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµών του ∆ήµου και των 
ΝΠ∆∆, µετά από έλεγχο των δικαιολογητικών, που ορίζει ο νόµος καθώς και 
συλλογή όσων ορίζεται µέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης. 

� Καταγράφει τις διενεργούµενες πληρωµές σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες 
και µεριµνά για την απόδοση των πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ τρίτων, που 
αντιστοιχούν στα επιµέρους εντάλµατα πληρωµής. 
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� Παραλαµβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντιστοίχων 
οφειλοµένων στο ∆ήµο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και µεριµνά για την 
κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες. Φροντίζει για την λήψη 
αναγκαστικών µέτρων είσπραξης. 

� Εκδίδει την ενηµερότητα οφειλών, αφού ελέγξει την ύπαρξη ή µη βεβαιωµένων 
ληξιπρόθεσµων οφειλών σε βάρος των ενδιαφεροµένων χορήγησης οποιασδήποτε 
µορφής αδειών από τον ∆ήµο. 

� ∆ιενεργεί τις  εισπράξεις  των οφειλών προς τον ∆ήµο   και ενηµερώνει το λογιστικό 
σύστηµα του ∆ήµου  µε τις σχετικές ταµειακές εγγραφές. 

� Καταχωρεί τα έσοδα των ΝΠ∆∆ όπως αυτά κατατίθενται από τους αρµόδιους 
υπαλλήλους των νοµικών προσώπων συνοδευόµενα από τις αντίστοιχες 
καταστάσεις. 

� Φροντίζει και παρακολουθεί τις επιχορηγήσεις του ∆ήµου από διάφορους φορείς και 
τις χρηµατοδοτήσεις του ∆ήµου από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και κάθε είδους 
συµβάσεις και φροντίζει για την έγκαιρη και οµαλή είσπραξή τους. 

� 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 του ∆ήµου. 
� Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που 

χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση του λογιστικού συστήµατος του ∆ήµου µε τις 
ταµειακές εγγραφές. 

� Παρακολουθεί την ταµειακή ρευστότητα του ∆ήµου και των ΝΠ∆∆ και 
προγραµµατίζει τις πληρωµές σε συνεργασία και µε άλλες αρµόδιες Υπηρεσίες. 

� Φροντίζει για την σύνταξη του Ταµειακού Απολογισµού του ∆ήµου και των 
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και µεριµνά για την έγκρισή του από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

� Τηρεί αρχείο Απολογιστικών στοιχείων. 
� Προβαίνει σε µηνιαίο έλεγχο του βιβλίου τρεχούµενων λογαριασµών και ετήσιο 

κλείσιµο των βιβλίων που προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία. 
� Μεριµνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από ∆ηµόσιες 

Ελεγκτικές Υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε. 
� Μεριµνά για τη λήψη αναγκαστικών µέτρων είσπραξης. 
 

2.4. Τµήµα Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Πληροφόρησης 
� Μεριµνά για την τήρηση του συστήµατος κατάρτισης του προϋπολογισµού του 

∆ήµου. 
� Συνεργάζεται µε τις επιµέρους Υπηρεσίες του ∆ήµου για την παροχή οικονοµικών 

στοιχείων και κατευθύνσεων για τη σύνταξη του προϋπολογισµού σε συνάρτηση µε 
τα αντίστοιχα προγράµµατά τους. 

� Συλλέγει τις προτάσεις των Υπηρεσιών κατά τα ανωτέρω, διαµορφώνει και 
εισηγείται το τελικό σχέδιο του προϋπολογισµού του ∆ήµου  προς έγκριση από τα 
αρµόδια όργανα. 

� Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισµού, επισηµαίνει τις αποκλίσεις 
µεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών µεγεθών, µεριµνά για την  ερµηνεία 
των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες. 

� 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. 
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� Παρέχει κάθε είδους  πληροφόρηση προς τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου  και τις 
Υπηρεσίες του για την εξέλιξη των λογιστικών µεγεθών του ∆ήµου. 

� Παρακολουθεί και µεριµνά για την  εκπλήρωση όλων των φορολογικών  
υποχρεώσεων του ∆ήµου. 

� Συνεργάζεται µε τις Υπηρεσίες του ∆ήµου για την τήρηση των διαδικασιών 
αµφίδροµης ενηµέρωσης και ροής των οικονοµικών πληροφοριών που σχετίζονται 
µε την εκτέλεση και την αναµόρφωση του  προϋπολογισµού . 

� Μεριµνά  για τη σύνταξη των περιοδικών οικονοµικών απολογιστικών στοιχείων και 
τα υποβάλλει αρµοδίως, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

� Παρακολουθεί  την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταµειακών προγραµµάτων του 
∆ήµου.  

� ∆ιερευνά τις ταµειακές ανάγκες και  εισηγείται τις κατάλληλες  µεθόδους για την 
αντιµετώπιση των ταµειακών αναγκών του ∆ήµου.  

� Μεριµνά για την εφαρµογή  των αποφάσεων που σχετίζονται µε την κάλυψη των 
ταµειακών αναγκών του ∆ήµου. 

� Τηρεί ειδικά  συστήµατα λογιστικής και οικονοµικής διαχείρισης προγραµµάτων και 
έργων στα οποία συµµετέχει ο ∆ήµος και που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα 
δηµοσίων επενδύσεων ή από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους. 

� Τηρεί το αρχείο των  παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου 
(µηχανήµατα, οχήµατα, συσκευές, εξοπλισµός κλπ.) και παρακολουθεί την 
κατανοµή των παγίων αυτών στις Υπηρεσίες του ∆ήµου. 

� Παρακολουθεί και ελέγχει (πάντοτε σε συνεργασία µε το Τµήµα του Ταµείου) τη 
λογιστική συµφωνία των δοσοληπτικών λογαριασµών µε τράπεζες, προµηθευτές, 
πιστωτές και άλλους συναλλασσοµένους µε τον ∆ήµο, καθώς και των δοσοληπτικών 
λογαριασµών µε τα νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου. 

� Συνεργάζεται µε τις τράπεζες και µεριµνά για την αξιοποίηση των διαθεσίµων του 
∆ήµου. 

 
2.5. Τµήµα Προµηθειών, Αποθηκών  και ∆ηµοτικής Περιουσίας 
� Παραλαµβάνει τις µελέτες προµηθειών όλων των Υπηρεσιών του ∆ήµου.  
� Συντάσσει τις διάφορες διακηρύξεις, συγκεντρώνει τις προσφορές και συντάσσει τα 

εισηγητικά έγγραφα προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και την Οικονοµική Επιτροπή. 
� Έχει την ευθύνη για την απρόσκοπτη διαδικασία των διαγωνισµών και υλοποιεί τα 

αποτελέσµατα αυτών. 
� Ενηµερώνει τους τελικούς µειοδότες (προµηθευτές) για την έγκαιρη παράδοση των 

διαφόρων αντικειµένων και υλικών. 
� ∆ιενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκµηρίωση της διαθεσιµότητας των ειδών ή των 

υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το ∆ήµο και λαµβάνει στοιχεία τιµών αυτών. 
� Φροντίζει για την προµήθεια όλων των ειδών και υλικών που χρειάζονται οι 

Υπηρεσίες του ∆ήµου και ενεργεί όλες τις πράξεις που απαιτούνται µέχρι να 
υπογραφούν από τις αρµόδιες επιτροπές τα οριστικά πρωτόκολλα παραλαβής και να 
παραδοθούν στις αποθήκες του ∆ήµου τα πιο πάνω είδη. 

� Καταχωρεί όλα τα παραστατικά των προµηθευοµένων ειδών στο αρχείο αποθήκης  
πριν την ενταλµατοποίησή τους. 

� ∆ιαχειρίζεται την εν γένει κινητή περιουσία του ∆ήµου (κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία). 

� Τηρεί αρχείο συµβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προµήθειες που αναθέτει ο ∆ήµος.  
� Εποπτεύει και διαχειρίζεται ενιαία τις διάφορες αποθήκες του ∆ήµου για την ορθή 

εκτέλεση των αρµοδιοτήτων που έχει κάθε µία από αυτές ανάλογα µε το είδος που 
αποθηκεύει και τον χώρο που βρίσκεται, παρακολουθεί δε όλα τα κινητά 
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περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου από την εισαγωγή στις αποθήκες µέχρι την 
εξαγωγή από αυτές. Παράλληλα παρακολουθεί τα αποθέµατα και εισηγείται την 
ανάγκη ανανέωσής τους. 

� Φροντίζει την τήρηση των βιβλίων που προβλέπει η σχετική νοµοθεσία και 
εισηγείται την εκποίηση ή καταστροφή του άχρηστου υλικού του ∆ήµου. 

� Τηρεί Μητρώα Ακίνητης ∆ηµοτικής Περιουσίας µε ξεχωριστούς φακέλους για κάθε 
ακίνητο και κοινόχρηστο χώρο σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες Υπηρεσίες, 
συνθέτοντας κατά αυτόν τον τρόπο µια πλήρως ενηµερωµένη εικόνα των Ακίνητων 
Περιουσιακών Στοιχείων του ∆ήµου.  

� Επιµελείται και υλοποιεί την οικονοµική ασφάλιση όλης της ∆ηµοτικής, κινητής και 
ακίνητης περιουσίας και τηρεί τους αντίστοιχους φακέλους. 

� Στον τοµέα της εκµίσθωσης των περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου και σε 
συνεργασία πάντα µε τις αντίστοιχες εµπλεκόµενες Υπηρεσίες και όργανα του 
∆ήµου (∆ηµοτικό Συµβούλιο, Οικονοµική  Επιτροπή, Νοµική Υπηρεσία, Τµήµα 
Εσόδων κλπ) µεριµνά και επιµελείται: 

1. Την σύνταξη των διακηρύξεων των συγκεκριµένων δηµοπρασιών. 
2. Την κατάρτιση, την έγκαιρη υπογραφή των µισθωτηρίων συµβολαίων και 

την ακριβή από κάθε άποψη εκτέλεση των όρων των συµβολαίων από τους 
υπόχρεους µισθωτές ενεργώντας κατά περίπτωση τα δέοντα. 

3. Την τήρηση των βιβλίων στα οποία απεικονίζονται κατά τάξη οι µισθωτές 
για κάθε ένα από τα περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου, ο σκοπός της χρήσης, 
το µίσθωµα ο χρόνος έναρξης και λήξης της µίσθωσης καθώς και των 
ιδιαιτέρων φακέλων για κάθε µίσθωση. 

4. Τη συστηµατική παρακολούθηση του χρόνου λήξης των µισθωµάτων για τις 
έγκαιρες ενέργειες προς επαναµίσθωση αυτών. 

5. Την παρακολούθηση και την εφαρµογή σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες των ενοικιοστασιακών διατάξεων. 

 
2.6. Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης  Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων  

� Μελετά και εισηγείται τη ρύθµιση θεµάτων εµπορικής δραστηριότητας που 
επηρεάζουν τις λειτουργίες, το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. Τα θέµατα αυτά αφορούν ιδίως: 

o Τον καθορισµό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εµπορικών 
δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εµποροπανηγύρεις). 

o Τον καθορισµό των χώρων και των όρων για την προσωρινή διαµονή 
µετακινουµένων πληθυσµιακών οµάδων. 

o Τον καθορισµό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήµισης. 
o Τον προσδιορισµό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και 

εγκατάσταση καταστηµάτων και επιχειρήσεων, στο βαθµό που επηρεάζουν το 
περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης. 

o Τον προσδιορισµό των όρων και των ωρών λειτουργίας µουσικής σε 
καταστήµατα. 

o Τον καθορισµό των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των  αρτεργατών. 
o Τον καθορισµό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστηµάτων και 

επιχειρήσεων. 
o Τον καθορισµό των ανώτατου αριθµού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου 

εµπορίου και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εµπορίου. 
o Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών. 
o Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και 

επαγγελµατιών των λαϊκών αγορών. 

ΑΔΑ: ΒΕΦΦΩΕΒ-Υ0Ν



 35

o Την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη χορήγηση αδειών 
εκµετάλλευσης περιπτέρων. 

o Τη λήψη απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό των ωρών ανοίγµατος, 
µεσηµβρινής διακοπής και κλεισίµατος των φαρµακείων και φαρµακαποθηκών, 
καθώς και τον καθορισµό για κάθε έτος του αριθµού των φαρµακείων που 
διηµερεύουν και διανυκτερεύουν. 

� Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρµογή των αποφάσεων των σχετικών µε τα 
προηγούµενα θέµατα εµπορικής δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη µέτρων, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

� Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς  κατά τις 
ειδικότερες προβλέψεις του νόµου. 

� Μεριµνά για την προστασία του καταναλωτή µε τη δηµιουργία και λειτουργία 
µηχανισµών ενηµέρωσής του (π.χ. Γραφείο Ενηµέρωσης Καταναλωτή).  

� Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισµού για την εξώδικη 
επίλυση των διαφορών ανάµεσα σε προµηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις 
καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισµάτων της οικείας επιτροπής καθώς και  µητρώο 
καταναλωτών. 

� Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εµπορικών και γενικών 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο 
µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως: 

o Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστηµάτων και 
επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων 
καθορίζονται από την νοµοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονοµικούς 
κανονισµούς και διατάξεις. 

o Την ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος κατ΄ 
άρθρο 80 του Κ∆Κ. 

o Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηµατογράφων, θεάτρων και παρεµφερών 
επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεποµένων επιθεωρήσεων. 

o Την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων και διαφόρων ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, µουσικών 
συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από 
την ισχύουσα νοµοθεσία.  

o Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου. 
o Τη λειτουργία µουσικών οργάνων. 
o Την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, εµποροπανηγύρεων και 

υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών. 
o Την εγκατάσταση και χρήση του οικήµατος για την άσκηση δραστηριότητας 

από εκδιδόµενα πρόσωπα.  
o Τη διενέργεια διαφήµισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήµισης, 

την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισµού επαγγελµατικής δραστηριότητας 
σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την 
προβολή δραστηριοτήτων σε νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς 
σκοπούς.  

o Τη λειτουργία καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων. 
o Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εµπορίου . 
o Την  άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου.  
o Την συµµετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές. 
o Την άσκηση επαγγέλµατος κουρέα, κοµµωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών 

και ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και 
Πειθαρχικού Συµβουλίου, σε συνεργασία µε την  υπηρεσία ∆ηµόσιας 
Υγείας. 
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o Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου. 
o Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των ∆ιεθνών), τη ρύθµιση θεµάτων 

λειτουργίας τους και την  εποπτεία αυτών. 
o Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασµένων µόνιµα ή προσωρινά ή 

υπαίθριων ή µικτών. 
� Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι 

ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη µέτρων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίµων. 

� Ελέγχει την  εφαρµογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήµισης,  των προδιαγραφών 
των διαφηµιστικών πλαισίων και επιγραφών και εισηγείται την επιβολή των 
προβλεπόµενων προστίµων, µε τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
2.7. Τµήµα ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου 

� Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις και τους ειδικότερους κανονισµούς λειτουργίας του ∆ήµου. 

� Μεριµνά για τη δηµιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς 
και για τη χορήγηση άδεις ταφής και αποτέφρωσης νεκρών. 

� Συγκροτεί, οργανώνει και συντονίζει τα συνεργεία του Τµήµατος (εργάτες, 
συντηρητές κλπ). 

� Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους 
πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται µε τη λειτουργία του ∆ηµοτικού 
Κοιµητηρίου. 

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

� Μεριµνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσµηση των χώρων των κοιµητηρίων 
καθώς και για τη συντήρηση/ κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών 
υποδοµών και πρασίνου του κοιµητηρίου. 

 
3. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ∆ιεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών  είναι αρµόδια  για τη µελέτη, εκτέλεση και συντήρηση 
των κάθε είδους τεχνικών έργων του ∆ήµου, µε στόχο την έγκαιρη, οικονοµική και άριστη 
από επιστηµονικής απόψεως πραγµατοποίησή τους. Συγχρόνως είναι αρµόδια για την 
εξασφάλιση βελτιωµένων συνθηκών ασφαλούς µετακίνησης και κυκλοφορίας των πολιτών 
και των οχηµάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση σχετικών 
αδειών κυρίως στον τοµέα των µεταφορών. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης 
στο πλαίσιο της αποστολής της,  καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, 
∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  είναι οι 
εξής: 

 
3.1. Τµήµα Κατασκευής Έργων  

� Επιµελείται και έχει την ευθύνη των διαδικασιών εκτέλεσης, πιστοποίησης και 
παραλαβής πάσης φύσεως τεχνικών έργων της ∆ιεύθυνσης και των Νοµικών 
Προσώπων του ∆ήµου. 

� Παρακολουθεί άµεσα και ελέγχει σε συνεργασία µε τον Προϊστάµενο της 
∆ιεύθυνσης τα εκτελούµενα έργα. 

� Μεριµνά για τη σύνταξη των επιµετρήσεων και όλων των απαραιτήτων στοιχείων 
για την προώθηση των έργων (ανακεφαλαιωτικοί πίνακες, λογαριασµοί κλπ.) 

� Έχει την ευθύνη της επικοινωνίας µε τις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης σε σχέση µε 
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τα τεχνικά έργα του ∆ήµου και της προετοιµασίας και υποβολής όλων των 
εκθέσεων, δελτίων προόδου και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται για τα 
συγχρηµατοδοτούµενα έργα. 

� Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων των αναδόχων των έργων. 
� Φροντίζει για τη σύνταξη διαγραµµάτων και παραστατικών χαρτών και πινάκων 

σχετικών µε την πορεία εκτέλεσης των έργων και συνεργάζεται µε τον Προϊστάµενο 
της ∆ιεύθυνσής του για τον ορισµό των επιβλεπόντων έργων. 

� Μεριµνά για την αποστολή των απαραιτήτων δειγµάτων στο Εργαστήριο ∆ηµοσίων 
Έργων και τη διενέργεια των σχετικών δοκιµαστικών ελέγχων. 

� Μεριµνά για την τήρηση των ηµερολογίων των τεχνικών έργων. 
� Μεριµνά για τη λήψη µέτρων ασφαλείας από τον ανάδοχο κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των έργων 
� Παρακολουθεί την κατάσταση των περαιωθέντων έργων και µεριµνά για την 

παραλαβή τους και τη συντήρησή τους. 
� Ενηµερώνει το βιβλίο έργων που τηρείται στο Τµήµα Μελετών Έργων. 
� Εισηγείται για την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών. 
� Μεριµνά για τη συλλογή, σύνταξη και έγκριση των απαραίτητων στοιχείων που 

αφορούν ανταποδοτικά έργα, όπως η νοµοθεσία ορίζει, και τα γνωστοποιεί στη 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών για τις δικές της ενέργειες. 

� Παρέχει πληροφορίες και στοιχεία στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου, που άπτονται της αρµοδιότητάς του. 

� Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τµήµατος που εκτελούνται µε αυτεπιστασία.  
� Φροντίζει για την παρακολούθηση και τήρηση της νοµοθεσίας που έχει σχέση µε το 

αντικείµενο του Τµήµατος             
� Μεριµνά σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες αρµόδιες Υπηρεσίες για τον έλεγχο της 

κατάστασης των ∆ηµοτικών Κτιρίων, την καταγραφή τυχόν ζηµιών και την 
επιδιόρθωση αυτών. 

� Μεριµνά για τον έλεγχο της κατάστασης των Σχολικών Κτιρίων, την καταγραφή 
τυχόν ζηµιών, την αξιολόγηση, τον προγραµµατισµό και την αποκατάσταση αυτών. 

� Μεριµνά και έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της κατάστασης του οδικού δικτύου του 
∆ήµου και του εξοπλισµού του, την καταγραφή τυχόν ζηµιών, την αξιολόγηση, τον 
προγραµµατισµό και την αποκατάσταση αυτών και τηρεί το ειδικό βιβλίο, όπως η 
νοµοθεσία ορίζει. 

� Μεριµνά για τον έλεγχο της κατάστασης των κοινοχρήστων χώρων, την καταγραφή 
τυχόν ζηµιών, την αξιολόγηση, τον προγραµµατισµό και την αποκατάσταση αυτών. 

� Συντηρεί τη σήµανση και διαγράµµιση οδών. 
� Επιµελείται σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου και τα 

Νοµικά Πρόσωπα την συντήρηση των εγκαταστάσεων τους. 
� Τηρεί αρχείο συντηρήσεων. 
� Μεριµνά για την πλήρη αποκατάσταση των τοµών που εκτελέσθηκαν και των 

φθορών που έγιναν σε βάρος των οδών και πεζοδροµίων από τρίτους και εισηγείται 
τη λήψη των επιβαλλοµένων µέτρων κατά των αρνουµένων ή εκτελούντων αυτές µε 
πληµµέλεια. 

� Μεριµνά για την ορθολογική αξιοποίηση του εργατοτεχνικού προσωπικού που 
υπηρετεί στο Τµήµα καθώς και των υλικών των έργων που εκτελούνται µε 
αυτεπιστασία. 

� Μεριµνά για τη διαφύλαξη και προστασία του τεχνικού και µηχανολογικού 
εξοπλισµού που χρησιµοποιεί. 

� Μεριµνά για την διαφύλαξη, προστασία, συντήρηση των µικροεργαλείων καθώς και 
για την ασφαλή αποθήκευση των υλικών. 

ΑΔΑ: ΒΕΦΦΩΕΒ-Υ0Ν



 38

� Φροντίζει για την ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών και των κοινοχρήστων 
χώρων καθώς και για την πιστοποίηση αυτών. 

� Προτείνει νέους χώρους και σχεδιάζει την αναβάθµιση, λειτουργικότητα και 
ασφάλεια των οργάνων των παιδικών χαρών σύµφωνα µε τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και 
τα ευρωπαϊκά. 

� Καταγράφει τις φθορές που ενδεχοµένως παρατηρηθούν. 
� Εισηγείται την αντικατάσταση κατεστραµµένου και την προµήθεια νέου εξοπλισµού 

κοινοχρήστων χώρων πρασίνου (παγκάκια, καλάθια απορριµµάτων, φυτοδοχείων 
κ.λ.π.) 

 
3.2. Τµήµα  Μελετών 

� Προγραµµατίζει και εισηγείται αρµοδίως το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα. 
� Επιµελείται και έχει την ευθύνη για τη σύνταξη όλων των µελετών πάσης φύσεως 

τεχνικών έργων και των προµηθειών µε τεχνικό αντικείµενο, που περιλαµβάνονται 
στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και στον προϋπολογισµό των Νοµικών 
Προσώπων αυτού. Συγκεντρώνει προκαταρκτικά στοιχεία µε βάση τα προγράµµατα 
µακροχρονίου τεχνικού προγραµµατισµού και συντάσσει τις απαιτούµενες 
προµελέτες. 

� Συντάσσει όλα τα τεύχη των τεχνικών µελετών έργων και µεριµνά για την θεώρησή 
τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

� ∆ιαβιβάζει τις µελέτες προµηθειών µε τεχνικό αντικείµενο στο Τµήµα Προµηθειών, 
Αποθηκών και ∆ηµοτικής Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

� Επιµελείται και έχει την ευθύνη όλων των διαδικασιών ωρίµανσης τεχνικών έργων 
και τηρεί τον σχετικό φάκελο. 

� Συντάσσει και υποβάλλει στην αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή φάκελο πρότασης για 
χρηµατοδότηση έργου και έχει την ευθύνη της σχετικής επικοινωνίας. 

� Εισηγείται για τη σκοπιµότητα ανάθεσης συγκεκριµένων µελετών τεχνικών έργων 
σε τρίτους εκτός του ∆ήµου (προµελέτες, προκαταρκτικές µελέτες, οριστικές 
µελέτες, µελέτες εφαρµογής), συντάσσει τον απαραίτητο φάκελο προκειµένου να 
ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσης της µελέτης. 

� Παρακολουθεί, επιβλέπει την πορεία µελετών που έχουν ανατεθεί από το ∆ήµο και 
συντάσσονται από µελετητικά ιδιωτικά γραφεία και εισηγείται στον Προϊστάµενο 
της ∆ιεύθυνσης τον ορισµό των επιβλεπόντων. 

� Μεριµνά για τη διασφάλιση των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων και κυριότητας 
ακινήτων (έκδοση οικοδοµικών αδειών, κλπ). 

� Μεριµνά για κάθε θέµα που έχει σχέση µε µελέτες έργων. 
� ∆ιενεργεί αυτοψίες και µετρήσεις απαραίτητες για τη σύνταξη µελετών. Με ευθύνη 

του Τµήµατος τηρείται ειδικό βιβλίο έργων, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και το οποίο 
ενηµερώνεται από τα αρµόδια Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης. 

� Εισηγείται στη ∆ιοίκηση την έγκριση των µελετών των έργων και τον τρόπο 
εκτέλεσής τους, κατόπιν εκτίµησης των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών των 
διαφόρων έργων.  

� Μεριµνά και επιµελείται τα τεύχη δηµοπράτησης (σχέδιο διακήρυξης, περίληψη 
διακήρυξης, κλπ) και εισηγείται αρµοδίως την έγκριση διάθεσης πίστωσης και την 
κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης. 

� Επιµελείται των διαδικασιών προετοιµασίας και κατακύρωσης δηµοπράτησης 
τεχνικών έργων και µελετών τεχνικών έργων. 

� Επιµελείται των διαδικασιών για την υπογραφή συµβάσεων. Μετά την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών ανάθεσης έργου διαβιβάζει τον αντίστοιχο φάκελο έργου στο 
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Τµήµα Κατασκευών της ∆ιεύθυνσης. 
� Παρακολουθεί και τηρεί τη νοµοθεσία, που έχει σχέση µε το αντικείµενο του Τµή-

µατος. 
� Επιµελείται και έχει την ευθύνη για την σύνταξη και την διαδικασία έγκρισης όλων 

των κυκλοφοριακών µελετών. Ειδικότερα: 
o Μεριµνά για τυχόν τροποποιήσεις κυκλοφοριακών µελετών και φροντίζει για 

την έγκρισή τους. 
o Μεριµνά για την εφαρµογή και υλοποίηση των εγκεκριµένων κυκλοφοριακών 

ρυθµίσεων σε συνεργασία µε το Τµήµα Κατασκευών. 
o Υποβάλλει προτάσεις για έργα και προµήθειες σχετικά µε το αντικείµενο του. 
o Τηρεί αρχείο κυκλοφοριακών ρυθµίσεων σε ειδικό βιβλίο. 
 

3.3. Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Εφαρµογών και Σηµατοδότησης 
� Επιµελείται και έχει την ευθύνη για τη σύνταξη όλων των µελετών 

ηλεκτροµηχανολογικών έργων και των προµηθειών µε τεχνικό αντικείµενο, που 
περιλαµβάνονται στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και στον προϋπολογισµό των 
Νοµικών Προσώπων αυτού. 

� Ενηµερώνει το ειδικό βιβλίο έργων που τηρείται στο Τµήµα Μελετών. 
� ∆ιαβιβάζει τις Ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες στο Τµήµα Μελετών που 

προετοιµάζει τα τεύχη δηµοπράτησης.  
� ∆ιαβιβάζει τις µελέτες προµηθειών µε τεχνικό αντικείµενο στο Τµήµα Προµηθειών, 

Αποθηκών και ∆ηµοτικής Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
� Επιµελείται της συντήρησης κάθε ηλεκτρολογικής εγκαταστάσεως του ∆ήµου ή 

άλλης εξαρτηµένης υπηρεσίας ή Νοµικού Προσώπου. 
� Παρακολουθεί τη λειτουργία όλων των µηχανολογικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου 

και των Ν.Π. (ανελκυστήρες, τηλεφωνικά κέντρα κλπ). 
� Προγραµµατίζει και εισηγείται τη συντήρησή τους ή την αντικατάστασή τους. 
� Εκτελεί τα µε αυτεπιστασία έργα ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου. 
� Μεριµνά για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων σε συνεργασία µε τις Υπηρεσίες του 

∆ήµου για την προµήθεια πάσης φύσεως ηλεκτροµηχανολογικού υλικού. 
� Ενηµερώνει τη ∆ΕΗ για τυχόν βλάβη στο δίκτυό της που δηµιουργεί προβλήµατα 

στο φωτισµό των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων. 
� Υποβάλλει προτάσεις για έργα και προµήθειες σχετικά µε το αντικείµενο του 

γραφείου λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου και των 
Νοµικών Προσώπων του. 

� Ενεργεί τη φωταγώγηση των χώρων στους οποίους ο ∆ήµος και τα Νοµικά 
Πρόσωπα διοργανώνουν κάθε µορφή εκδήλωσης. 

� Φροντίζει για την αντικατάσταση των µη λειτουργικών λαµπτήρων και φωτιστικών 
σωµάτων του δικτύου. 

� Μεριµνά για την άρτια ηλεκτροδότηση όλων των εκδηλώσεων που τελούν υπό την 
αιγίδα του ∆ήµου. 

� Φροντίζει ιδιαιτέρως την καταγραφή των διαφόρων βλαβών σε ειδικό βιβλίο και την 
εν συνεχεία έγκαιρη επέµβαση και αποκατάσταση αυτών. 

� Μεριµνά για την ορθολογική αξιοποίηση του εργατοτεχνικού προσωπικού που 
υπηρετεί στο Τµήµα καθώς και των υλικών των έργων που εκτελούνται µε 
αυτεπιστασία. 

� Μεριµνά για τη διαφύλαξη και προστασία του τεχνικού και µηχανολογικού 
εξοπλισµού, που χρησιµοποιεί. 

� Μεριµνά για την διαφύλαξη, προστασία, συντήρηση των µικροεργαλείων καθώς και 
για την ασφαλή αποθήκευση των υλικών. 
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� Μεριµνά για τη συντήρηση, επισκευή, επέκταση του δικτύου φωτεινής 
σηµατοδότησης και τη ρύθµιση της κυκλοφορίας µέσα στα όρια του ∆ήµου. 

� Μεριµνά για την εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών 
πινακίδων στην περιοχή του ∆ήµου (πινακίδες ονοµασίας οδών και πλατειών, 
αρίθµησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχοµένους, πινακίδες 
στάσεων συγκοινωνιακών µέσων κλπ). 

� Επιµελείται των διαδικασιών που αφορούν κεραίες κινητής τηλεφωνίας. 
� Παρακολουθεί και τηρεί τη νοµοθεσία που έχει σχέση µε το αντικείµενο του Τµή-

µατος. 
 

3.4. Τµήµα Συγκοινωνιών και  Κυκλοφορίας 
� Παρακολουθεί και τηρεί τη νοµοθεσία, που έχει σχέση µε το αντικείµενο του Τµήµατος. 
� Μεριµνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο 

∆ήµο και τη ρύθµιση σχετικών θεµάτων. Στο πλαίσιο αυτό: 
o Μεριµνά για την άσκηση, µε δυνατότητα επιβολής κοµίστρου, 

συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της µετακίνησης των κατοίκων 
της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάµενη 
γραµµή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε µε 
ιδιόκτητα µέσα, είτε µε τη χρήση µισθωµένων µέσων και υπηρεσιών. 

o Μεριµνά για τη διενέργεια µεταφορών για τη µετακίνηση κατοίκων που 
ανήκουν σε κοινωνικές οµάδες (άτοµα µε αναπηρία, ηλικιωµένοι, παιδιά), 
είναι εργαζόµενοι στο ∆ήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα, ή είναι µαθητές 
που µετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο. 

o Καθορίζει  τις αστικές γραµµές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη 
διαδροµή, τις στάσεις και το τέρµα των αντίστοιχων γραµµών. 

o Εισηγείται τον καθορισµό κοµίστρων των αστικών φορέων παροχής 
συγκοινωνιακού έργου. 

o Καθορίζει  τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής 
επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραµµών. 

o Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον 
κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ηµερολογιακού έτους. 

� Μεριµνά  και εισηγείται τη λήψη µέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη 
διευκόλυνση των µετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό: 

o Μεριµνά για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, τον καθορισµό πεζοδρόµων, 
µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.  

o Μεριµνά για την αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων σε συνεργασία 
µε τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

o Ρυθµίζει τα θέµατα στάθµευσης των αυτοκινήτων και µεριµνά για τη 
δηµιουργία χώρων στάθµευσης τροχοφόρων και µε δυνατότητα µίσθωσης 
ακινήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

o Λαµβάνει µέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους 
χώρους, 

o Μεριµνά για την ονοµασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων, 
αρίθµηση κτισµάτων  κλπ. 

o Απαγορεύει τη δηµιουργία θέσεων στάθµευσης σε συγκεκριµένους χώρους. 
o Μεριµνά για την παραλαβή των αποσυροµένων δικύκλων, µοτοσυκλετών και 

µοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήµατα του Ο∆∆Υ. 
o Καθορίζει το εξωτερικό χρώµα των ΤΑΞΙ. 
o Επιµελείται της αποµάκρυνσης παράνοµων διαφηµιστικών    πινακίδων. 
o Φροντίζει τη σήµανση, διαγράµµιση οδών, τοποθέτηση και συντήρηση 

προστατευτικών µέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχηµάτων και 
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πεζών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων. 
o Μεριµνά για την έγκριση και χορήγηση αδειών στάθµευσης οχηµάτων 

(ΑΜΑ, φορτοεκφορτώσεις εµπορευµάτων κλπ). 
o Χορηγεί άδειες κατάληψης πεζοδροµίων και κοινοχρήστων χώρων, όπου 

επιτρέπεται. 
o Εκδίδει τις άδειες για την από τρίτους εκτέλεση διαφόρων εργασιών επί των 

δηµοτικών οδών, πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων. 
� Μεριµνά  και λαµβάνει µέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των 

κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυµονούν κινδύνους, σε συνεργασία και µε τη 
∆ηµοτική Αστυνοµία. Στο πλαίσιο αυτό :  
o Ελέγχει τη  σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς.  
o Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων όσων εκτελούν έργα και εναποθέτουν 

υλικά και εργαλεία στις οδούς. 
o Λαµβάνει και ελέγχει την εφαρµογή µέτρων για την προστασία από επικίνδυνες 

οικοδοµές, και από έλλειψη µέτρων ασφάλειας και υγιεινής, και ελέγχει  τα 
υφιστάµενα µέτρα ασφάλειας  σε εργασίες που εκτελούνται. 

 
3.5. Τµήµα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών 

� Ρυθµίζει κάθε θέµα που αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση 
ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελµατικών 
αδειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

� Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, 
φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών µηχανηµάτων  και ελέγχει τη 
λειτουργία τους. 

� Παρακολουθεί και τηρεί τη νοµοθεσία που έχει σχέση µε το αντικείµενο του Τµή-
µατος. 

� Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, 
πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων. 

� Μεριµνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελµάτων στον τοµέα των 
µεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό: 

o Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος τεχνιτών επισκευής και 
συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων. 

o Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα επιβατών και 
εµπορευµάτων. 

o Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις  άδειες εκγυµναστών, καθώς 
και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και 
µοτοσικλετών. 

o Εκδίδει τις  άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και 
συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και λοιπών 
συναφών εγκαταστάσεων και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς 
ελέγχους. 

o Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής 
αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ),  και  
παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων. 

o Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής 
αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστηµάτων περιορισµού ταχυτήτων. 

o Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόµενων 
οχηµάτων. 

 
 
 

ΑΔΑ: ΒΕΦΦΩΕΒ-Υ0Ν



 42

 
 

4. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ 
Η ∆ιεύθυνση Υπηρεσίας ∆όµησης  είναι αρµόδια για την εφαρµογή του πολεοδοµικού 
σχεδιασµού, την έκδοση και έλεγχο εφαρµογής των οικοδοµικών αδειών και  τον έλεγχο 
των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο 
της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, Προεδρικών 
∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων της ∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας ∆όµησης 
είναι οι εξής: 
 

4.1. Τµήµα Γραµµατείας, Αρχείου  και Πρωτοκόλλου 
� Παρέχει τη διοικητική υποστήριξη όλων των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης (τήρηση 

πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση των εισερχοµένων και εξερχόµενων 
εγγράφων) και χορηγεί ακριβή αντίγραφα από το γενικό αρχείο εγγράφων της 
Υπηρεσίας σε υπαλλήλους και πολίτες. 

� Παρακολουθεί τα θέµατα του προσωπικού, που υπηρετεί στη ∆ιεύθυνση.  
� Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη της Ε.Π.Α.Ε. και του ΣΧΟΠ, όπως ισχύουν 

εκάστοτε. 
� Αρχειοθετεί και διακινεί τους φακέλους έκδοσης  οικοδοµικών αδειών.  
� Τηρεί αλφαβητικά ευρετήρια των οικοδοµικών αδειών που εκδόθηκαν κατά έτος. 
� ∆ιανέµει στα Τµήµατα τις αιτήσεις, φακέλους και έγγραφα τα οποία εισέρχονται και 

πρωτοκολλούνται καθηµερινά από πολίτες και Υπηρεσίες. 
� Συγκεντρώνει τις αιτήσεις εκδήλωσης αναγκών σε προµήθειες ειδών από τα Τµήµατα 

της ∆ιεύθυνσης. 
� Συντάσσει µηνιαίες καταστάσεις, που αφορούν τη διακίνηση των φακέλων των 

οικοδοµικών αδειών από την ηµεροµηνία υποβολής τους µέχρι την έκδοση της 
οικοδοµικής άδειας και τις οποίες αποστέλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών και τις 
αναρτά στην Υπηρεσία. 

� Συντάσσει µηνιαίες καταστάσεις των οικοδοµικών αδειών και τις αποστέλλει στη 
Στατιστική Υπηρεσία. 

� Τηρεί το αρχείο όλης της ∆ιεύθυνσης. 
 

4.2 Τµήµα Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών 
� Παραλαµβάνει και ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλοµένων φακέλων για την έκδοση 

οικοδοµικών αδειών. 
� Εκδίδει όλες τις οικοδοµικές άδειες (νέες οικοδοµές, περιτοιχίσεις, επιχωµάτωση,  κοπή 

δένδρων, νοµιµοποιήσεις  κ.λ.π.). 
� Ελέγχει τις υποβαλλόµενες µελέτες αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές, 

ηλεκτροµηχανολογικές, θερµοµόνωσης, παθητικής πυροπροστασίας, ενεργειακής 
απόδοσης και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση 
οικοδοµικών αδειών, κατά τις ρυθµίσεις της σχετικής νοµοθεσίας.  

� Αναθεωρεί και ενηµερώνει τις οικοδοµικές άδειες και εγκρίνει εργασίες µικρής 
κλίµακας. 

� Χορηγεί  βεβαιώσεις αρτιότητας και οικοδοµησιµότητας οικοπέδων. 
� Χορηγεί βεβαιώσεις για ηλεκτροδότηση γηπέδων, θερµοκηπίων, έργων ∆ήµων. 
� Εκδίδει τις νοµιµοποιήσεις κτισµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 1577/1985. 
� Εκδίδει τις νοµιµοποιήσεις κτισµάτων σύµφωνα µε το Ν. 1512/1985. 
� Εκδίδει πράξεις έγκρισης κτισµάτων προϋφισταµένων του έτους 1923 και του 1955. 
� Χορηγεί  άδειες αλλαγής χρήσης. 
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� Χορηγεί βεβαιώσεις κύριας χρήσης. 
� Ελέγχει το σύννοµο των οικοδοµικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή 

ανάκληση αδειών, εφ΄ όσον απαιτείται. 
� Μεριµνά για την σύνταξη τοπογραφικών διαγραµµάτων  και όλων των απαραίτητων 

στοιχείων για την σύνταξη ανάπλασης ορισµένης περιοχής. 
� Εκδίδει απόφαση για τον καθορισµό µεµονωµένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των 

οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται µέσα σε έξι έτη από την 
έκδοση της οικοδοµικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης. 

� Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δοµικής ή µηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση 
κεραίας σταθµού στην ξηρά, σύµφωνα µε το άρθρο 24 α΄ του Ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 
Α΄), όπως ισχύει, και  την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες. 

 
4.3. Τµήµα Τοπογραφικών Εφαρµογών και Απαλλοτριώσεων 

� Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθµιστικών σχεδίων και των πολεοδοµικών µελετών για 
την επέκταση / τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του ∆ήµου. 

� Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων / αναθεώρησης των ρυµοτοµικών 
σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του ∆ήµου. 

� Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισµένης περιοχής 
� Ελέγχει την εφαρµογή ρυµοτοµικών και πολεοδοµικών σχεδίων, σύµφωνα µε τις 

αρµοδιότητες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρµογές αυτές 
περιλαµβάνουν ιδίως: 
o Τον έλεγχο εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των 

πινακίδων εφαρµογής. 
o Τη σύνταξη διαγραµµάτων εφαρµογής και διαγραµµάτων διαµορφωµένης 

κατάστασης. 
o Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραµµάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων 

τακτοποιήσεως και αναλογισµού ή πράξεων εφαρµογής. 
o Την επίβλεψη τοπογραφικών µελετών και µελετών Πράξεων Εφαρµογής Σ.Π. 
o Τη σύνταξη Πράξεων Εφαρµογής (Συνολική, Μεµονωµένη, ∆ιορθωτική). 
o Τη σύνταξη των πράξεων αναλογισµού, αποζηµιώσεων, τακτοποίησης, 

προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του Ν∆ 17/7/1923 συµπεριλαµβανοµένων 
διαδικασιών. 

o Την εφαρµογή πολεοδοµικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν 
έχουν γενικότερο χαρακτήρα. 

o Τον  έλεγχο εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο έδαφος, κατ΄ άρθρο115 Κ.Β.Π.Ν. 
o Την εφαρµογή εγκεκριµένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ.1 

του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν. 
� Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυµοτοµικών διαγραµµάτων, όρων δόµησης, 

διαγραµµάτων και πράξεων εφαρµογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισµού 
 

4.4. Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών 
� Ελέγχει αυθαίρετα κτίσµατα µετά από ιδιωτικές καταγγελίες, εγγράφων Αστυνοµικών 

Τµηµάτων, ∆ήµων, Αρχαιολογίας, Κτηµατικής Υπηρεσίας του ∆ηµοσίου, ∆ασικής 
Υπηρεσίας, ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και λοιπών 
Υπηρεσιών. 

� Εκτελεί διακοπές εργασιών οικοδοµικών αδειών και αποστέλλει έγγραφα για ενηµέρωση 
φακέλων και αναθεωρήσεις οικοδοµικών αδειών. 

� Συντάσσει εκθέσεις Αυτοψιών αυθαιρέτων κατασκευών, υπολογίζει και επιβάλει πρόστιµα 
και εισφορές  καθώς και βεβαιώνει πρόστιµα προς τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. 

� Συντάσσει εκθέσεις αυτοψίας για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών. 
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� Αιτείται ανακοπές για βεβαιωθέντα πρόστιµα. 
� Υπολογίζει πρόστιµα για νοµιµοποιήσεις κτισµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 

1577/1985. 
� Υπολογίζει πρόστιµα για νοµιµοποιήσεις κτισµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 

1512/1985  και βεβαιώνει πρόστιµα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
� ∆ιεκπεραιώνει θέµατα γ΄ φάσης προς εξαίρεση από κατεδάφιση κτισµάτων, που είχαν 

δηλωθεί µε το Ν. 1337/1983 καθώς και το Ν. 720/1977. 
� Συντάσσει εισηγήσεις προς το Σ.ΧΟ.Π. για εξαίρεση µικροπαραβάσεων από κατεδάφιση.  
� Εισηγείται και παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Κρίσεως Ενστάσεων κατά 

Εκθέσεων Αυτοψίας επί αυθαιρέτων κατασκευών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Π.∆. 
267/1998. 

� Εκδίδει βεβαιώσεις για ∆ηλωµένα αυθαίρετα µε το Ν. 1337/83 και το Ν. 720/77. 
� Θεωρεί οικοδοµικές άδειες για εργοταξιακή σύνδεση µε τα δίκτυα ύδρευσης, ∆.Ε.Η. κλπ. 
� Θεωρεί οικοδοµικές άδειες για οριστική σύνδεση µε τα δίκτυα ύδρευσης, ∆.Ε.Η. κλπ. 
� Τηρεί  αρχείο Αυθαιρέτων. 
� Εισηγείται και παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Επικινδύνως 

ετοιµόρροπων Οικοδοµών και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της. 
� Εισηγείται και παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στην Επιτροπή Οικοδοµών 

προϋφιστάµενων του 1955 και εκδίδει βεβαιώσεις για ηλεκτροδότηση. 
 

5. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος είναι αρµόδια για τον προγραµµατισµό, τις µελέτες, την 
προστασία και αναβάθµιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος µε τη λήψη των καταλλήλων µέτρων και τη ρύθµιση των σχετικών 
δραστηριοτήτων, την περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση, καθώς και για τη 
λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης 
στο πλαίσιο της αποστολής της,  καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, 
Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος  είναι 
οι εξής: 

 
5.1. Τµήµα  Προγραµµατισµού και Μελετών  

� Εκπονεί µελέτες για την εφαρµογή προγραµµάτων, δράσεων και µέτρων για την 
προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος  στη περιοχή του ∆ήµου καθώς και την 
προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέµηση της ρύπανσης 
στην περιοχή του ∆ήµου. 

� Παρακολουθεί την εφαρµογή των ρυθµίσεων που αφορούν τις προστατευόµενες 
περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του ∆ήµου, σε συνεργασία και µε άλλες αρµόδιες 
Υπηρεσίες. 

� Μεριµνά για την κατασκευή και διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης και βιολογικού 
καθαρισµού. 

� Εισηγείται θέµατα που αφορούν τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σταθµών 
βάσης κινητής τηλεφωνίας σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

� Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθµιση θεµάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύµφωνα µε 
τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέµατα αυτά 
αφορούν ιδίως: 

o Τον καθορισµό των χώρων  για τη δηµιουργία  κοιµητηρίων και την παροχή 
γνώµης για τον καθορισµό χώρων αποτέφρωσης νεκρών. 

o Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών. 
o Την παροχή γνώµης για τον καθορισµό Βιοµηχανικών και Επιχειρησιακών 
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Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 
5 ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α΄), σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας. 

o Την παρακολούθηση προγραµµάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

� Συντάσσει µελέτες έργων που αφορούν στην αισθητική αναβάθµιση των χώρων 
πρασίνου και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην ανάπτυξη του 
αστικού και περιαστικού πρασίνου, στη δηµιουργία χώρων αναψυχής και παιδικών 
χαρών, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, άρδευσης κ.λ.π. 

� Συντάσσει µελέτες για την προµήθεια υλικών απαραίτητων για τη σωστή λειτουργία 
του φυτωρίου, κατόπιν εισηγήσεως του τµήµατος Εφαρµογών Πρασίνου της 
∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και Πρασίνου.  

� Συντάσσει µελέτες για την εγκατάσταση, συντήρηση και εκσυγχρονισµό του 
αρδευτικού δικτύου και εισηγείται για την εφαρµογή της νέας τεχνολογίας στους 
τρόπους αυτόµατης άρδευσης κατόπιν εισηγήσεως του τµήµατος Εφαρµογών 
Πρασίνου της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και Πρασίνου. 

  
5.2. Τµήµα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής ∆ιαχείρισης 

� ∆ιαχειρίζεται τα υπόγεια νερά από τις γεωτρήσεις (αντλητικά συγκροτήµατα κ.λ.π.) και 
καταµετρά τις ποσότητες νερού που αντλούνται. 

� Υλοποιεί τις µελέτες που αφορούν το Τµήµα. 
� Επιλαµβάνεται θεµάτων εξοικονόµησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις 

του ∆ήµου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και την προώθηση των ήπιων µορφών ενέργειας. Στο 
πλαίσιο αυτό: 
o Μεριµνά για τη µελέτη και σταδιακή εφαρµογή συστήµατος ενεργειακής 

διαχείρισης, σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται συστηµατική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 

o Μεριµνά για την εφαρµογή των µέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων 
ενεργειακής απόδοσης για τις προµήθειες του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις σχετικές 
ρυθµίσεις της Πολιτείας. 

o Μεριµνά για την εφαρµογή των µέτρων µείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των 
κτιρίων του ∆ήµου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισµού των δηµόσιων 
κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία. 

o Μεριµνά για την αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας  και την χρησιµοποίηση, 
κατά το δυνατόν, καθαρών οχηµάτων από το ∆ήµο. 

 
6. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και Πρασίνου είναι αρµόδια για την εξασφάλιση 
της αποκοµιδής και της µεταφοράς των απορριµµάτων, της χωριστής αποκοµιδής και 
µεταφοράς των ανακυκλώσιµων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των 
κοινοχρήστων χώρων, τη συντήρηση των οχηµάτων του ∆ήµου καθώς και των εφαρµογών 
του πρασίνου 
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων της ∆ιεύθυνσης είναι οι εξής: 

 
6.1. Τµήµα Σχεδιασµού Αποκοµιδής Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης 
� Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος συλλογής, µεταφοράς και 

αποκοµιδής απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών. 
� Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστηµάτων και  µέσων που είναι 

κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκοµιδής, µεταφοράς των απορριµµάτων και των 
ανακυκλώσιµων υλικών καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου. 

� Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε 
είδους τεχνικών µέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσµατική και αποδοτική 

ΑΔΑ: ΒΕΦΦΩΕΒ-Υ0Ν



 46

εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήµατα, τεχνικά µέσα , κάδοι κλπ). 
� Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της 

καθαριότητας, διαµορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας. 
� ∆ιαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας 

(αποκοµιδή απορριµµάτων, ανακυκλώσιµων υλικών, οδοκαθαρισµός, ειδικά συνεργεία 
κλπ). 

� Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων 
συνεργείων και εισηγείται προγράµµατα αναγκών ανθρώπινου δυναµικού. 

� Προσδιορίζει τα σηµεία και µεριµνά για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων και κάδων 
ανακύκλωσης καθώς και απορριµµατοδοχείων πεζοδροµίου. 

� Παρακολουθεί την κανονική εφαρµογή των προγραµµάτων διενέργειας των εργασιών 
καθαριότητας και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσµάτων των σχετικών εργασιών. 

� Παρακολουθεί την διαθεσιµότητα των τεχνικών µέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια 
των εργασιών καθαριότητας και συνεργάζεται µε το Τµήµα ∆ιαχείρισης και Συντήρησης 
Οχηµάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών µέσων που διαθέτει ο ∆ήµος. 

� Καταρτίζει και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της 
∆ιεύθυνσης. 

� Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας, Πρασίνου και 
Ανακύκλωσης και τα Τµήµατά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση 
αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ). 

� ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα καθαριότητας και ανακύκλωσης 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.  

� Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών 
µέσων που χρησιµοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τµήµατος. 

� Καταγράφει και  συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων 
αποκοµιδής των απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών. 

� Μεριµνά για το πλύσιµο και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων απορριµµάτων 
και των ανακυκλούµενων υλικών.  

� ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο του  καθαρισµού των οδών 
και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου. 

� Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί  παρεµφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή 
ογκωδών αντικειµένων, ο καθαρισµός από παράνοµες αφίσες και διαφηµίσεις, ο 
καθαρισµός εγκαταλελειµµένων οικιών κλπ.  

� Εκπονεί όλες τις µελέτες που αναφέρονται στη ∆ιεύθυνση. 
� Μελετά και εισηγείται τρόπους αύξησης της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας µε την 

αξιοποίηση σύγχρονων πρακτικών και τεχνολογικών µέσων. 
� Φροντίζει να συλλέγει χρήσιµα στατιστικά στοιχεία όπως ο ηµερήσιος όγκος και το βάρος 

των απορριµµάτων, το κόστος µεταφοράς και εν γένει λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης για την 
όσο το δυνατόν µεγιστοποίηση των πρακτικών αποτελεσµάτων των µελετών, που αφορούν 
προγράµµατα αποκοµιδής και µεταφοράς απορριµµάτων 

� Παρακολουθεί και ελέγχει µε το εποπτικό του προσωπικό τον πλήρη και απόλυτο 
καθαρισµό των χώρων της αρµοδιότητάς του και εισηγείται αρµοδίως τυχόν αλλαγές και 
διορθωτικές επεµβάσεις. 

 
6.1. 1. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 
� ∆ιατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασµό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του ∆ήµου, 

στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού και µεριµνά για την εφαρµογή των σχετικών 
προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού 
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σχεδιασµού. 
� Υποστηρίζει το συντονισµό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την 

πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συµβαίνουν 
στην περιοχή του ∆ήµου. 

� Μεριµνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου ανθρώπινου 
δυναµικού και µηχανικών µέσων για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και 
αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του ∆ήµου 

 
6.2. Τµήµα  ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων 

Στο Τµήµα υπάγονται όλα τα οχήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος, τη διαχείριση των οποίων 
επιλαµβάνεται σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες ∆ιευθύνσεις.  Ειδικότερα: 
� Μεριµνά και έχει την ευθύνη συντάξεως των πάσης φύσεως µελετών, προµήθειας και 

συντήρησης µηχανηµάτων, οχηµάτων, εργαλείων, ανταλλακτικών, λιπαντικών, 
καυσίµων κ.λ.π. 

� Τηρεί Μητρώα όλων των µηχανηµάτων και των οχηµάτων του ∆ήµου. 
� Έχει την ευθύνη της διάθεσης και ορθολογικής κατανοµής του εν γένει τροχαίου υλικού 

του ∆ήµου σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες ∆ιευθύνσεις.  ∆ιαµέσου αυτής της 
διαδικασίας αποφασίζεται η κίνηση των οχηµάτων του ∆ήµου και εκδίδονται οι 
απαιτούµενες εντολές δροµολόγησης αυτών. 

� Προγραµµατίζει και συντονίζει τη στελέχωση του Τµήµατος µε ανθρώπινο δυναµικό. 
� Μεριµνά για την προστασία και διαφύλαξη των µηχανηµάτων και οχηµάτων στους 

χώρους στάθµευσης αυτών κατά τις ηµέρες και ώρες που δεν λειτουργούν. 
� Ελέγχει τεχνικά τα οχήµατα κατά την είσοδο και έξοδο αυτών από το Σταθµό 

Στάθµευσης και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε τα Ειδικά Συνεργεία προκειµένου 
αφενός µεν να αντιµετωπίζονται συντονισµένα και αποτελεσµατικά τα παρουσιαζόµενα 
προβλήµατα αφετέρου δε να γνωρίζει την ακριβή τεχνική κατάσταση των οχηµάτων, 
ώστε να αποφασίζει ποια µπορούν να δροµολογηθούν. 

� Επισηµαίνει στους οδηγούς των οχηµάτων την καλή χρήση και λειτουργία αυτών, 
διατηρώντας πάντα ενηµερωµένες τις καρτέλες οδικής συµπεριφοράς των οδηγών. 

� Μεριµνά για τη διαφύλαξη και προστασία των µηχανηµάτων και των εργαλείων καθώς 
και για την ασφαλή αποθήκευση όλων των υλικών του Τµήµατος. 

� Επιµελείται την επισκευή και συντήρηση των πάσης φύσεως οχηµάτων και µηχανηµάτων 
του ∆ήµου και είναι υπεύθυνο για την καλή κατάσταση αυτών. 

� Τηρεί καρτέλες για κάθε µηχάνηµα ή όχηµα στις οποίες σηµειώνει όλες τις επισκευές και 
τα ανταλλακτικά που τοποθετούνται στο κάθε ένα. 

� Παραλαµβάνει, αποθηκεύει και διαχειρίζεται σε συνεργασία µε το  Τµήµα Προµηθειών, 
Αποθηκών και ∆ηµοτικής Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, τόσο 
τα µηχανήµατα και τα εργαλεία όσο και τα διάφορα ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιµα 
και λοιπά υλικά που προµηθεύεται ο ∆ήµος για τη συντήρηση και κίνηση των 
οχηµάτων. 

� Παρακολουθεί την ταξινόµηση των ανταλλακτικών κατά είδος για την ευχερή και 
έγκαιρη διακίνησή τους.   

� Εισηγείται αρµοδίως προτάσεις ανανέωσης και εκσυγχρονισµού του εν γένει 
τεχνολογικού και µηχανολογικού εξοπλισµού που χρησιµοποιεί το Τµήµα. 

 
6.3. Τµήµα Εφαρµογών Πρασίνου 

� Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των 
διαφόρων συνεργείων εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου και εισηγείται σχετικά 
προγράµµατα αναγκών ανθρώπινου δυναµικού. 

� ∆ιαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για την διενέργεια εργασιών συντήρησης 
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των χώρων πρασίνου (φυτεύσεις, λίπανση, πότισµα, κλάδεµα κ.λ.π.) και διενεργεί µε τα 
κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και 
κηποτεχνίας. 

� Παρακολουθεί την κανονική εφαρµογή των προγραµµάτων διενέργειας των 
εργασιών συντήρησης πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσµάτων των 
σχετικών εργασιών. 

� Επιβλέπει την εκτέλεση των τεχνικών έργων και εργασιών πρασίνου και εφαρµόζει 
την ισχύουσα νοµοθεσία ως προς την εκτέλεση, επίβλεψη και παραλαβή των έργων. 

� Σχεδιάζει και εισηγείται στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος τη σύνταξη  µελετών που 
αφορούν την προµήθεια τεχνικού εξοπλισµού, µηχανηµάτων, εργαλείων, φυτών, 
βελτιωτικών εδάφους, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, υλικών άρδευσης, υλικών για 
τη συντήρηση του φυτωρίου και γενικώς ό,τι είναι απαραίτητο για την εκτέλεση νέων 
εργασιών καθώς και για την συντήρηση του πρασίνου. 

� Φροντίζει για τη συντήρηση, επισκευή και αποθήκευση των µηχανικών µέσων και 
εργαλείων καθώς και όλων των απαραίτητων υλικών ώστε να δύναται το Τµήµα να 
εκτελεί τις εργασίες συντήρησης πρασίνου. 

� Φροντίζει για τους χώρους του φυτωρίου και την καλλιέργεια των αναπαραγόµενων 
φυτών και δενδρυλλίων προγραµµατίζοντας την παραγωγή φυτών ανάλογα µε τις 
ανάγκες του Τµήµατος και εισηγείται στην ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος τη σύνταξη 
µελετών προµήθειας νέων φυτών και ό,τι θεωρείται αναγκαίο για τη λειτουργία του 
φυτωρίου.  

� Ελέγχει τις ποσότητες νερού που καταναλώνονται για τις ανάγκες του πρασίνου.  
� Μεριµνά για την εγκατάσταση και συντήρηση του αρδευτικού δικτύου, φροντίζει 

για το πότισµα των χώρων πρασίνου και εισηγείται στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος τη 
σύνταξη µελετών για εγκατάσταση δικτύου άρδευσης, όπου είναι απαραίτητο καθώς και 
την προµήθεια των υλικών αναγκαίων για τη συντήρηση του ήδη υπάρχοντος δικτύου. 

� ∆ιαχειρίζεται τα υπόγεια νερά από τις γεωτρήσεις (αντλητικά συγκροτήµατα κλπ) 
και καταµετρά τις ποσότητες νερού που αντλούνται.  

� ∆ιεκπεραιώνει τα αιτήµατα πολιτών που αφορούν το πράσινο.     
                    

7. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
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 τελικής πράξης, σε συνεργασία µε τις καθ΄ ύλην 
αρµόδιες Υπηρεσίες και σύµφωνα µε τον κεντρικό σχεδιασµό του Υπουργείου Εσωτερικών.  
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων της ∆ιεύθυνσης Κ.Ε.Π.  είναι οι εξής: 
 

7.1.Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
� Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη 

διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών µε τις δηµόσιες υπηρεσίες. 
� Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις 

Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την 
διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται µαζί µε 
την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαµβάνει µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες, µετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών. 

� ∆ιαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια για 
την διεκπεραίωσή τους Υπηρεσία µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. 

� Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες Υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί 
από τους πολίτες και µεριµνά για την παράδοσή τους, είτε µε αποστολή, είτε µέσω του 
ΚΕΠ. 
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� Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύµφωνα µε τον γενικό σχεδιασµό των 
ΚΕΠ (επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παραβόλων, 
αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ). 

� Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση των ΚΕΠ του 
∆ήµου. 

 
7.2.Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 

� ∆έχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εµπίπτει 
στις αρµοδιότητές του. 

� Προωθεί τα ανωτέρω αιτήµατα στις αρµόδιες Υπηρεσίες και παρακολουθεί τη 
διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόµιµων χρονικών προθεσµιών. 

� Παραλαµβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις Υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. 
της αρχικής υποβολής των αιτήσεων. 

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

� ∆έχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις 
των διοικητικών διαδικασιών. 

 
8. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας 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 ∆ήµου, µε τη λήψη των 
καταλλήλων µέτρων και τη ρύθµιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως η 
∆ιεύθυνση είναι αρµόδια για την προώθηση και ρύθµιση ζητηµάτων της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, την προώθηση της ∆ια Βίου Μάθησης. Οι συγκεκριµένες 
αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,  καθορίζονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις Νόµων, Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων της ∆ιεύθυνσης είναι οι εξής: 

 
8.1.Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων 

� ∆ιεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται, µεριµνά για την εφαρµογή 
κοινωνικών πολιτικών και συµµετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και 
κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας.  

� Σχεδιάζει, εισηγείται, µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων και συµµετέχει σε 
προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, 
µεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ζωή της 
τοπικής κοινωνίας. 

� ∆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. 

� Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών και 
συµµετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των 
δηµοτών 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, 
κέντρων συµβουλευτικής στήριξης των θυµάτων της ενδοοικογενειακής βίας και βίας 
κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης και αντιµετώπισης 
εξαρτησιογόνων ουσιών. 

� Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων και 
πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του 
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∆ήµου, µε τη δηµιουργία Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας. 
� Μεριµνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής 

αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών 
οργανώσεων και οµάδων εθελοντών. 

� Υλοποιεί δράσεις και προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής αυτοτελώς ή και 
συµπληρωµατικά µε τις δράσεις και τα προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής που 
υλοποιούνται από τα Νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου. Στο πλαίσιο αυτό: 

o ∆ιενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδοµάτων πρόνοιας, σε 
συνεργασία µε το Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας.  

o Ασκεί κοινωνική εργασία µε άτοµα, οικογένειες και κοινωνικές οµάδες. 
o Λειτουργεί µονάδες συµβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής 

υποστήριξης. 
o Συνεργάζεται µε τα σχολεία της περιοχής για ενηµέρωση σε κοινωνικά 

θέµατα (AIDS, ναρκωτικά κλπ) και σε συνεργασία µε τους συλλόγους 
γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων. 

o Υλοποιεί προγράµµατα πρόληψης και αντιµετώπισης ψυχοκοινωνικών και 
οικονοµικών προβληµάτων προσφύγων, µεταναστών, παλιννοστούντων, 
φυλακισµένων, υπερηλίκων κ.λ.π. 

o Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλποµένων σε ιδρύµατα κλειστής 
περίθαλψης 

o Υλοποιεί δράσεις προστασίας µονογονεϊκών οικογενειών 
� Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων και µέτρων που 

στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τοµείς. Στο πλαίσιο αυτό 
φροντίζει για:    

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

o Την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέµηση των κοινωνικών στερεότυπων 
µε βάση το φύλο 

o Την ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων για ευπαθείς οµάδες γυναικών 
o Την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην 

απασχόληση 
o Τη λήψη µέτρων για την εναρµόνιση επαγγελµατικών και οικογενειακών 

υποχρεώσεων  
o Την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συµµετοχή των 

γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων 
 

8.1.1. Γραφείο Εποπτείας & Ελέγχου 
� Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή 

βρεφονηπιακών σταθµών.  
� Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύµατα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου 

(ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών.  
� Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυµάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, 

καθώς και σε συλλόγους ή σωµατεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.              
 Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωµατείων και ιδρυµάτων, εγκρίνει  τον  
προϋπολογισµό τους, παρακολουθεί και  ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε 
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε κοινωφελείς σκοπούς.  

� Μεριµνά για τον διορισµό των µελών διοικητικών συµβουλίων και  εποπτεύει και 
ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας ιδρυµάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του 
παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριµνας, Παιδικών Σταθµών, Παιδικών Εξοχών, 
παραρτηµάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).  

� Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης 
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ηλικιωµένων ή ατόµων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.  
� Παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας.  
� Μεριµνά για τον ορισµό µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Ταµείων Πρόνοιας 

και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταµείων είναι στο ∆ήµο. 
 

 8.2.Τµήµα Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας 
 Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και 
Παιδείας καθώς και στα Τµήµατά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και 
αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ) και µεριµνά για την προµήθεια των 
πάσης φύσεως υλικών απαραίτητων για τη λειτουργία αυτής. 

� Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικής 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 : 
o Μεριµνά για την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζόµενων, για τη σχετική 

µίσθωση ακινήτων, τη ρύθµιση διαφόρων θεµάτων κοινωνικής κατοικίας και την 
επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

o Εκδίδει  πιστοποιητικά οικονοµικής αδυναµίας. 
o Μεριµνά για την καταβολή επιδοµάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους 

παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασµένους, διανοητικά καθυστερηµένους, 
ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), 
απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιµολυτική αναιµία και βαριά ανάπηρους, 
καθώς και σε λοιπά άτοµα δικαιούµενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθµίσεων. 

o Εισηγείται τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικηµάτων ένεκα απορίας ή για άλλους 
σοβαρούς λόγους. 

o Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδροµής. 
o Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας. 
o Εισηγείται τη χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και 

φιλανθρωπικών αγορών. 
o Χορηγεί κάρτες αναπηρίας έπειτα από γνωµάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης 

Αναπηρίας 
 

8.3.Τµήµα Υγείας & ∆ηµόσιας Υγιεινής 
 
8.3.1.  Γραφείο ∆ηµοτικών Ιατρείων  

� Εκπονεί και εφαρµόζει προγράµµατα προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής, 
οικογενειακού προγραµµατισµού, υγιεινής, µητρότητας, βρεφικής, προσχολικής και 
σχολικής ηλικίας (περιλαµβάνεται η λειτουργία ∆ηµοτικών Ιατρείων), µε στόχο την 
παροχή υπηρεσιών αγωγής και προαγωγής της υγείας, πρωτοβάθµιας υγειονοµικής 
περίθαλψης, συνταγογράφησης φαρµάκων σε απόρους και ψυχοκοινωνικής στήριξης 
ευπαθών κοινωνικά οµάδων.  

� Ασχολείται µε τον κανονισµό λειτουργίας και τον γενικότερο προγραµµατισµό 
λειτουργίας των ∆ηµοτικών Ιατρείων  

� Αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την εφαρµογή ή τη συµµετοχή σε προγράµµατα 
πρόληψης και ενηµέρωσης για τους κινδύνους από τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών και 
εξαρτησιογόνων ουσιών (αλκοόλ, κάπνισµα), προληπτικής υγιεινής και προφύλαξης 
στους έφηβους και νέους κ.λ.π. 

� Υλοποιεί προγράµµατα συµβουλευτικής υποστήριξης σε θέµατα µητρότητας και 
οικογένειας 

� Τηρεί και παρακολουθεί τα στοιχεία ανάπτυξης και οργάνωσης των ∆ηµοτικών 
Ιατρείων, συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί στατιστικά στοιχεία της 
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δραστηριότητάς τους και λειτουργίας   
� Φροντίζει για την οργάνωση εθελοντικών αιµοδοσιών, την ευαισθητοποίηση και 

ενηµέρωση των κατοίκων στα πλαίσια  λειτουργίας της Τράπεζας Αίµατος του ∆ήµου, 
σε θέµατα αιµοδοσίας, δωρεάς οργάνων και µυελού των οστών και συνεργάζεται 
σχετικά µε τους αρµόδιους φορείς.  

� Τηρεί αρχείο εθελοντών και δοτών οργάνων αιµοδοτών.  
� Μεριµνά για την υλοποίηση προγραµµάτων προληπτικής Ιατρικής σε συνεργασία µε 

διάφορους φορείς (κινητές διαγνωστικές µονάδες), συλλέγει στοιχεία και εξάγει 
συµπεράσµατα από την υλοποίηση αυτών των προγραµµάτων µε σκοπό την υποβολή 
προτάσεων για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας 
υγείας. 

Πραγµατοποιεί εκδηλώσεις, ηµερίδες και σεµινάρια που σκοπό έχουν την σχετική 
ενηµέρωση των δηµοτών.          
                                                                                         

8.3.2  Γραφείο ∆ηµόσιας Υγιεινής.  
� Σχεδιάζει, προγραµµατίζει και µεριµνά για την εφαρµογή µέτρων για την προστασία της 

δηµόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε 
τις ισχύουσες διατάξεις:  

o Μεριµνά για τον υγειονοµικό έλεγχο των δηµοτικών δεξαµενών νερού.  
o Μεριµνά για τον υγειονοµικό έλεγχο των καταστηµάτων και επιχειρήσεων.  
o Μεριµνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκποµπής ρύπων, 

θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα. 
o Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς. 
o Παρέχει συνδροµή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και  διενεργεί ελέγχους σχετικούς ελέγχους. 
o Μεριµνά για την τήρηση κανόνων υγιεινής των δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων. 

� Σχεδιάζει, προγραµµατίζει και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων και µέτρων για την προαγωγή 
της δηµόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό: 

o Εφαρµόζει προγράµµατα εµβολιασµών. 
o Φροντίζει για την υλοποίηση ι) προγραµµάτων δηµόσιας υγιεινής που οργανώνονται 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το 
κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισµό του αντίστοιχου Υπουργείου 
ιι)εκτάκτων προγραµµάτων δηµόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται µε έκτακτη 
χρηµατοδότηση ιιι) προγραµµάτων δηµόσιας υγείας που χρηµατοδοτούνται από πόρους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

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

o Μεριµνά για την πληροφόρηση των δηµοτών για θέµατα δηµόσιας υγείας. 
o Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες Περιφερειακές Υπηρεσίες 

ειδικά προγράµµατα για την προστασία και προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας στην 
περιοχή αρµοδιότητάς του. 

• Ρυθµίζει διάφορα διοικητικά θέµατα που σχετίζονται µε τη δηµόσια υγεία στην περιοχή του 
∆ήµου. Στο πλαίσιο αυτό: 
o 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.  

o Εισηγείται τον ορισµό ελεγκτή γιατρού Ο.Γ.Α. για τα Ν.Π.∆.∆. της περιοχής του ∆ήµου. 
o Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων για την καταπολέµηση λοιµωδών και 

παρασιτικών νοσηµάτων ζώων.  
o Επιµελείται την παροχή γνωµάτευσης από τον αρµόδιο κτηνίατρο για υγειονοµική 

καταλληλότητα των ζώων όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.  
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o Εισηγείται τον ορισµό ιατρών προς εξέταση επαγγελµατιών και εργαζοµένων σε 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων 
υγείας. 

 
8.4.Τµήµα Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης 
� Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών 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:  

o Μεριµνά για τη συντήρηση, τη βελτίωση, την καθαριότητα και τη φύλαξη των 
υλικοτεχνικών υποδοµών του εθνικού συστήµατος της πρωτοβάθµιας και της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εποπτεύοντας τις σχολικές καθαρίστριες και τους 
σχολικούς φύλακες (σύνταξη καταστάσεων ηµεροµισθίων, χορήγηση αδειών κλπ). 

o Παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές για τη 
λειτουργία τους και για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. 

o Μεριµνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίµησης της 
αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου µετά 
κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο. 

o Συνεργάζεται µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για την απαλλοτρίωση 
οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και  την ανέγερση σχολικών 
κτιρίων. 

o Μεριµνά για τη µίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δηµόσιων σχολικών µονάδων σε 
συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, καθώς και για τη στέγαση 
και συστέγαση 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. 

o Συνεργάζεται µε την ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας,  την ενηµερώνει για θέµατα της 
αρµοδιότητάς της και της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη 
λειτουργία της. 

� 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 κατοίκων. Περιλαµβάνονται αρµοδιότητες όπως: 

o Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών 
o Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών 
o Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής 

� Μεριµνά για το σχεδιασµό και την εκτέλεση προγραµµάτων δια βίου µάθησης στο πλαίσιο 
του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραµµατισµού, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. Ειδικότερα: 

o Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού  προγράµµατός του, το τοπικό 
πρόγραµµα δια βίου µάθησης, µε βάση το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης 
και το αντίστοιχο Περιφερειακό. Το Τοπικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης 
περιλαµβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράµµατα ή επί µέρους δράσεις γενικής 
εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρµογής της αντίστοιχης δηµόσιας 
πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. 

o Μεριµνά για την εφαρµογή του Τοπικού Προγράµµατος ∆ια Βίου Μάθησης και 
διαχειρίζεται την εφαρµογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική 
εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του ∆ήµου. 

o Εισηγείται την ίδρυση και µεριµνά για τη  λειτουργία Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης ( 
Κ.∆.Β.Μ.) που εφαρµόζουν το αντίστοιχο τοπικό πρόγραµµα. 

o Μεριµνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δοµών και την εφαρµογή 
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προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο 
προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτει ο ∆ήµος µε τη Γενική Γραµµατεία. 

o Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων, στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτει ο ∆ήµος µε 
το Υπουργείο. 

o Ασκεί τις αρµοδιότητες λαϊκής επιµόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. 
� Μελετά και εισηγείται για τη ρύθµιση ζητηµάτων εύρυθµης λειτουργίας της 

προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις 
ισχύουσες διατάξεις:  

o Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την 
πραγµατοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε τις Σχολικές 
Επιτροπές.  

o Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων. 
o Εγκρίνει την εγκατάσταση, µεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, 

δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία. 
o Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους µαθητές κατόπιν 

έγκρισης των Σχολικών Επιτροπών. 
o Εγκρίνει οποιαδήποτε µίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης για 

µεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών σε συνεργασία µε 
τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

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

o Επιµελείται των διαδικασιών σίτισης µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών και 
λυκείων. 

o Εισηγείται την κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και 
συντήρηση των σχολικών κτιρίων. 

o Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και 
κηδεµόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αµελούν για την 
τακτική φοίτησή τους. 

o Εισηγείται τη διακοπή µαθηµάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδηµικής νόσου, 
εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήµου. 

 
Άρθρο 4ο 
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

1. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
Ορίζονται οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού: 
(α) Τρεις (3) θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών 
Συνεργατών. 
(β)   ∆ύο (2) θέσεις ∆ικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής. 
 

2. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
Οι θέσεις του µονίµου προσωπικού του ∆ήµου διακρίνονται 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, Π.∆. 22/90 και Π.∆. 50/2001, 
όπως εκάστοτε ισχύουν.   
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Στην κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται 
αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 22 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 
∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ 1 
∆ΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝ. 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ 1 
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 4 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η-Υ 1 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 

ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2 
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ -
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 

∆ΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 4 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 

 
76 

 
Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται 
αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛ.. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ-ΗΛ/ΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 3 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1 

ΕΠΟΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 4 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 12 

ΠΛΗΡOΦΟΡΙΚΗΣ 1 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  Τ.Α. 2 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕ 

 
44 

Στην κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται 
αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 
ΚΛΑ∆ΟΣ ∆Ε ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 19 

ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5 

ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΩΝ 1 

ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 1 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 11 
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ  
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΤΥΠΩΝ ΠΛΗΝ ΤΣΑΠΑΣ) 3 
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΣΑΡΩΘΡΩΝ (ΣΚΟΥΠΕΣ) 5 
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ 2 

Ο∆ΗΓΩΝ 33 

ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ) 6 

ΤΕΧΝΙΤΩΝ (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ)  4 
ΤΕΧΝΙΤΩΝ (∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ) 4 

ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ) 1 

ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΙ∆ΕΡΑ∆ΩΝ) 2 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3 
ΠΛΥΣΤΕΣ- ΛΙΠ-  ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΒΕΝΖ/ΤΛΙΩΝ 3 

∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 35 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 1 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ∆Ε 

 
150 

Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται 
αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 2 

ΦΥΛΑΚΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ 4 

ΚΛΗΤΗΡΩΝ 3 
ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ 
Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ 1 

ΑΔΑ: ΒΕΦΦΩΕΒ-Υ0Ν
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ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 4 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 4 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 14 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 80 
ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  9 

ΕΡΓΑΤΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ 3 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΥΕ 

 
127 

 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ 

 
397 

 
3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ)  ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
ΚΛΑ∆ΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΤΕ ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6 

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ 10 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ) 4 

∆Ε ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 10 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 1 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 2 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ  

 
55 

 
Οι θέσεις αυτές κενούµενες µε οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται. 
 

4. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ (ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ) ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΘΕΣΕΙΣ 
ΑΟΡΙΣΤ
ΟΥ 
ΧΡΟΝΟ
Υ 

ΠΕ  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ) 1 

ΠΕ  ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 

ΑΔΑ: ΒΕΦΦΩΕΒ-Υ0Ν
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ΠΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 

ΠΕ  ΤΟΠ/ΦΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2 

ΤΕ ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 

ΤΕ 
ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΓΩΝ - ΗΛ/ΓΩΝ - 
ΜΗΧ/ΚΩΝ 2 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 

ΤΕ ∆ΙΟΙΚHΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 9 

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 3 

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1 

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ 2 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΑ) 1 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ (Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ)  1 

∆Ε 
ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 1 

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ (Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ) 1 

∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1 

∆Ε 
ΕΠΟΠΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΧΟΛ. 
ΚΤΙΡΙΩΝ 42 

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 4 

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 1 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 1 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 2 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 4 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5 

ΥΕ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ 30 

ΥΕ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 
(ΕΡΓΑΤΩΝ) 3 

ΥΕ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ 2 

  ΣΥΝΟΛΟ 134 
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Οι θέσεις αυτές είναι προσωποπαγείς και καταργούνται όταν κενωθούν µε οποιονδήποτε 
τρόπο. 
 

5. ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

� Ογδόντα (80) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιµετώπιση εποχικών ή άλλων 
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

� Πενήντα (50) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού 
χαρακτήρα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
Άρθρο 5ο 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Προϊστάµενοι Γενικής ∆ιεύθυνσης, ∆ιεύθυνσης, Τµήµατος και Αυτοτελούς Τµήµατος  της 
οργανωτικής δοµής του ∆ήµου τοποθετούνται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων: 
 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ- ΚΛΑ∆ΟΙ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ελλείψει 
ΤΕ ∆ιοικητικού –Λογιστικού 

� ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ- 
ΑΡΧΕΙΟΥ 

TE ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ∆Ε 
∆ιοικητικών Γραµµατέων 

� ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

� ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

� ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

� ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ & 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

� ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, ελλείψει 
ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού και 
ελλείψει ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ελλείψει 
ΤΕ ∆ιοικητικού –Λογιστικού 

� ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
� ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ  
� ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 
� ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 

ΑΠΟΘΗΚΩΝ & ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

� ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, ελλείψει 
ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού και 
ελλείψει ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων. 

� ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

ΠΕ Οικονοµικού- Λογιστικού 

� ΤΜΗΜΑ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ & 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ 
Μηχανικών, ελλείψει ΤΕ ∆ιοικητικού-
Λογιστικού ή ΤΕ Μονάδων Τ.Α. ή ΤΕ 
Μηχανικών και ελλείψει ∆Ε 
∆ιοικητικών Γραµµατέων. 

ΑΔΑ: ΒΕΦΦΩΕΒ-Υ0Ν
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 
ΠΕ Μηχανικών ελλείψει ΤΕ 
Μηχανικών 

� ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ 
� ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
� ΤΜΗΜΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

� ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

� ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & 
Α∆ΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
 
ΠΕ Μηχανικών ελλείψει ΤΕ 
Μηχανικών.  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ 
 

ΠΕ Μηχανικών ελλείψει ΤΕ 
Μηχανικών  

� ΤΜΗΜΑ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ-
ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού ή ∆Ε 
∆ιοικητικών Γραµµατέων. 

� ΤΜΗΜΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ 

� ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 

� ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 
ΠΕ Μηχανικών, ελλείψει ΤΕ 
Μηχανικών  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ ∆ασολόγων ή ΠΕ 
Περιβάλλοντος 

 
� ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

& ΜΕΛΕΤΩΝ  
� ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

 
ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ ∆ασολόγων  
ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων ή 
ΤΕ Τεχνολογίας Περιβάλλοντος. 
 
 
 
 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

ΠΕ Μηχανικών ελλείψει ΤΕ 
Μηχανικών. 
 
 

� ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

� ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 
ΠΕ Περιβάλλοντος ελλείψει ΤΕ 
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ελλείψει 
∆Ε Εποπτών Καθαριότητας 

� ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ ∆ασολόγων 
ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων 
ελλείψει ∆Ε ∆ενδροκηπουρών 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΠΕ ∆ιοικητικού–Οικονοµικού ή ΠΕ 
∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 
και ελλείψει  ΤΕ ∆ιοικητικού–
Λογιστικού ή ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών.  
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� ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ  

� ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

 

ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού ή ΠΕ 
∆ιεκπεραίωσης Πολιτών, ελλείψει ΤΕ 
∆ιεκπεραίωσης Πολιτών ή ΤΕ 
∆ιοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει 
∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού 

� ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΦΥΛΩΝ 

� ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

� ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

� ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ 

 
 

 
ΠΕ Καθηγητών Ψυχολόγων ελλείψει 
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ 
Εποπτών Υγείας ή ΤΕ Νοσηλευτών.  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής 
ή  υπάλληλος άλλης ειδικότητας 
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ µε γνώση 
πληροφορικής. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆Σ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ 

∆Ε χειριστών Η/Υ. 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού  

ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού ή ∆Ε 
∆ιοικητικών Γραµµατέων. 

 
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 

Προΐσταται ο Ληξίαρχος, διοριζόµενος 
µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 
344/76.  

 
Η επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων διενεργείται µε τη διαδικασία των 
αντίστοιχων διατάξεων του Ν. 3801/2009 και του Ν. 3839/2010. 
Παρατηρήσεις 
1. Οι ειδικότητες του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
των εκπαιδευτικών βαθµίδων ΠΕ, TE και ∆Ε που κρίνονται για την κατάληψη θέσης 
προϊσταµένου οργανικής µονάδας (Π∆ 19/11) θα είναι αντίστοιχες των κατηγοριών, κλάδων 
και ειδικοτήτων του µονίµου προσωπικού, που σύµφωνα µε τις οικείες οργανικές διατάξεις, 
οι υπάλληλοί τους κρίνονται για την κατάληψη θέσης προϊσταµένου των κατά περίπτωση 
οργανικών µονάδων, ανάλογα µε το αντικείµενο αυτών. 
2. Ειδικά για τη ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας η επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας 
διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 2 έως 6 του άρθρου 8 του Ν. 3731/2008, 
όπως ισχύουν κάθε φορά. 
Τα κριτήρια για τον σχηµατισµό της κρίσης είναι αυτά που αναφέρονται στις διατάξεις των 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του Ν. 3731/2008, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
Η επιλογή προϊσταµένων οργανικών µονάδων διενεργείται µε τη διαδικασία των 
αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 3731/2008. Εφόσον δεν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ανωτέρω νόµου η επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας γίνεται 
µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 16 του ίδιου νόµου. 
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Άρθρο 6ο 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  
Οι προαναφερόµενες αρµοδιότητες των επί µέρους Υπηρεσιών και των Προϊσταµένων τους 
θεωρούνται ως η γενική περιγραφή του ρόλου τους και αποτελούν το βασικό πλαίσιο 
λειτουργίας τους. Ο λεπτοµερής τρόπος λειτουργίας κάθε υπηρεσιακής µονάδας, η ανάθεση 
καθηκόντων και οι περιγραφές καθηκόντων των υπαλλήλων καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
εσωτερική διαδικασία διοίκησης ή λειτουργίας του ∆ήµου, εκτός από αυτές που ορίζονται 
µε νόµο και τον παρόντα ΟΕΥ, καθορίζονται µε απόφαση ∆ηµάρχου ως  Προϊσταµένου των 
Υπηρεσιών. 
 
Άρθρο 7ο 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
� Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισµού οι υπηρετούντες στο ∆ήµο 

υπάλληλοι κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις των σχετικών κλάδων. 
� Η κατανοµή του προσωπικού στις επί µέρους οργανικές  µονάδες γίνεται µε 

απόφαση του ∆ηµάρχου, λαµβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των 
µονάδων, τα προσόντα, την πείρα και τις ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων. 

� Η ισχύς του παρόντος Οργανισµού Εσωτερικών Υπηρεσιών αρχίζει από τη 
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει κάθε 
προηγούµενη σχετική απόφαση. 

� Την αρµοδιότητα σε αντικείµενα που τυχόν δεν αναφέρονται στον παρόντα ΟΕΥ ή 
σε περίπτωση που προκύψουν αλληλοκαλύψεις αντικειµένων, καθορίζει ο ∆ήµαρχος 
µε απόφασή του. 

� Όλες οι αναφερόµενες Υπηρεσίες λειτουργούν µε ολοκληρωµένο µηχανογραφικό 
σύστηµα στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

� Οποιαδήποτε νέα αρµοδιότητα µεταβιβάζεται στο ∆ήµο εκ µέρους της Κεντρικής 
Κυβέρνησης και εφ΄ όσον συνοδεύεται από την ανάλογη πίστωση, ανατίθεται µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις επί µέρους Υπηρεσίες. 

� Στον παρόντα ΟΕΥ περιλαµβάνονται και οι αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται στο 
∆ήµο µε ηµεροµηνία έναρξης άσκησης 1-1-2013. 

� Επισυνάπτεται σχετικό οργανόγραµµα. 
 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 
ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
� Στον προϋπολογισµό του τρέχοντος έτους υπάρχουν εγκεκριµένες πιστώσεις στους 

αντίστοιχους κωδικούς αριθµούς για την κάλυψη της µισθοδοσίας του υπηρετούντος 
προσωπικού. Η επιβάρυνση των προϋπολογισµών πέραν του τρέχοντος έτους δεν 
είναι δυνατόν να υπολογισθεί, διότι συναρτάται µε την κινητικότητα του 
προσωπικού στα πλαίσια των αναγκών των Υπηρεσιών και θα αναπροσαρµόζεται 
αναλόγως.  

� Επιβάρυνση του προϋπολογισµού του ∆ήµου από σύσταση νέων θέσεων δεν 
υφίσταται διότι µε τον παρόντα ΟΕΥ προβλέπεται µείωση θέσεων, καθόσον 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4024/11 υλοποιήθηκε αφ΄ ενός 
αυτοδίκαιη κατάργηση κενών οργανικών θέσεων µέχρι ποσοστού 60% αυτών, που 
δηµοσιεύθηκε στο υπ΄ αρ. 775/Β/15-3-12 ΦΕΚ και αφ΄ ετέρου κατάργηση και 
διατήρηση κενών οργανικών θέσεων ποσοστού άνω του 60% αυτών, που 
δηµοσιεύθηκε στο υπ΄ αρ. 1935/Β/15-6-12 ΦΕΚ. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΕΥ ∆ΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 
 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ 
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

 

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ 

ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

& ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ 
ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ
&  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
& ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΕΣΟ∆ΩΝ

ΤΜΗΜΑ 
ΤΑΜΕΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

 

 

 

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
Α∆ΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

3. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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4. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 

Α∆ΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

 

 

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

5. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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6. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ, 
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

7. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
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8. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
& ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΠΡΟΓ/ΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ &
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 
 

Οι ∆.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Ζορµπά Κ., Βλάχου Β., Τριανταφύλλου Ν., Παπαδογιαννάκη Α.,  Κόχυλα 
Κ., Χρόνης Γ., Μπατσής Χ. & Μπαρµπαγιάννης Χ έδωσαν αρνητική ψήφο 
 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      
 
          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΒΕΦΦΩΕΒ-Υ0Ν


