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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 40328/37159
  Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Αχαρνών.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις του αρθ. 280 του Ν. 3852/10 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/
07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007).

4. Τις διατάξεις του αρθρ. 97 του Ν. 3852/10 σχετικά με 
τις Υπηρεσιακές Μονάδες των Δήμων που συνιστώνται 
με τον εν λόγω Νόμο. 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 87, 88, 89, 90 και 99 του Ν. 
3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 

και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007) και τις 
διατάξεις του Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής 
Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/Α΄/ 23.12.2008).

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

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

8. Τις υπ’ αριθ. 240/2011 και 278/2011 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών περί έγκρι−
σης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

9. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου που διατυπώθηκε στο υπ’ αριθ. 15/13−10−2011 
πρακτικό του.

10. Την υπ’ αριθ. 3943/1690/09−02−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 597/Β΄/15−04−2011) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνονται οι υπ’ αριθ. 240/2011 και 278/2011 αποφά−
σεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών 
περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
ο οποίος κωδικοποιείται ως εξής:
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Μέρος Β΄: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στον Δήμαρχο

Δήμαρχος
Ο Δήμαρχος προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του 

Δήμου και τις διευθύνει. Εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικα−
στήρια και σε κάθε Δημόσια Αρχή και δίνει τους όρκους 
που επιβάλλονται στο Δήμο.

Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
και των Επιτροπών του Δήμου. Προΐσταται όλου του 
προσωπικού του Δήμου, εκδίδει τις πράξεις διορισμού, 
ενεργεί τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και 
ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο.

Ασκεί γενικά όλες τις αρμοδιότητες που απορρέουν 
από τις οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώ−
δικα και κάθε άλλου νόμου.

Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραµµατέας προΐσταται, αμέσως μετά το 

Δήμαρχο, όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Ευθύνεται 
έναντι των πολιτικών Οργάνων του Δήμου και ιδιαίτερα 
του Δημάρχου, για την κανονική λειτουργία των υπη−
ρεσιών του Δήμου προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, 
συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επιμέρους δραστηρι−
ότητες των υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα της δράσης με βάση τα προγράμ−
ματα που αποφασίζει η Δημοτική Αρχή. Υποστηρίζει το 
∆ήµαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις 
αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο ∆ήµαρχος µε απόφασή 
του, οι οποίες αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο 
συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, σε συνεργασία 
µε το Γενικό Διευθυντή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µε 
αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη 
των περιοδικών στόχων και προγραµµάτων που αποφα−
σίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήµου. 

Ειδικότερα ο Γενικός Γραµµατέας: 
i. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, 

συντονίζει τις υπηρεσίες του ∆ήµου κατά την άσκηση 
του έργου τους, σε συνεργασία µε το Γενικό ∆ιευθυ−
ντή. 

ii. Προΐσταται όλου στου προσωπικού και των υπηρε−
σιών του Δήμου, ως υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και 
τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων 
και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική δι−
οίκηση, διαχείριση, ανάπτυξη και μισθοδοσία του αν−
θρώπινου δυναμικού του Δήμου.

iii. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπη−
ρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον 
του ∆ηµοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής 
Επιτροπής σύμφωνα µε την ημερήσια διάταξη ή έχουν 
ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς την υποστήριξή τους 
ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απα−
ραίτητο από τον Πρόεδρό τους. 

iv. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των απο−
φάσεων του ∆ηµοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής 
Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της 
Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του ∆ήµου, σε συνεργασία µε τον Γενικό ∆ιευθυντή. 

v. Συµµετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επι−
χειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραµµάτων 
∆ράσης του ∆ήµου και παρακολουθεί την επίτευξη των 
περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων 

προγραµµάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά 
όργανα του ∆ήµου. 

vi. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιο−
δικών απολογισμών δράσης του ∆ήµου σύμφωνα με 
προς τα αντίστοιχα προγράµµατα ή τις συγκεκριμένες 
αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική 
Επιτροπή. 

vii. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργεί−
ται στο ∆ήµο και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της 
αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του ∆ήµου, 
την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες 
της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης 
του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του 
∆ήµου. 

viii. ∆ύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση 
Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν µε εκπρο−
σώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα µε ομοειδή 
θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

ix. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών 
προσώπων του Δήµου και συνεργάζεται µε τις διοική−
σεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των 
αποτελεσμάτων της δραστηριοποίησής τους σύμφωνα 
με τους στόχους του ∆ήµου. 

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

xi. Υπογράφει έγγραφα και πιστοποιητικά, σύμφωνα 
µε τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο ∆ήµαρχος, πλην 
χρηματικών ενταλμάτων. 

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
Διεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει ο Δήμαρχος 

στο γραφείο αυτό και η οποία δεν ανήκει στην αρμο−
διότητα των άλλων υπηρεσιών του Δήμου. Μεριμνά για 
τη δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή διεκπεραίωση και 
αρχειοθέτηση προσωπικής αλληλογραφίας και αποφά−
σεων Δημάρχου. Ρυθμίζει τις συναντήσεις και φροντί−
ζει την τήρηση ημερολογίου των προσωπικών επαφών 
του Δημάρχου εντός και εκτός του Δήμου. Φροντίζει 
το εμπιστευτικό πρωτόκολλο του Δημάρχου. Φροντί−
ζει για την τήρηση πρακτικών στις συναντήσεις ή στα 
συμβούλια στα οποία μετέχει ο Δήμαρχος. Μεριμνά για 
την υπογραφή εγγράφων από το Δήμαρχο και τη δι−
εκπεραίωση τους. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και 
γραµµατειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις 
Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημο−
νικών Συνεργατών.

Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Εκτελεί κάθε υπηρεσία που αναθέτει ο Γενικός Γραμ−

ματέας και υλοποιεί τις εντολές του. Παραλαμβάνει από 
τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες την πάσης φύσεως 
εισερχόμενη αλληλογραφία και διαβιβάζει αυτήν. Πα−
ραλαμβάνει τους φακέλους των εγγράφων που πρέπει 
να υπογραφούν από τον Γενικό Γραμματέα. Τηρεί ιδι−
αίτερο Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχόμενων 
εγγράφων, απαντά και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία 
του Γενικού Γραμματέα και τηρεί το σχετικό αρχείο αυ−
τής. Προγραμματίζει τις ώρες και ημέρες που ο Γενικός 
Γραμματέας μπορεί να δέχεται διάφορες Επιτροπές, 
Συλλόγους και τους Δημότες.

Γραφείο Επικοινωνίας, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.
Σχεδιάζει και εισηγείται τη επικοινωνιακή πολιτική 

για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του 
∆ήµου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και προ−
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ωθεί την εφαρμογή των προγραµµάτων των ενεργειών 
που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινω−
νιακής αυτής πολιτικής. Παρακολουθεί τα δημοσιεύματα 
του Τύπου (γραπτού και ηλεκτρονικού) , τα Μ. Μ. Ε και 
μεριμνά για την προετοιμασία ανάλογων δημοσιεύσεων 
με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. 
Συνεργάζεται με τους δημοσιογράφους και οργανώνει 
τις συνεντεύξεις τύπου. Συνεργάζεται με τον τοπικό 
τύπο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος. Ενημερώνει 
τους δημότες για τα δικαιώματα τους και τις ενέργειες 
που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων 
τους. Επιμελείται της έκδοσης απαραιτήτων και πληρο−
φοριακών στοιχείων. Επιμελείται την προετοιμασία και 
διεκπεραιώνει κάθε σχετική εργασία για την οργάνω−
ση τελετών, δεξιώσεων, γευμάτων, εορτών, υποδοχής 
και ξενάγησης διαφόρων προσωπικοτήτων. Συντονίζει 
τις ενέργειες αυτές με άλλους φορείς της Δημόσιας 
Διοίκησης και αν αυτό είναι ενδεδειγμένο με φορείς 
μαζικής εκπροσώπησης ομάδων πολιτών. Η αρμοδιότητα 
αυτή μεταφέρεται αναλόγως, αν οι ως άνω εκδηλώσεις 
οργανώνονται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου, το−
πικά συμβούλια ή εμπίπτουν στις δραστηριότητες των 
ειδικών προγραμμάτων αυτού. Ενημερώνει τους δημότες 
για την αποστολή του Δήμου ως Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, προβάλλει τις δραστηριότητες του και 
φροντίζει για την πρόκληση ενδιαφέροντος εκ μέρους 
των πολιτών με σκοπό τη συνεργασία τους μαζί του.

Προγραμματίζει εκδηλώσεις επικοινωνίας του Δημάρ−
χου με τους κατοίκους του Δήμου για την διαπίστωση 
των αναγκών τους και την καταγραφή από κοντά των 
προβλημάτων τους. Παρακολουθεί συστηματικά τα 
δηµοσιεύµατα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά µε τις 
δραστηριότητες του ∆ήµου και ενημερώνει σχετικά τα 
όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του ∆ήµου. Τηρεί 
αρχείο των δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απα−
ντήσεων του ∆ήµου. Μεριμνά για την έγκαιρη εκτύπωση 
και αποστολή των προσκλήσεων στα πρόσωπα που κα−
λούνται στις διοργανωμένες από το Δήμο εκδηλώσεις. 
Μεριμνά για την κατάλληλη διακόσμηση του Δημοτικού 
καταστήματος και των αιθουσών αυτού, η οποιουδήποτε 
άλλου χώρου, κατά τις διενεργούμενες από το Δήμο 
τελετές γενικά. Μεριμνά για τον σημαιοστολισμό, για 
την φωταγώγηση και διακόσμηση γενικά της πόλης και 
των δημοτικών καταστημάτων, κατά τις εθνικές εορτές 
και λοιπές γιορταστικές εκδηλώσεις. Επίσης ασχολείται 
με κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με το περιεχόμενο 
του Γραφείου αυτού.

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης − Συντήρησης Στόλου 
και Λοιπού Εξοπλισμού.

6.1. Γραφείο Κίνησης και Διαχείρισης Στόλου Οχημά−
των και Λοιπού Εξοπλισμού.

Το Γραφείο:
i. Διαχειρίζεται το στόλο των οχηµάτων του ∆ήµου 

(απορριµµατοφόρα, διάφορα αυτοκινούµενα µηχανήµατα, 
φορτηγά και επιβατηγά οχήµατα) ελέγχοντας για τη 
στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασµό 
µε όλα τα σχετικά µε την κίνηση έγγραφα. 

ii. Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των 
οχηµάτων του ∆ήµου, την κατανάλωση καυσίµων και την 
ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης. 

iii. ∆ιερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχηµάτων και µεριµνά 
για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσµάτων 
ατυχηµάτων. 

iv. Εισηγείται την προμήθεια των νέων οχημάτων και 
λοιπού εξοπλισμού σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπη−
ρεσίες. 

v. Έχει τον έλεγχο τις κίνησης και τις επικοινωνίας με 
τα πάσης φύσεως οχήματα.

vi. Αποδίδει στοιχεία στην Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών για όλα τα οχήματα και τον λοιπό εξοπλι−
σμό.

vii. Συνεργάζεται με όλες τις Διευθύνσεις για την έκδο−
ση δελτίων κίνησης όλων των οχημάτων του Δήμου.

viii. Μεριμνά για τον εφοδιασμό των οχημάτων με καύ−
σιμα και λιπαντικά και ελέγχει την κατανάλωση τους. 

ix. Φροντίζει για την έγκαιρη ασφάλιση όλων των αυ−
τοκινήτων του Δήμου γενικά και αναφέρει κάθε διαπι−
στούμενη ζημιά στα αυτοκίνητα από υπαιτιότητα των 
οδηγών τους.

6.2. Γραφείο Συντήρησης Στόλου Οχημάτων και Λοι−
πού Εξοπλισμού

Το Γραφείο:
i. Είναι υπεύθυνο για την επισκευή παντός είδους μη−

χανημάτων, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
ii. Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργα−

σία με την Επιτροπή Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου 
και Προμήθειας Ανταλλακτικών την ανάθεση εργασιών 
επισκευών.

iii. Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράµµατα προληπτι−
κής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών 
µηχανηµάτων του ∆ήµου. 

iv. Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους 
βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών 
µηχανηµάτων του ∆ήµου. 

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

6.3. Γραφείο Διαχείρισης Αποθήκης Ανταλλακτικών 
Οχημάτων και Λοιπού Εξοπλισμού.

Το Γραφείο:
i. Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών 

υλικών (καύσιμα, λιπαντικά, κλπ) που είναι αναγκαία 
για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των 
οχημάτων και κινητών µηχανηµάτων του ∆ήµου. Εκδίδει 
τις εντολές για την προμήθειά τους.

ii. Είναι αρμόδιο για την λήψη και εφαρμογή μέτρων 
φύλαξης όλου του στόλου οχημάτων και του λοιπού 
εξοπλισμού.

iii. Μεριμνά για την προμήθεια των αναγκαίων εργα−
λείων και ανταλλακτικών και είναι υπεύθυνο για κάθε 
αδικαιολόγητη απώλεια, φθορά ή καταστροφή μηχανη−
μάτων, εργαλείων, διαφόρων συσκευών που χειρίζονται 
όταν αυτή οφείλεται σε αμέλεια ή κακή Χρήση.

Αυτοτελές Τµήµα Υποστήριξης των Πολιτικών Ορ−
γάνων.

Το Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του 
∆ήµου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή 
υποστήριξη στα αιρετά διοικητικά όργανα του ∆ήµου. 
Ειδικότερα το Τµήµα: 

i. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή 
υποστήριξη προς τα συλλογικά διοικητικά αιρετά όρ−
γανα του ∆ήµου, δηλαδή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την 
Οικονοµική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την 
Εκτελεστική Επιτροπή καθώς και κάθε συλλογικού ορ−
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γάνου που ανήκει στον Δήμο Αχαρνών (οργάνωση συνε−
δριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή, 
διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, 
ρύθµιση συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση 
αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων κλπ). 

ii. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή 
υποστήριξη προς τα ατοµικά διοικητικά αιρετά όργα−
να του ∆ήµου, δηλαδή τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, τον ∆ήµαρχο, τους Αντιδηµάρχους, καθώς 
και προς το Γενικό Γραµµατέα (οργάνωση και ρύθµιση 
συναντήσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και 
αρχειοθέτηση εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση 
αρχείου αποφάσεων ατοµικών οργάνων κλπ). 

iii. Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς όλες τις 
∆ηµοτικές Επιτροπές και τις επιτροπές του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 

iv. Παρέχει γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη 
προς τα πολιτικά όργανα των δημοτικών ενοτήτων. 

v. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στις ∆ηµοτικές 
Παρατάξεις. 

vi. Μεριµνά για την ενηµέρωση των πολιτικών οργάνων 
και των υπηρεσιών του ∆ήµου για τις αποφάσεις που 
λαµβάνουν τα όργανα του ∆ήµου. 

vii. Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του ∆ήµου σε δια−
φόρους φορείς και όργανα και µεριµνά για την αποστολή 
στοιχείων στους εκπροσώπους και την παραλαβή και δι−
εκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο ∆ήµο.

viii. Μεριμνά για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης 
των προς συζήτηση θεμάτων υποστήριξη των συλλο−
γικών και ατομικών διοικητικών αιρετών οργάνων του 
∆ήµου.

ix. Μεριμνά για τη συγκέντρωση των φακέλων των 
θεμάτων με τα απαρτίζοντα αυτά δικαιολογητικά και τις 
εισηγήσεις των εντεταλμένων διοικητικών οργάνων του 
Δήμου, τους οποίους θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων 
Δημοτικών Συμβούλων για ενημέρωση τους.

x. Μεριμνά για την κοινοποίηση της ημερήσιας διά−
ταξης των προς συζήτηση θεμάτων των συλλογικών 
και ατομικών διοικητικών αιρετών οργάνων του ∆ήµου, 
σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

xi. Μεριμνά για την τήρηση και σύνταξη των πρακτι−
κών των συνεδριάσεων των συλλογικών και ατομικών 
διοικητικών αιρετών οργάνων του ∆ήµου, καθώς και 
των αποφάσεων που παίρνονται. Εφόσον τα πρακτικά 
καταρτίζονται με τη χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής, 
τηρεί με κανονική σειρά, αρίθμηση και θεώρηση, τα 
φύλλα χάρτου, στα οποία περιέχονται τα απομαγνη−
τοφωνημένα κείμενα τα οποία βιβλιοδετεί στο τέλος 
κάθε χρόνου.

xii. Μεριμνά για τήρηση αρχείου με τα πρακτικά και τις 
αποφάσεις των συλλογικών και ατομικών διοικητικών 
αιρετών οργάνων του ∆ήµου.

xiii. Μεριμνά για την υπογραφή και επικύρωση των 
πρακτικών των συλλογικών και ατομικών διοικητικών 
αιρετών οργάνων του ∆ήµου.

xiv. Μεριμνά για την δημοσίευση των αποφάσεων που 
παίρνονται, με τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά και 
ανάλογα με την περίπτωση, από τον Δημοτικό και Κοι−
νοτικό

Κώδικα και από άλλες σχετικές διατάξεις.
xv. Μεριμνά για την υποβολή αντιγράφων των απο−

φάσεων στην αρμόδια για τον έλεγχο αυτών διοικητική 
αρχή.

xvi. Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων των 
συλλογικών και ατομικών διοικητικών αιρετών οργάνων 
του ∆ήµου στις αρμόδιες για την εκτέλεση τους υπη−
ρεσίες του Δήμου.

xvii. Μεριμνά για την τήρηση των από το Νόμο προ−
βλεπόμενων βιβλίων κατά αρμοδιότητα.

xviii. Μεριμνά για την έκδοση αντιγράφων αποφάσε−
ων των συλλογικών και ατομικών διοικητικών αιρετών 
οργάνων του ∆ήµου.

xix. Τηρεί το βιβλίο ερωτήσεων και επερωτήσεων που 
καταθέτουν τα μέλη των συλλογικών και ατομικών δι−
οικητικών αιρετών οργάνων του ∆ήµου.

xx. Τηρεί βιβλίο επιτροπών που συγκροτούνται από 
το Δημοτικό Συμβούλιο.

xxi. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων τους.
xxii. Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται 

στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και 
έχει σχέση με τη λειτουργία των συλλογικών και ατομι−
κών διοικητικών αιρετών οργάνων του ∆ήµου, γενικά.

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας.
Το Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας είναι αρμόδιο για 

την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν 
αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές 
υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 
Ειδικότερα το Γραφείο: 

i. Σχεδιάζει και εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες 
για την εξυπηρέτηση των δημοτών που έχουν αντικειμε−
νική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή 
στα ΚΕΠ και χρειάζονται να έλθουν σε επαφή µε τις επι−
μέρους υπηρεσίες για συγκεκριμένες ανάγκες τους. 

ii. Μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική 
λειτουργία δικτύων εθελοντών που αναλαμβάνουν την 
εξυπηρέτηση των ανωτέρω δημοτών για την εκτέλεση 
των δοσοληψιών τους µε τις δημοτικές υπηρεσίες και 
τα ΚΕΠ για λογαριασμό τους. 

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

iv. Συνεργάζεται µε τα αρμόδια ΚΕΠ για την διεκπε−
ραίωση υποθέσεων των ανωτέρω δηµοτών σε ζητήματα 
αρμοδιότητας των ΚΕΠ. 

v. Σχεδιάζει και προωθεί κάθε άλλη σχετική ενέρ−
γεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών µε 
αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές 
υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ. 

Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας.
Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς 

τα αιρετά όργανα του ∆ήµου και τις δημοτικές υπηρε−
σίες για την προώθηση των επιδιώξεων/ στόχων/ συμ−
φερόντων του Δήµου. Ειδικότερα η Υπηρεσία:

i. Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς 
τα πολιτικά όργανα διοίκησης του ∆ήµου (∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, Επιτροπές, ∆ήµαρχος, Γενικός Γραμματέας, 
Αντιδημάρχους, κλπ) διασφαλίζοντας τη νομιμότητα των 
πράξεων του ∆ήµου. 

ii. Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς 
τις επί µέρους υπηρεσίες του ∆ήµου, καθώς και στα 
ιδρύµατα και στα άλλα νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου, 
για την διασφάλιση του νοµότυπου των δράσεων 
τους. 

iii. Επεξεργάζεται και γνωµοδοτεί για πράξεις της 
δηµόσιας διοίκησης που αφορούν το ∆ήµο.
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iv. Μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέ−
ματα ανάθεσης από το ∆ήµο της εκτέλεσης έργων και 
της προμήθειας υλικών και υπηρεσιών.

v. Επεξεργάζεται και ελέγχει νοµικά όλες τις συµβάσεις 
που συνάπτει ο ∆ήµος µε τρίτους, καθώς και τις προκη−
ρύξεις του ∆ήµου για την ανάθεση έργων, προµηθειών 
και υπηρεσιών σε τρίτους. 

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

vii. Παρακολουθεί την σχετική νοµοθεσία και νοµολογία 
και τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο µε τις νοµοθετικές 
και κανονιστικές ρυθµίσεις που ενδιαφέρουν το ∆ήµο. 

viii. Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληρο−
φοριών για τις ανάγκες της Νοµικής Υπηρεσίας.

ix. Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται 
στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και 
έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος.

9.1 Γραφείο Διοικητικών, Αστικών και Ποινικών Υπο−
θέσεων.

Αρμοδιότητες:
i. Επιλαμβάνεται φορολογικών και διοικητικών υποθέ−

σεων, διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή της 
κείμενης νομοθεσίας περί προσόδων Δήμων, υποθέσεις 
που ανακύπτουν από την εφαρμογή της περί εισπράξε−
ων των ως άνω εσόδων νομοθεσίας.

ii. Μεριμνά, γνωμοδοτεί και εισηγείται στη Εκτελε−
στική Επιτροπή για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων 
καταδικαστικών αποφάσεων που αφορούν υποθέσεις 
του Δήμου και φροντίζει για την εμπρόθεσμη άσκησή 
τους.

iii. Επιλαμβάνεται όλων των πειθαρχικών υποθέσεων 
που αφορούν το κάθε είδους προσωπικό του Δήμου και 
των Νομικών του Προσώπων, καθώς και των εργατικών 
διαφορών που ανακύπτουν από την εφαρμογή της κεί−
μενης νομοθεσίας και αφορούν το κάθε είδος προσω−
πικό του Δήμου και των νομικών του προσώπων.

iv. Έχει την ευθύνη υπεράσπισης των υπαλλήλων 
του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του για υπο−
θέσεις που σχετίζονται σαφώς με τις αρμοδιότητές 
τους κατά την άσκηση των ανατεθειμένων σε αυτούς 
καθηκόντων.

v. Συντάσσει γνωμοδοτήσεις επί αμφισβητούμενων 
σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας ζητημάτων, 
της αρμοδιότητας του γραφείου.

vi. Παρέχει νομικές εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις επί νο−
μικών θεμάτων, συμβουλές και νομικές υπηρεσίες στον 
Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Εκτελεστική 
Επιτροπή και σε νομικής φύσεως ερωτήματα των υπη−
ρεσιών του Δήμου επί των ζητημάτων αρμοδιότητας 
του γραφείου.

vii. Παρέχει, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, γενικές και εξει−
δικευμένες νομικές συμβουλές προς τις υπηρεσίες, τα 
νομικά πρόσωπα και τα άλλα ιδρύματα του Δήμου και 
συντάσσει γνωμοδοτήσεις σχετικά με αμφισβητούμενα 
περί την εφαρμογή νομοθεσίας νομικά ζητήματα αρμο−
διότητας του γραφείου.

viii. Εκπροσωπεί και υποστηρίζει νομικά το Δήμο και τα 
νομικά του πρόσωπα σε κάθε αντιδικία που ήθελε προ−
κύψει κατ’ αυτού και γενικά διεκπεραιώνει δικαστικώς ή 
εξωδίκως τις δικαστικές υποθέσεις του Δήμου, σε όλες 
τις βαθμίδες δικαστικού ελέγχου, που σχετίζονται με τα 
αντικείμενα της αρμοδιότητας του γραφείου.

ix. Διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία του Δήμου 
με τη δικαστική αρχή και τις επιτροπές.

x. Ενημερώνει διαρκώς το αρχείο νόμων, διαταγμάτων, 
αποφάσεων και νομολογίας των δικαστηρίων, σχετικών 
με τις υποθέσεις του Δήμου.

9.2 Γραφείο Πολεοδομικών Υποθέσεων και Ακίνητης 
Περιουσίας.

Αρμοδιότητες:
i. Εφαρμόζει τη νομοθεσία των απαλλοτριώσεων (κή−

ρυξη απαλλοτριώσεων, καθορισμού προσωρινής τιμής 
μονάδος, οριστική τιμής μονάδος, αναγνώρισης δικαι−
ούχων, συντέλεση απαλλοτριώσεων).

ii. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το συμβιβαστικό 
καθορισμό τιμής μονάδος για την εφαρμογή του σχε−
δίου πόλεως Αχαρνών.

iii. Επιλαμβάνεται υποθέσεων Δημοτικής ακίνητης περι 
ουσίας, όπως διεκδικητικές αγωγές, εξώσεις, εκτέλεση 
αποφάσεων κ.λπ.

iv. Συντάσσει γνωμοδοτήσεις επί αμφισβητούμενων 
σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας ζητημάτων, 
της αρμοδιότητας του γραφείου.

v. Παρέχει νομικές εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις επί νο−
μικών θεμάτων, συμβουλές και νομικές υπηρεσίες στον 
Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Εκτελεστική 
Επιτροπή και σε νομικής φύσεως ερωτήματα των υπη−
ρεσιών του Δήμου επί των ζητημάτων αρμοδιότητας 
του γραφείου.

vi. Παρέχει, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, γενικές και εξει−
δικευμένες νομικές συμβουλές προς τις υπηρεσίες, τα 
νομικά πρόσωπα και τα άλλα ιδρύματα του Δήμου και 
συντάσσει γνωμοδοτήσεις σχετικά με αμφισβητούμενα 
περί την εφαρμογή νομοθεσίας νομικά ζητήματα αρμο−
διότητας του γραφείου.

vii. Εκπροσωπεί και υποστηρίζει νομικά το Δήμο και τα 
νομικά του πρόσωπα σε κάθε αντιδικία που ήθελε προ−
κύψει κατ’ αυτού και γενικά διεκπεραιώνει δικαστικώς ή 
εξωδίκως τις δικαστικές υποθέσεις του Δήμου, σε όλες 
τις βαθμίδες δικαστικού ελέγχου, που σχετίζονται με τα 
αντικείμενα της αρμοδιότητας του γραφείου.

viii. Ενημερώνει διαρκώς το αρχείο νόμων, διαταγ−
μάτων, αποφάσεων και νομολογίας των δικαστηρίων, 
σχετικών με τις υποθέσεις του Δήμου.

9.3 Γραφείο Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Συμβά−
σεων.

Αρμοδιότητες:
i. Διενεργεί νομική επεξεργασία και προληπτικό έλεγ−

χο των συμβάσεων, συμβάσεων εργασίας, προγραμ−
ματικών συμβάσεων και γενικά παρέχει κάθε είδους 
νομική υποστήριξη με σκοπό τη διαμόρφωση κανόνων 
και διαδικασιών για μεγάλες οικονομικές συμφωνίες και 
υποβολή προσφορών.

ii. Μεριμνά για τη λήψη αποφάσεων του Δημάρχου και 
του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά τις προτάσεις 
συγκρότησης των Επιτροπών εκτίμησης ακίνητης πε−
ριουσίας και προμηθειών.

iii. Επιμελείται των υποθέσεων χορήγησης και ανάκλη−
σης των αδειών καταστημάτων και θεαμάτων, των υπο−
θέσεων που ανακύπτουν από την εφαρμογή της σχετικής 
νομοθεσίας (αδειών λειτουργίας καταστημάτων κ.λπ.).

iv. Επιμελείται των υποθέσεων που προκύπτουν από 
τη μη τήρηση των όρων συμβάσεων.

v. Συντάσσει γνωμοδοτήσεις επί αμφισβητούμενων 
σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας ζητημάτων, 
της αρμοδιότητας του Τμήματος.
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vi. Παρέχει νομικές εισηγήσεις, γνωμοδοτήσεις επί νο−
μικών θεμάτων, συμβουλές και νομικές υπηρεσίες στον 
Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Εκτελεστική 
Επιτροπή και σε νομικής φύσεως ερωτήματα των υπη−
ρεσιών του Δήμου επί των ζητημάτων αρμοδιότητας 
του γραφείου.

vii. Παρέχει, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, γενικές και εξει−
δικευμένες νομικές συμβουλές προς τις υπηρεσίες, τα 
νομικά πρόσωπα και τα άλλα ιδρύματα του Δήμου και 
συντάσσει γνωμοδοτήσεις σχετικά με αμφισβητούμενα 
περί την εφαρμογή νομοθεσίας νομικά ζητήματα αρμο−
διότητας του γραφείου.

viii. Εκπροσωπεί και υποστηρίζει νομικά το Δήμο και τα 
νομικά του πρόσωπα σε κάθε αντιδικία που ήθελε προ−
κύψει κατ’ αυτού και γενικά διεκπεραιώνει δικαστικώς ή 
εξωδίκως τις δικαστικές υποθέσεις του Δήμου, σε όλες 
τις βαθμίδες δικαστικού ελέγχου, που σχετίζονται με τα 
αντικείμενα της αρμοδιότητας του γραφείου.

ix. Ενημερώνει διαρκώς το αρχείο νόμων, διαταγμάτων, 
αποφάσεων και νομολογίας των δικαστηρίων, σχετικών 
με τις υποθέσεις του Δήμου.

9.4 Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστή−
ριξης

Αρμοδιότητες:
i. Υποστηρίζει διαρκώς τους τομείς της Νομικής Υπη−

ρεσίας.
ii. Τακτοποιεί και ενημερώνει διαρκώς το ηλεκτρονικό 

αρχείο των δικαστικών υποθέσεων, των δικασίμων και 
των σχετικών αποφάσεων.

iii. Τηρεί το γενικό πρωτόκολλο καταθέσεως των εν−
δίκων μέσων ανά δικογραφία.

iv. Τηρεί συνεχώς ενημερωμένο ονομαστικό αρχείο 
όλων των εξώδικων και δικαστικών υποθέσεων φροντί−
ζοντας για την πληρότητα των φακέλων δικογραφίας 
που τηρούνται στο εν λόγω αρχείο.

v. Διατηρεί αρχείο νόμων, διαταγμάτων γνωμοδοτήσε−
ων δικαστικών αποφάσεων και νομολογίας που αφορούν 
θέματα του Δήμου.

vi. Παραλαμβάνει έγγραφα από το Γενικό πρωτόκολλο 
του Δήμου και καταγράφει αυτά στο πρωτόκολλο της 
Νομικής Υπηρεσίας.

vii. Τηρεί γενικό πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερ−
χομένων εγγράφων στην υπηρεσία.

viii. Συγκεντρώνει τα σχετικά έγγραφα για την ενημέ−
ρωση των φακέλων δικογραφίας.

ix. Διεκπεραιώνει την παραλαβή δικογράφων και εξώ−
δικων εγγράφων που στρέφονται κατά του Δήμου, την 
κατάρτιση δικαστικών φακέλων, τη μηχανογράφηση, 
αρχειοθέτηση, συσχετισμό και παράδοση εγγράφων 
και δικογράφων στους Δικηγόρους.

Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και 
Επιστημονικών Συμβούλων.

i. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες λειτουργούν 
συμβουλευτικά και δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιό−
τητες οποιασδήποτε μορφής.

ii. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευ−
μένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, στο συγκεκριμένο 
τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχουν 
ορισθεί να εξυπηρετήσουν.

iii. Παρέχουν υπηρεσίες σε εξειδικευμένα επιστημονικά 
και τεχνικά θέματα, που αφορούν τη διενέργεια ερευ−
νών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή 
προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση 

στοιχείων απαραίτητων για την υλοποίηση των στόχων 
του Δήμου.

iv. Παρέχουν επιστημονική ή τεχνολογική υποστήρι−
ξη σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις Υπηρεσιακές 
Μονάδες του Δήμου.

v. Παρακολουθούν την εξέλιξη της επιστήμης και της 
τεχνολογίας στον τομέα της ειδικότητας τους.

vi. Το Γραφείο των Ειδικών Συμβούλων & Συνεργατών 
διευκολύνει γραμματειακά το έργο τους και τηρεί αρ−
χείο για κάθε επιμέρους εργασία που αναλαμβάνουν οι 
Ειδικοί Σύμβουλοι & Συνεργάτες.

vii. Οι ανωτέρω υπάγονται ειδικά και αποκλειστικά 
στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, στον οποί−
ον και είναι υποχρεωμένοι να δίνουν λόγω σε κάθε 
περίπτωση.

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρί−
σεων.

Το γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης 
Κρίσεων:

i. Έχει την κύρια ευθύνη για την πολιτική προστασία 
και την επέμβαση του Δήμου σε περιπτώσεις θεομηνιών, 
φυσικών καταστροφών κλπ. 

ii. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με το Συντονιστικό 
Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας το οποίο συντο−
νίζει και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας 
για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκα−
τάσταση των καταστροφών, εφόσον συμβαίνουν εντός 
των διοικητικών ορίων του Δήμου.

iii. Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό πολιτικής 
προστασίας της περιοχής, στο πλαίσιο του ετήσιου 
εθνικού σχεδιασμού και είναι υπεύθυνο για την εφαρ−
μογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που 
αφορούν την περιοχή του Δήμου.

iv. Οργανώνει και εκπαιδεύει το διατιθέμενο εργατο−
τεχνικό προσωπικό του Δήμου για την Πολιτική Προ−
στασία της Πόλης και την αντιμετώπιση εκτάκτων και 
επικινδύνων περιστατικών. 

v. Μεριμνά για τον συντονισμό της κινητοποίησης 
όλων των εμπλεκομένων (τεχνικών, διοικητικών και οικο−
νομικών) υπηρεσιών του Δήμου, μετά του απαραίτητου 
μηχανολογικού εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα, ερ−
γαλεία και μέσα) για την άμεση παρέμβαση του Δήμου 
σε καταστάσεις έκτακτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, 
σφοδρές χιονοπτώσεις και όλες εν γένει τις θεομηνίες), 
που απειλούν την ζωή, ασφάλεια και περιουσία του 
κοινωνικού συνόλου της πόλης, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίας, σε εφαρμογή των σχε−
τικών Σχεδίων Εκτάκτων Αναγκών. 

vi. Μερινά για τον προγραμματισμό και την εκπόνηση 
μελετών προμηθειών υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων, 
καθώς και εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία της 
Πολιτικής Προστασίας της πόλης. 

vii. Τηρεί αρχείο εκτάκτων επικινδύνων περιστατικών, 
θεομηνιών και φυσικών καταστροφών που πλήττουν 
την πόλη, αιτημάτων πολιτών για βοήθεια, πόρων που 
διατίθενται κατά περίπτωση (ανθρώπινο δυναμικό, μέσα, 
υλικά κ.λ.π.). 

viii.  Εισηγείται προτάσεις βελτίωσης της αντιμετώπι−
σης επικινδύνων καταστάσεων και θεομηνιών. 

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πλη−
ροφορικής.

Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πλη−
ροφορικής του ∆ήµου είναι αρµόδια για την υποστήριξη 
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των οργάνων διοίκησης, 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, την παρακολούθηση 
της αποτελεσµατικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών 
του ∆ήµου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων 
του και τον σχεδιασµό και την παρακολούθηση της 
εφαρµογής των εσωτερικών οργανωτικών συστηµάτων 
του ∆ήµου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυµητού 
επιπέδου ποιότητας των παρεχοµένων κάθε είδους υπη−
ρεσιών. Επίσης είναι αρµόδια για τη διασφάλιση της 
ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές 
πολιτικές. Επιπρόσθετα η ∆ιεύθυνση είναι αρµόδια για 
την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση 
των συστηµάτων ΤΠΕ του ∆ήµου, περιλαµβανοµένης της 
ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κοµβικό 
Σηµείο Επαφής) του ∆ήµου, όπως προβλέπεται στο άρ−
θρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄ 166). Σε συνεργασία με 
τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημά−
των, συντάσσουν τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσί−
ας και εισηγείται ιεραρχικά τις τροποποιήσεις, καθώς 
και τις προσαρμογές αυτού στις ισχύουσες κάθε φορά 
σχετικές διατάξεις. Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν 
περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας και έχει σχέση με τον προγραμματισμό, την 
οργάνωση και τις ΤΠΕ του Δήμου, των Νομικών Προσώ−
πων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων του γενικά.

12.1. Τµήµα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης, Αποτελε−
σματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης.

12.1.1. Γραφείο Μελετών και Έρευνας.
i. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και 

ενηµερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά, οι−
κονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν 
στην ανάπτυξη του ∆ήµου, σε συνεργασία µε τους 
αρµόδιους φορείς και τις υπηρεσίες του ∆ήµου. 

ii. Συγκεντρώνει και τεκμηριώνει την αναγκαία τεχνο−
γνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη 
διαμόρφωση των προγραµµάτων ανάπτυξης του ∆ήµου 
(π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές µελέτες, µελέτες και 
θέµατα της Αυτοδιοίκησης, νοµοθεσία που αφορά την 
αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και τους στόχους του 
∆ήµου κλπ).

iii. Μεριµνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες 
των δηµοτών και συγκεντρώνει και τεκµηριώνει προ−
τάσεις για επεµβάσεις (έργα, ενέργειες, προγράµµατα) 
που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των δηµοτών. 

iv. Μεριµνά για την εκπόνηση ερευνών και µελετών 
για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του ∆ήµου, τη 
διερεύνηση της σκοπιµότητας αναπτυξιακών προτάσε−
ων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων 
και µέτρων. 

v. Συγκεντρώνει στοιχεία και συντάσσει στατιστικούς 
πίνακες σχετικά με την:

α) Κίνηση πληθυσμού (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι, εγ−
γραφές − διαγραφές δημοτολογίου κ.λπ.)

β) Σύνθεση κοινωνικών ομάδων.
γ) Απασχόληση κατοίκων (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 

εμπορικές, αγροτικές επιχειρήσεις κλπ)
δ) Ποιότητα ζωής (φορείς παιδείας, υγείας − πρόνοιας, 

ψυχαγωγίας κλπ)
12.1.2. Γραφείο Σχεδιασμού και Παρακολούθησης 

Προγραµµάτων.

i. 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 και τη δημιουργία 
και διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής οικο−
νομίας.

ii. 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.

iii. 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 
της Περιφέρειας. 

iv. Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και συ−
ντάσσει προτάσεις που αφορούν στην εφαρμογή 
προγραµµάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτί−
ωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών (δοµηµένο 
περιβάλλον) στην περιοχή του ∆ήµου, µε στόχο την εξα−
σφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής.

v. ∆ιερευνά και ενηµερώνει τα όργανα 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 Σ∆ΙΤ, έργα 
αυτοχρηµατοδοτούµενα κλπ).

vi. Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες 
του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του και την οµάδα 
έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται για τη σύντα−
ξη του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος του 
∆ήµου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθη−
σης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράµµατος 
και των Ετησίων Προγραµµάτων ∆ράσης, στα οποία 
εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραµµα.

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

viii. Υποστηρίζει το ∆ήµαρχο για την παρακολούθηση 
και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, συ−
νεργάζεται µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου και των Νοµικών 
Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάµεση και την 
τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο 
∆ήµαρχο. Εισηγείται την ενδεχόµενη αναθεώρηση των 
στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µετά την 
ενδιάµεση αξιολόγησή του.

ix. Με σκοπό την αντικειµενικότερη αξιολόγηση του Επι−
χειρησιακού Προγράµµατος, διαµορφώνει τους κατάλλη−
λους 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.

x. Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράµµατος ∆ρά−
σης του ∆ήµου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγή−
σεις των υπηρεσιών, και το υποβάλλει στην Εκτελεστική 
Επιτροπή.

xi. Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την 
παρακολούθηση και τον απολογισµό των Ετησίων 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40235

Προγραµµάτων ∆ράσης του ∆ήµου. Ειδικότερα (α) κατά 
τη διάρκεια εφαρµογής του ετησίου προγράµµατος 
δράσης του ∆ήµου, συντάσσει εκθέσεις παρακολού−
θησης 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 έκ−
θεση µε τον απολογισµό δράσης του προηγούµενου 
έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις 
των υπηρεσιών.

xii. Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την 
πρόοδο των προγραµµατικών και άλλων 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.

xiii. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ∆ιεύ−
θυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορι−
κής και τα Τµήµατά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκ−
περαίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα 
προσωπικού κλπ).

12.1.3. Γραφείο Αποτελεσματικότητας και Απόδοσης
i. Σχεδιάζει και εισηγείται συστήµατα και µεθόδους 

µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότη−
τας των υπηρεσιών του ∆ήµου (διαδικασίες, δείκτες 
κλπ). Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισµό Μέτρησης 
και Αξιολόγησης της απόδοσης των δηµοτικών υπηρε−
σιών κατά την ισχύουσα νοµοθεσία.

ii. ∆ιαµορφώνει και εισηγείται στόχους για την βελ−
τίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας 
των υπηρεσιών του ∆ήµου.

iii. Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδοµένα που αναφέ−
ρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα 
των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περι−
οδικών τους στόχων, παρακολουθεί την εξέλιξή τους, 
επεξεργάζεται τα στοιχεία και εκδίδει ενηµερωτικές 
αναφορές.

iv. ∆ιατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις απο−
δοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών 
του Δήμου.

v. Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσµατικής 
και αποδοτικής λειτουργίας και προωθεί την εφαρμογή 
τους και σε άλλες υπηρεσίες.

vi. Παρακολουθεί την εφαρμογή των καλών πρακτικών 
και αξιολογεί τα αποτελέσµατά τους.

vii. Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί µέτρα 
για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών και της ανταπό−
κρισής τους στις ανάγκες των πολιτών.

viii. Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή 
συστηµάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασι−
ών αυτοαξιολόγησης.

ix. Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση 
προγραµµάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση 
της οργάνωσης του ∆ήµου µε στόχο την αύξηση της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητάς του.

x. Συνεργάζεται µε τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρε−
σιών 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 πα−
ρακολούθησης του κόστους λειτουργίας των οργανικών 
µονάδων του ∆ήµου και του κόστους των παραγοµένων 

και παρεχοµένων υπηρεσιών του ∆ήµου προς τους πο−
λίτες.

xi. Παρακολουθεί και ενηµερώνει µε συγκεκριµένες 
αναφορές τα όργανα του ∆ήµου σχετικά µε την εξέλιξη 
των οικονοµικών µεγεθών του ∆ήµου, καθώς και την εξέ−
λιξη του κόστους λειτουργίας των οργανικών µονάδων 
και του κόστους των παραγοµένων και παρεχοµένων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες.

12.1.4 Γραφείο Ποιότητας και Οργάνωσης
i. Μεριµνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστηµάτων 

διασφάλισης ποιότητας των επί µέρους λειτουργιών του 
∆ήµου. 

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

iii. Μεριµνά για την εκτέλεση των εγκεκριµένων 
προγραµµάτων έργων και δράσεων για την βελτίω−
ση της οργάνωσης του ∆ήµου και των Νοµικών του 
Προσώπων. Ειδικότερα µεριµνά για τον σχεδιασµό / 
ανασχεδιασµό και την εφαρμογή βελτιωµένων οργα−
νωτικών δοµών, κατανοµής αρµοδιοτήτων, κατανοµής 
στελεχιακού δυναµικού, οργανωτικών συστηµάτων, εσω−
τερικών διαδικασιών και εντύπων. 

iv. Μεριµνά για την εκπόνηση των κάθε είδους εσω−
τερικών Κανονισµών του ∆ήµου και των Νοµικών του 
Προσώπων (Εσωτερικός Κανονισµός Υπηρεσιών, Εσω−
τερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας, Κανονισµοί Παροχής 
Υπηρεσιών στους ∆ηµότες κλπ) σε συνεργασία µε τις 
αρµόδιες υπηρεσίες. 

v. Παρακολουθεί την τήρηση και σχεδιάζει και εισηγεί−
ται τις τυχόν επικαιροποιήσεις της οργανωτικής δοµής 
και γενικότερα των διατάξεων του Οργανισµού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 

vi.  Μεριµνά για τον προσδιορισµό των αναγκαίων θέ−
σεων 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 Υπηρε−
σιών για τον προγραµµατισµό της κάλυψης των θέσε−
ων (µε νέα στελέχη ή ανακατανοµή των υφισταµένων 
στελεχών).

vii. Σχεδιάζει και εισηγείται συστήµατα και διαδικασί−
ες για την παρακολούθηση της καλής εφαρµογής των 
εγκεκριµένων από τα αρµόδια όργανα εσωτερικών ορ−
γανωτικών συστηµάτων, διαδικασιών και κανονισµών. 

viii. Εφαρµόζει τα εγκεκριµένα συστήµατα και διαδικα−
σίες για την παρακολούθηση της καλής εφαρµογής των 
εσωτερικών οργανωτικών συστηµάτων, διαδικασιών και 
κανονισµών και ενηµερώνει τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου 
στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις.

xii. Μεριμνά για τη σύσταση, κατάργηση, συγχώνευση 
από το Δήμο Νομικών Προσώπων.

ix. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα θέματα των 
Νομικών Προσώπων για τα οποία έχει αρμοδιότητα το 
Δημοτικό Συμβούλιο

12.1.5. Γραφείο Διαφάνειας.
Το Γραφείο Διαφάνειας, είναι αρμόδιο για το σχεδια−

σμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που 
επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε 
είδους σχέσεις του ∆ήµου προς τρίτους. Ειδικότερα το 
Γραφείο Διαφάνειας: 

i. Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δηµοτικές υπηρεσίες και 
Μεριμνά για την εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας και 
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ενέργειας που διασφαλίζουν την διαφάνεια στις σχέσεις 
του δήµου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιμοποιεί κάθε 
πρόσφορο µέσο και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

ii. Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβα−
σης από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σε πληροφορίες 
που έχουν σχέση µε τις προκηρύξεις του ∆ήµου για την 
εκτέλεση έργων και την προμήθεια υλικών και υπηρε−
σιών, σύμφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες.

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

iv. Μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας σε θέ−
ματα ανάθεσης από το ∆ήµο της εκτέλεσης έργων και 
της προμήθειας υλικών και υπηρεσιών.

v. Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δηµοτών 
για κάθε είδους προγράµµατα και δράσεις που σχεδιά−
ζει ο ∆ήµος και απευθύνονται στους δηµότες και Μερι−
μνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης 
των δηµοτών στις δραστηριότητες αυτές.

vi. Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα 
των δηµοτών και τους ενημερώνει για τα δικαιώματα 
τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκ−
περαίωση των υποθέσεών τους. Μεριμνά επίσης για 
τον εφοδιασμό τους µε τα απαραίτητα πληροφοριακά 
στοιχεία και έντυπα. Μεριμνά για την πληροφόρηση των 
δηµοτών σχετικά µε απολογιστικά στοιχεία που αφο−
ρούν εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραµµάτων 
και έργων που αναλαμβάνει και προωθεί ο ∆ήµος.

vii. Σχεδιάζει ειδικά προγράµµατα πληροφόρησης των 
δηµοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριο−
τήτων του ∆ήµου και Μεριμνά για την πραγματοποίηση 
τους.

viii. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση 
και διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή: (α) 
Χάρτας ∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων δηµοτών και 
κατοίκων, (β) Οδηγού του ∆ηµότη για τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες του ∆ήµου, (γ) Κανονισμού πληροφόρησης 
των πολιτών και Κανονισμού ∆ιαβούλευσης. 

ix. Μεριμνά για την τήρηση μητρώου πολιτών προς 
τους οποίους ο ∆ήµος προσφέρει συγκεκριμένες υπη−
ρεσίες. Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών δια−
βούλευσης για αποφάσεις και ζητήματα που αφορούν 
το ∆ήµο.

12.1.6. Γραφείο Εποπτείας Νομικών Προσώπων.
i. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των Νομικών 

Προσώπων του Δήµου και συνεργάζεται µε τις διοική−
σεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των 
αποτελεσμάτων της δραστηριοποίησής τους σύμφωνα 
με τους στόχους του ∆ήµου

ii. Σχεδιάζει και εισηγείται συστήµατα και µεθόδους 
µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότη−
τας των Νοµικών Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες κλπ). 
Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισµό Μέτρησης και 
Αξιολόγησης της απόδοσης των υπηρεσιών τους κατά 
την ισχύουσα νοµοθεσία.

iii. ∆ιαµορφώνει και εισηγείται στόχους για την βελ−
τίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας 
των υπηρεσιών των Νοµικών του Προσώπων.

iv. ∆ιατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις απο−

δοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών 
των Νοµικών Προσώπων.

v. Παρακολουθεί και ενηµερώνει µε συγκεκριµένες 
αναφορές τα όργανα του ∆ήµου σχετικά µε την εξέλι−
ξη των οικονοµικών µεγεθών των Νοµικών Προσώπων, 
καθώς και την εξέλιξη του κόστους λειτουργίας των 
οργανικών µονάδων και του κόστους των παραγοµένων 
και παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

vi. Μεριμνά για την ψήφιση των πιστώσεων που ανα−
γράφονται στον προϋπολογισμό του Δήμου για την 
επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων.

vii. Μελετά και εισηγείται για τη σκοπιµότητα σύστα−
σης, τροποποίησης του αντικειµένου ή κατάργησης των 
Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου.

viii. Παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες σχετικές με την 
σύνταξη προϋπολογισμού και απολογισμού των Νομικών 
Προσώπων.

ix. Καταγράφει και παρακολουθεί τα πάσης φύσεως 
έσοδα των Νομικών Προσώπων. 

x. Συντονίζει και παρακολουθεί όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν τα Νομικά 
Πρόσωπα σχετικά με τις παραπάνω αναφερόμενες 
ενέργειες. 

12.2. Τμήμα Εξεύρεσης και Διαχείρισης Εθνικών και 
Ευρωπαϊκών Πόρων − Διεθνών Σχέσεων

12.2.1. Γραφείο Εξεύρεσης και Διαχείρισης Εθνικών και 
Ευρωπαϊκών Πόρων

i. Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρε−
σίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης 
από προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. 
ή αναπτυξιακά προγράµµατα της Ε.Ε. 

ii. Σε συνεργασία με ειδικούς επιστημονικούς συνεργά−
τες ενημερώνει τη Δημοτική Αρχή για τα Προγράμματα 
της Ε.Ε. που ενδιαφέρουν το Δήμο. 

iii. Επιμελείται της υποβολής αιτήσεων συμμετοχής 
του Δήμου σε συγκεκριμένα κοινοτικά και μη προγράμ−
ματα.

iv. Διαχειρίζεται όλα τα προγράμματα που συμμετέχει 
ο Δήμος.

v. Φροντίζει για τη Διασύνδεση και επικοινωνία με 
τους Εθνικούς Συντονιστές και τα αρμόδια Κοινοτικά 
Όργανα. 

vi. Αναζητά συνεργασίες στο εσωτερικό και εξωτερικό 
για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν 
τα ως άνω αναφερόμενα προγράμματα. 

vii. Φροντίζει για τη διακίνηση μέσα στο Δήμο εντύπων 
και άλλων μέσων τις Ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

viii. Φροντίζει για την ενημέρωση των δημοτών και των 
τοπικών φορέων για τα προγράμματα της Ε.Ε. γενικού 
ή ειδικού ενδιαφέροντος.

12.2.2. Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Διμερών Συνερ−
γασιών

i. Επιμελείται της διοργάνωσης, της υποδοχής, φιλο−
ξενίας και ξενάγησης ξένων αντιπροσωπειών. 

ii. Φροντίζει για την υποστήριξη των αιρετών οργάνων 
και των υπηρεσιών για τη διοργάνωση των συναντήσεων 
με προσκεκλημένους από το εξωτερικό και αντιστοίχων 
επισκέψεων της Δημοτικής Αρχής. 

iii. Επιμελείται της διαδικασίας μετάβασης στο εξω−
τερικό Δημοτικής Αντιπροσωπείας. 

iv. Επικοινωνεί με φορείς του εξωτερικού που ενδια−
φέρουν το Δήμο. 
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v. Συνεργάζεται με το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορι−
κής και Επικοινωνιών για την τήρηση αρχείου διεθνών και 
ξένων φορέων (Αρχές−Δημόσιες Υπηρεσίες−Σωματεία −
Προξενεία−Ιδρύματα − Δήμοι άλλων χωρών κ.λπ.). 

vi. Προετοιμάζει και υλοποιεί σε συνεργασία με τις άλ−
λες υπηρεσίες του Δήμου διαδικασίες αδελφοποίησης 
με Δήμους χωρών εντός και εκτός της Ε.Ε. 

vii. Φροντίζει για την καλλιέργεια σχέσεων και την 
επαφή με τον απόδημο Ελληνισμό. 

12.3. Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι−
νωνιών (ΤΠΕ).

12.3.1. Γραφείο Στρατηγικής και Μελετών ΤΠΕ.
i. ∆ιαµορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του 

∆ήµου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελ−
τίωση των συστηµάτων τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήµατα της Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης. 

ii. 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. 

iii. Προδιαγράφει και εισηγείται την µεθοδολογία ανά−
πτυξης των αναγκαίων συστηµάτων ΤΠΕ και την υλο−
ποίηση µηχανισµών επιχειρησιακής υποστήριξης των 
συστηµάτων και των χρηστών των εφαρµογών. 

iv. Μεριµνά για την µελέτη, ανάπτυξη και εγκατά−
σταση των συστηµάτων ΤΠΕ µε την αξιοποίηση και 
εξειδικευµένων τρίτων (υπαλλήλων του Δήμου ή εξω−
τερικών συνεργατών). 

v. Προδιαγράφει τα νέα συστήµατα ή τις νέες λει−
τουργίες συστηµάτων ΤΠΕ, παρακολουθεί την ανάπτυξή 
τους και παραλαµβάνει τα συστήµατα.

vi. Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. 
(Κοµβικό Σηµείο Επαφής) του ∆ήµου, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄ 166).

vii. Μελετά την ανάπτυξη και εγκατάσταση Γεωγραφι−
κών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) σε όποια υπηρεσία 
του Δήμου κρίνεται αυτό απαραίτητο. 

12.3.2 Γραφείο Διαχείρισης Συστημάτων ΤΠΕ
i. Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνε−

χούς συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων 
καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του ∆ήµου. 

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

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

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

v. Μεριµνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επε−
ξεργασία δεδοµένων σύµφωνα µε σχετικές ανάγκες 
του ∆ήµου. 

vi. 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. 

vii. Μεριµνά για τη δημιουργία των κατάλληλων αναφο−
ρών επιτελικής πληροφόρησης µε την αξιοποίηση των 
στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήµατα 
του ∆ήµου. 

viii. Μεριµνά για την τήρηση των βαθµών ασφαλείας 
της πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα 
πληροφοριακά συστήµατα του ∆ήµου, ώστε να εξασφα−
λίζεται η εµπιστευτικότητά τους. 

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

12.3.3 Γραφείο Διαχείρισης Εξοπλισμού ΤΠΕ
i. Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρε−

σιών σε εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών, 
προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε 
αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράµµατα 
για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου 
εξοπλισµού. 

ii. Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προ−
διαγράφει και εισηγείται την µεθοδολογία προμήθειας 
και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού πληρο−
φορικής και επικοινωνιών. 

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

iv. Μεριμνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των 
κεντρικών και περιφερειακών συστημάτων. 

v. Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρή−
σης του δικτύου και των συστημάτων ΤΠΕ και παρακο−
λουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών. 

vi. Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκα−
τάσταση βλαβών του εξοπλισμού ΤΠΕ του ∆ήµου.

vii. Διαχειρίζεται ότι αφορά τα Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφοριών (GIS) και υποστηρίζει την εφαρμογή τους 
στις υπηρεσίες του Δήμου.

Διεύθυνση Δημοτικής 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 αυτό ισχύει. Σύµφωνα µε το 
άρθρο αυτό η ∆ηµοτική Αστυνοµία :

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

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

iii. Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέ−
πονται στην κείµενη νοµοθεσία και στις τοπικές κανο−
νιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές, 
για τη χρήση και λειτουργία των δηµοτικών αγορών, 
των εµποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των 
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων 
δραστηριοτήτων.

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

v. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
στην υπαίθρια διαφήµιση, καθώς και τον έλεγχο της 
τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και 
προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφηµιστικών πλαισίων, 
που τυχόν έχουν τεθεί µε τοπικές κανονιστικές αποφά−
σεις, από τις δηµοτικές αρχές.
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vi. Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινό−
χρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρει−
ας του οικείου δήµου και γενικότερα την τήρηση των 
κανόνων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία 
και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν 
οι δηµοτικές αρχές για την αναβάθµιση της αισθητικής 
των πόλεων και των οικισµών.

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

viii. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθµευση 
των οχηµάτων, στην επιβολή των διοικητικών µέτρων 
του άρθρου 103 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για 
την παράνοµη στάθµευση οχηµάτων, καθώς και την 
εφαρµογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυ−
κλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδροµους, πλατείες, 
πεζοδρόµια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζο−
νται για τέτοια χρήση και στην εκποµπή θορύβων 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 Ελ−
ληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα, ταυτόχρονα, το 
συντονισµό έχει η Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό 
Σώµα, κατά περίπτωση.

ix. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφο−
ρούν στη ρύθµιση της κυκλοφορίας µε υποδείξεις και 
σήµατα των τροχονόµων στο δηµοτικό οδικό δίκτυο 
και στα τµήµατα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου 
που διέρχονται µέσα από κατοικηµένες περιοχές. Η 
αρµοδιότητα αυτή εξακολουθεί να ασκείται, παραλλή−
λως και κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνοµία 
(ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιµενικό Σώµα. Όταν κατά την άσκηση 
της επιλαµβάνονται η ∆ηµοτική Αστυνοµία και η Ελ−
ληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα, ταυτόχρονα, το 
συντονισµό έχει η Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό 
Σώµα κατά περίπτωση. 

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

xi. 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.

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

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

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

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

xvi. Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν 
τους οργανωµένους από τους ∆ήµους χώρους προ−
σωρινής εγκατάστασης µετακινούµενων πληθυσµιακών 
οµάδων.

xvii. Ελέγχει την εφαρµογή των µέτρων που 
λαµβάνονται από τις δηµοτικές αρχές για δραστηριό−
τητες και καταστάσεις που εγκυµονούν κινδύνους για τη 
ζωή και την περιουσία των κατοίκων και ειδικότερα από 
τις επικίνδυνες οικοδοµές, καθώς και την εφαρµογή των 
κανονιστικών πράξεων που τίθενται από αυτές για την 
προστασία της υγείας των κατοίκων από τις οχλούσες 
δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτές.

xviii. Ελέγχει την τήρηση των σχετικών διατάξεων, που 
αφορούν στο Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό.

xix. Αφαιρεί την άδεια οικοδοµής για οφειλόµενες 
ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.

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

xxi. Συµµετέχει στην εφαρµογή των σχεδίων πολιτικής 
προστασίας.

xxii. Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, 
σχετικά µε την εφαρµογή της τουριστικής νοµοθεσίας 
(βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώ−
σεων, θεώρηση τιµοκαταλόγων των δωµατίων των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυµάτων) στις 
περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νοµούς ή νησιά 
όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες του EOT.

xxiii. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για το ωρά−
ριο λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης και των 
συναφών καταστηµάτων, καθώς και των εµπορικών 
καταστηµάτων και των καταστηµάτων τροφίµων.

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

xxv. 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.

xxvi. Προστατεύει τη δηµοτική και κοινοτική περιου−
σία.

xxvii. ∆ιενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προ−
ϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών 
πράξεων από τα όργανα του ∆ήµου και, ιδίως, διενεργεί 
αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρω−
τοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση 
βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας.

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

13.1. Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
i. Συγκεντρώνει και µελετά τις επιστηµονικές και τεχνι−

κές µεθόδους για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 
της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και την αξιολόγηση της από−
δοσής της.

ii. Σχεδιάζει όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τον 
επιχειρησιακό σχεδιασµό, την τακτική και μεθοδολογία 
δράσης και την αποτελεσµατικότητα του έργου της 
δηµοτικής αστυνοµίας (µέθοδοι αστυνόµευσης, κανόνες 
και µέτρα αστυνοµικής τακτικής και πρακτικής, µέθοδοι 
αξιοποίησης προσωπικού, στολές προσωπικού κλπ).
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iii. Σχεδιάζει και εισηγείται κανονισµούς για τη 
λειτουργία και τον τρόπο δράσης της δηµοτικής 
αστυνοµίας.

iv. Τηρεί αρχείο αναφορών/δελτίων συµβάντων και 
επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία για τη δράση και 
τα αποτελέσµατα από την αξιοποίηση της δηµοτικής 
αστυνοµίας. Υποδέχεται τις αναφορές/δελτία συµβάντων, 
τις αξιολογεί σε συνεργασία µε το Τµήµα Αστυνόµευσης 
και µεριµνά για την ενηµέρωση των δηµοτικών υπηρε−
σιών ή και άλλων δηµόσιων υπηρεσιών, όταν απαιτείται, 
για τις περαιτέρω ενέργειες.

v. Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία 
των αποκεντρωμένων Τµηµάτων ∆ηµοτικής Αστυνο−
μίας σε δημοτικές ενότητες. Καθοδηγεί τα Τµήµατα 
αυτά για όλα τα θέµατα που αφορούν τον επιχειρη−
σιακό σχεδιασµό, την τήρηση της νοµοθεσίας και των 
κανονισµών, την τακτική και µεθοδολογία δράσης και 
την αποτελεσµατικότητα του έργου της δηµοτικής 
αστυνοµίας.

vi. Καθοδηγεί το Τµήµα Αστυνόµευσης και τα Τµήµατα 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας για την αντιµετώπιση των σο−
βαρών περιστατικών ή συµβάντων.

vii. Τηρεί στατιστικά στοιχεία για τη δράση και τα 
αποτελέσµατα από την αξιοποίηση των αποκεντρωµένων 
Τµηµάτων ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.

viii. Συνεργάζεται µε άλλους αρµόδιους φορείς για 
τη λήψη των αναγκαίων νοµοθετικών και διοικητικών 
µέτρων προς αντιµετώπιση των προβληµάτων που σχε−
τίζονται µε το αντικείµενο της δηµοτικής αστυνοµίας.

ix. Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις 
των πολιτών σχετικά µε το αντικείµενο της δηµοτικής 
αστυνοµίας, τηρεί σχετικά αρχεία και συµµετέχει στην 
διαχείριση όσων σχετικών µέτρων και αποφάσεων 
λαµβάνονται.

x. Μεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού για το 
αντικείµενο και το έργο της δηµοτικής αστυνοµίας.

xi. Μεριµνά για την εκπαίδευση του προσωπικού της 
δηµοτικής αστυνοµίας.

xii. Μεριµνά για την εξασφάλιση και συντήρηση των τε−
χνικών µέσων, καθώς και του ιµατισµού και των λοιπών 
εφοδίων του προσωπικού της δηµοτικής αστυνοµίας.

xiii. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ∆ιεύ−
θυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και τα Τµήµατα της (τή−
ρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση 
αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).

13.2. Τµήµα Αστυνόμευσης.
i. Συγκροτεί τις περιπόλους και τις οµάδες αστυνοµικής 

ενέργειας σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις οδηγί−
ες του Γραφείου Επιχειρησιακού Σχεδιασµού.

ii. ∆ιενεργεί όλες τις αστυνοµικής φύσεως ενέργει−
ες (περίπολοι, έρευνες, έλεγχοι κλπ) σύµφωνα µε το 
αντικείµενο της δηµοτικής αστυνοµίας και τους σχετι−
κούς κανονισµούς.

iii. Συµπληρώνει αναφορές και δελτία συµβάντων για 
τα αποτελέσµατα της αστυνοµικής δράσης, τα αξιολο−
γεί και ενηµερώνει σχετικά το Γραφείο Επιχειρησιακού 
Σχεδιασµού.

iv. Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις 
των πολιτών σχετικά µε το αντικείµενο της δηµοτικής 
αστυνοµίας, ενηµερώνει σχετικά το Γραφείο Επιχειρησι−
ακού Σχεδιασµού και συµµετέχει στην διαχείριση όσων 
σχετικών µέτρων και αποφάσεων λαµβάνονται.

v. Μεριµνά για τη διενέργεια των αναγκαίων εργασι−

ών συντήρησης των τεχνικών µέσων και εφοδίων που 
χρησιμοποιεί η δημοτική αστυνομία. 

Γενική Διεύθυνση.
Γενικός Διευθυντής.
Ο Γενικός ∆ιευθυντής έχει την ευθύνη για την εύρυθµη 

λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου που συγκροτούν 
την Γενική ∆ιεύθυνση και ιδίως για την οργάνωση, τον 
συντονισµό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
λειτουργίας τους. Ειδικότερα ο Γενικός ∆ιευθυντής: 

i. Κατευθύνει τον σχεδιασµό των δραστηριοτήτων και 
των αντιστοίχων προγραµµάτων δράσης των υπηρεσι−
ών, συνεργαζόµενος µε τον Γενικό Γραµµατέα και τους 
αντίστοιχους προϊσταµένους των υπηρεσιών, έτσι ώστε 
να εναρµονίζονται προς τους περιοδικούς στόχους του 
∆ήµου. 

ii. Μεριµνά για την κατάλληλη οργάνωση των πό−
ρων των υπηρεσιών (ανθρώπινο δυναµικό, τεχνικά 
μέσα, υποδομές εσωτερικές διαδικασίες λειτουργί−
ας κλπ) ώστε να µπορούν να ανταποκρίνονται στην 
αποτελεσµατική και αποδοτική υλοποίηση των δρα−
στηριοτήτων τους και των αντίστοιχων προγραµµάτων 
δράσης τους. 

iii. Συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών, συνερ−
γαζόµενος µε τους αντίστοιχους προϊσταµένους. 

iv. Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί την καλή λει−
τουργία των υπηρεσιών σε σχέση πάντοτε προς τις 
δραστηριότητές τους και την επίτευξη των περιοδικών 
προγραµµάτων δράσης τους. 

v. 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. 

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

vii. Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα µε το σύστημα δι−
καιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο 
Δήµος.

Υπηρεσίες Υποστήριξης.
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου 

Δυναμικού.
Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου 

Δυναμικού είναι αρµόδια για την τήρηση των διαδικασι−
ών και αρχείων που αφορούν την δηµοτική κατάσταση 
και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην 
περιοχή του ∆ήµου. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της 
∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζο−
νται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων 
και Υπουργικών Αποφάσεων. Είναι υπεύθυνη για τον 
σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτι−
κών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην 
ορθολογική διοίκηση, διαχείριση, ανάπτυξη και μισθοδο−
σία του ανθρώπινου δυναμικού του ∆ήµου. Ειδικότερα 
η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου 
Δυναμικού:

i. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει όλα τα Τμήματα 
τα οποία υπάγονται στη Διεύθυνση της.

ii. Παραλαμβάνει, αποσφραγίζει και θεωρεί την προς 
τον Δήμο απευθυνόμενη αλληλογραφία, την χαρακτη−
ρίζει και στη συνέχεια, μετά τη θεώρηση της από τον 
Γενικό Γραμματέα την διαβιβάζει προς τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες δια του Γενικού Πρωτοκόλλου του Δήμου.
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iii. Παρακολουθεί την θεσπιζόμενη νομοθεσία και Νο−
μολογία που αφορά την Τ.Α., μεριμνά για τον εφοδιασμό 
του Δήμου με τις Εφημερίδες της Κυβερνήσεως και τα 
σχετικά συγγράμματα, Νόμους, Διατάγματα, Εγκυκλίους, 
Αποφάσεις κ.λπ. σχετικά με την Δημοτική Λειτουργία 
και ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες ως προς το 
αντικείμενο της αρμοδιότητος τους.

iv. Εισηγείται στον Δήμαρχο για κάθε μέτρο που επι−
βάλλεται να ληφθεί για την αρτιότερη απόδοση της 
Δημοτικής λειτουργίας.

v. Συγκαλεί σε σύσκεψη τους Προϊσταμένους των 
Τμημάτων του για ενημέρωση σχετικά με την πορεία 
εργασιών του αντικειμένού τους , απολογισμό του έργου 
τους και προγραμματισμό νέων εργασιών.

1.1. Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.
1.1.1 Γραφείο Δημοτολογίου.
i. Ενεργεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπο−

νται από τον Κώδικα Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια 
και άλλη συναφή νομοθεσία ενεργεί κάθε διαδικασία 
για την εγγραφή νέων δημοτών στα δημοτολόγια, με−
ριμνά για την καταχώρηση των μεταβολών λόγω γέν−
νησης, γάμου, θανάτου, αλλαγής επωνύμου, προσθήκης 
πατρώνυμου, μητρόνυμου, κυρίου ονόματος και άλλων 
στοιχείων.

ii. Τηρεί φακέλους οικογενειακών μερίδων.
iii. Τηρεί βιβλίο οικογενειακών μερίδων που ενημερώ−

νονται με όλες τις μεταβολές.
iv. Καταχωρεί τα ανωτέρω σε Η/Υ κατά αύξοντα αριθ−

μό Ο.Μ.
v. Εκδίδει τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστα−

σης πιστοποιητικά για ταυτότητα για σχολική χρήση, 
πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας για εκλογική χρήση, 
για στρατολογία, εγγυτέρων συγγενών και για κάθε 
άλλη χρήση.

vi. Εκδίδει αποφάσεις δημάρχου για κάθε μεταβολή, 
εγγραφή, μεταδημότευση.

vii. Μεριμνά για την συγκέντρωση δικαιολογητικών για 
οποιαδήποτε μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση 
των δημοτών.

viii. Εκδίδει αποφάσεις αλλαγής επωνύμου, πρόσληψης 
πατρωνύμου, επωνύμου πατρός, εξελληνισμό επωνύ−
μου. 

ix. Ενεργεί σε αυτεπάγγελτες αναζητήσεις εγγρά−
φων.

x. Διεκπεραιώνει αλληλογραφίες με άλλους Δήμους 
και υπηρεσίες καθώς και τα ΚΕΠ.

1.1.2 Γραφείο Μητρώων Αρένων.
i. Καταρτίζει τα ετήσια μητρώα αρρένων σύμφωνα 

με τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης δημοτών μας 
από όλους τους Δήμους της Ελλάδας, αποστέλλει στη 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ενημερώνει αυτά με τις 
μεταβολές που γίνονται πάντα με απόφαση Περιφε−
ρειάρχη.

ii. Ενεργεί τις προβλεπόμενες διαδικασίας για την εγ−
γραφή αδήλωτων, την διαγραφή διπλών εγγραφών.

iii. Τα μητρώα αρρένων τηρούνται με επιμέλεια − υπευ−
θυνότητα και σε καλή κατάσταση.

iv. Εκδίδει πιστοποιητικά μητρώων αρρένων, ανυ−
παρξίας, θανάτων, ταυτοπροσωπίας για στρατιωτικές 
σχολές.

v. Καταρτίζει τους στρατολογικούς πίνακες.
vi. Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων όσον 

αφορά τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις.

vii. Ενεργεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες για πά−
σης φύσεως μεταβολές, όπως επιδιορθώσεις επωνύμου, 
πατρωνύμου, μητρωνύμου, τόπου γέννησης, διαγραφή 
λόγω θανάτου, αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης, 
υιοθεσίας.

1.1.3 Γραφείο Εκλογικών.
i. Επιμελείται της εφαρμογής της εκλογικής νομοθεσί−

ας και εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται στο 
Δήμο από τον εκλογικό νόμο.

ii. Τηρεί τους ηλεκτρονικούς εκλογικούς καταλόγους 
και φροντίζει για την κατά νόμο δίμηνη αναθεώρηση 
αυτών, περιλαμβάνοντας σε αυτούς τις διαγραφές, τις 
νέες εγγραφές, τους ετεροδημότες και αλλοδαπούς 
εκλογείς και όλες τις μεταβολές του δημοτολογίου που 
συμβαίνουν σε κάθε δίμηνη αναθεώρηση.

iii. Φροντίζει ή επιμελείται μαζί με τον Διευθυντή Διοι−
κητικών Υπηρεσιών για την διεξαγωγή των εκλογών.

1.1.4 Γραφείο Ιθαγένειας.
i. Εφαρμόζει τις διατάξεις σχετικά με τον Κώδικα Ελ−

ληνικής Ιθαγένειας.
ii. Παραλαμβάνει τις αιτήσεις ιθαγένειας, ελέγχει τα 

δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Αττικής.

iii. Συντάσσει την δήλωση απόκτησης της Ελληνικής 
Ιθαγένειας που αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτε−
ρικών.

iv. Τηρεί πρωτόκολλο αιτήσεων και ευρετήριο αυτών 
για την κατάθεση δικαιολογητικών για την απόκτηση 
Ελληνικής ιθαγένειας καθώς επίσης και πρωτόκολλο 
για την δήλωση πολιτογράφησης.

1.1.5 Γραφείο Πολιτικών Γάμων 
i. Τηρεί πρωτόκολλο αιτήσεων για την τέλεση πολιτι−

κών και θρησκευτικών γάμων καθώς επίσης αρχείο και 
ευρετήριο για αυτά.

ii. Παραλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά για την έκδο−
ση αδειών πολιτικών γάμων.

iii. Τηρεί βιβλία τελέσεως και δηλώσεως πολιτικών και 
θρησκευτικών γάμων.

iv. Επιμελείται κάθε απαιτούμενη ενέργεια μέχρι την 
τέλεση των πολιτικών γάμων από το Δήμαρχο ή εξου−
σιοδοτημένο Αντιδήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο.

v. Διενεργεί τη διαδικασία τέλεσης των Πολιτικών 
Γάμων.

1.1.6 Γραφείο Ληξιαρχείου.
i. Τήρηση και συνεχής ενημέρωση αρχείων στα οποία 

καταγράφονται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαί−
νουν στην εδαφική περιφέρεια της Δήμοτικής Ενότητας 
Αχαρνών (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι, υιοθεσίες, αναγνώ−
ριση, σύμφωνα συμβίωσης, εκθέσεις) καθώς και κάθε με−
ταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.

ii. Τήρηση αρχείων επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών 
γεγονότων.

iii. Έκδοση αντιγράφων αποσπασμάτων ληξιαρχικών 
πράξεων ή άλλων θεσμοθετημένων πιστοποιητικών.

iv. Έκδοση αδειών ταφής.
v. Περιοδική ενημέρωση των Κρατικών Υπηρεσιών για 

τις γεννήσεις, γάμους, θανάτους που συνέβησαν στην 
περιφέρεια του Δήμου.

vi. Ενημέρωση της Δημοτικής Κατάστασης και των 
αντίστοιχων Τμημάτων άλλων ΟΤΑ για τα ληξιαρχικά 
γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων / 
αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.
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vii. Συνεργασία με Ληξιαρχεία άλλων ΟΤΑ σε περιπτώ−
σεις μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που 
βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.

1.2. Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
i. Ελέγχει τη Διεύθυνση κατοικίας προσερχόμενου αλ−

λοδαπού με αίτημα την έκδοση άδειας παραμονής.
ii. Παραλαμβάνει και ελέγχει όλα τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2910/2001 για 
την έκδοση όλων των κατηγοριών αδειών παραμονής.

iii. Φροντίζει για την αποστολή των πρωτότυπων δικαι−
ολογητικών μετά τη συμπλήρωση του ατομικού φακέλου 
του αιτούντα για την έκδοση της άδειας παραμονής 
στην Περιφερειακή Διοίκηση Ανατ. Αττικής − Δ/νση 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για την έκδοση της 
σχετικής απόφασης.

iv. Έχει αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής προκειμένου να ελεγχθούν τα 
στοιχεία των ενδιαφερομένων.

v. Εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεων του Ν. 2910/2001 
που αφορούν τους παράνομους μετανάστες και παρα−
κολουθεί τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τις 
άδειες παραμονής των αλλοδαπών.

vi. Τηρεί σχετικό αρχείο και φροντίζει για συνεχή ενη−
μέρωση του.

1.3. Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας, Διεκπεραίωσης και 
Αρχείου.

i. Μεριµνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθα−
ριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του ∆ήµου. 

ii. Μεριµνά για την συντήρηση και αποκατάσταση 
βλαβών των κτιριακών και των ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων του ∆ήµου. 

iii. Μεριµνά για τις µετακινήσεις και µεταφορές του 
προσωπικού του ∆ήµου. 

iv. Μεριµνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτο−
κόλλου του ∆ήµου και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγρα−
φα σε συνεργασία µε τις γραµµατείες των επιµέρους 
υπηρεσιών. 

v. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ∆ιεύθυν−
ση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού 
και τα Τµήµατά της. 

vi. Παρέχει Γραµµατειακή υποστήριξη προς τον Γενικό 
∆ιευθυντή του ∆ήµου.

vii. Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λει−
τουργία των αποκεντρωμένων Γραφείων ∆ιοικητικών 
Θεµάτων σε δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου.

viii. Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται 
στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και 
έχει σχέση με την διοικητική μέριμνα του Δήμου.

1.3.1 Γραφείο Γραμματείας
i. Επιμελείται για την πρωτοκόλληση, καταχώρηση 

σε ευρετήριο και συσχέτιση όλων των εισερχομένων − 
εξερχόμενων αιτήσεων και εγγράφων ως και την τήρηση 
των πρωτοτύπων στο αρχείο του Δήμου.

ii. Επιμελείται για την τήρηση του γενικού αρχείου 
του Δήμου.

iii. Μεριμνά για τη βιβλιοδεσία και πρωτοκόλληση σε 
τόμους ή μνήμη Η/Υ

iv. Επιλαμβάνεται της διεκπεραίωσης γενικά των ει−
σερχομένων − εξερχόμενων και της επικύρωσης των 
αντιγράφων τους από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, 
βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής των διοικητικών 
οργάνων του Δήμου

v. Διεκπεραιώνει αυθημερόν με το σύστημα διακίνη−

σης εισερχομένων όλης της αλληλογραφίας όλη την 
εισερχόμενη αλληλογραφία

vi. Βιβλιοδετεί στο τέλος κάθε έτους σε τόμους τα 
στελέχη χρέωσης και αποχρέωσης της όλης αλληλο−
γραφίας, τα οποία αποτελούν το επίσημο στοιχείο δι−
εκπεραίωσης και πληροφοριών του Δήμου.

vii. Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου και 
των Νομικών Προσώπων σε διάφορες υπηρεσίες.

1.3.2 Γραφείο Εποπτείας και Λειτουργικότητας Δημο−
τικών Κτιρίων

Το γραφείο φροντίζει:
i. Για την κατανομή των χώρων των Δημοτικών Κτιρίων 

στις Υπηρεσίες του Δήμου.
ii. Για τη φύλαξη όλων των Δημοτικών Κτιρίων.
iii. Για την καθαριότητα όλων των εσωτερικών χώρων 

των Δημοτικών Κτιρίων
iv. Για έλεγχο της συντήρησης των Κτιρίων (ανελκυ−

στήρων, υδραυλικών εγκαταστάσεων, ηλεκτροφωτισμού, 
αποχέτευσης, κλιματισμού των γραφείων κλπ).

v. Για την καλή λειτουργία των φωτοτυπικών μηχα−
νημάτων, ΦΑΧ, αριθμομηχανών και του τηλεφωνικού 
κέντρου.

vi. Για την επίπλωση των γραφείων όλων των υπη−
ρεσιών.

vii. Για την αποθήκευση, διακίνηση και έλεγχο αναλώ−
σιμων που αφορούν τη λειτουργικότητα των Δημοτικών 
Κτιρίων. 

1.3.3 Γραφείο Ενημέρωσης Δημοτών – Τηλεφωνικό 
Κέντρο.

i. Υποδοχή και πληροφόρηση των δημοτών για κάθε 
δραστηριότητα του Δήμου.

ii. Ενημέρωση των Δημοτών για τα δικαιώματα τους 
και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση 
των υποθέσεων τους καθώς και τον εφοδιασμό τους με 
τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα.

iii. Παραλαβή υποδείξεων, προτάσεων και παραπόνων 
των δημοτών.

iv. Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου, παροχής γενικών 
πληροφοριών προς τους δημότες.

v. Διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων, οδηγιών και 
εντύπων σχετικών με την εξυπηρέτηση των δημοτών 
από τις δημοτικές υπηρεσίες.

vi. Λειτουργία της τετραψήφιας τηλεφωνικής γραμμής 
επικοινωνίας των δημοτών, που σκοπό έχει να δώσει τη 
δυνατότητα στον πολίτη να ενημερώσει τον Δήμο για 
οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει στην καθημερι−
νότητά του και αφορά σε παρεχόμενη από τον Δήμο 
προς τον δημότη υπηρεσία. 

vii. Για την καλύτερη λειτουργία αλλά και συνεργασία 
του Γραφείου με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις και Τμή−
ματα Διευθύνσεων του Δήμου, προβλέπεται η χρήση 
συνδέσμων. Οι σύνδεσμοι είναι οργανικοί υπάλληλοι 
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου 
Δυναμικού, οι οποίοι μπορούν να διατίθενται στις Διευ−
θύνσεις που είναι σε καθημερινή επαφή με τον πολίτη 
(πχ. Διεύθυνση Πολεοδομίας, Διεύθυνση Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων κλπ.). Εργασία του κάθε 
συνδέσμου είναι η προώθηση των αιτημάτων και των 
καταγγελιών των πολιτών στις αρμόδιες υπηρεσίες, η 
παρακολούθηση της πορείας επίλυσης των θεμάτων 
αυτών και η ενημέρωση του πολίτη για την τελική έκ−
βαση της υποθέσεώς του.
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1.3.4. Γραφείο Αρχείου
Το Γραφείο Αρχείου τηρεί ενεργά και ιστορικά αρ−

χεία εγγράφων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Συγκεκριμένα:

i. Τηρεί το γενικό αρχείο του Δήμου.
ii. Οργανώνει τους χώρους που προορίζονται για την 

τοποθέτηση των παραδιδόμενων από τις δημοτικές 
υπηρεσίες αρχείων. 

iii. Μεριμνά για τη διευθέτηση του αρχειακού υλικού 
και την κατά καιρούς εκκαθάριση του αρχείου, τηρώ−
ντας τις σχετικές προς το θέμα αυτό διατάξεις.

1.4. Τµήµα Ανάπτυξης Αξιοποίησης και Εκπαίδευσης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού

i. Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρµογή 
των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισµών που 
ρυθµίζουν τις σχέσεις του ∆ήµου µε το προσωπικό του, 
στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθµίσεων της 
Πολιτείας. 

ii. Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναµικού 
που θεσπίζει η Πολιτεία για τον δηµόσιο τοµέα, µεριµνά 
για τον προσδιορισµό των αναγκαίων θέσεων εργασίας 
ανά διοικητική ενότητα του ∆ήµου σε συνεργασία µε το 
Τµήµα Αποτελεσµατικότητας, Ποιότητας και Οργάνω−
σης της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής και την κατάρτιση / επικαιροποίηση των 
περιγραφών αρµοδιοτήτων των επιµέρους θέσεων. 

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

iv. Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήµατα των 
αρµόδιων Προϊσταµένων, τις κατάλληλες εσωτερικές 
µετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσµατικότερη 
κάλυψη των επιµέρους θέσεων εργασίας µε βάση τα 
προσόντα των στελεχών. 

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

vi. Μεριµνά για την εφαρµογή του συστήµατος αξιο−
λόγησης των εργαζοµένων στο ∆ήµο και την τήρηση 
των σχετικών στοιχείων. 

vii. Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση µέτρων 
επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου δυναµικού του 
∆ήµου (πχ. οργάνωση µετακινήσεων του προσωπικού 
στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου, παιδικοί σταθµοί κλπ). 

viii. Μεριµνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού 
του ∆ήµου µε τον προσδιορισµό των αναγκών βελτίωσης 
των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζοµένων και την 
εισήγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των 
συµφωνουµένων µέτρων βελτίωσης. 

ix. Σχεδιάζει,, εισηγείται και οργανώνει προγράµµατα 
συνεχιζόµενης κατάρτισης και επιµόρφωσης του αν−
θρώπινου δυναµικού του ∆ήµου. Παρακολουθεί την 
υλοποίηση των προγραµµάτων και µεριµνά για την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων από την υλοποίηση 
των προγραµµάτων αυτών στην πράξη. 

x. Μεριµνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσε−
ων μέσα στο ∆ήµο µε τον σχεδιασµό, την εισήγηση και 
την οργάνωση σχετικών προγραµµάτων.

xi. Φροντίζει για τη συστηματική εκπαίδευση όλων των 
υπαλλήλων του Δήμου για την αύξηση της αποδοτικό−
τητας στην εργασία τους.

xii. Αποστέλλει υπαλλήλους για να παρακολουθήσουν 
σεμινάρια στο αντικείμενο της εργασίας τους που οργα−
νώνονται από Υπουργεία ή άλλους φορείς στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.

xiii. Διοργανώνει σεμινάρια για την περιοδική εκπαί−
δευση όλων των υπαλλήλων.

xiv. Φροντίζει για την ενημέρωση των υπαλλήλων στο 
αντικείμενο της εργασίας τους λόγω αλλαγής της νο−
μοθεσίας ή εξέλιξης των συστημάτων πληροφορικής.

xv. Τηρεί Αρχείο των υπαλλήλων που εκπαιδεύονται.
1.5. Τµήµα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού.
i. Μεριµνά για την τήρηση των νοµοθετικών και κανο−

νιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθµίζουν 
τις σχέσεις του ∆ήµου µε το ανθρώπινο δυναµικό του.

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

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

iv. Συνεργάζεται µε τον Προϊστάµενο της διοικητικής 
ενότητας Θρακομακεδόνων και ενηµερώνει για τις δι−
αδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά 
θέµατα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, βεβαιώσεων 
προς το προσωπικό κλπ). 

v. Μεριµνά για την θέσπιση και την εφαρµογή των 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, 
σύµφωνα µε την νοµοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική 
υποστήριξη στους τεχνικούς ασφαλείας και στους για−
τρούς εργασίας που προσφέρουν τις αντίστοιχες υπη−
ρεσίες τους στο ∆ήµο σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές 
τους που καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες αυτές:

(α) Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει προς τα όργανα 
διοίκησης του ∆ήµου, στους εργαζόµενους και στους 
εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή 
προφορικά, σε θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια της ερ−
γασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων. 

(β) Ο γιατρός εργασίας παρέχει προς τα όργανα 
διοίκησης του ∆ήµου, στους εργαζόµενους και στους 
εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συµβουλές, γρα−
πτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει 
να λαµβάνονται για τη σωµατική και ψυχική υγεία των 
εργαζοµένων και επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων 
προστασίας της υγείας των εργαζοµένων. 

(γ) Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας κα−
ταχωρούν τις γραπτές υποδείξεις τους σε ειδικό βιβλίο. 
Τα όργανα διοίκησης του ∆ήµου λαµβάνουν γνώση των 
υποδείξεων αυτών ενυπογράφως

vi. Φροντίζει για το διορισμό, πρόσληψη, τοποθέτηση, 
μονιμοποίηση, μετακίνηση προαγωγή, μετάταξη, ανα−
γνώριση προϋπηρεσίας και λύση της υπαλληλικής σχέ−
σης όλου του προσωπικού, για την έκδοση των σχετικών 
αποφάσεων του Δημάρχου και για την ενημέρωση του 
Τμήματος Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού επί 
των θεμάτων αυτών.

vii. Παρακολουθεί τις μεταβολές του προσωπικού (κλι−
μάκια, χρονοεπιδόματα, άδειες, ασθένειες, αποζημιώσεις 
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κλπ), φροντίζει για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων 
του Δημάρχου και ενημερώνει το Τμήμα Μισθοδοσίας και 
Ασφάλισης Προσωπικού επί των θεμάτων αυτών.

viii. Τηρεί τα Μητρώα προσωπικού κατά σχέση εργα−
σίας, κατηγορία, κλάδο και βαθμό, παρακολουθεί τις 
επερχόμενες σ’ αυτά μεταβολές.

ix. Φροντίζει για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή 
των εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων όλων των υπαλ−
λήλων.

x. Εκδίδει πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της υπηρεσι−
ακής κατάστασης των υπαλλήλων.

xi. Εφαρμόζει τις αποφάσεις των οργάνων που ασκούν 
Πειθαρχικό Έλεγχο και τις διαβιβάζει στα δευτεροβάθ−
μια όργανα αφού ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους 
και τους ατομικούς τους φακέλους.

xii. Συντάσσει υπομνήματα σε περίπτωση άσκησης 
ένδικων μέσων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων 
και του Συμβουλίου Επικρατείας.

xiii. Παρακολουθεί και εφαρμόζει τις εκάστοτε Συλλο−
γικές Συμβάσεις Εργασίας.

xiv. Τηρεί Αρχείο όλων των αποφάσεων που εκδίδει 
και των λοιπών εγγράφων (πρωτότυπα) καθώς και Ηλε−
κτρονικό Αρχείο.

xv. Επιμελείται για την εφαρμογή όλων των Νόμων 
Διαταγμάτων και Εγκυκλίων που αφορούν τους υπαλ−
λήλους.

xvi. Ασκεί τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον 
κώδικα καταστάσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ−
λήλων

xvii. Τηρεί τα μητρώα, ατομικούς φακέλους και ευ−
ρετήρια του Προσωπικού ως και τα δελτία παρουσίας 
των υπαλλήλων.

xviii. Συντάσσει κατά Νόμο τους πίνακες αρχαιότητας 
των υπαλλήλων.

xix. Εφαρμόζει το Πειθαρχικό Δίκαιο που αφορά το 
Προσωπικό, συντάσσει υπομνήματα κατά την άσκηση 
των ένδικων μέσων ενώπιον των Διοικητικών Εφετείων 
και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

xx. Φροντίζει για την συγκρότηση και λειτουργία του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

xxi. Εισηγείται στον Δήμαρχο για τα προσωπικά αιτή−
ματα των υπαλλήλων.

xxii. Συντάσσει σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβου−
λο τις συμβάσεις έργου για το προσωπικό ορισμένου 
χρόνου

1.6. Τµήµα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού.
i. Συντάσσει και εκδίδει τις μισθοδοτικές καταστάσεις 

όλου του προσωπικού του Δήμου με βάση παραστατικά 
στοιχεία και εν συνεχεία τις διαβιβάζει στη Δ/νση Οικο−
νομικών Υπηρεσιών για την πληρωμή των υπαλλήλων.

ii. Χορηγεί βεβαιώσεις για τις καταβληθείσες αποδοχές, 
με σχετική ανάλυση όταν απαιτείται, καθώς και αντίγρα−
φα αυτών για φορολογική και τραπεζική χρήση.

iii. Φροντίζει για την ασφάλιση όλου του προσωπι−
κού του Δήμου συγκεντρώνοντας όλα τα απαιτούμε−
να δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίων υγείας 
και συντάσσοντας τις ειδικές καταστάσεις για όλα τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά καθώς 
και τις ειδικές καταστάσεις τα αποστέλλει εν συνεχεία 
στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία.

iv. Τηρεί τις μηχανογραφημένες καταστάσεις ασφάλι−
σης προσωπικού που αποστέλλονται από Ασφαλιστικά 
Ταμεία.

v. Φροντίζει για την έκδοση αναλυτικών περιοδικών 
δηλώσεων ασφάλισης των υπαλλήλων στο ΙΚΑ, την 
έγκαιρη υποβολή τους σ’ αυτό και την παράδοση των 
ατομικών δελτίων εισφορών στους ασφαλισμένους 
υπαλλήλους.

vi. Συντάσσει τα δελτία μισθολογικής κατάστασης των 
υπαλλήλων σε συνεργασία με το Τμήμα Μητρώων και 
Διαδικασιών Προσωπικού.

vii. Τηρεί τα δελτία παρουσίας υπαλλήλων.
viii. Παρακολουθεί και εφαρμόζει τις συλλογικές συμ−

βάσεις εργασίας.
ix. Φροντίζει για τη λύση της εργασιακής σχέσεως του 

τακτικού προσωπικού και για τη συνταξιοδότηση του 
από τους αντίστοιχους ασφαλιστικούς φορείς.

x. Τηρεί Ηλεκτρονικό Αρχείο των μισθοδοτικών κα−
ταστάσεων.

xi. Φροντίζει για τη συγκέντρωση στοιχείων μεταβο−
λών του προσωπικού ή αντίστοιχων καταβληθέντων 
παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσω−
πικό του Δήμου, με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, που 
αντιστοιχούν και έχουν επίδραση στην καταβολή των 
αμοιβών τους.

xii. Είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση των μηχανο−
γραφικών αρχείων του προσωπικού με τα προηγούμενα 
στοιχεία και την εξαγωγή των περιοδικών μισθολογικών 
καταστάσεων ή γενικά των καταστάσεων πληρωμής 
κάθε είδους αμοιβής προς το προσωπικό του Δήμου.

xiii. Είναι υπεύθυνο για την έγκαιρη διαβίβαση των μι−
σθολογικών καταστάσεων στο Τμήμα Προϋπολογισμού, 
Λογιστηρίου και Οικονομικής Πληροφόρησης για την 
έκδοση χρηματικών ενταλμάτων.

xiv. Τηρεί αρχείο καταβληθέντων αμοιβών στο προσω−
πικό του Δήμου και εκδίδει τις αντίστοιχες βεβαιώσεις 
αποδοχών.

xv. Παρακολουθεί την απόδοση των ασφαλιστικών 
εισφορών στους ασφαλιστικούς φορείς, τακτοποίηση 
των ενσήμων των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ

xvi. Υποβολή δηλώσεων προσωρινών και οριστικών ΦΜΥ.
xvii. Είναι υπεύθυνο για τον έλεγχος ΙΚΑ και των λοι−

πών Ασφαλιστικών Ταμείων
xviii. Εκδίδει ασφαλιστική ενημερότητα
xix. Ασχολείται με τα δάνεια του προσωπικού
xx. Υπεύθυνο για τον εκκαθαριστή μισθοδοσίας
1.7. Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του 

Πολίτη Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων
i. Παρέχει γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη 

προς τον Αντιδήµαρχο που εποπτεύει τις υπηρεσίες 
της δηµοτικής ενότητας και προς τα Γραφεία της (τή−
ρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση 
αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ). 

ii. Εισηγείται προς το Τµήµα Μητρώων και Διαδικασι−
ών Προσωπικού τις βελτιώσεις και παρακολουθεί την 
εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την 
απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δη−
μοτικής ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
(τήρηση ωραρίου, πραγματοποίηση υπερωριών, κ.λπ.).

iii. Εισηγείται προς το Τµήµα Ανάπτυξης, Αξιοποίησης 
και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου ∆υναµικού τις μετακινή−
σεις και τοποθετήσεις του προσωπικού της δημοτικής 
ενότητας, με σκοπό την βελτιστοποίηση των παρεχό−
μενων υπηρεσιών.

iv. Μεριµνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέ−
ντρου της δηµοτικής ενότητας. 
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v. Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις 
ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικη−
τικών υποθέσεων σχετικών µε τις κεντρικές δηµοτικές 
υπηρεσίες. 

vi. Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπε−
ραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, 
ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους 
φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια 
για την διεκπεραίωσή τους δηµοτική υπηρεσία µε οποι−
ονδήποτε πρόσφορο τρόπο. 

vii. Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες κεντρικές υπηρε−
σίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους 
πολίτες και µεριµνά για την παράδοσή τους στους πο−
λίτες. 

viii. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις 
προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών 
διαδικασιών του ∆ήµου. 

1.7.1. Γραφείο Αστικής Κατάστασης Δημοτικής Ενότη−
τας Θρακομακεδόνων.

i. Εκδίδει τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστα−
σης πιστοποιητικά για ταυτότητα για σχολική χρήση, 
πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας για εκλογική χρήση, 
για στρατολογία, εγγυτέρων συγγενών και για κάθε 
άλλη χρήση.

ii. Ενεργεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπο−
νται από τον Κώδικα Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια 
και άλλη συναφή νομοθεσία ενεργεί κάθε διαδικασία 
για την εγγραφή νέων δημοτών στα δημοτολόγια, με−
ριμνά για την καταχώρηση των μεταβολών λόγω γέν−
νησης, γάμου, θανάτου, αλλαγής επωνύμου, προσθήκης 
πατρώνυμου, μητρόνυμου, κυρίου ονόματος και άλλων 
στοιχείων.

1.7.2. Γραφείο Ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας Θρα−
κομακεδόνων.

i. Τήρηση και συνεχής ενημέρωση αρχείων στα οποία 
καταγράφονται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαί−
νουν στην Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων (γεννή−
σεις, γάμοι, θάνατοι, υιοθεσίες, αναγνώριση, σύμφωνα 
συμβίωσης, εκθέσεις) καθώς και κάθε μεταγενέστερο 
γεγονός που συνδέεται με αυτά, σύμφωνα με τις ισχύ−
ουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.

ii. Τήρηση αρχείων επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών 
γεγονότων.

iii. Έκδοση αντιγράφων αποσπασμάτων ληξιαρχικών 
πράξεων ή άλλων θεσμοθετημένων πιστοποιητικών.

iv. Έκδοση αδειών ταφής.
v. Περιοδική ενημέρωση των Κρατικών Υπηρεσιών για 

τις γεννήσεις, γάμους, θανάτους που συνέβησαν στην 
περιφέρεια του Δήμου.

vi. Ενημέρωση της Δημοτικής Κατάστασης και των 
αντίστοιχων Τμημάτων άλλων ΟΤΑ για τα ληξιαρχικά 
γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων/ 
αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.

vii. Συνεργασία με Ληξιαρχεία άλλων ΟΤΑ σε περιπτώ−
σεις μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που 
βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.

1.8. Τµήµα Υποστήριξης Διοικητικών και Κοινωνικών 
Υπηρεσιών.

Το τμήμα υποστήριξης διοικητικών και κοινωνικών 
υπηρεσιών παρέχει υποστήριξη με την διάθεση ανθρώ−
πινου δυναμικού, σε όλες τις οργανικές μονάδες που 
ανήκουν στις Διευθύνσεις: Διοικητικών Υπηρεσιών και 
Ανθρώπινου Δυναμικού – Κ.Ε.Π. − Οικονομικών Υπηρεσιών 

− Κοινωνικής Πολιτικής − Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυ−
ξης − Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς 
− Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής − 
Δημοτικής Αστυνομίας. Υποστήριξη επίσης παρέχει και 
στις ακόλουθες οργανικές μονάδες: Ιδιαίτερο Γραφείο 
Δημάρχου − Γραφείο Γενικού Γραμματέα − Γραφείο Επι−
κοινωνίας, Τύπου και Δημοσιών Σχέσεων – Αυτοτελές 
Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας − Αυτοτελές Τμήμα Νο−
μικής Υπηρεσίας − Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών 
Συνεργατών και Επιστημονικών Συμβούλων − Αυτοτελές 
Τµήµα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων.

Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
Η ∆ιεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 

είναι αρµόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών 
και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από 
την υποβολή της αίτησης µέχρι την έκδοση της τελι−
κής πράξης, σε συνεργασία µε τις καθ΄ύλην αρµόδιες 
υπηρεσίες και σύµφωνα µε τον κεντρικό σχεδιασµό 
του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη Διεύθυνση υπάγεται 
διοικητικά και το Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Ενότητας Θρα−
κομακεδόνων. 

2.1. Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
i. Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις 

ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικη−
τικών υποθέσεων σχετικών µε τις δηµόσιες υπηρεσίες.

ii. Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραί−
ωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, 
ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για 
την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολο−
γητικά, που δεν υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση, τα 
αναζητά και τα παραλαµβάνει µε οποιονδήποτε πρό−
σφορο τρόπο από τις αρµόδιες υπηρεσίες, µετά από 
σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών. 

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

iv. Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες υπηρεσίες τα τε−
λικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και 
µεριµνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε µε 
αποστολή, είτε µέσω του Κ.Ε.Π. 

v. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες 
σύµφωνα µε τον γενικό σχεδιασµό των Κ.Ε.Π. (επικύρω−
ση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση 
παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ). 

vi. Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοι−
χεία από την δράση των Κ.Ε.Π. του ∆ήµου.

2.2. Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
i. Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η δι−

εκπεραίωση των οποίων εµπίπτει στις αρµοδιότητες 
του ∆ήµου. 

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

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

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

v. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις 
προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών 
διαδικασιών.
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Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμό−

δια για την αποτελεσματική τήρηση των Οικονομικών 
προγραµµάτων λειτουργίας του ∆ήµου, τη σωστή απει−
κόνιση 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. 
Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών:

i. Είναι το όργανο με επιμέλεια του οποίου ασκούνται 
όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν την οικονομική δι−
αχείριση και τα λογιστικά του Δήμου.

ii. Εποπτεύει και συντονίζει όλες τις υπηρεσίες που 
υπάγονται στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. Προσυ−
πογράφει όλα τα έγγραφα των υποκειμένων τμημάτων 
και υπογράφει όλα τα έγγραφα για τα οποία με από−
φαση Δημάρχου εκχωρείται η αρμοδιότητα.

iii. Εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα και στον Δήμαρχο 
τη λήψη μέτρων για την οργάνωση των οίκον. Υπηρεσιών, 
για την αύξηση των εσόδων του Δήμου και την αποφυγή 
παραγραφής φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου.

iv. Κατευθύνει και καθοδηγεί τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Δήμου για την σύνταξη του σχεδίου του προϋπολο−
γισμού – απολογισμού − ισολογισμού μαζί με τις επ’ αυ−
τών εκθέσεις εισηγούμενος αρμοδίως στο Δήμαρχο.

v. Είναι υπεύθυνη για την ορθή υλοποίηση των πιστώ−
σεων του προϋπολογισμού και παρακολουθεί γενικά την 
πορεία εκτέλεση του προϋπολογισμού.

vi. Παρακολουθεί τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου.
vii. Παρέχει τα αναγκαία λογιστικά στοιχεία σε όλες 

τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να χρησιμοποι−
ηθούν σε εισηγήσεις του Δημάρχου για την ψήφιση 
ανάλογων πιστώσεων του ταμειακό προγραμματισμό 
του Δήμου.

viii. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης συγκαλεί μια 
φορά τον μήνα τους προϊσταμένους των υπαγομένων 
σ’ αυτόν τμημάτων ενημέρωση του έργου των τμημάτων 
τους για απολογισμό περαιτέρω προγραμματισμό του 
νέου έργου.

ix. Τηρεί την αλληλογραφία και το αρχείο του Διευ−
θυντού, προγραμματίζει τις ώρες και τις ημέρες που 
δέχεται επιτροπές και συλλόγους, τηρεί ημερολόγιο 
των προσωπικών επαφών εντός και εκτός του Δήμου και 
παραλαμβάνει από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του 
φακέλους των εγγράφων που πρέπει να υπογράφουν 
από τον Διευθυντή σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που 
του έχουν εκχωρηθεί από τον Δήμαρχο.

3.1 Τµήµα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Οικονο−
μικής Πληροφόρησης.

i. Ελέγχει και κατευθύνει του υπαλλήλους των γρα−
φείων που υπάγονται στο Τμήμα του. 

ii. Μελετά και εισηγείται την αναμόρφωση του προ−
ϋπολογισμού και την χορήγηση αναπληρωματικών ή 
εκτάκτων πιστώσεων.

iii. Συγκεντρώνει στατιστικές πληροφορίες και δεδο−
μένα που είναι χρήσιμα για την πρόβλεψη του προϋ−
πολογισμού.

iv. Εισηγείται μέτρα για την μείωση των δαπανών.
v. Μελετά και εισηγείται για κάθε απόφαση και οικο−

νομική μεταβολή από τις οποίες επηρεάζεται ο προϋ−
πολογισμός.

vi. Παρακολουθεί τις συμβάσεις από τις οποίες προ−
βλέπεται η συμμετοχή του Δήμου σε κέρδη διαφόρων 
επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων.

vii. Επιβλέπει την τήρηση των βιβλίων του λογιστηρίου 
που προβλέπονται από το Νόμο για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού και την κίνηση του δημοτικού χρέους. 

viii. Επιβλέπει την εκκαθάριση και εντολή των εξόδων 
του Δήμου.

ix. Εκδίδει τις καταλογίστηκες αποφάσεις για ελλείμ−
ματα γενικά που παρουσιάζονται στο Δήμο ή για άλλες 
ζημιές από άλλες αιτίες.

x. Ελέγχει τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιο−
λογητικών και παραστατικών στοιχείων κάθε δαπάνης 
καθώς και την ύπαρξη ανάλογων πιστώσεων στον προ−
ϋπολογισμό και εκδίδει χρηματικά εντάλματα πληρωμής 
τα οποία με την υπογραφή τους από τον Προϊστάμενο 
του τμήματος και από τα άλλα όργανα του Δήμου προ−
ωθούνται για εξόφληση από τον Ταμία.

xi. Κάνει μηχανογραφική τήρηση βιβλίων και να εκδίδει 
παραστατικά στοιχεία σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του Νόμου.

3.1.1 Γραφείο Προϋπολογισμού – Απολογισμού – Ισο−
λογισμού.

i. Ασχολείται με το απλογραφικό και διπλογραφικό 
λογιστικό σύστημα όπως αυτό ισχύει στους ΟΤΑ. Ακο−
λουθεί τις γενικές αρχές της μηχανογραφικής τήρησης 
των βιβλίων και έκδοσης στοιχείων. Υποχρεούται να έχει 
αναλυτικά εγχειρίδια χρήσης λογισμικού να διαφυλάττει 
τα ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης πληροφοριών μέχρι 
την εκτύπωση των δεδομένων τους.

ii. Συντάσσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρε−
σίες του Δήμου τον προϋπολογισμό Εσόδων − Εξόδων 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Οικονομικής Επιτροπής.

iii. Τηρεί ειδικό αρχείο προϋπολογισμών και απολογι−
σμών του Δήμου με όλες τις συναφείς εγκριτικές και 
τροποποιητικές αποφάσεις.

iv. Παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του προϋπο−
λογισμού και εισηγείται τις αναμορφώσεις αυτού με την 
εγγραφή νέων εσόδων και αναπληρωματικών, συμπλη−
ρωματικών ή εκτάκτων πιστώσεων.

v. Συγκεντρώνει και καταχωρεί στα οικεία λογιστικά 
βιβλία τα αποτελέσματα από την εκτέλεση του σκέλους 
των εξόδων του προϋπολογισμού.

vi. Καταχωρεί στα οικεία βιβλία, τις με τον προϋπολο−
γισμό χορηγούμενες κάθε είδους πιστώσεις και ενημε−
ρώνει με ειδική κατάσταση τον Δήμαρχο για τις τυχόν 
γενόμενες υπερβάσεις.

vii. Τηρεί και ελέγχει τους από την αρμόδια Ταμειακή 
Υπηρεσία καταρτιζόμενους απολογιστικούς πίνακες, 
όσον αφορά το σκέλος των εξόδων του προϋπολο−
γισμού, αντίγραφο δε αυτών παραδίδει στο γραφείο 
προσόδων του Δήμου για τον έλεγχο των συναφών 
στοιχείων της αρμοδιότητας του.

viii. Μεριμνά για την ψήφιση των μαζικών πιστώσεων 
του προϋπολογισμού, συντάσσοντας ενυπόγραφα τις 
περί αυτών εισηγήσεις του Δημάρχου προς το Δημο−
τικό Συμβούλιο και τη Οικονομική Επιτροπή. Παρέχει 
τα αναγκαία λογιστικά στοιχεία σε όλες τις υπηρε−
σίες του Δήμου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε 
εισηγήσεις του Δημάρχου, για την ψήφιση ανάλογων 
πιστώσεων.

ix. Ελέγχει και ταξινομεί τα αποστελλόμενα στο Δήμο 
απολογιστικά στοιχεία, συμπληρώνει αυτά και τα ετοι−
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μάζει για τον τελικό έλεγχο από την Οικονομική Επι−
τροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο.

3.1.2 Γραφείο Λογιστηρίου 
i. Ενεργεί και διεξάγει όλη την αλληλογραφία του 

Λογιστηρίου και τηρεί τα λογιστικά βιβλία του Δήμου 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του Β.Δ/τος 17.5/
15−6−59 «περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικών των 
Δήμων και Κοινοτήτων» και κάθε άλλου βοηθητικού βι−
βλίου σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας Παρα−
βάλλει τους υποβαλλόμενους μηνιαίους λογαριασμούς 
από την Ειδική Ταμειακή Υπηρεσία με τα βιβλία του 
Λογιστηρίου και στο τέλος κάθε τριμηνίας υποβάλλει 
στο Προϊστάμενο του τμήματος τις καταστάσεις που 
δείχνουν κατά κεφάλαιο και άρθρο του προϋπολογισμού 
τα ενταλθέντα και πληρωθέντα έξοδα με αντίστοιχη 
κοινοποίηση στον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών 
και τον Δήμαρχο.

ii. Παραβάλλει επίσης προς τα αυτά λογιστικά βιβλία 
τον ετήσιο απολογισμό της Ειδικής Ταμειακής Υπηρε−
σίας.

iii. Ενεργεί τη σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. και 
του Νόμου περί οικονομικής Διοίκησης και λογιστικού 
των Δήμων και Κοινοτήτων εκκαθάριση των δαπανών 
του Δήμου.

iv. Αναλαμβάνει με υπάλληλο του την πάγια προκατα−
βολή και εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά, η Οικονομι−
κή Επιτροπή τη διαχειρίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις.

v. Παρακολουθεί τις τυχόν κατατιθέμενες εγγυήσεις και 
την ανάληψη τους ως και τους τόκους αυτών, ενημερώ−
νοντας το τηρούμενο από το Γραφείο ειδικό βιβλίο.

vi. Τηρεί βιβλίο παράδοσης των χρηματικών ενταλμά−
των στην Ειδική Ταμειακή Υπηρεσία.

vii. Ενεργεί για την απόδοση λογαριασμού από τον 
Δήμαρχο στο Δημοτικό Συμβούλιο, των δαπανών για 
τα χωρίς δημοπρασία εκτελούμενα έργα ή προμήθειες 
κ.λπ., μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο Νόμος συνερ−
γαζόμενο προς τούτο με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του Δήμου.

viii. Φροντίζει για τη βεβαίωση των με αποφάσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, των με διοικητικές αποφάσεις 
καταλογιζομένων σε βάρος κάθε υπόλογου, καθώς και 
την απόδοση των αχρεωστήτως λόγω καταλογισμού 
εισπραττομένων, τηρώντας προς τούτο βιβλίο σχετικών 
αποφάσεων.

ix. Ελέγχει τη νομιμότητα και την πληρότητα των δι−
καιολογητικών και των παραστατικών στοιχείων γενι−
κά κάθε δαπάνης, καθώς και την ύπαρξη ανάλογης πί−
στωσης στον προϋπολογισμό και εκδίδει τα χρηματικά 
εντάλματα πληρωμής, τα οποία μετά την υπογραφή 
τους από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, προωθεί στο 
ταμείο για εξόφληση τους.

x. Εκδίδει τις οίκοθεν εντολές για την τακτοποίηση 
των χρηματικών ενταλμάτων από επιστροφές αχρεω−
στήτως καταβληθέντων.

xi. Συντάσσει τις εκκαθαριστικές αποφάσεις του Δη−
μάρχου και μονογραφεί τα σχέδια αυτών.

xii. Παρακολουθεί και ενημερώνει τα στοιχεία των το−
κοχρεωτικών δανείων του Δήμου και ενεργεί για την 
έγκαιρη εκπλήρωση των συναφών υποχρεώσεων του.

xiii. Αναφέρει αμέσως στον Προϊστάμενο του τμήματος 
τον Δ/ντή Οικονομικής και τον Δήμαρχο, κάθε περίπτω−
ση που θα υποπέσει τυχόν στην αντίληψη του και από 

την οποία πιθανόν να παραβλάπτονται οικονομικά τα 
συμφέροντα του Δήμου.

xiv. Τα χρηματικά εντάλματα φέρουν στο στέλεχος 
την μονογραφή του εκδίδοντος αυτά υπαλλήλου, με την 
έννοια της ορθής σ’ αυτό μεταφοράς των εντελλομένων 
ποσών από την εκκαθαριστική της δαπάνης πράξη του 
Δημάρχου.

xv. Τα στελέχη του εντάλματος παραμένουν όπως 
έχουν στο σώμα αυτού και αποτελούν συρραμμένα 
τεύχη, τα οποία αρχειοθετούνται κάθε χρόνο κατ’ αύ−
ξοντα αριθμό. Εφόσον η υπηρεσία διευκολύνεται με 
την τήρηση παραστατικού αντιτύπου αυτού στον οικείο 
φάκελο κάθε δαπάνης, τούτο αποτελείται από ακριβές 
φωτοτυπικό αντίγραφο που εκδίδεται με μέριμνα του 
ίδιου γραφείου.

xvi. Ελέγχει τη νομιμότητα και προσυπογράφει τις 
αποφάσεις του Δημάρχου για την εκκαθάριση και ανά−
ληψη των δαπανών (εκτελουμένων έργων, προμηθειών, 
εργασιών κ.λπ.), εφόσον δεν τηρείται το περί εκθέσεων 
σύστημα που ορίζεται από τις, περί λογιστικού των Δή−
μων, διατάξεις του οικείου Διατάγματος, που εκδίδονται 
από τις σχετικές με τις δαπάνες υπηρεσίες του Δήμου, 
αναγράφοντας σ’ αυτές το οικείο Κεφάλαιο και άρθρο 
του Προϋπολογισμού.

3.1.3 Γραφείο Οικονομικής Πληροφόρησης.
i. Συνεργάζεται µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες του ∆ήµου 

για την τήρηση των διαδικασιών αµφίδροµης ενημέ−
ρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που 
σχετίζονται µε την εκτέλεση και την αναθεώρηση των 
προϋπολογισμών κάθε υπηρεσίας. 

ii. Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια 
όργανα τα περιοδικά οικονομικά απολογιστικά στοιχεία, 
σύμφωνα µε το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης 
που εφαρμόζει ο ∆ήµος. 

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

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

v. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ∆ιεύθυν−
ση Οικονομικών Υπηρεσιών και τα Τµήµατα της (τήρηση 
πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλλη−
λογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ). 

3.2 Τµήµα Εσόδων.
i. Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών µε βάση τα οποία 

υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούμενων 
φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωμάτων κλπ. 

ii. ∆ηµιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την κα−
ταβολή των επιμέρους ποσών που αποτελούν τακτικά 
έσοδα του ∆ήµου. 

iii. Χορηγεί βεβαιώσεις για την ηλεκτροδότηση των ακι−
νήτων − Καταγράφει τα νεοηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

iv. Ελέγχει τα στοιχεία σε ότι αφορά την επιφάνεια 
των ακινήτων και την δραστηριότητα (χρήση) των 
επαγγελματικών χώρων για την επιβολή του σωστού 
συντελεστή δημοτικού τέλους. διορθώσεις − μεταβολές 
τετραγωνικών μέτρων.

v. Μεριμνά για την επιβολή και είσπραξη του τέλους 
ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)
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vi. Χορηγεί βεβαιώσεις ΤΑΠ.
vii. Προβαίνει σε είσπραξη οίκοθεν των επιβληθέντων 

παραβάσεων από την Δημοτική Αστυνομία ή την τρο−
χαία − άμεσο δράση.

viii. Μεριμνά για την οίκοθεν είσπραξη των οφειλών.
ix. Επιμελείται της οίκοθεν είσπραξης από αγώνες 

και λοιπές εκδηλώσεις σε γήπεδα και του τέλους των 
εκθεσιακών χώρων.

x. Επιμελείται για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων 
σε παραβάτες των όρων λειτουργίας των καταστημά−
των (προσωρινή ή οριστική ανάκληση αδείας ή σφρά−
γιση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις).

xi. Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα των οίκοθεν ει−
σπράξεων των υπόχρεων του αντικειμένου.

xii. Ελέγχει τα στοιχεία για την εξακρίβωση των υπό−
χρεων για δημοτικούς φόρους, εισφορές, δημοτικά τέλη. 
ΤΑΠ. δικαιώματα που πρέπει να καταβάλλονται στο 
Δήμο με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

xiii. Συντάσσει και στέλνει στο ταμείο τον μηνιαίο κα−
τάλογο των οίκοθεν εισπράξεων αφού συγκεντρώσει 
όλα τα υπηρεσιακά σημειώματα «οίκοθεν».

xiv. Τηρεί το γενικό πρωτόκολλο καταθέσεως των 
ένδικων μέσων.

xv. Μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή των αποφάσε−
ων συμβιβαστικού καθορισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο 
και αυτών που δεν συμβιβάστηκαν στα Διοικητικά Δι−
καστήρια με τα σχετικά δικαιολογητικά.

xvi. Τηρεί αρχείο των αποφάσεων των Διοικητικών 
δικαστηρίων.

xvii. Μεριμνά για την συνέχιση ή όχι των ειδικών μέσων 
κατά των ανωτέρω αποφάσεων.

xviii. Μεριμνά για τη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου και Δημάρχου για τις προτάσεις συγκρότη−
σης των Επιτροπών εκτίμησης και συμβιβασμού.

xix. Διεκπεραιώνει κάθε αλληλογραφία σχετική με τα 
διοικητικά δικαστήρια και επιτροπές.

xx. Κοινοποιεί τις προσκλήσεις και αποφάσεις της 
Επιτροπής συμβιβασμού όπου απαιτείται.

xxi. Μεριμνά για την είσπραξη των τελών και δικαιω−
μάτων του Δημοτικού Νεκροταφείου.

3.2.1 Γραφείο Βεβαιώσεων Χρηματικών Καταλόγων
Το Γραφείο βεβαιώσεων χρηματικών καταλόγων: 
i. Συντάσσει τους χρηματικούς καταλόγους.
ii. Αποστέλλει τις ατομικές ειδοποιήσεις προς τους 

οφειλέτες
iii. Ελέγχει τα προσωπικά στοιχεία από την ΔΟΥ, το 

TAXIS κλπ. για την ορθή έκδοση βεβαιωτικών καταλό−
γων.

iv. Διαβιβάζει τους βεβαιωθέντες χρηματικούς καταλό−
γους οφειλετών προς το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας 
για τις περαιτέρω ενέργειες. 

v. Επιμελείται της βεβαίωσης του τέλους καθαριότη−
τας και φωτισμού.

v. Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπό−
χρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων 
προς τον ∆ήµο των φυσικών και νομικών προσώπων 
για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που περιοδικά 
πρέπει να καταβάλλονται στο ∆ήµο µε βάση τις ισχύ−
ουσες εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας. 

vii. Βεβαιώνει χρηματικό κατάλογο είσπραξης του τέ−
λους για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

viii. Επιμελείται της βεβαίωσης οφειλετών λόγω της 
προσκυρώσεως.

ix. Συντάσσει και βεβαιώνει τους χρηματικούς καταλό−
γους για οφειλές που προκύπτουν από την προσκύρωση 
ρυμοτόμηση εδαφικών εκτάσεων.

x. Διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη 
βεβαίωση των προστίμων από παράνομη στάθμευση 
οχημάτων.

xi. Βεβαιώνει τους χρηματικούς καταλόγους για τις 
ανεξόφλητες παραβάσεις.

xii. Μεριμνά για την βεβαίωση χρηματικών καταλόγων 
επιβολής επιβολής προστίμων ανέγερσης και διατήρη−
σης αυθαιρέτων κατασκευών (ΓΟΚ).

xiii. Μεριμνά για την βεβαίωση των χρηματικών κατα−
λόγων μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής

xiv. Επιμελείται της βεβαίωσης από αγώνες και λοιπές 
εκδηλώσεις σε γήπεδα και του τέλους των εκθεσιακών 
χώρων.

xv. Επιμελείται της βεβαιώσεως φόρων, εισφορών τε−
λών και δικαιωμάτων.

xvi. Συντάσσει παραστατικά στοιχεία για την κατάρ−
τιση και έκδοση φορολογικών και χρηματικών κατα−
λόγων.

xvii. Επιμελείται της συγκέντρωσης των απαιτούμενων 
στοιχείων από τα αρμόδια γραφεία του τμήματος για 
την κρίση της Επιτροπής φορολογικών διαφορών.

xviii. Ενημερώνει το ταμείο σχετικά με την άσκηση 
ενδίκων μέσων κατά των φορολογικών εγγραφών καθώς 
και για το αποτέλεσμα μετά την έκδοση των αποφά−
σεων.

xix. Επιμελείται την παραπομπή των προσφυγών που 
ζητούν συμβιβαστική επίλυση στην αρμόδια επιτροπή.

xx. Κοινοποιεί στους φορολογουμένους απόσπασμα 
του χρηματικού καταλόγου στον οποίο είναι βεβαιω−
μένοι για φόρο, τέλος και δικαίωμα.

3.2.2 Γραφείο Διαχείρισης Δημοτικών Κοιμητηρίων.
i. Συντάσσει τις απαραίτητες καταστάσεις των ει−

σπραχθέντων, τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα 
βιβλία, συμβόλαια κτλ. των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

ii. Εκδίδει τις άδειες ταφής των Δημοτικών Κοιμητη−
ρίων.

iii. Μεριμνά για την βεβαίωση των τελών και δικαιω−
μάτων των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

iv. Μεριμνά για την ακριβή και νόμιμη βεβαίωση των 
εσόδων των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

v. Βεβαιώνει κάθε τέλος από τις παρεχόμενες υπηρε−
σίες των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

vi. Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται 
µε τις οικονοµικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς 
τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιµητηρίων και συνερ−
γάζεται µε τις οικονοµικές υπηρεσίες του ∆ήµου για 
την απόδοση των εισπραττοµένων ποσών. 

vii. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρ−
χείων που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες 
των πολιτών ως προς τη λειτουργία των Δημοτικών 
Κοιμητηρίων και την απόδοση των εισπραττομένων 
ποσών σύμφωνα με τις διαχειριστικές διαδικασίες του 
Δήμου.

3.3 Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας Κτηματολογίου και 
Απαλλοτριώσεων.

i. Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την αποδοχή 
και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτημάτων 
προς τον ∆ήµο, σύμφωνα µε τους αντιστοίχους όρους. 

ii. Μεριμνά για τη διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης 
της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει 
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σχετικές εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα του 
∆ήµου. 

iii. Μεριμνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δη−
μοτικής ακίνητης περιουσίας σύμφωνα µε τις σχετικές 
αποφάσεις του ∆ήµου και τη διαχείριση της εκμετάλ−
λευσης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

iv. Μεριμνά για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων 
γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνο−
τροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων 
και για μονάδες στους τομείς αλιείας. 

v. Μεριμνά για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών 
ακινήτων ή τη καταβολή μισθώματος προς κάλυψη στε−
γαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. 

3.3.1. Γραφείο Δημοτικού Κτηματολογίου.
Το γραφείο αυτό συνεργάζεται με το Γραφείο Κτημα−

τολογίου, του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών, της 
Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών 
και στις αρμοδιότητες του είναι:

i. Η συγκέντρωση των πάσης φύσεως τίτλων της ακί−
νητης και της κοινόχρηστης περιουσίας του Δήμου και η 
σύνταξη σχετικού για κάθε ακίνητο σχεδιαγράμματος.

ii. Η κατάρτιση για κάθε ακίνητο του Δήμου φακέλου 
που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν τα 
επί του ακινήτου δικαιώματα, ιδιοκτησίας του Δήμου.

iii. Η περιφρούρηση επί της ακίνητης περιουσίας των 
δικαιωμάτων κυριότητος νομής και κατοχής των από 
το Δήμο.

iv. Η κατάρτιση των ιδιαίτερων φακέλων για κάθε ένα 
από τους κοινόχρηστους χώρους που περιέχουν όλα 
τα στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται τα επ’ αυτών 
δικαιώματα του Δήμου, ως και τα σχετικά για κάθε ένα 
από αυτούς σχεδιαγράμματα.

v. Η κατάρτιση πλήρους κτηματολογίου για όλα τα 
ακίνητα του Δήμου αστικά και μη.

3.3.2. Γραφείο Αγορών και Απαλλοτριώσεων Ακίνητων.
Το γραφείο αυτό φροντίζει για:
i. Τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τον 

έλεγχο τις καταστάσεως των απαλλοτριωμένων ακι−
νήτων λόγω ρυμοτομίας και την εξακρίβωση τις πραγ−
ματικής αξίας αυτών.

ii. Τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για 
τον έλεγχο τις καταστάσεως και τις πραγματικής αξίας 
των ακινήτων που αγοράζονται από το Δήμο.

iii. Συνεργάζεται με το Τμήμα Σύνταξης Μελετών και 
Τευχών Δημοπράτησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη−
ρεσιών και το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του 
Δήμου για την ολοκλήρωση των αγορών ακινήτων και τη 
σύνταξη των σχετικών Συμβολαιογραφικών Πράξεων.

iv. Μεριμνά για την αποστολή όλων των παραστατικών 
στοιχείων για τις αγορές και απαλλοτριώσεις στη Δ/νση 
Οικονομικών Υπηρεσιών για την έκδοση των σχετικών 
ενταλμάτων πληρωμής.

v. Τηρεί ιδιαίτερους φακέλους για τις αγορές ακι−
νήτων.

3.3.3. Γραφείο Κληροδοτημάτων και Μισθώσεων Ακί−
νητων από το Δήμο.Το γραφείο αυτό:

i. Τηρεί το αρχείο των κληροδοτημάτων του Δήμου και 
μεριμνά για την αξιοποίηση των ακινήτων αυτών.

ii. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή 
κληροδοτημάτων σύμφωνα με αιτήσεις ενδιαφερομένων 
για την κληροδοτήσει.

iii. Μεριμνά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, για 
να περιέλθουν στο Δήμο κληροδοτούμενα ακίνητα.

iv. Καταρτίζει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και 
σε συνεργασία με το γραφείο Νομικής Υπηρεσίας, συ−
ντάσσει τους όρους διακήρυξης για την εκμίσθωση των 
Δημοτικών ακινήτων καθώς και τους όρους διακήρυξης 
για την μίσθωση ακινήτων.

v. Επιμελείται για την συγκέντρωση ολοκληρωμένου 
φακέλου διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
και μίσθωση ακινήτων.

vi. Μεριμνά για τυχόν επανάληψη της δημοπρασίας σε 
περιπτώσεις που η προηγούμενη δημοπρασία αποβεί 
άκαρπη.

vii. Υποβάλλει ολοκληρωμένο φάκελο της δημοπρα−
σίας στην Οικονομική Υπηρεσία

viii. Εισηγείται για την εκμίσθωση και μίσθωση ακινή−
των που έληξε η εκμίσθωση τους και η μίσθωση τους 
αντίστοιχα

ix. Συντάσσει και αποστέλλει κάθε τέλος του μήνα 
στη Δ/νση Οικονομικών βεβαιώσεις για την συνέχιση 
χρήσεως των μισθωμένων ακινήτων από τις υπηρεσίες 
του Δήμου καθώς επίσης για την έκδοση των σχετικών 
ενταλμάτων καταβολής των μισθωμάτων.

x. Τήρηση αρχείου εκμίσθωσης και μίσθωσης ακινή−
των

3.3.4 Γραφείο Εκμεταλλεύσεως − Αξιοποίησης Δημο−
τικής Περιουσίας.

Το γραφείο αυτό:
i. Μεριμνά για την επωφελέστερη διάθεση της κινητή 

ή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και γενικά των 
πάσης φύσης μόνιμων ή πρόχειρων εγκαταστάσεων 
αυτού π.χ.

ii. Μεριμνά για την σύνταξη των διακηρύξεων των δη−
μοπρασιών προς μίσθωση των Δημοτικών ακινήτων την 
συμμετοχή σε Α.Ε., σε διαδημοτικές επιχειρηματικές ή 
αμιγείς − αγορά μετοχών εφ’ όσον επιτρέπεται από το 
Νόμο.

iii. Επιμελείται για την κατάρτιση και έγκυρη υπογραφή 
των μισθωτηρίων − συμβολαίων και την ακριβή, από κάθε 
άποψη, εκτέλεση των όρων (των συμβολαίων) από τους 
υπόχρεους μισθωτές.

iv. Τηρεί βιβλία από τα οποία φαίνονται κατά τάξη 
οι μισθωτές για κάθε ένα από τα δημοτικά ακίνητα, ο 
σκοπός της χρήσεως, το μίσθωμα του χρόνου ενάρξεως 
και λήξεως της μίσθωσης καθώς και ιδιαίτερο φάκελο 
για κάθε μίσθωση.

v. Παρακολουθεί το χρόνο λήξης των μισθωμάτων 
των καταστημάτων του Δήμου και την έγκαιρη ενέργεια 
για τη διεξαγωγή δημοπρασιών προς επαναμίσθωση 
αυτών.

vi. Βεβαιώνει γενικά τα μισθώματα έκτων δημοτικών 
ακινήτων, καταστημάτων και χώρων.

vii. Παρακολουθεί τις ενοικιοστασιακές διατάξεις και 
σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία εφαρμόζει αυτές 
επί των μισθώσεων των δημοτικών ακινήτων.

viii. Παρακολουθεί τη χρήση των μισθωμένων ακινήτων 
από τους μισθωτές που έχουν υπογράψει το σχετικό 
συμφωνητικό και δεν επιτρέπει την υπεκμίσθωση σε 
τρίτους.

ix. Παρακολουθεί την καταβολή από τους μισθωτές 
του μισθώματος στο Δημόσιο Ταμείο και ενεργεί σε 
συνεργασία με το Δημοτικό Ταμία και τη Νομική Δ/νση 
την αποβολή των δύστροπων μισθωτών και την παρα−
πέρα διαδικασία για την είσπραξη των οφειλομένων 
μισθωμάτων.
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x. Γενικά έχει την ευθύνη για τη διατήρηση και την 
προστασία της Δημοτικής Περιουσίας.

3.4 Τµήµα Ταμειακής Υπηρεσίας.
i. Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους µε 

βάση τα εντάλματα πληρωμών και μετά από έλεγχο 
των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος. 

ii. Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διαδικασίες και µεριµνά για την από−
δοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που 
αντιστοιχούν στα επιµέρους εντάλματα πληρωμής. 

iii. 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. 

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

v. Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσε−
ων των οφειλετών προς τον ∆ήµο και ενηµερώνει τις 
αρµόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές. 

vi. Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλ−
λων υπηρεσιών του ∆ήµου που ασχολούνται µε εισπρά−
ξεις. (αποκεντρωμένες υπηρεσίες, κοιμητήρια, σφαγεία, 
δηµοτικές αγορές κλπ).

vii. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών µε τις Τράπεζες 
για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και την 
διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών µέσω επιταγών. 

viii. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία 
του ∆ήµου. 

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

x. Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και 
προγραµµατίζει τις πληρωμές σε συνεργασία και µε 
άλλες αρµόδιες υπηρεσίες. 

xi. Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία 
των αποκεντρωµένων Γραφείων Οικονοµικών Θεµάτων 
σε δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου.

xii. Διενεργεί τις εισπράξεις οφειλών προς το Δήμο, 
εκδίδει γραμμάτια είσπραξης.

xiii. Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των 
υπόχρεων και των αντίστοιχων οφειλών στο Δήμο κατά 
κατηγορία εσόδου από το Τμήμα Εσόδων.

xiv. Αναλαμβάνει την ταμειακή διαχείριση των Νομικών 
Προσώπων, όπου αυτό απαιτείται. 

xv. Είναι αρμόδιο για κάθε εργασία σχετική με την 
είσπραξη δημοτικών εσόδων πληρωμής και εξόφλη−
σης χρηματικών ενταλμάτων που προβλέπεται από τις 
σχετικές διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα και τις αντί−
στοιχες του από 17.5/15.6.1959 Β.Δ/τος όπως κάθε φορά 
αυτές τροποποιούνται.

3.4.1 Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Δημοτικής Ενό−
τητας Θρακομακεδόνων.

i. Διενεργεί πληρωμές από την παγία προκαταβολή 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες και ενηµερώνει 
σχετικά τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

ii. ∆ιενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον ∆ήµο και 
ενηµερώνει το λογιστικό σύστημα του ∆ήµου µε τις 
σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύµφωνα µε ειδικότερες 
οδηγίες της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

iii. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία της 
δηµοτικής ενότητας. 

3.5 Τµήµα Προμηθειών – Διαχείρισης και Ελέγχου 
Υλικού.

i. Μεριµνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προ−
μηθευτές των κάθε είδους υλικών παγίων(µηχανήµατα−
εξοπλισµός) ή αναλωσίµων που απαιτεί η λειτουργία 
του ∆ήµου. 

ii. Μεριµνά για την ενηµέρωση των διαχειριστικών βι−
βλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία) µε τα 
εισαγόµενα και εξαγόµενα είδη, και την τήρηση των 
διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα 
αποθέµατα των αποθηκών του ∆ήµου. 

iii. Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρ−
τιση του προγράµµατος των απαιτούμενων προµηθειών 
και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν. 3316/2005) του 
∆ήµου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δηµοτικών υπη−
ρεσιών, εξετάζει τη σκοπιμότητα αυτών και διαµορφώνει 
περιοδικά προγράµµατα για την προμήθεια κάθε είδους 
υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά 
για έγκριση στα αρµόδια όργανα του ∆ήµου ( υλικά για 
την εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, 
καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, µηχανήµατα, εργα−
λεία, έπιπλα, είδη γραφείου, µισθώσεις µεταφορικών 
µέσων, ασφαλίσεις κλπ). 

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

3.5.1 Γραφείο Προμηθειών − Δημοπρασιών.
i. Συγκεντρώνει από τις υπηρεσίες τα απαραίτητα 

στοιχεία που χρειάζονται για τη διενέργεια των προ−
μηθειών.

ii. Τηρεί ιδιαίτερους φακέλους για κάθε είδους προ−
μήθεια ανά Δ/νση.

iii. Είναι ενήμερο πάντοτε επί των τιμών για κάθε είδος 
στην αγορά και τηρεί βιβλίο προμηθευτών για κάθε 
είδος.

iv. Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια των αναγκαίων 
υλικών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προμηθει−
ών (πρόχειρος διαγωνισμός, δημοπρασία ή απ’ ευθείας 
ανάθεση).

v. Συντάσσει πρωτόκολλα παραλαβής των προμηθευό−
μενων ειδών και υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων.

vi. Διαβιβάζει στο Γενικό Χημείο του Κράτους για έλεγ−
χο και αξιολόγηση εκείνων των ειδών για τα οποία 
υπάρχουν ειδικοί όροι στις σχετικές συμβάσεις.

vii. Παραδίδει στο γραφείο Δημοπρασιών το σχετικό 
φάκελο με τα απαραίτητα στοιχεία για την διενέργεια 
δημοπρασίας.

viii. Παραλαμβάνει από το γραφείο Δημοπρασιών 
ολοκληρωμένο τον φάκελο δημοπρασίας (διακήρυξη, 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμβαση μειοδοτούν) 
και ενεργεί την υλοποίηση τους.

ix. Παρακολουθεί την τήρηση των όρων των συμβάσεων 
για την εντός των οριζομένων προθεσμιών παράδοση των 
υλικών από τους προμηθευτές την επιβολή ποινικής ρήτρας 
σε περίπτωση εκπρόθεσμων παραδόσεων ή την χορήγηση 
παρατάσεων με απόφαση του αρμοδίου οργάνου όπως 
αυτό καθορίζεται στις συμβάσεις ή στις διακηρύξεις.

x. Παραλαμβάνει τα τιμολόγια από τους προμηθευτές 
και αφού ολοκληρώσει το σχετικό φάκελο προμήθειας 
με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα διαβιβάζει 
εις διπλούν και νομίμως επικυρωμένα στο Γραφείο Λο−
γιστηρίου για την έκδοση εντάλματος.
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xi. Το γραφείο αυτό μετά από σχετικές προτάσεις των 
υπηρεσιών συντάσσει τις σχετικές διακηρύξεις σύμφωνα 
με τους όρους της μελέτης της κάθε υπηρεσίας και της 
συγγραφής υποχρεώσεων.

xii. Ενημερώνει το Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτρο−
πής για την διεξαγωγή της Δημοπρασίας ή του προχεί−
ρου διαγωνισμού και μεριμνά για τη δημοσίευση στον 
Ημερήσιο Τύπο (σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία), 
των όρων της διακήρυξης με καθορισμό της ημερομη−
νίας διεξαγωγής της Δημοπρασίας.

xiii. Παρίσταται με τον προϊστάμενο ή εκπρόσωπο του 
τμήματος στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτρο−
πής με πλήρη φάκελο της διεξαγόμενης δημοπρασίας 
και μεριμνά για την παραλαβή των πρακτικών και των 
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής επί του απο−
τελέσματος της Δημοπρασίας.

xiv. Συντάσσει τις συμβάσεις με τους προμηθευτές 
σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
και μεριμνά για την κοινοποίηση στους αρμοδίους.

xv. Παραλαμβάνει τις εγγυητικές επιστολές από τους 
προμηθευτές σύμφωνα με τους όρους και για το πόσο 
που καθορίζεται από την Διακήρυξη.

xvi. Μεριμνά για τυχόν επανάληψη της Δημοπρασί−
ας σε περιπτώσεις που η πρώτη Δημοπρασία αποβεί 
άκαρπη.

xvii. Παραδίδει ολοκληρωμένα το φάκελο της Δημο−
πρασίας στο γραφείο Προμηθειών για τα περαιτέρω.

3.5.2  Γραφείο Παραλαβής Προμηθειών.
Το γραφείο Παραλαβής Προμηθειών παραλαμβάνει 

κάθε προμήθεια που ενεργείται από το Δήμο, λαμβά−
νοντας υπόψη τη σχετική μελέτη και τα δικαιολογητικά 
της προμήθειας και συντάσσει προς τούτο πρωτόκολλο 
παραλαβής, υπογεγραμμένο από τους ορισθέντες στην 
επιτροπή υπαλλήλους.

3.5.3 Γραφείο Αποθήκης Υλικών.
Το γραφείο Αποθήκης Υλικών − Υλικού, παραλαμβάνει 

τα πάσης φύσεως υλικά, που προμηθεύεται ο Δήμος, 
βάσει του πρωτοκόλλου παραλαβής, του Δελτίου Απο−
στολής και του Τιμολογίου και συντάσσει προς τούτο 
Δελτίο Εισαγωγής Υλικού. Φυλάσσει δε τα υλικά και 
προμηθεύει τις υπηρεσίες με αυτά, οπότε του ζητηθούν, 
συντάσσοντας Δελτίο Εξαγωγής Υλικού χρεοπιστώνο−
ντας την καρτέλα του κάθε υλικού.

Τεχνικές Υπηρεσίες.
Διεύθυνση Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμο−

γών.
Η ∆ιεύθυνση Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμο−

γών 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 ∆ιεύ−
θυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και 
Υπουργικών Αποφάσεων.

1.1. Τµήµα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.
1.1.1 Γραφείο συντονισμού και διεκπεραίωσης.
i. Παραλαµβάνει, ελέγχει σε συνεργασία με τα γρα−

φεία του τμήματος, την πληρότητα των υποβαλλοµένων 
φακέλων για την έκδοση, αναθεώρηση, ενημέρωση 
οικοδοµικών αδειών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδι−
κασίας δηλαδή την λήψη πρωτοκόλλου σε συνεργασία 
με το γραφείο γραμματειακής υποστήριξης.

ii. Συντονίζει τα αρμόδια γραφεία και υποστηρίζει τη 
διαδικασία διακίνησης των φακέλων ανά κατηγορία 
μελέτης. Μετά τη λήψη των επί μέρους εγκρίσεων που 
απαιτούνται, μεριμνά για την ολοκλήρωση της διαδικα−
σίας, δηλαδή την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

iii. Μεριμνά για την τήρηση όλων των απαιτούμενων 
στατιστικών στοιχείων και αρχείων των οικοδομικών 
αδειών.

iv. Μεριμνά για την δρομολόγηση των διαδικασιών που 
απαιτούνται κατά την σύσταση Επιτροπών ενώ παρέχει 
και γραμματειακή υποστήριξη σ’ αυτές.

1.1.2 Γραφείο ελέγχου αρχιτεκτονικών μελετών – 
Γ.Ο.Κ.

i. Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές µελέτες που υποβάλ−
λονται, για την έκδοση, αναθεώρηση, ενημέρωση 
οικοδοµικών αδειών κατά τις ρυθµίσεις της σχετικής 
νοµοθεσίας. Εγκρίνει εργασίες µικρής κλίµακας.

ii. Ελέγχει το σύννοµο εκδοθεισών οικοδοµικών αδειών 
και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, 
αν απαιτείται. 

iii. Εκδίδει απόφαση για τον καθορισµό µεµονωµένων 
κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των 
κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται µέσα σ’ έξι έτη 
από την έκδοση της οικοδοµικής άδειας ή της ανωτέρω 
απόφασης. 

iv. 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.

v. Έχει αρμοδιότητα για τη διαδικασία εξαιρέσεων από 
κατεδάφιση σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

1.1.3 Γραφείο ελέγχου στατικών μελετών
Ελέγχει τις στατικές µελέτες που υποβάλλονται, για 

την έκδοση, αναθεώρηση, ενημέρωση οικοδοµικών αδει−
ών κατά τις ρυθµίσεις της σχετικής νοµοθεσίας.

1.1.4 Γραφείο ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικών μελε−
τών.

Ελέγχει τις ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές 
µελέτες (θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία, ενερ−
γειακή απόδοση) που υποβάλλονται, για την έκδοση, 
αναθεώρηση, ενημέρωση οικοδοµικών αδειών κατά τις 
ρυθµίσεις της σχετικής νοµοθεσίας.

1.1.5 Γραφείο ελέγχου φορολογικών στοιχείων.
Ελέγχει τα φορολογικά στοιχεία που υποβάλλονται, 

για την έκδοση, αναθεώρηση, ενημέρωση οικοδοµικών 
αδειών κατά τις ρυθµίσεις της σχετικής νοµοθεσίας.

1.1.6 Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης.
Παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς 

τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας και Πολεοδομικών Εφαρμο−
γών και τα Τµήµατα της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκ−
περαίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα 
προσωπικού κλπ).

1.2. Τµήµα Πολεοδομικών Εφαρμογών.
1.2.1 Γραφείο Σχεδίου Πόλεως.
i. Εισηγείται και προωθεί την έγκριση των σχεδίων 

πόλης καθώς και την έγκριση τροποποιήσεων και ανα−
πλάσεων των σχεδίων αυτών.

ii. Εισηγείται την εκπόνηση μελετών που σχετίζονται με 
το σχέδιο πόλης. Σε συνεργασία με το τμήμα επίβλεψης 
μελετών της Δ/νσης Μελετών συντάσσει κατευθυντήριες 
οδηγίες προς τους μελετητές και εξασφαλίζει την πλη−
ρότητα φακέλου για την έκδοση πολεοδομικών μελετών. 
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Στα επιμέρους στάδια εκπόνησης των ανωτέρω μελετών, 
υποστηρίζει και μεριμνά για τις διαδικασίες αναρτήσεων, 
εκδίκαση ενστάσεων, δηλώσεων ιδιοκτησιών κλπ.

iii. Τηρεί αρχείο πολεοδομικών διαταγμάτων τροποποι−
ήσεων και πολεοδομικών χαρτών με συνεχή ενημέρωση 
και κωδικοποίηση τους.

iv. Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση 
ανάπλασης ορισµένης περιοχής. 

v. Προτείνει και παρακολουθεί τροποποιήσεις του 
Ρυμοτομικού ή και του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
της πόλης, μεριμνά για την έγκριση τους από το Δη−
μοτικό Συμβούλιο, συνεννοείται και συνεργάζεται με 
τους αρμόδιους κεντρικούς φορείς για την έγκριση και 
υλοποίηση τους.

vi. Εισηγείται και προωθεί την έγκριση και εφαρμογή 
αλλαγών όρων δόμησης, αλλαγών χρήσης γης, σημει−
ακών τροποποιήσεων, κυκλοφοριακών τροποποιήσεων, 
απαλλοτριώσεων και πράξεων αναλογισμών, χαρακτη−
ρισμών χώρων ως πράσινο, ως χώρων υπόγειας ή υπέρ−
γειας στάθμευσης, ως πεζοδρόμων κ.λπ. και παρέχει 
στο Γραφείο τοπογραφικού − χαρτών και διαταγμάτων 
όλα τα σχετικά στοιχεία για την τήρηση και συνεχή 
ενημέρωση αναλυτικού αρχείου.

1.2.2 Γραφείο Πράξεων Εφαρμογής και Αναλογισμού 
− Τοπογραφικό.

i. Εισηγείται την έγκριση μελετών Εφαρμογής των 
σχεδίων πόλης (Πράξεις Εφαρμογής) καθώς και την 
έγκριση τροποποιήσεων και ανασυντάξεων των Πρά−
ξεων Εφαρμογής.

ii. Εισηγείται την εκπόνηση μελετών που σχετίζονται 
με την Εφαρμογή των σχεδίων πόλης. Σε συνεργασία με 
το Τμήμα Επίβλεψης Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπη−
ρεσιών συντάσσει κατευθυντήριες οδηγίες προς τους 
μελετητές και εξασφαλίζει την πληρότητα φακέλου 
για την έγκριση πράξεων εφαρμογής. Στα επιμέρους 
στάδια εκπόνησης των ανωτέρω μελετών, υποστηρίζει 
και μεριμνά για τις διαδικασίες αναρτήσεων, εκδίκαση 
ενστάσεων, δηλώσεων ιδιοκτησιών κλπ.

iii. Ελέγχει τα τοπογραφικά διαγράμματα (έλεγχος ρυ−
μοτομικών γραμμών) που υποβάλλονται, για την έκδοση, 
αναθεώρηση, ενημέρωση οικοδοµικών αδειών κατά τις 
ρυθµίσεις της σχετικής νοµοθεσίας.

iv. Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυµοτοµικών διαγραµµάτων, 
όρων δόµησης, διαγραµµάτων και πράξεων εφαρµογής, 
πράξεων τακτοποίησης και αναλογισµού. Χορηγεί όρους 
δόμησης, βεβαιώσεις αρτιότητας, οικοδομησιμότητας.

v. Ελέγχει την εφαρµογή ρυµοτοµικών και πολεοδοµικών 
σχεδίων, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που δίδονται 
στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρµογές 
αυτές περιλαµβάνουν ιδίως: 

− Τον έλεγχο εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο 
έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρµογής. 

− Την σύνταξη διαγραµµάτων εφαρµογής και διαγραµ−
µάτων διαµορφωµένης κατάστασης. 

− Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραµµάτων που προ−
ορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και 
αναλογισµού ή πράξεων εφαρµογής. 

− Την επίβλεψη τοπογραφικών µελετών και µελετών 
Πράξεων Εφαρµογής Σ.Π.

− Την σύνταξη Πράξεων Εφαρµογής. 
− Την εφαρµογή πολεοδοµικών σχεδίων και συναφών 

εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χα−
ρακτήρα. 

− Τον έλεγχο εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο 
έδαφος, κατ΄ άρθρο115 Κ.Β.Π.Ν.

− Την εφαρµογή εγκεκριµένων σχεδίων επί του εδά−
φους κατά την πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 155 
Κ.Β.Π.Ν. 

vi. Γνωµοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους 
δόµησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για 
γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλι−
εργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης λιπασµάτων, φαρµάκων, ιχθυοτροφών, 
γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και 
αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και 
δεξαµενών από οποιοδήποτε υλικό.

vii. Παρακολουθεί και προωθεί σε συνεργασία με το 
Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου την 
αγορά από τους ιδιοκτήτες απαλλοτριούμενων ή μη 
και τηρεί σχετικό αρχείο με συνεχή ενημέρωση του. 
Προβαίνει στη σύνταξη πράξεων αναλογισμού και απο−
ζημιώσεως ιδιοκτητών για τη δημιουργία κοινοχρήστων 
χώρων. Κοινοποίηση των πράξεων στους θιγόμενους 
όπου επισπεύδων είναι ο Δήμος.

viii. Προβαίνει στη σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεων 
οικοπέδων. Έλεγχος των καταστάσεων που υποβάλ−
λονται και διαβίβαση των πράξεων αρμοδίως. Τήρηση 
σχετικού αρχείου. Τήρηση της διαδικασίας απαλλοτρί−
ωσης για χώρους κοινωφελούς χρήσεως.

ix. Προωθεί και συντάσσει τις Πράξεις Επιβολής Ει−
σφοράς σε Χρήμα και αποστέλλει τις καταστάσεις στην 
Οικονομική Υπηρεσία για επίδοση και βεβαίωση.

1.2.3 Γραφείο Κτηματολογίου.
Εκτέλεση ή επίβλεψη εργασιών για τη σύνταξη του 

κτηματολογίου του Δήμου. Τήρηση του μηχανογραφη−
μένου αρχείου κτηματολογίου και παροχή σχετικών 
στοιχείων και πληροφοριών.

1.3. Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών
i. Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να δι−

απιστώνεται η εφαρµογή των εγκεκριµένων σχεδίων 
των αντίστοιχων οικοδοµικών αδειών. 

ii. Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων 
κτισµάτων και στον χαρακτηρισµό αυτών σύµφωνα µε 
την ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία. 

iii. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω 
ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίµων 
ή άλλων προβλεποµένων κυρώσεων κατά την κείµενη 
πολεοδοµική νοµοθεσία. 

iv. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 
τον γενικό οικοδοµικό κανονισµό και τις οικοδοµές που 
χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία µε τη Δι−
εύθυνση Δηµοτικής Αστυνοµίας. 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρµόδια για 

τη εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών 
έργων του ∆ήµου, µε στόχο την έγκαιρη, οικονοµική και 
άριστη από επιστηµονικής απόψεως πραγματοποίηση 
τους. Συγχρόνως η ∆ιεύθυνση είναι αρµόδια για την 
εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακί−
νησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημά−
των τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, 
την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών 
κυρίως στον τοµέα των μεταφορών. Οι συγκεκριµένες 
αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο της απο−
στολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.



40252 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Συνεργάζεται µε τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασµό 
των προγραµµάτων δράσης του ∆ήµου που αφορούν 
την υλοποίηση έργων, σύµφωνα µε το εύρος της δι−
καιοδοσίας των δήµων και παράλληλα ενηµερώνει την 
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληρο−
φορικής για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων 
της Διεύθυνσης.

Είναι αρµόδια για την εκπόνηση των κάθε είδους 
μελετών και την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών του 
∆ήµου με τεχνικό αντικείμενο, µε στόχο την έγκαιρη, 
οικονοµική και άριστη από επιστηµονικής απόψεως 
πραγµατοποίησή τους. Συγχρόνως η ∆ιεύθυνση είναι 
αρµόδια για την εξασφάλιση βελτιωµένων συνθηκών 
µετακίνησης και κυκλοφορίας των δηµοτών και των 
οχηµάτων τους. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της 
∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζο−
νται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων 
και Υπουργικών Αποφάσεων.

Παραδίδει στις αρμόδιες Δ/νσεις και Τμήματα (Δ/νση 
Πολεοδομίας, τμήμα προμηθειών κ.λπ.) ολοκληρωμένες 
μελέτες.

Συνεργάζεται µε τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής για την κατάρτιση του 
Τεχνικού Προγράμματος και κατά το σχεδιασµό των 
προγραµµάτων δράσης του ∆ήµου που αφορούν την 
υλοποίησή τους, σύµφωνα µε το εύρος της δικαιοδοσίας 
των δήµων και παράλληλα ενηµερώνει την ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για 
την πρόοδο της υλοποίησης των δράσεων της Διεύ−
θυνσης.

2.1. Τμήμα Επίβλεψης Έργων.
2.1.1 Γραφείο Επίβλεψης Έργων.
i. Παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων και ασκεί 

ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των κατασκευών σύμφω−
να με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά 
τεύχη και τη σχετική νομοθεσία.

ii. Μεριμνά για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων 
των έργων.

iii. Ελέγχει τις υποβαλλόμενες από τους εργολάβους 
επιμετρήσεις και πιστοποιήσεις εκτελεσθεισών εργασι−
ών, προωθεί τους λογαριασμούς για θεώρηση, και τους 
υποβάλλει στους Φορείς Χρηματοδότησης και στην Οι−
κονομική Υπηρεσία του Δήμου για έκδοση εντάλματος 
πληρωμής.

iv. Συντάσσει Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών 
των έργων, ελέγχει την αναθεώρηση των εργασιών, τη 
χρήση επί έλλασον δαπανών και τους διαβιβάζει στις 
αρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδοτήσεις ή προεγκρίσεις 
όπου απαιτείται.

v. Μεριμνά για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχεί−
ρισης Ποιότητας όπως ισχύει και αφορά την κατασκευή 
των έργων. 

vi. Μεριμνά για την παραλαβή των περατωμένων έρ−
γων από τις αρμόδιες επιτροπές και την αρχειοθέτηση 
των σχετικών φακέλων.

vii. Με ευθύνη της Δ/νσης δύναται να επιβλέψει και 
κτιριακά έργα, έργα διαμόρφωσης κοινοχρήστων, έργα 
πρασίνου και οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας έργα 
που έχουν δημοπρατηθεί και έχουν ανατεθεί σε τρί−
τους.

viii. Έχει την ευθύνη της διοικητικής παρακολούθησης 
όλων των έργων και κύρια των χρηματοδοτούμενων 

από Ευρωπαϊκή Ένωση και των ειδικών προγραμμάτων 
επενδύσεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

ix. Ενημερώνει το γραφείο κυκλοφοριακής υποδομής 
για σηματοδοτήσεις οδών σε περιπτώσεις διανοίξεων 
και κατασκευής νέων δρόμων.

2.1.2 Γραφείο Διαγωνισμών – Δημοπρασιών Έργων.
i. Μεριμνά για την διενέργεια διαγωνισμού, δημοπρά−

τησης έργων και συγκεκριμένα:
α) για τη σύνταξη των αναλυτικών και περιληπτικών 

διακηρύξεων.
β) για τη δημοσίευση στον τύπο των περιληπτικών 

διακηρύξεων.
γ) για τη διανομή των τευχών δημοπράτησης και των 

οικονομικών προσφορών.
δ) για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και τη 

διενέργεια διαγωνισμού και δημοπράτησης έργων με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

ii. Εισηγείται για τις επικυρώσεις πρακτικών διαγω−
νισμού ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη, εκδίκαση 
ενστάσεων – προσφυγών.

iii. Πραγματοποιεί την απαραίτητη αλληλογραφία με 
τον προσωρινό μειοδότη αλλά και με τους υπόλοιπους 
συμμετέχοντες.

iv. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για το προ−
συμβατικό έλεγχο των συμβάσεων (ελεγκτικό συνέδριο, 
ΕΣΡ).

v. Συντάσσει την εργολαβική σύμβαση μεταξύ Δήμου 
και αναδόχου εταιρείας.

vi. Μετά το τέλος της διαδικασίας και την υπογραφή 
της εργολαβικής σύμβασης παραδίδει ολοκληρωμένο 
Φάκελο Δημοπράτησης.

2.1.3 Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
i. Δακτυλογραφεί τα πάσης φύσεως έγγραφα του Δι−

ευθυντή, γενικού προγραμματισμού, χρέωσης καθηκό−
ντων, αδειών ή έκτακτης απασχόλησης και γενικότερα 
διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του.

ii. Αρχειοθετεί και διακινεί τους φακέλους θεμάτων 
που χειρίζεται ο Διευθυντής.

iii. Τηρεί στατιστικό πίνακα όλων των εκτελουμένων 
έργων.

iv. Συντονίζει τις ώρες και ημέρες συνεργασίας και 
επαφών του Διευθυντή.

v. Τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων της Δ/νσης και μεριμνά για την χρέωσή τους 
από τον Διευθυντή.

vi. Διεκπεραιώνει τις πάσης φύσεως δαπάνες (έργων, 
προμηθειών, συντηρήσεων) της Δ/νσης.

2.1.4 Γραφείο έκδοσης και ελέγχου αδειών τομής.
i. Μεριμνά για την έκδοση αδειών εκσκαφής και τον 

έλεγχο των αποκαταστάσεων αυτών και συγκεκριμένα:
ii. Κρατώντας ιδιαίτερο αρχείο διεκπεραιώνει τις άδει−

ες επεμβάσεων και εκσκαφής σε κοινόχρηστους χώρους 
και οδούς κατόπιν αιτήσεων από ΔΕΚΟ, εργολάβους με 
σύμβαση έργου, νομικά ή φυσικά εν γένει πρόσωπα που 
εκτελούν έργα, κ.α.

iii. Μελετά και αποφασίζει αν και με ποιους όρους θα 
δοθεί η άδεια εκσκαφής, διατηρεί αρχείο με τις εγγυη−
τικές επιστολές καλής εκτέλεσης εργασιών και αρχείο 
των αδειών εκσκαφής.

iv. Παρακολουθεί και καταγράφει την σωστή τήρηση 
των όρων της κάθε άδειας (χρόνος έναρξης−λήξης, πα−
ράπονα−απρόοπτα, μέτρα ασφάλειας – σήμανση −ορθή 
αποκατάσταση) και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με 
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τον φορέα που διενεργεί την εκσκαφή αλλά και με φο−
ρείς που εμπλέκονται στην διαδικασία αδειοδότησης.

v. Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους − αυτοψίες 
στα σημεία αποκατάστασης των τομών

vi. Υποδεικνύει στους υπεύθυνους των τομών τις κακο−
τεχνίες και ελέγχει την έντεχνη αποκατάσταση τους

vii. Εισηγείται την επιβολή προστίμου σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης

2.1.5 Γραφείο Συνδέσεων και Χρεώσεων Αποχέτευ−
σης

i. Είναι υπεύθυνο για τις συνδέσεις ακινήτων με δίκτυο 
αποχέτευσης και συγκεκριμένα: 

α) Έλεγχος για την ύπαρξη αγωγού στον εν λόγω 
δρόμο.

Συμπλήρωση στοιχείων οικοπέδου και ιδιοκτήτη σε 
έντυπη αίτηση της υπηρεσίας μας.

β) Έλεγχος της πληρότητας της αίτησης σε συνεργα−
σία με το αρμόδιο Τμήμα της Οικονομικής Υπηρεσίας 
του Δήμου. 

γ) Συνεργασία με το γραφείο επίβλεψης έργων του 
Τμήματος για την πραγματοποίηση της κατασκευής της 
σύνδεσης και την ενημέρωση του αρχείου συνδέσεων 
με τα στοιχεία της εκάστοτε σύνδεσης (ημερομηνία 
σύνδεσης, εργολάβος, βάθος σύνδεσης, θέση σύνδεσης 
ως προς το οικόπεδο)

δ) Υπολογισμός κόστους κατασκευής αγωγών σύνδε−
σης και πρόταση της τιμής χρέωσής του, προς έγκριση 
αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και ανάλογα με την αύξηση της δαπάνης 
των εργασιών, προτείνει αναπροσαρμογή της μονάδος 
χρέωσης του αγωγού προς έγκριση αυτής από το Δη−
μοτικό Συμβούλιο.

ii. Υπεύθυνο για χρεώσεις αγωγών και συγκεκριμένα 
μεριμνά για:

α) Συλλογή κατασκευαστικών και επιμετρητικών στοι−
χείων των έργων σε συνεργασία με το γραφείο επίβλε−
ψης έργων του Τμήματος, με σκοπό την ενημέρωση του 
αρχείου αποχέτευσης (μήκος αγωγού, βάθος φρεατίων, 
ροή αγωγών)

β) Συλλογή στοιχείων από την πράξη εφαρμογής για 
τους ιδιοκτήτες των παρόδιων ιδιοκτησιών ως προς τον 
αγωγό που πρόκειται να χρεωθεί

γ) Επί τόπου μετρήσεις των προσόψεων των οικο−
πέδων.

δ) Υπολογισμός κόστους κατασκευής αγωγών και 
πρόταση της τιμής χρέωσής του, προς έγκριση αυτής 
από το Δημοτικό Συμβούλιο Σε τακτά χρονικά διαστή−
ματα και ανάλογα με την αύξηση της δαπάνης των 
εργασιών για τη σύνδεση των ακινήτων με το υπάρχον 
δίκτυο, γίνεται αναπροσαρμογή της μονάδος χρέωσης 
του αγωγού και αποστολή της νέας τιμής στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για έγκρισή της.

ε) Αποστολή στοιχείων − των ως προς χρέωση οι−
κοπέδων − στο Τμήμα Εσόδων, εγγραφή αυτών στο 
πρόγραμμα της αποχέτευσης και ενημέρωση των σχε−
διαγραμμάτων.

2.1.6 Γραφείο ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών − 
Χρέωση Κρασπεδορείθρων.

i. Μεριμνά για ονομασίες οδών και πλατειών, αρίθ−
μηση ιδιοκτησιών κλπ. τηρώντας αρχείο αποφάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου για ονοματοθεσία. Μεριμνά για 
διορθώσεις της αριθμήσεως των ιδιοκτησιών τηρώντας 
σχετικό αρχείο.

ii. Χορήγηση βεβαιώσεων και πληροφοριών στους δη−
μότες σχετικά με τα ονόματα των δρόμων και αριθμούς 
ιδιοκτησιών.

iii. Εισηγείται για τη σύνταξη μελέτης για την προμή−
θεια πινακίδων ονομασίας στους δρόμους και αριθμή−
σεως ιδιοκτησιών.

iv. Μεριμνά για την τήρηση ιστορικού αρχείου και αρ−
χείου τιμωμένων προσώπων και τόπων.

v. Έχει την ευθύνη για τη χρέωση των κρασπεδο−
ρείθρων που κατασκευάζονται, συνεργάζεται με τους 
επιβλέποντες μηχανικούς για λήψη στοιχείων και φρο−
ντίζει για την εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε 
να ληφθεί σχετική απόφαση. Τήρηση αρχείου.

2.2. Τμήμα Συντήρησης Έργων και Κατασκευής Έργων 
με Αυτεπιστασία.

2.2.1 Γραφείο Ελέγχου Υποδομών.
i. Μεριμνά για την πραγματοποίηση περιοδικών και 

έκτακτων ελέγχων για το σύνολο των υποδομών ανά 
κατηγορία για τον εντοπισμό των βλαβών και αναγκών 
συντήρησης και συγκεκριμένα:

α) Κτιρίων υπαγομένων στην αρμοδιότητα του Δήμου 
(Δημοτικά κτίρια, Σχολεία, Παιδ. Σταθμοί) και όποιων 
άλλων η αρμοδιότητα περιέλθει στον Δήμο μελλοντικά 
(π.χ. Δημοτ. Γυμναστήρια). Συνεργάζεται με τις σχολικές 
Επιτροπές για την κατάσταση των σχολικών κτιρίων 
έτσι ώστε πάντοτε αυτά να βρίσκονται σε πολύ καλή 
κατάσταση λειτουργικότητας.

β) Οδικό δίκτυο, κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση 
στα Διοικητικά όρια του Δήμου.

γ) Κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών.
δ) Φρεατίων επίσκεψης, φρεατίων υδροσυλλογής και 

αγωγών όμβριων υδάτων.
ii. Καταγράφει αιτήματα πολιτών, φορέων, υπηρεσιών 

που σχετίζονται με τις υποδομές, τον εντοπισμό βλαβών 
και την συντήρηση των υποδομών. Διενεργεί αυτοψίες 
όπου απαιτείται.

iii. Καταγράφει τα παραπάνω και αξιολογεί τις ανά−
γκες συντήρησης ανάλογα με τη φύση, την έκταση, 
το είδος και τον τρόπο εκτέλεσης, τηρώντας σχετικό 
αρχείο για τα αποτελέσματα των ελέγχων και των αξι−
ολογήσεων.

iv. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων 
εισηγείται τον τρόπο αντιμετώπισης, τις ενέργειες που 
απαιτούνται και σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του 
τμήματος διαβιβάζει κατάλληλα προς ενέργεια:

α) Σε φορείς ή υπηρεσίες εκτός Δήμου που είναι αρ−
μόδιες για τη συντήρηση ή την πρόκληση βλάβης

β) Σε υπηρεσίες του Δήμου που επιβλέπουν ή επιθε−
ωρούν εργασίες τρίτων

γ) Στο γραφείο Συντήρησης Έργων (μικροεπισκευές 
μικρής κλίμακας) ή στο γραφείο έργων με αυτεπιστασία 
(ύπαρξη έργου με ανάλογο αντικείμενο)

δ) Στο γραφείο συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων για 
Η/Μ εργασίες

ε) Στη Διεύθυνση Μελετών σε περιπτώσεις συντή−
ρησης μεγάλης κλίμακας με τους οποίους βρίσκεται 
σε διαρκή επικοινωνία μέχρι της δρομολόγησης ή 
πλήρους αποκατάστασης της βλάβης και της ολοκλή−
ρωσης των εργασιών συντήρησης τηρώντας σχετικό 
αρχείο.

v. Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε τρίτους για 
πρόκληση βλάβης.

vi. Συντάσσει πρόγραμμα περιοδικών συντηρήσεων.
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2.2.2 Γραφείο Συντήρησης Έργων και Διανοίξεων.
i. Σε συνεργασία με το τμήμα ελέγχου υποδομών κα−

θορίζει τις ανάγκες συντήρησης ανάλογα με τη φύση, 
την έκταση, το είδος και τον τρόπο εκτέλεσης.

ii. Οργανώνει το προσωπικό συντηρήσεων και μεριμνά 
για μεμονωμένες επισκευές μικρής κλίμακας, που έχουν 
σχέση με την ασφάλεια και άρτια λειτουργία:

α) Κτιρίων υπαγομένων στην αρμοδιότητα του Δήμου 
(Δημοτικά κτίρια, Σχολεία, Παιδ. Σταθμοί) και όποιων 
άλλων η αρμοδιότητα περιέλθει στον Δήμο μελλοντικά 
(π.χ. Δημοτ. Γυμναστήρια). 

β) Οδικό δίκτυο, κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση 
στα Διοικητικά όρια του Δήμου. Εποπτεύει το συνεργείο 
τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης το οποίο εφαρμόζει 
τις αποφάσεις του Δ.Σ. και φροντίζει για την συντήρηση 
της υπαρχούσης σήμανσης.

γ) Κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών.
δ) Φρεατίων επίσκεψης, φρεατίων υδροσυλλογής και 

αγωγών όμβριων υδάτων.
iii. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου 

επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών 
εκτός προγράμματος 

iv. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση 
των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού 
που χρησιμοποιεί το Τμήμα.

v. Εισηγείται για την προμήθεια και μεριμνά για την 
παραλαβή, οργανωμένη αποθήκευση και κατανομή ερ−
γαλείων, υλικών και μέσων και την έντεχνη και ορθο−
λογική ενσωμάτωση των υλικών επιτόπου. 

vi. Παρακολουθεί και προωθεί τις σχετικές εντολές 
των μικροεπισκευών, ένταλμα δαπανών και τιμολό−
για.

vii. Τηρεί τεχνικό αρχείο (αναλώσεις υλικών απασχόλη−
ση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλι−
σμού, στοιχεία κόστους) όλων των ανωτέρω συντηρήσε−
ων ενημερώνοντας το γραφείο ελέγχου υποδομών.

viii. Εξετάζει τα αιτήματα διανοίξεων οδών σε περιπτώ−
σεις όπου η πρόσβαση κατοίκων στις ιδιοκτησίες τους 
καθίσταται αδύνατη λόγω εφαρμογής ή τροποποίησης 
του σχεδίου.

ix. Λαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία από την πράξη 
εφαρμογής, ώστε να διαπιστώσει τις αποζημιώσεις που 
οφείλονται, εκτελεί αυτοψίες για να διαπιστώσει την 
ύπαρξη επικειμένων, επικοινωνεί με τους εμπλεκόμενους 
ιδιοκτήτες (μέσω του αιτούντος) και δρομολογεί τις 
διαδικασίες που απαιτούνται για την τακτοποίηση των 
ιδιοκτησιών που θίγονται.

x. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διερευνητικής 
διαδικασίας και την επίλυση των προβλημάτων ή σε πε−
ριπτώσεις όπου δεν υπάρχουν προβλήματα ιδιοκτησίας, 
συνεργάζεται με το αρμόδιο τοπογραφικό τμήμα του 
Δήμου για τις χαράξεις, προγραμματίζει και οργανώνει 
την διάνοιξη.

2.2.3 Γραφείο Κατασκευών Έργων με Αυτεπιστασία.
i. Μεριμνά για την κατασκευή των έργων με αυτε−

πιστασία κατανέμοντας το εργατοτεχνικό προσωπικό 
στα διάφορα έργα ανάλογα με τις ανάγκες και τον 
προγραμματισμό των έργων.

ii. Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει 
τις ανάγκες κάθε έργου ανάλογα με τη φύση και το 
είδος, σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό, ανθρώπινο 
δυναμικό κλπ.

iii. Τηρεί απογραφικά στοιχεία προόδου και κόστος 

των έργων και ακολουθεί την συμβατικότητα του κό−
στους με τις προβλέψεις των.

iv. Μεριμνά για την προμήθεια των υλικών και εργαλεί−
ων που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων, 
παρακολουθεί λογαριασμούς τιμολόγια κλπ.

v. Συντάσσει τις τελικές επιμετρήσεις που ακολου−
θούν την αποπεράτωση των έργων και μεριμνά για την 
παραλαβή αυτών.

vi. Δύναται να επιβλέψει και έργα συντήρησης που 
ανατίθενται σε τρίτους.

vii. Εισηγείται για μελέτες κατασκευής ή ανακατα−
σκευής μεγάλων κοινοχρήστων χώρων που μπορούν 
να κατασκευαστούν μέσω αυτεπιστασίας.

2.2.4 Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Δημοτικής Ενό−
τητας Θρακομακεδόνων.

i. Μεριµνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθα−
ριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων της δηµοτικής 
ενότητας. 

ii. Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία 
των υποδομών του ∆ήµου (π.χ. ηλεκτροφωτισµός) και 
ενηµερώνει σχετικά τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες 
του ∆ήµου. 

iii. Μεριµνά για την συντήρηση και αποκατάσταση 
βλαβών των κτιρίων και των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.

2.3. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό.
2.3.1 Γραφείο επίβλεψης έργων Η/Μ εγκαταστάσεων.
i. Παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων και ασκεί 

ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των κατασκευών σύμφω−
να με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά 
τεύχη και τη σχετική νομοθεσία.

ii. Μεριμνά για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων 
των έργων.

iii. Ελέγχει τις υποβαλλόμενες από τους εργολάβους 
επιμετρήσεις και πιστοποιήσεις εκτελεσθεισών εργασι−
ών, προωθεί τους λογαριασμούς για θεώρηση, και τους 
υποβάλλει στους Φορείς Χρηματοδότησης και στην Οι−
κονομική Υπηρεσία του Δήμου για έκδοση εντάλματος 
πληρωμής.

iv. Συντάσσει Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών 
των έργων, ελέγχει την αναθεώρηση των εργασιών, τη 
χρήση επί έλλασον δαπανών και τους διαβιβάζει στις 
αρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδοτήσεις ή προεγκρίσεις 
όπου απαιτείται.

v. Μεριμνά για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχεί−
ρισης Ποιότητας όπως ισχύει και αφορά την κατασκευή 
των έργων.

vi. Εισηγείται για την επέκταση και βελτίωση του 
δικτύου ηλεκτροφωτισµού των οδών και γενικά των 
υπαιθρίων χώρων του ∆ήµου, καθώς και του φωτισµού 
για την ανάδειξη των δηµοτικών κτιρίων, µνηµείων και 
αρχαιολογικών χώρων της περιοχής. 

2.3.2 Γραφείο συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων.
i. Μεριμνά για τη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του 

ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των κάθε είδους 
Η/Μ εγκαταστάσεων των ∆ήµου συνεργαζόμενο προς 
τούτο με το Γραφείο ελέγχου υποδομών. 

ii. Το τμήμα αυτό με τους διατιθέμενους συντηρητές, 
εσωτερικούς και εξωτερικούς, επισημαίνει και διενεργεί 
την αποκατάσταση βλαβών, ηλεκτρικών εγκαταστά−
σεων και μηχανημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και 
δημοτικά κτίρια. Προγραμματίζει και εκτελεί τακτική 
αντικατάσταση φθαρμένων λαμπτήρων και φωτιστικών 
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σωμάτων δημοτικού φωτισμού τόσο των οδών, όσο και 
των πλατειών, πεζοδρομίων κλπ. Μεριμνά επίσης για 
αντικατάσταση των όποιων φθαρμένων οργάνων τους. 
Με τους διατιθέμενους συντηρητές διενεργεί τακτικούς 
ελέγχους στα αντλιοστάσια που είναι εγκατεστημένα 
σε διάφορα πάρκα και μεριμνά για την επισκευή και 
συντήρηση των μηχανημάτων τους και των οργάνων 
αυτών.

iii. Μεριμνά ακόμα για την αποκατάσταση τυχόν βλα−
βών του υδραυλικού δικτύου γεωτρήσεων καθώς και 
του κοινού υδραυλικού δικτύου πλατειών, πάρκων και 
πεζοδρομίων.

iv. Επιμελείται και προγραμματίζει τις υπό εκτέλεση 
νέες συνδέσεις με το δίκτυο ύδρευσης. Εισηγείται τη 
λήψη κάθε μέτρου για την καλύτερη λειτουργία του 
υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης.

v. Μεριμνά για την μικροφωνική κάλυψη των υπαιθρίων 
εκδηλώσεων του Δήμου, την συντήρηση των μικροφω−
νικών συστημάτων, την καλή λειτουργία αυτών, καθώς 
και εκείνων που είναι μόνιμα εγκατεστημένα στα δη−
μοτικά κτίρια.

vi. Προγραμματίζει και εισηγείται την προμήθεια νέων 
συσκευών πομποδεκτών και οργάνων λειτουργίας των 
ραδιοδικτύων, καθώς και την προμήθεια των σχετικών 
ανταλλακτικών. Μεριμνά για την άρτια συνεργασία του 
Δήμου με τις υπερκείμενες αρχές για θέματα ραδιο−
δικτύων.

vii. Πραγματοποιεί τον φωτεινό εορταστικό στολισμό 
της πόλης κατά την διάρκεια των εορτών.

viii. Εισηγείται για την προμήθεια και μεριμνά για 
την παραλαβή, οργανωμένη αποθήκευση και κατανο−
μή εργαλείων, υλικών, ανταλλακτικών και μέσων και 
την έντεχνη και ορθολογική ενσωμάτωση των υλικών 
επιτόπου. 

ix. Τηρεί τεχνικό αρχείο (αναλώσεις υλικών απασχό−
ληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξο−
πλισμού, στοιχεία κόστους) όλων των ανωτέρω συντη−
ρήσεων ενημερώνοντας το γραφείο ελέγχου υποδομών 
του τμήματος έργων συντήρησης.

2.3.3 Γραφείο Δικτύων Κοινής Ωφέλειας.
i. Μεριμνά για την διευθέτηση θεμάτων σχετικά με 

τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Προς τούτο βρίσκεται σε 
επικοινωνία με ΔΕΚΟ, ΔΕΠΑ, καθώς και με ιδιωτικούς 
φορείς (πχ ιδιωτικά δίκτυα ύδρευσης), Εταιρίες Τηλε−
πικοινωνιών κλπ.

ii. Τήρηση αλληλογραφίας και διαβίβαση αιτημάτων 
που αφορούν σε τροποποιήσεις, μετατοπίσεις, συντη−
ρήσεις, επεκτάσεις δικτύων, ηλεκτροδοτήσεις και υδρο−
δοτήσεις κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων.

iii. Τήρηση αλληλογραφίας και διαβίβαση αιτημάτων 
που αφορούν σε εγκαταστάσεις των δικτύων κοινής 
ωφέλειας και σχετικές εγκρίσεις.

iv. Συνεργάζεται με το γραφείο έκδοσης και ελέγχου αδει−
ών τομής για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν 
από τις εργασίες των φορέων δικτύων κοινής ωφέλειας.

2.3.4 Γραφείο Εγκαταστάσεων.
i. Το γραφείο ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην 

εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυ−
στήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνι−
κών επαγγελµατικών αδειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της σχετικής νοµοθεσίας. 

ii. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λει−
τουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών. 

2.4 Τμήμα Σχεδιασμού & Ωρίμανσης Δράσεων.
2.4.1 Γραφείο καταγραφής αιτημάτων και απαλλοτρι−

ώσεων.
i. Μεριμνά για την καταγραφή των διαφόρων αιτημά−

των των πολιτών (διανοίξεις οδών, αποχετεύσεις, δια−
μορφώσεις κοινοχρήστων κλπ.) με σκοπό να εντοπίζει 
τις ανάγκες για μελέτες/έργα. Συγκεκριμένα:

ii. Καταγράφει τα αιτήματα (πολίτη, συλλόγου) και 
κάνει έλεγχο βάσει του σχεδίου και των πινάκων εφαρ−
μογής, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν προβλήματα 
ρυμοτομίας και αποζημιώσεων στο τμήμα της οδού ή 
κοινόχρηστου χώρου που αναφέρεται το αίτημα. 

iii. Διενεργεί αυτοψίες, ώστε να διαπιστώνεται, εάν 
σε κάποιες από τις ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες έχει 
αποδοθεί, μ’ οποιονδήποτε τρόπο, το ρυμοτομούμενο 
τμήμα σε κοινή χρήση. Προς τούτο συνεργάζεται με το 
αρμόδιο γραφείο Τοπογραφικού.

iv. Συνεργάζεται με τον αιτούντα και τους υπόλοιπους 
κατοίκους για το αν υπάρχει η δυνατότητα δέσμευσής 
τους (έγγραφη), ότι επιτρέπουν την διάνοιξη του δρό−
μου, άσχετα εάν δεν έχουν τακτοποιήσει τις ιδιοκτησίες 
τους.

v. Καταγράφει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
και όσοι οδοί ή τμήματα οδών (συνεχή) ή κοινόχρηστοι 
χώροι μπορούν να κατασκευαστούν, καταχωρούνται 
ιδιαίτερα, ώστε να συμπεριληφθούν σε μελλοντική ερ−
γολαβία. 

vi. Έχει την ευθύνη για απάντηση – ενημέρωση στον 
πολίτη που έκανε την αίτηση για τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης.

vii. Σε συνεργασία με το γραφείο Συντονισμού Σχε−
διασμού & Ωρίμανσης Δράσεων, μεριμνά για την κα−
ταγραφή των απαλλοτριώσεων που απαιτούνται ώστε 
να αξιολογεί τη δυνατότητα υλοποίησης των μελετών/
έργων .

viii. Συνεργάζεται με την Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου 
ή/και την οικονομική υπηρεσία για κάθε ιδιοκτησία που 
αποζημιώνεται, ώστε εάν υπάρχει αίτημα για κατασκευή 
δρόμου ή άλλου έργου σχετιζόμενο με την ιδιοκτησία, 
να επανεξετάζεται.

ix. Έχει την ευθύνη να κάνει έλεγχο βάσει του σχεδίου 
και των πινάκων εφαρμογής, ώστε να διαπιστωθεί εάν 
υπάρχουν προβλήματα ρυμοτομίας και αποζημιώσεων 
για κάθε δράση.

x. Εισηγείται και προωθεί την εκπόνηση μελετών που 
σχετίζονται με το σχέδιο πόλης και μεριμνά για την ανάθε−
ση των μελετών σε τρίτους και την τήρηση των σχετικών 
διαδικασιών ανάθεσης, παρακολούθησης ελέγχου και πα−
ραλαβής μελετών (κατάρτιση προδιαγραφών, αξιολόγηση 
εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, παρακολούθηση κ.λπ.)

2.4.2 Γραφείο Συντονισμού, Σχεδιασμού & Ωρίμανσης 
Δράσεων.

Αρμοδιότητα του γραφείου είναι:
i. η οργάνωση της εκάστοτε δράσης του Δήμου με 

τεχνικό αντικείμενο λαμβάνοντας υπόψη το είδος του, 
την πολυπλοκότητα και το οικονομικό μέγεθος. Στα 
πλαίσια της οργάνωσης και σε άμεση συνεργασία με 
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, συντονίζει το σύνολο 
των ενεργειών που απαιτούνται, συντονίζει τα υπόλοιπα 
γραφεία και τμήματα της Δ/νσης, σχεδιάζει το σύνολο 
της δράσης καταρτίζοντας Φάκελο της Δράσης ο οποί−
ος ενημερώνεται και συμπληρώνεται με το σύνολο των 
στοιχείων που απαιτούνται για την ωρίμανσή της.
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ii. Συντονίζει την εκπόνηση του συνόλου των ενερ−
γειών και μελετών (προκαταρκτικές, προμελέτες, υπο−
στηρικτικές, οριστικές κλπ) καταρτίζοντας πρόγραμμα 
− χρονοδιάγραμμα απαιτούμενων ενεργειών και μελετών 
και εισηγείται την ανάθεση σύνταξης μελετών ή παρο−
χής υπηρεσιών σε εξωτερικούς μελετητές για μελέτες 
που η Διεύθυνση αδυνατεί να συντάξει. Εισηγείται την 
διαδικασίας ανάθεσης.

iii. Συντονίζει την εκπόνηση των μελετών και τευχών 
δημοπράτησης που συντάσσονται από το αρμόδιο Τμή−
μα Σύνταξης Μελετών.

iv. Μεριμνά για την τήρηση της κείμενης Νομοθεσίας 
και αλληλογραφεί με τους αρμόδιους Φορείς για τον 
έλεγχο νομιμότητας, εγκρίσεις μελετών, αδειοδοτήσεις, 
γνωμοδοτήσεις κλπ. των δράσεων

v. Συνεργάζεται με το αρμόδιο γραφείο απαλλοτριώ−
σεων για την ωρίμανση των δράσεων.

vi. Συνεργάζεται με το αρμόδιο γραφείο χρηματο−
δότησης για την δυνατότητα χρηματοδότησης των 
δράσεων.

vii. Μεριμνά για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρι−
σης Ποιότητας όπως ισχύει και αφορά την Διεύθυνση. 

2.5 Τμήμα Σύνταξης Μελετών και Τευχών Δημοπρά−
τησης.

2.5.1 Γραφείο σύνταξης μελετών οδοποιίας και υδραυ−
λικών

i. Καταρτίζει τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης 
κατασκευής − συντήρησης έργων οδοποιίας, με πλήρη 
στοιχεία τεχνικά (σχέδια, λεπτομέρειες κ.λπ.) και οικονο−
μικά (προμετρήσεις, τιμές μονάδος, προϋπολογισμός). 

ii. Καταρτίζει τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης 
κατασκευής − συντήρησης έργων αποχέτευσης λυμάτων 
και όμβριων υδάτων με πλήρη τεχνικά και οικονομικά 
στοιχεία.

iii. Επικαιροποιεί τα τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα 
με την κείμενη Νομοθεσία και καθορίζει τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές των έργων.

iv. Εισηγείται για τον καθορισμό των γεωμετρικών 
χαρακτηριστικών των οδών. Προς τούτο συνεργάζεται 
με το αρμόδιο τμήμα για την κυκλοφοριακή υποδομή.

v. Παραλαμβάνει τις μελέτες των έργων αποχέτευσης 
(όμβριων και ακαθάρτων) μετά την ολοκλήρωσή τους 
από τους αρμόδιους φορείς και εισηγείται για τις ενέρ−
γειες υλοποίησής τους.

2.5.2 Γραφείο σύνταξης μελετών κτιριακών και κοι−
νοχρήστων.

i. Καταρτίζει τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης 
κατασκευής − συντήρησης κτιριακών έργων, μελετών 
διαμόρφωσης των κοινοχρήστων χώρων και ειδικότερα 
των πλατειών, χώρων πρασίνου, παιδικών χαρών και 
πάρκων, με πλήρη στοιχεία τεχνικά (σχέδια, λεπτομέρει−
ες κ.λπ.) και οικονομικά (προμετρήσεις, τιμές μονάδος, 
προϋπολογισμός).

ii. Μεριμνά για την έκδοση των απαιτούμενων οικο−
δομικών αδειών.

iii. Επικαιροποιεί τα τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα 
με την κείμενη Νομοθεσία και καθορίζει τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές των έργων.

iv. Εισηγείται για τον καθορισμό των προδιαγραφών 
των κοινοχρήστων χώρων και του εξοπλισμού τους (πχ 
παιδικές χαρές). 

2.5.3 Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών
i. Καταρτίζει τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτη−

σης των πάσης φύσεως μελετών ηλεκτρομηχανολογι−
κών έργων των κτιριακών εγκαταστάσεων (φωτισμός, 
θέρμανση, ανελκυστήρες, κλιματισμός καθώς και την 
λειτουργία σιντριβανιών), μελετών φωτισμού, κοινοχρή−
στων χώρων οδών, πλατειών και κάθε άλλου χώρου 
της πόλης.

ii. Μεριμνά για την έκδοση των απαιτούμενων οικοδο−
μικών αδειών για τις Η/Μ μελέτες.

iii. Επικαιροποιεί τα τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα 
με την κείμενη Νομοθεσία και καθορίζει τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων.

iv. Για τις πιο πάνω μελέτες παραδίδει πλήρη σχέ−
δια και οικονομικά τεύχη με τα σχετικά στις αρμόδιες
Δ/νσεις και τμήματα για την υλοποίησή τους (διενέργεια 
διαγωνισμού, προμήθεια κ.λπ.).

2.5.4 Γραφείο Τοπογραφικών Μελετών.
i. Συντάσσει τις απαραίτητες τοπογραφικές μελέτες 

των έργων που απαιτούνται είτε για την σύνταξη των 
σχεδίων και μελετών αυτών, είτε για την εφαρμογή τους 
(οριζοντιογραφίες, υψομετρικές, αποτυπώσεις κ.λπ.), πα−
ραδίδει αυτές στα αρμόδια τμήματα μελετών των έργων 
και τηρεί πλήρες αρχείο αυτών. 

ii. Μεριμνά για τη σύνταξη των απαραίτητων διαγραμμά−
των της Δημοτικής περιουσίας και τηρεί πλήρες αρχείο. 

iii. Συντάσσει τα απαιτούμενα διαγράμματα για τις 
τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων, Γενικού Πολε−
οδομικού και τις πράξεις αναλογισμού που εκπονεί ο 
Δήμος. 

iv. Συντάσσει τοπογραφικά διαγράμματα που απαιτού−
νται για την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών ή ειση−
γείται στην υπηρεσία τη σύνταξή τους από εξωτερικούς 
μελετητές.

v. Διενεργεί τοπογραφικούς ελέγχους για την ορθή 
τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου σε έργα ή παρεμ−
βάσεις τρίτων. 

2.5.5 Γραφείο Μελετών Προμηθειών.
i. Συντάσσει τις μελέτες προμήθειας όλων των απαραί−

τητων υλικών (δομικών υλικών−καυσίμων−φωτιστικών−ερ−
γαλείων−φυτών − φυτοχωμάτων−γραφικής ύλης− καθαρι−
στικών−διαφόρων ειδών ανταλλακτικών−τροφίμων κλπ.) 

ii. Σε συνεργασία με τις διάφορες Δ/νσεις καθορίζει 
τις Προδιαγραφές των Προμηθευόμενων υλικών .

2.6 Τμήμα Επίβλεψης Μελετών
2.6.1 Γραφείο Προκήρυξης Μελετών και Παροχής Υπη−

ρεσιών
i. Μεριμνά για την διενέργεια διαγωνισμού και ανά−

θεσης μελετών σε εξωτερικούς μελετητές, για όσες 
μελέτες δεν συντάσσονται από τη Διεύθυνση και για 
παροχές υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται στη προ−
σφορά γνώσεων και ικανοτήτων μέσω συγκεκριμένου 
επιστημονικού προσωπικού και άλλων μέσων. Συγκε−
κριμένα:

α) για τη σύνταξη των αναλυτικών και περιληπτικών 
προκηρύξεων.

β) για τη δημοσίευση στον τύπο των περιληπτικών 
προκηρύξεων.

γ) για τη διανομή των τευχών προκήρυξης διαγωνι−
σμού και των οικονομικών προσφορών.

δ) για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και τη 
διενέργεια διαγωνισμού με βάση την ισχύουσα νομο−
θεσία.

ii. Εισηγείται για τις επικυρώσεις πρακτικών διαγωνι−
σμού και την ανάθεση της σύμβασης στον υποψήφιο με 
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την πλέον συμφέρουσα προσφορά, εκδίκαση ενστάσεων 
– προσφυγών.

iii. Πραγματοποιεί την απαραίτητη αλληλογραφία με 
τον υποψήφιο ανάδοχο αλλά και με τους υπόλοιπους 
συμμετέχοντες.

iv. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για το προ−
συμβατικό έλεγχο των συμβάσεων.

v. Συντάσσει την σύμβαση μεταξύ Δήμου και αναδό−
χου.

vi. Μετά το τέλος της διαδικασίας και την υπογραφή 
της σύμβασης παραδίδει ολοκληρωμένο Φάκελο Δια−
γωνισμού.

2.6.2 Γραφείο Επίβλεψης Μελετών.
i. Παρακολουθεί την διαδικασία εκπόνησης μελετών 

και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο στα παραδοτέα 
των μελετών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις με−
λέτες, τα συμβατικά τεύχη και τη σχετική νομοθεσία.

ii. Μεριμνά για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων 
των μελετών.

iii. Ελέγχει τα υποβαλλόμενα από τους αναδόχους 
στοιχεία, προωθεί τους λογαριασμούς για θεώρηση, 
και τους υποβάλλει στους Φορείς Χρηματοδότησης 
και στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για έκδοση 
εντάλματος πληρωμής.

iv. Συντάσσει Συγκριτικούς Πίνακες των μελετών και 
τους διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδο−
τήσεις ή προεγκρίσεις όπου απαιτείται.

v. Μεριμνά για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχεί−
ρισης Ποιότητας όπως ισχύει και αφορά την εκπόνηση 
μελετών. 

vi. Μεριμνά για την παραλαβή των περατωμένων μελε−
τών από τις αρμόδιες επιτροπές και την αρχειοθέτηση 
των σχετικών φακέλων.

vii. Έχει την ευθύνη της διοικητικής παρακολούθησης 
όλων των μελετών και κύρια των χρηματοδοτούμενων 
από Ευρωπαϊκή Ένωση και των ειδικών προγραμμάτων 
επενδύσεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

2.6.3 Γραφείο Επίβλεψης Συμβάσεων Παροχής Υπη−
ρεσιών

i. Παρακολουθεί την εκτέλεση των συμβάσεων παρο−
χής υπηρεσιών και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο 
στα παραδοτέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις 
προδιαγραφές, τα τεύχη προκήρυξης και τη σχετική 
νομοθεσία.

ii. Μεριμνά για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων 
των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

iii. Ελέγχει τα υποβαλλόμενα από τους αναδόχους 
στοιχεία, προωθεί τους λογαριασμούς για θεώρηση, 
και τους υποβάλλει στους Φορείς Χρηματοδότησης 
και στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για έκδοση 
εντάλματος πληρωμής.

iv. Συντάσσει Συγκριτικούς Πίνακες και τους διαβιβάζει 
στις αρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδοτήσεις ή προε−
γκρίσεις όπου απαιτείται.

v. Μεριμνά για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχεί−
ρισης Ποιότητας όπως ισχύει και αφορά την εκτέλεση 
των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. 

vi. Μεριμνά για την παραλαβή των περατωμένων υπη−
ρεσιών από τις αρμόδιες επιτροπές και την αρχειοθέ−
τηση των σχετικών φακέλων.

vii. Έχει την ευθύνη της διοικητικής παρακολούθησης 
όλων των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και κύρια 
των χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκή Ένωση και 

των ειδικών προγραμμάτων επενδύσεων για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.

2.7 Τμήμα Κυκλοφοριακής Υποδομής 
2.7.1 Γραφείο Κυκλοφοριακών Μελετών και Ρυθμίσεων.
i. Έχει την ευθύνη για την σύνταξη κυκλοφοριακών 

μελετών και ρυθμίσεων για το σύνολο του Δήμου, συ−
νεργάζεται με εξωτερικούς μελετητές ειδικούς στο 
αντικείμενο ή εισηγείται την ανάθεση μελετών σε αυ−
τούς.

ii. Εξετάζει κατόπιν αυτοψίας τα αιτήματα των πολιτών 
και υπηρεσιών, σχετικά με σημάνσεις και ρυθμίσεις της 
κυκλοφορίας και συντάσσει κυκλοφοριακές μελέτες μι−
κρής κλίμακας που σχετίζονται με την κατακόρυφη και 
οριζόντια σήμανση, μειωτήρες ταχύτητας (σαμαράκια), 
τον καθορισμό των μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και 
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την προτεραιότητα 
οδών, την αλλαγή διατομής του οδοστρώματος ή της 
οδού, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων 
στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και 
γενικά τον καθορισμό χώρων στάθμευσης (πχ άδειες 
στάθμευσης για ΑΜΕΑ) και την επιβολή περιορισμών ή 
απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης. Μεριμνά για 
τη δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με 
δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κεί−
μενη νομοθεσία ενώ απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων 
στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.

iii. Μεριμνά για τον καθορισμό των τεχνικών προδια−
γραφών και κύρια των γεωμετρικών χαρακτηριστικών 
των οδών, των πεζοδρομίων (οδεύσεις τυφλών, αστι−
κός εξοπλισμός, ράμπες ΑΜΕΑ κλπ) και γενικά των 
κοινόχρηστων χώρων όπου μετακινούνται πεζοί και 
οχήματα.

iv. Συνεργάζεται με την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου, 
η οποία εισηγείται για την λήψη σχετικών κανονιστικών 
αποφάσεων από το Αρμόδιο όργανο του Δήμου, σχετικά 
με σημάνσεις και ρυθμίσεις της κυκλοφορίας. Έχει την 
ευθύνη για την κοινοποίηση των ανωτέρω κανονιστικών 
αποφάσεων στις κατά τόπους Υπηρεσίες Τροχαίας ή 
στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα 
Τροχαίας καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες κυκλο−
φορίας της Γ.Γ.Δ.Ε. ή της Περιφέρειας.

v. Εισηγείται για την προμήθεια πινακίδων βάσει των 
κυκλοφοριακών μελετών και συνεργάζεται με τη Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών για την τοποθέτησή τους.

vi. Μεριμνά για τη δημιουργία και τήρηση αρχείου της 
υπάρχουσας σήμανσης στο Δήμο.

vii. Συνεργάζεται με το Τμήμα Σχεδιασμού & Ωρίμαν−
σης Δράσεων για τη δυνατότητα διάνοιξης και κατα−
σκευής κύριων οδικών αρτηριών προς εξυπηρέτηση της 
κυκλοφορίας.

viii. Χορηγεί βεβαιώσεις σημάνσεων κατόπιν αυτοψίας 
για χρήση σε ασφαλιστικές εταιρείες ή δικαστήρια.

ix. Μεριμνά για την επίλυση αιτημάτων – θεμάτων σχε−
τικά με το κυκλοφοριακό με διάφορους φορείς ενώ έχει 
την ευθύνη για επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες 
και επίλυση θεμάτων για την λειτουργία – επέκταση 
− τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών.

x. Εκδίδει άδειες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω 
έργων (έλεγχος οδεύσεων – λειτουργία παρακαμπτη−
ρίων κλπ.− παρατάσεις χρόνων λήξης εργασιών) και 
συνεργάζεται με το γραφείο Συγκοινωνιών του Τμήμα−
τος Κυκλοφοριακής Υποδομής όπου εμπλέκονται Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς. 
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xi. Εκδίδει άδειες κυκλοφοριακής σύνδεσης− αποτμή−
σεων – υποβιβασμό κρασπέδων − πεζοδρομίων κυρίως 
για την λειτουργία συνεργείων – πλυντηρίων λιπαντήρι−
ων αυτοκινήτων & πρατήριων βενζίνης και εκτελεί ελέγ−
χους μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους.

xii. Σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία μεριμνά 
για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων

xiii. Λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση 
στους κοινοχρήστους χώρους

xiv. Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρομένων 
δικύκλων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν 
υπάρχουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ.

2.7.2 Γραφείο Συγκοινωνιών
i. Μεριμνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου 

αστικών συγκοινωνιών στο Δήμο και τη ρύθμιση σχετι−
κών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό: 

ii. 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.

iii. Μεριμνά για τη διενέργεια μεταφορών για τη με−
τακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες 
(άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, παιδιά), είναι εργα−
ζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ή είναι 
μαθητές που μετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί 
το σχολείο.

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

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

vi. Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των 
στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπε−
ραστικών γραμμών.

vii. Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστι−
κού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του 
ιδίου ημερολογιακού έτους.

viii. Καθορίζει το εξωτερικό χρώμα των ΤΑΞΙ. 
Έχει την ευθύνη για επικοινωνία με ΟΑΣΑ, ΕΘΕΛ και 

γενικά φορείς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για την επί−
λυση θεμάτων σχετικά με επέκταση λεωφορειακών 
γραμμών, ρύθμιση δρομολογίων, μεταφορά στάσεων, 
τοποθέτηση στεγάστρων στις στάσεις των λεωφορεί−
ων κλπ.

Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου είναι 

αρµόδια για την προστασία και αναβάθµιση του το−
πικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περι−
βάλλοντος, µε τη λήψη των καταλλήλων µέτρων και τη 
ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για 
τη συντήρηση των χώρων πρασίνου. Οι συγκεκριµένες 
αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο της απο−
στολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

1.1. Τµήµα Περιβάλλοντος.
1.1.1. Γραφείο Περιβαλλοντικών Δράσεων και Περιβαλ−

λοντικής Εκπαίδευσης. 
i. 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. 

ii. 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. 

iii. 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 Πολι−
τεία. 

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

v. Σχεδιάζει, προγραµµατίζει, εισηγείται και µεριµνά 
για την εφαρμογή πολιτικών, προγραµµάτων, δράσεων 
και µέτρων για την προστασία και αναβάθµιση του πε−
ριβάλλοντος στη περιοχή του ∆ήµου. 

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

(α) Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
(β) Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοι−

μητηριών και την παροχή γνώμης για τον καθορισμό 
χώρων αποτέφρωσης νεκρών. 

(γ) Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση 
περιοχών. 

(δ) Την παροχή γνώµης για τον καθορισµό βιοµηχανικών 
και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για τη 
µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5
ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α΄), σε συνεργασία µε την υπη−
ρεσία Πολεοδοµίας. 

(ε) Την παρακολούθηση προγραµµάτων του Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

(στ) Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών 
µέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων 
από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά 
για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτή−
τες, νοµείς και επικαρπωτές, προς καθαρισµό των 
οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται 
εντός πόλεων και αυτοτελών οικισµών και σε απόστα−
ση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση 
µη συµµόρφωσης των υποχρέων, προβαίνει υποχρεω−
τικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισµό των χώρων αυτών 
και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική 
δαπάνη του ∆ήµου. 

vii. Μεριµνά για τη λήψη µέτρων για την προστασία 
και αναβάθµιση της αισθητικής των πόλεων και των 
οικισµών. 

viii. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ∆ιεύ−
θυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου και τα Τµήµατά της 
(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση 
αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ). 

1.1.2. Γραφείο Ελέγχου Περιβαλλοντικής Ρύπανσης.
i. Μεριµνά για την προστασία και διαχείριση των υδά−

τινων πόρων και την καταπολέµηση της ρύπανσης στην 
περιοχή του ∆ήµου.

ii. Εισηγείται στο Τµήµα Σχεδιασμού και Εποπτείας 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τη δημιουργία και 
καλή λειτουργία µηχανισµών και συστηµάτων για την 
αποκοµιδή και διαχείριση των αποβλήτων. 
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Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά για: 
(α) την διαχείριση, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό 

που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών αποβλή−
των σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, 
επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διά−
θεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής 
µονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, 

(β) την αποκατάσταση υφισταµένων χώρων εναπόθε−
σης (ΧΑ∆Α), σε συνεργασία µε τον τοµέα εγγειοβελτι−
ωτικών έργων της τεχνικής υπηρεσίας. 

(γ) Την κατασκευή και διαχείριση συστηµάτων απο−
χέτευσης και βιολογικού καθαρισµού. 

iii. Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την 
εφαρμογή συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης των 
αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του ∆ήµου 
(συστήµατα και προγράµµατα ανακύκλωσης). 

iv. Μεριµνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της 
κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και 
άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχο−
φόρα.

1.1.3. Γραφείο Διαχείρισης Περιαστικού Δάσους και 
Δασικών Περιοχών

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

1.1.4. Γραφείο Συντήρησης Κοιμητηρίων 
i. Επιμελείται για την πιστή εφαρμογή του κανονισμού 

των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
ii. Ευθύνεται για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, 

των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και του 
Δημάρχου σχετικά με τα Δημοτικά Κοιμητήρια.

iii. Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των Δηµοτικών 
Κοιµητηρίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
και του ειδικότερους κανονισµούς λειτουργίας του 
∆ήµου. 

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

v. Συγκροτεί, οργανώνει και συντονίζει τα συνεργεία 
του Τµήµατος. 

vi. Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχεί−
ων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοι−
χείων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των Δηµοτικών 
Κοιµητηρίων. 

vii. Μεριµνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, 
διακόσµηση των χώρων των Δημοτικών Κοιµητηρίων 
καθώς, για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και 
των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των Δη−
μοτικών Κοιµητηρίων και για την εκτέλεση εργασιών 
ταφής – εκταφής

viii. Μεριμνά για τη σύνταξη ή συμμετοχή στη σύνταξη 
κανονισμών λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

1.2. Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου Βόρειου Τομέα, Οι−
κισμών: Βαρυμπόπης (και οι περιοχές Τατοΐου, Αδάμες) 
– Θρακομακεδόνων – Ολυμπιακού Χωριού 

1.2.1. Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας Πρασίνου 
Βόρειου Τομέα, Οικισμών: Βαρυμπόμπης (και οι περιοχές 
Τατοΐου, Αδάμες) − Ολυμπιακού Χωριού – Δημοτικής 
Ενότητας Θρακομακεδόνων

Οι αρμοδιότητες του γραφείου είναι ειδικότερα: 
(α) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση 

των συστηµάτων και µέσων που είναι κατάλληλα για τη 

διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων 
πρασίνου του τομέα αρμοδιότητας του. 

(β) Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδια−
γραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους 
τεχνικών µέσων και υλικών που απαιτούνται για την 
αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουρ−
γιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του τομέα 
αρμοδιότητας του (τεχνικά μέσα , εργαλεία, λιπάσµατα, 
φάρµακα κλπ). 

(γ) Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία 
από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου 
και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες 
αποδοτικότητας. 

(δ) ∆ιαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη 
διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρα−
σίνου του τομέα αρμοδιότητας του (φυτεύσεις, λίπανση, 
πότισµα, κλάδεµα κλπ). 

 (ε) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη 
συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργεί−
ων εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου και ει−
σηγείται σχετικά προγράµµατα αναγκών ανθρώπινου 
δυναµικού. 

(στ) Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των 
προγραµµάτων διενέργειας των εργασιών συντή−
ρησης πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των 
αποτελεσµάτων των σχετικών εργασιών. 

(ζ) Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή 
προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού συντή−
ρησης του πρασίνου του ∆ήµου. 

1.2.2 Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου Βόρειου Τομέα, Οι−
κισμού: Βαρυμπόμπης (και οι περιοχές Τατοΐου, Αδάμες).

i. ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα, 
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Γραφείου Σχεδιασµού 
και Εποπτείας Πρασίνου και συγκροτεί τα συνεργεία 
για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου 
και κηποτεχνίας στον τομέα ευθύνης του.

ii. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά 
µέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτε−
χνίας στον τομέα ευθύνης του. 

iii. Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατή−
ρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών µέσων που 
χρησιµοποιούν τα συνεργεία του Γραφείου. 

iv. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία 
για την εκτέλεση των προγραµµάτων πρασίνου του Γρα−
φείου και ενηµερώνει σχετικά το Γραφείο Σχεδιασµού 
και Εποπτείας Πρασίνου. 

1.2.3 Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου Βόρειου Τομέα, 
Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων.

i. ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα, 
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Γραφείου Σχεδιασµού 
και Εποπτείας Πρασίνου και συγκροτεί τα συνεργεία 
για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου 
και κηποτεχνίας στον τομέα ευθύνης του.

ii. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά 
µέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτε−
χνίας στον τομέα ευθύνης του. 

iii. Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατή−
ρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών µέσων που 
χρησιµοποιούν τα συνεργεία του Γραφείου. 

iv. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία 
για την εκτέλεση των προγραµµάτων πρασίνου του Γρα−
φείου και ενηµερώνει σχετικά το Γραφείο Σχεδιασµού 
και Εποπτείας Πρασίνου. 
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1.2.4 Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου Βόρειου Τομέα, 
Οικισμού: Ολυμπιακού Χωριού.

i. ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα, 
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Γραφείου Σχεδιασµού 
και Εποπτείας Πρασίνου και συγκροτεί τα συνεργεία 
για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου 
και κηποτεχνίας στον τομέα ευθύνης του.

ii. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά 
µέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτε−
χνίας στον τομέα ευθύνης του. 

iii. Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατή−
ρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών µέσων που 
χρησιµοποιούν τα συνεργεία του Γραφείου. 

iv. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία 
για την εκτέλεση των προγραµµάτων πρασίνου του Γρα−
φείου και ενηµερώνει σχετικά το Γραφείο Σχεδιασµού 
και Εποπτείας Πρασίνου. 

1.3. Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου Κεντρικού και Νότιου 
Τομέα (Πλην Οικισμών: Βαρυμπόμπης – Θρακομακεδό−
νων – Ολυμπιακού Χωριού).

1.3.1. Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας Πρασίνου Κε−
ντρικού και Νότιου Τομέα (Πλην Οικισμών: Βαρυμπόμπης 
(και οι περιοχές Τατοΐου, Αδάμες) – Θρακομακεδόνων 
– Ολυμπιακού Χωριού) 

Οι αρμοδιότητες του γραφείου είναι ειδικότερα: 
(α) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση 

των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη 
διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων 
πρασίνου του τομέα αρμοδιότητας του. 

 (β) Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδια−
γραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους 
τεχνικών µέσων και υλικών που απαιτούνται για την 
αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουρ−
γιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του τομέα 
αρμοδιότητας του (τεχνικά µέσα , εργαλεία, λιπάσµατα, 
φάρµακα κλπ). 

 (γ) Μεριµνά για την αποδοτική λειτουργία του Φυτω−
ρίου του ∆ήµου και των χώρων αποθήκευσης εργαλείων, 
λιπασµάτων και λοιπών υλικών. 

 (δ) Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία 
από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου 
και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες 
αποδοτικότητας. 

 (ε) ∆ιαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη 
διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρα−
σίνου του τομέα αρμοδιότητας του (φυτεύσεις, λίπανση, 
πότισµα, κλάδεµα κλπ). 

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

(ζ) Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των 
προγραµµάτων διενέργειας των εργασιών συντή−
ρησης πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των 
αποτελεσµάτων των σχετικών εργασιών. 

(η) Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή 
προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού συντή−
ρησης του πρασίνου του ∆ήµου. 

1.3.2 Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου Κεντρικού και 
Νότιου Τομέα, Περιοχών: Λουτρό – Κεραμιδιώτη – Κα−
τεβασιά – Πολεοδομική Ενότητα: 17 Μονομάτι.

i. ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα, 
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Γραφείου Σχεδιασµού 

και Εποπτείας Πρασίνου και συγκροτεί τα συνεργεία 
για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου 
και κηποτεχνίας στον τομέα ευθύνης του.

ii. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά 
µέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτε−
χνίας στον τομέα ευθύνης του. 

iii. Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατή−
ρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών µέσων που 
χρησιµοποιούν τα συνεργεία του Γραφείου. 

iv. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία 
για την εκτέλεση των προγραµµάτων πρασίνου του Γρα−
φείου και ενηµερώνει σχετικά το Γραφείο Σχεδιασµού 
και Εποπτείας Πρασίνου. 

1.3.3 Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου Κεντρικού και 
Νότιου Τομέα, Περιοχές: Πολεοδομική Ενότητα: 1 Λα−
θέα – Πολεοδομική Ενότητα: 20 Κοντοχέρι – Πολεοδο−
μική Ενότητα: 13 Αγριλέζα – Πολεοδομική Ενότητα: 14 
Μπόσκιζα – Πολεοδομική Ενότητα: 11 Μεγάλα Σχοίνα Α’ 
− Πολεοδομική Ενότητα: 10 Πανόραμα − Πολεοδομική 
Ενότητα: 12 Μεγάλα Σχοίνα Β’ (Όρια: Δεκελείας – Κα−
ραμανλή – Ιωάννη Θεολόγου)

i. ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα, 
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Γραφείου Σχεδιασµού 
και Εποπτείας Πρασίνου και συγκροτεί τα συνεργεία 
για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου 
και κηποτεχνίας στον τομέα ευθύνης του.

ii. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά 
µέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτε−
χνίας στον τομέα ευθύνης του. 

iii. Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατή−
ρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών µέσων που 
χρησιµοποιούν τα συνεργεία του Γραφείου. 

iv. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία 
για την εκτέλεση των προγραµµάτων πρασίνου του Γρα−
φείου και ενηµερώνει σχετικά το Γραφείο Σχεδιασµού 
και Εποπτείας Πρασίνου. 

1.3.4 Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου Κεντρικού και 
Νότιου Τομέα, Περιοχών: Πολεοδομική Ενότητα: 5 Αυλίζα 
– Πολεοδομική Ενότητα: 8 Προφήτης Ηλίας – Πολεοδομι−
κή Ενότητα: 6 Νεάπολη – Πολεοδομική Ενότητα: 7 Άγιος 
Πέτρος – Πολεοδομική Ενότητα: 8 Πλάτωνας – Πολεο−
δομική Ενότητα: 16 Άγιος Ιωάννης Ρώσος – Πολεοδομική 
Ενότητα: 7 Μεσονύχι − Πολεοδομική Ενότητα: 15 Αγία 
Παρασκευή (Όρια: Αριστοτέλους – Θρακομακεδόνων 
− Καραμανλή).

i. ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα, 
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Γραφείου Σχεδιασµού 
και Εποπτείας Πρασίνου και συγκροτεί τα συνεργεία 
για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου 
και κηποτεχνίας στον τομέα ευθύνης του.

ii. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά 
µέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτε−
χνίας στον τομέα ευθύνης του. 

iii. Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατή−
ρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών µέσων που 
χρησιµοποιούν τα συνεργεία του Γραφείου. 

iv. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία 
για την εκτέλεση των προγραµµάτων πρασίνου του Γρα−
φείου και ενηµερώνει σχετικά το Γραφείο Σχεδιασµού 
και Εποπτείας Πρασίνου. 

1.3.5 Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου Κεντρικού και 
Νότιου Τομέα, Περιοχών: Πολεοδομικές Ενότητες: 6 
και 2 Κεντρικό Μενίδι − Πολεοδομική Ενότητα: 5 Αγία 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40261

Μαύρα − Πολεοδομική Ενότητα: 6 Άγιος Αθανάσιος 
(Όρια: Αθανασίου Μπόσδα – Εθνικής Αντιστάσεως 
– Αριστοτέλους).

i. ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα, 
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Γραφείου Σχεδιασµού 
και Εποπτείας Πρασίνου και συγκροτεί τα συνεργεία 
για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου 
και κηποτεχνίας στον τομέα ευθύνης του.

ii. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά 
µέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτε−
χνίας στον τομέα ευθύνης του. 

iii. Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατή−
ρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών µέσων που 
χρησιµοποιούν τα συνεργεία του Γραφείου. 

iv. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία 
για την εκτέλεση των προγραµµάτων πρασίνου του Γρα−
φείου και ενηµερώνει σχετικά το Γραφείο Σχεδιασµού 
και Εποπτείας Πρασίνου. 

1.3.6 Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου Κεντρικού και Νό−
τιου Τομέα, Περιοχών: Πολεοδομική Ενότητα: 3 Λυκότρυ−
πα – Πολεοδομική Ενότητα: 4 Αγία Άννα – Πολεοδομική 
Ενότητα: 3 Χαμόμηλος – Πολεοδομική Ενότητα: 5 Πυρ−
γούθι – Πολεοδομική Ενότητα: 2 Χαραυγή – Αγία Σωτήρα 
(Όρια: Αθανασίου Μπόσδα – Αγίου Φανουρίου).

i. ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα, 
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Γραφείου Σχεδιασµού 
και Εποπτείας Πρασίνου και συγκροτεί τα συνεργεία 
για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου 
και κηποτεχνίας στον τομέα ευθύνης του.

ii. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά 
µέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτε−
χνίας στον τομέα ευθύνης του. 

iii. Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατή−
ρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών µέσων που 
χρησιµοποιούν τα συνεργεία του Γραφείου. 

iv. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία 
για την εκτέλεση των προγραµµάτων πρασίνου του Γρα−
φείου και ενηµερώνει σχετικά το Γραφείο Σχεδιασµού 
και Εποπτείας Πρασίνου. 

1.4. Τµήµα Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπη−
ρεσιών Περιβάλλοντος.

Το τμήμα υποστήριξης τεχνικών υπηρεσιών και υπη−
ρεσιών περιβάλλοντος παρέχει υποστήριξη με την 
διάθεση ανθρώπινου δυναμικού, σε όλες τις οργανικές 
μονάδες που ανήκουν στις Διευθύνσεις: Πολεοδομίας 
και Πολεοδομικών Εφαρμογών − Τεχνικών Υπηρεσιών 
− Περιβάλλοντος και Πρασίνου − Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης. Υποστήριξη επίσης παρέχει και στις 
ακόλουθες οργανικές μονάδες: Γραφείο Πολιτικής 
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Αυτοτελές 
Τμήμα Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοιπού 
Εξοπλισμού. 

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης εί−

ναι αρµόδια για την εξασφάλιση της αποκοµιδής και 
της µεταφοράς των απορριµµάτων, της χωριστής 
αποκοµιδής και µεταφοράς των ανακυκλώσιµων υλι−
κών καθώς και την εξασφάλιση της καθαριότητας των 
κοινοχρήστων χώρων.

2.1. Τµήµα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και 
Αποκοµιδής Απορριµµάτων Βόρειου Τομέα, Οικισμών: 
Βαρυμπόπης (και οι περιοχές Τατοΐου, Αδάμες) – Θρα−
κομακεδόνων – Ολυμπιακού Χωριού.

2.1.1. Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριό−
τητας Βόρειου Τομέα, Οικισμών: Βαρυμπόμπης (και οι 
περιοχές Τατοΐου, Αδάμες) – Θρακομακεδόνων – Ολυ−
μπιακού Χωριού.

i. Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος 
συλλογής και µεταφοράς και µεριµνά για την έκδοση 
της προβλεπόµενης άδειας συλλογής και µεταφοράς. 

ii. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση 
των συστηµάτων και µέσων που είναι κατάλληλα για 
τη διασφάλιση της αποκοµιδής και µεταφοράς των 
απορριµµάτων του ∆ήµου. 

iii. Μελετά και εισηγείται σε συνεργασίας με το Αυτο−
τελές Τμήμα Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοι−
πού Εξοπλισμού για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 
αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών µέσων 
και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσµατική 
και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών 
(οχήµατα, τεχνικά µέσα, κάδοι κλπ). 

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

v. ∆ιαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη 
διενέργεια των εργασιών καθαριότητας σε καθένα από 
τα γραφεία της αρμοδιότητάς του. 

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

vii. Παρακολουθεί και συντονίζει τις ενέργειες για την 
εφαρµογή των σχεδιασµών και προγραµµάτων που ανα−
φέρονται ανωτέρω. 

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

ix. Παρακολουθεί την κανονική εφαρµογή των 
προγραµµάτων διενέργειας των εργασιών καθαριότη−
τας και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσµάτων 
των σχετικών εργασιών. 

x. Παρακολουθεί την διαθεσιµότητα των τεχνικών 
µέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργα−
σιών καθαριότητας και συνεργάζεται µε το Αυτοτελές 
Τμήμα Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοιπού 
Εξοπλισμού για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών 
µέσων που διαθέτει ο ∆ήµος. 

xi. Καταρτίζει και µεριµνά για την εφαρμογή 
προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της αρ−
μοδιότητας του. 

2.1.2 Γραφείο Αποκοµιδής Απορριµµάτων Βόρειου Το−
μέα, Οικισμού: Βαρυμπόμπης (και οι περιοχές Τατοΐου, 
Αδάμες).

i. ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα 
του τομέα ευθύνης του, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του 
Τµήµατος Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότητας.

ii. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τε−
χνικά µέσα το έργο της αποκοµιδής των αστικών 
απορριµµάτων του τομέα του και την µεταφορά τους 
στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. 

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

iv. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοι−
χεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων αποκοµιδής 
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των απορριµµάτων και ενηµερώνει σχετικά το Τµήµα 
Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότητας. 

v. Μεριµνά για το πλύσιµο και την διατήρηση σε καλή 
κατάσταση των κάδων και των απορριµµατοδοχείων 
συγκέντρωσης των απορριµµάτων. 

2.1.3 Γραφείο Αποκοµιδής Απορριµµάτων Βόρειου Το−
μέα, Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων 

i. ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα 
του τομέα ευθύνης του, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του 
Τµήµατος Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότητας.

ii. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τε−
χνικά µέσα το έργο της αποκοµιδής των αστικών 
απορριµµάτων του τομέα του και την µεταφορά τους 
στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. 

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

iv. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοι−
χεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων αποκοµιδής 
των απορριµµάτων και ενηµερώνει σχετικά το Τµήµα 
Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότητας. 

v. Μεριµνά για το πλύσιµο και την διατήρηση σε καλή 
κατάσταση των κάδων και των απορριµµατοδοχείων 
συγκέντρωσης των απορριµµάτων. 

2.1.4 Γραφείο Αποκοµιδής Απορριµµάτων Βόρειου Το−
μέα, Οικισμού: Ολυμπιακού Χωριού.

i. ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα 
του τομέα ευθύνης του, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις 
του Τµήµατος Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότη−
τας.

ii. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τε−
χνικά µέσα το έργο της αποκοµιδής των αστικών 
απορριµµάτων του τομέα του και την µεταφορά τους 
στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. 

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

iv. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοι−
χεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων αποκοµιδής 
των απορριµµάτων και ενηµερώνει σχετικά το Τµήµα 
Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότητας. 

v. Μεριµνά για το πλύσιµο και την διατήρηση σε καλή 
κατάσταση των κάδων και των απορριµµατοδοχείων 
συγκέντρωσης των απορριµµάτων. 

2.2. Τµήµα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και 
Αποκοµιδής Απορριµµάτων Κεντρικού και Νότιου Το−
μέα (Πλην Οικισμών: Βαρυμπόμπης – Θρακομακεδόνων 
– Ολυμπιακού Χωριού)

2.2.1. Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότη−
τας Κεντρικού και Νότιου Τομέα (Πλην Οικισμών: Βαρυ−
μπόμπης (και οι περιοχές Τατοΐου, Αδάμες) – Θρακομα−
κεδόνων – Ολυμπιακού Χωριού).

i. Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος 
συλλογής και µεταφοράς και µεριµνά για την έκδοση 
της προβλεπόµενης άδειας συλλογής και µεταφοράς. 

ii. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση 
των συστηµάτων και µέσων που είναι κατάλληλα για 
τη διασφάλιση της αποκοµιδής και µεταφοράς των 
απορριµµάτων του ∆ήµου. 

iii. Μελετά και εισηγείται σε συνεργασίας με το Αυτο−
τελές Τμήμα Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοι−

πού Εξοπλισμού για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 
αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών µέσων 
και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσµατική 
και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών 
(οχήµατα, τεχνικά µέσα , κάδοι κλπ). 

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

v. ∆ιαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη 
διενέργεια των εργασιών καθαριότητας σε καθένα από 
τα γραφεία της αρμοδιότητάς του. 

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

vii. Παρακολουθεί και συντονίζει τις ενέργειες για την 
εφαρµογή των σχεδιασµών και προγραµµάτων που ανα−
φέρονται ανωτέρω. 

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

ix. Παρακολουθεί την κανονική εφαρµογή των 
προγραµµάτων διενέργειας των εργασιών καθαριότη−
τας και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσµάτων 
των σχετικών εργασιών. 

x. Παρακολουθεί την διαθεσιµότητα των τεχνικών 
µέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργα−
σιών καθαριότητας και συνεργάζεται µε το Αυτοτελές 
Τμήμα Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοιπού 
Εξοπλισμού για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών 
µέσων που διαθέτει ο ∆ήµος. 

xi. Καταρτίζει και µεριµνά για την εφαρμογή 
προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της ∆ιεύ−
θυνσης. 

xii. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ∆ιεύ−
θυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και τα Τµήµατά 
της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέ−
τηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ). 

2.2.2 Γραφείο Αποκοµιδής Απορριµµάτων Κεντρικού 
και Νότιου Τομέα, Περιοχών: Λουτρό – Κεραμιδιώτη – Κα−
τεβασιά – Πολεοδομική Ενότητα: 17 Μονομάτι.

i. ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα 
του τομέα ευθύνης του, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις 
του Τµήµατος Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότη−
τας .

ii. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τε−
χνικά µέσα το έργο της αποκοµιδής των αστικών 
απορριµµάτων του τομέα του και την µεταφορά τους 
στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. 

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

iv. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοι−
χεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων αποκοµιδής 
των απορριµµάτων και ενηµερώνει σχετικά το Τµήµα 
Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότητας. 

v. Μεριµνά για το πλύσιµο και την διατήρηση σε καλή 
κατάσταση των κάδων και των απορριµµατοδοχείων 
συγκέντρωσης των απορριµµάτων. 

2.2.3 Γραφείο Αποκοµιδής Απορριµµάτων Κεντρικού 
και Νότιου Τομέα, Περιοχές: Πολεοδομική Ενότητα: 1 
Λαθέα – Πολεοδομική Ενότητα: 20 Κοντοχέρι – Πολε−
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οδομική Ενότητα: 13 Αγριλέζα – Πολεοδομική Ενότητα: 
14 Μπόσκιζα – Πολεοδομική Ενότητα: 11 Μεγάλα Σχοίνα 
Α΄ − Πολεοδομική Ενότητα: 10 Πανόραμα − Πολεοδομική 
Ενότητα: 12 Μεγάλα Σχοίνα Β΄ (Όρια: Δεκελείας – Κα−
ραμανλή – Ιωάννη Θεολόγου).

i. ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα 
του τομέα ευθύνης του, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις 
του Τµήµατος Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότη−
τας.

ii. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τε−
χνικά µέσα το έργο της αποκοµιδής των αστικών 
απορριµµάτων του τομέα του και την µεταφορά τους 
στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. 

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

iv. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοι−
χεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων αποκοµιδής 
των απορριµµάτων και ενηµερώνει σχετικά το Τµήµα 
Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότητας. 

v. Μεριµνά για το πλύσιµο και την διατήρηση σε καλή 
κατάσταση των κάδων και των απορριµµατοδοχείων 
συγκέντρωσης των απορριµµάτων. 

2.2.4 Γραφείο Αποκοµιδής Απορριµµάτων Κεντρικού 
και Νότιου Τομέα, Περιοχών: Πολεοδομική Ενότητα: 5 
Αυλίζα – Πολεοδομική Ενότητα: 8 Προφήτης Ηλίας – Πο−
λεοδομική Ενότητα: 6 Νεάπολη – Πολεοδομική Ενότητα: 
7 Άγιος Πέτρος – Πολεοδομική Ενότητα: 8 Πλάτωνας 
– Πολεοδομική Ενότητα: 16 Άγιος Ιωάννης Ρώσος – Πο−
λεοδομική Ενότητα: 7 Μεσονύχι − Πολεοδομική Ενότητα: 
15 Αγία Παρασκευή (Όρια: Αριστοτέλους – Θρακομακε−
δόνων − Καραμανλή).

i. ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα 
του τομέα ευθύνης του, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις 
του Τµήµατος Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότη−
τας.

ii. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τε−
χνικά µέσα το έργο της αποκοµιδής των αστικών 
απορριµµάτων του τομέα του και την µεταφορά τους 
στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. 

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

iv. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοι−
χεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων αποκοµιδής 
των απορριµµάτων και ενηµερώνει σχετικά το Τµήµα 
Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότητας. 

v. Μεριµνά για το πλύσιµο και την διατήρηση σε καλή 
κατάσταση των κάδων και των απορριµµατοδοχείων 
συγκέντρωσης των απορριµµάτων. 

2.2.5 Γραφείο Αποκοµιδής Απορριµµάτων Κεντρικού 
και Νότιου Τομέα, Περιοχών: Πολεοδομικές Ενότητες: 
6 και 2 Κεντρικό Μενίδι − Πολεοδομική Ενότητα: 5 Αγία 
Μαύρα − Πολεοδομική Ενότητα: 6 Άγιος Αθανάσιος 
(Όρια: Αθανασίου Μπόσδα – Εθνικής Αντιστάσεως – Αρι−
στοτέλους).

i. ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα 
του τομέα ευθύνης του, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του 
Τµήµατος Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότητας.

ii. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τε−
χνικά µέσα το έργο της αποκοµιδής των αστικών 

απορριµµάτων του τομέα του και την µεταφορά τους 
στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. 

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

iv. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοι−
χεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων αποκοµιδής 
των απορριµµάτων και ενηµερώνει σχετικά το Τµήµα 
Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότητας. 

v. Μεριµνά για το πλύσιµο και την διατήρηση σε καλή 
κατάσταση των κάδων και των απορριµµατοδοχείων 
συγκέντρωσης των απορριµµάτων. 

2.2.6 Γραφείο Αποκοµιδής Απορριµµάτων Κεντρικού 
και Νότιου Τομέα, Περιοχών: Πολεοδομική Ενότητα: 3 
Λυκότρυπα – Πολεοδομική Ενότητα: 4 Αγία Άννα – Πολε−
οδομική Ενότητα: 3 Χαμόμηλος – Πολεοδομική Ενότητα: 
5 Πυργούθι – Πολεοδομική Ενότητα: 2 Χαραυγή – Αγία 
Σωτήρα (Όρια: Αθανασίου Μπόσδα – Αγίου Φανουρίου).

i. ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα 
του τομέα ευθύνης του, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του 
Τµήµατος Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότητας.

ii. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τε−
χνικά µέσα το έργο της αποκοµιδής των αστικών 
απορριµµάτων του τομέα του και την µεταφορά τους 
στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. 

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

iv. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοι−
χεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων αποκοµιδής 
των απορριµµάτων και ενηµερώνει σχετικά το Τµήµα 
Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότητας. 

v. Μεριµνά για το πλύσιµο και την διατήρηση σε καλή 
κατάσταση των κάδων και των απορριµµατοδοχείων 
συγκέντρωσης των απορριµµάτων. 

2.3. Τµήµα Σχεδιασμού, Εποπτείας και Αποκοµιδής 
Ανακυκλώσιµων Υλικών.

2.3.1. Γραφείο Σχεδιασμού, Εποπτείας Ανακυκλώσιµων 
Υλικών.

i. Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος 
συλλογής και µεταφοράς και µεριµνά για την έκδοση 
της προβλεπόµενης άδειας συλλογής και µεταφοράς. 

ii. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση 
των συστηµάτων και µέσων που είναι κατάλληλα για 
τη διασφάλιση της αποκοµιδής και µεταφοράς των 
ανακυκλώσιµων υλικών του ∆ήµου. 

iii. Μελετά και εισηγείται σε συνεργασίας με το Αυτο−
τελές Τμήμα Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοι−
πού Εξοπλισμού για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 
αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών µέσων 
και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσµατική 
και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών ( 
οχήµατα, τεχνικά µέσα , κάδοι κλπ). 

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

v. ∆ιαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη διενέρ−
γεια των εργασιών αποκοµιδής ανακυκλώσιµων υλικών. 

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

vii. Παρακολουθεί και συντονίζει τις ενέργειες για την 
εφαρµογή των σχεδιασµών και προγραµµάτων που ανα−
φέρονται ανωτέρω. 

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

ix. Παρακολουθεί την κανονική εφαρµογή των 
προγραµµάτων διενέργειας των εργασιών καθαριότη−
τας και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσµάτων 
των σχετικών εργασιών. 

x. Παρακολουθεί την διαθεσιµότητα των τεχνι−
κών µέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των 
εργασιών αποκοµιδής ανακυκλώσιµων υλικών και 
συνεργάζεται µε το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης 
– Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού για 
την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών µέσων που 
διαθέτει ο ∆ήµος. 

xi. Καταρτίζει και µεριµνά για την εφαρμογή προγραµ−
µάτων εκπαίδευσης του προσωπικού του Τμήματος. 

xii. Ιδιαίτερα το γραφείο σχεδιάζει, συντονίζει και επο−
πτεύει την ανακύκλωση των βιομηχανικών ανακυκλώ−
σιμων απορριμμάτων και την ορθή, προς το συμφέρον 
του Δήμου και τον Πολιτών, διάθεση τους στους χώρους 
επεξεργασίας και εναπόθεσης τους.

2.3. 2. Γραφείο Αποκοµιδής Ανακυκλώσιµων Υλικών.
i. ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα 

του τομέα ευθύνης του, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις 
του Τµήµατος Σχεδιασµού και Εποπτείας Ανακύκλω−
σης. 

ii. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά 
µέσα το έργο της αποκοµιδής και των ανακυκλούµενων 
υλικών του τομέα του και την µεταφορά τους στους 
ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους. 

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

iv. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοι−
χεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων αποκοµιδής 
των ανακυκλούµενων υλικών και ενηµερώνει σχετικά το 
Τµήµα Σχεδιασµού και Εποπτείας Ανακύκλωσης. 

v. Μεριµνά για το πλύσιµο και την διατήρηση σε καλή 
κατάσταση των κάδων και των απορριµµατοδοχείων 
συγκέντρωσης των ανακυκλούµενων υλικών. 

2.4. Τµήµα Καθαρισµού Κοινοχρήστων Χώρων και Ει−
δικών Συνεργείων.

i. ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα, 
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Τµήµατος Σχεδιασµού 
και Εποπτείας Καθαριότητας και συγκροτεί τα συνερ−
γεία για τον καθαρισµό των οδών και των λοιπών κοι−
νοχρήστων χώρων του ∆ήµου και τη συγκέντρωση των 
απορριµµάτων σε χώρους µεταφόρτωσης. 

ii. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά 
µέσα το έργο του καθαρισµού των οδών και των λοιπών 
κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου και της συγκέντρωσης 
των απορριµµάτων σε χώρους µεταφόρτωσης. 

iii. Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την δια−
τήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών µέσων 
που χρησιµοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του 
Τµήµατος. 

iv. Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί 
παρεµφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών 

αντικειµένων, ο καθαρισµός από παράνοµες αφίσες και 
διαφηµίσεις, ο καθαρισµός εγκαταλελειµµένων οικιών 
κλπ.

v. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία 
για την εκτέλεση των προγραµµάτων καθαριότητας του 
Τµήµατος και ενηµερώνει σχετικά το Τµήµα Σχεδιασµού 
και Εποπτείας Καθαριότητας. 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού 
και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής.
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, είναι αρμόδια για 

το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολι−
τικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και 
για την προστασία και προαγωγή της δηµόσιας υγείας 
στην περιοχή του ∆ήµου, µε τη λήψη των καταλλήλων 
µέτρων και τη ρύθµιση των σχετικών δραστηριοτήτων. 
Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο 
πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύ−
ουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών 
Αποφάσεων.

1.1. Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής.
1.1.1 Γραφείο Σχεδιασµού, Συντονισµού και Παρακο−

λούθησης Κοινωνικών Πολιτικών
i. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρμο−

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

ii. ∆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 ή 
συµµετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστή−
ριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής 
ηλικίας και της τρίτης ηλικίας. 

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

iv. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρμο−
γή προγραµµάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν 
στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του 
∆ήµου, µε τη δημιουργία Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης 
Παραβατικότητας. 

v. Μεριµνά για την προώθηση και ανάπτυξη του 
εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη 
δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, 
εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών. 

vi. Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση 
Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. 

vii. Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύ−
ωση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως οι 
κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου οι κοινωνικές υπη−
ρεσίες των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου οι Μ.Κ.Ο 
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οι υπηρεσίες και δοµές Κοινωνικής προστασίας της 
Περιφέρειας και του Κράτους τα αντιπροσωπευτικά 
σώµατα των οµάδων−χρηστών.

viii. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ∆ιεύ−
θυνση Κοινωνικής Πολιτικής και τα Τµήµατά της (τή−
ρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση 
αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ). 

1.1.2 Γραφείο Εποπτείας και Ελέγχου
i. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικών 

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

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

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

iv. Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωµατείων 
και ιδρυµάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισµό τους και 
παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δί−
δονται σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε κοινω−
φελείς σκοπούς. 

v. Μεριµνά για τον διορισµό των µελών διοικητικών 
συµβουλίων και εποπτεύει και ρυθµίζει θέµατα λειτουρ−
γίας ιδρυµάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας 
του παιδιού. 

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

vii. Μεριµνά για τον ορισµό µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου των Ταµείων Πρόνοιας και Προστασίας Πο−
λυτέκνων, όταν η έδρα των Ταµείων είναι στο ∆ήµο.

1.1.3 Γραφείο Εφαρµογής Κοινωνικών Πολιτικών.
Υλοποιεί δράσεις και προγράµµατα κοινωνικής πολιτι−

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

i. Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των 
επιδοµάτων πρόνοιας, σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας. 

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

iii. Λειτουργεί μονάδες συµβουλευτικής, ψυχολογικής 
και κοινωνικής υποστήριξης.

iv. Συνεργάζεται µε τα σχολεία της περιοχής για 
ενηµέρωση σε κοινωνικά θέµατα (AIDS, ναρκωτικά κλπ) 
και σε συνεργασία µε τους συλλόγους γονέων διοργα−
νώνει Σχολές Γονέων. 

v. Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης 
ψυχοκοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων (προ−
σφύγων, µεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισµένων, 
υπερηλίκων κ.λ.π.).

vi. Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλποµένων σε 
ιδρύµατα κλειστής περίθαλψης.

vii. Υλοποιεί δράσεις προστασίας µονογονεϊκών οι−
κογενειών

1.1.4 Γραφείο Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.
Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά, για την εφαρμογή 

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

i. τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέµηση 
της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών.

ii. την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέµηση των 
κοινωνικών στερεότυπων µε βάση το φύλο 

iii. την ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων για ευπαθείς 
οµάδες γυναικών 

iv. την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της 
συµµετοχής των γυναικών στην απασχόληση 

v. τη λήψη μέτρων για την εναρµόνιση επαγγελµατικών 
και οικογενειακών υποχρεώσεων

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

Το γραφείο συνεργάζεται άμεσα με το γραφείο απα−
σχόλησης σε θέματα ισότητας των φύλων στον εργα−
σιακό τομέα. 

1.2. Τµήµα Εφαρμογής Προγραµµάτων Κοινωνικής 
Προστασίας.

Μεριµνά για την εφαρμογή προγραµµάτων κοινωνι−
κής 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: 

1.2.1 Γραφείο Καταβολής Επιδομάτων
i. Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των 

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

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

iii. Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης 
οικημάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λό−
γους.

iv. Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχει−
οφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών. 

1.2.2 Γραφείο Παροχής Κοινωνικής Προστασίας
i. Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας.
ii. Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής 

συνδρομής.
iii. Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοι−

νωνικής προστασίας.
1.2.3 Γραφείο Ανταποκριτών ΟΓΑ.
Το Γραφείο ανταποκριτών ΟΓΑ επιµελείται των 

θεµάτων που αφορούν ασφαλισµένους του ΟΓΑ δηµότες 
και εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει τους ασφαλισµένους 
αυτούς. 

1.3. Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας 
Υγείας.

i. Σχεδιάζει, προγραµµατίζει και µεριµνά για την εφαρ−
μογή µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας. 

ii. Σχεδιάζει, προγραµµατίζει και μεριμνά για την εφαρ−
μογή προγραµµάτων µέτρων για την προαγωγή της 
δηµόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις 
δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες 
διατάξεις: 



40266 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

(α) Μεριµνά για την εφαρμογή προγραµµάτων 
εµβολιασµών. 

(β) Μεριµνά για την υλοποίηση i) προγραµµάτων 
δηµόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουρ−
γεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον 
προϋπολογισµό του αντίστοιχου Υπουργείου ii) εκτά−
κτων προγραµµάτων δηµόσιας υγείας, τα οποία εκτε−
λούνται µε έκτακτη χρηµατοδότηση iii) προγραµµάτων 
δηµόσιας υγείας που χρηµατοδοτούνται από πόρους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

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

(ε) Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε τις αντί−
στοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράµµατα 
για την προστασία και προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας 
στην περιοχή αρµοδιότητας του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις. 

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

 (α) Εισηγείται τον ορισµό ιατρών προς εξέταση 
επαγγελµατιών και εργαζοµένων σε καταστήµατα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυ−
τούς βιβλιαρίων υγείας.

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

(γ) Εισηγείται τον ορισµό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για 
τα Ν.Π.Δ.Δ. της περιοχής του ∆ήµου. 

Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας 
Γενιάς

Η ∆ιεύθυνση είναι αρμόδια για την προώθη−
ση και ρύθµιση ζητηµάτων της πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, την προώθηση της ∆ια 
Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή προγραµµάτων Πολιτισµού, Αθλητισµού και 
Νέας Γενιάς.

Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο 
πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύ−
ουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών 
Αποφάσεων. 

2.1. Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης.
i. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικο−

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

(α) Μεριµνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη κα−
θαριότητα και την φύλαξη των υλικοτεχνικών υποδο−
μών του εθνικού συστήµατος της πρωτοβάθµιας και 
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε επιφύλαξη των 
αρµοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών και παρέχει 
κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές 
Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση 
των αρµοδιοτήτων τους (Άρθρο 243 του ∆ΚΚ).

(β) Μεριµνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλλη−
λότητας, επιλογής και εκτίµησης της αξίας οικοπέδου 

για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οι−
κοπέδου µετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί 
ως διδακτήριο.

 (γ) Συνεργάζεται µε την τεχνική υπηρεσία, για την 
απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής 
στέγης, καθώς και την ανέγερση σχολικών κτιρίων.

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

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

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

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

απασχόλησης παιδιών, λεσχών νεολαίας.
(γ) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής 

αγωγής
iii. Μεριµνά για το σχεδιασµό και την εκτέλεση 

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

(α) Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξι−
ακού προγράµµατός του, το τοπικό πρόγραµµα δια 
βίου µάθησης, µε βάση το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια Βίου 
Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραµµα 
δια βίου µάθησης (νόµος 3879 / 2010, άρθρο 8). Το το−
πικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης περιλαµβάνει, ιδί−
ως, επενδύσεις, προγράµµατα ή επί µέρους δράσεις 
γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις 
εφαρµογής της δηµόσιας πολιτικής δια βίου µάθησης 
σε τοπικό επίπεδο. 

(β) Μεριµνά για την εφαρμογή του τοπικού 
προγράµµατος δια βίου µάθησης και διαχειρίζεται την 
εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφο−
ρούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια 
του ∆ήµου. 

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

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

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

(στ) Ασκεί τις αρµοδιότητες λαϊκής επιµόρφωσης ή 
γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που µεταφέρονται από 
τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση µαζί µε την αντίστοιχη 
επιχειρησιακή µονάδα ή αποκεντρωµένη δοµή υπηρε−
σιακής µονάδας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
Ν. 3879/2010. 

iv. Μελετά και εισηγείται για τη ρύθµιση ζητηµάτων 
εύρυθµης λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευ−
σης 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: 

(α) Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες 
χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγµατοποίηση 
εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε 
τη Σχολική Επιτροπή. 

(β) Μεριµνά για τη µεταφορά µαθητών από τον τόπο 
διαµονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαµβανοµένης της 
µεταφοράς των µαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, κα−
θώς και της µεταφοράς και σίτισης µαθητών µουσικών 
γυµνασίων και λυκείων (Συνεργασία µε την Οικονοµική 
υπηρεσία).

(γ) Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων 
και κηδεµόνων. 

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

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

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

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

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

(θ) Εισηγείται την κατανοµή πιστώσεων στις Σχολι−
κές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των 
σχολικών κτιρίων. 

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

(ια) Εισηγείται τη διακοπή µαθηµάτων, λόγων έκτα−
κτων συνθηκών ή επιδηµικής νόσου, εντός των διοικη−
τικών ορίων του οικείου δήµου. 

2.2. Τµήµα Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς.
i. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρμογή 

πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων στον τοµέα του 
πολιτισµού για την προστασία του τοπικού πολιτισµού, 
την λαογραφία, την ιστορία, την προβολή των πολιτι−
στικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παρά−
γονται σε τοπικό επίπεδο. Περιλαµβάνονται πολιτικές, 
προγράµµατα και δράσεις όπως :

(α) ∆ηµιουργία πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, 
µουσείων, πινακοθηκών, κινηµατογράφων και θεάτρων, 
φιλαρµονικών και σχολών διδασκαλίας µουσικής, σχο−
λών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ. 

(β) ∆ιοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών 
προγραµµάτων όπως θεατρικές παραστάσεις, συναυ−
λίες, συνέδρια, συμπόσια και άλλες πολιτιστικές – επε−
τειακες εκδηλώσεις. 

(γ) Τεχνική υποστήριξη Εκδηλώσεων. 
(δ) Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσι−

ακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που 
παραχωρούνται στο ∆ήµο από τρίτους. 

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

(στ) Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού 
τουρισµού. 

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

(α) Εισηγείται για τη συµµετοχή εκπροσώπου του 
∆ήµου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής 
εµβέλειας.

(β) Εισηγείται για την επιχορήγηση ΝΠΙ∆ τα οποία 
αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες 
στη χωρική αρµοδιότητα του ∆ήµου.

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

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

(α) Κατασκευή και συντήρηση αθλητικών εγκατα−
στάσεων (δημοτικά γυµναστήρια, αθλητικά κέντρα και 
δηµοτικοί χώροι άθλησης). 

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

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

(δ) Η διαχείριση Αθλητικών Εγκαταστάσεων και η 
εφαρμογή προγραμμάτων Αθλητισμού και Μαζικού 
Αθλητισμού καθώς και η συνεργασία με τους τοπικούς 
Αθλητικούς Συλλόγους υλοποιούνται από τα αρμόδια 
Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. 

iv. Τηρεί το µητρώο νέων και συνεργάζεται µε το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέων για την ανάληψη πρωτοβου−
λιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων. 

v. Μεριµνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραµ−
µάτων που απευθύνονται στους νέους και συµµετέχει 
στους σχεδιασµούς και τα προγράµµατα της Γενικής 
Γραµµατείας Νέας Γενιάς. 

vi. Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δηµοτικών 
δοµών και νοµικών προσώπων που εφαρµόζουν 
προγράµµατα και δράσεις στους τοµείς του πολιτισµού, 
του αθλητισµού και της Νέας Γενιάς. 

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

viii. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ∆ιεύ−
θυνση Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς 
και τα Τµήµατα της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραί−
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ωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προ−
σωπικού κλπ).

2.3. Τµήµα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας.
Κεντρικό πυρήνα του Τμήματος αποτελεί η προστα−

σία, η προβολή και η ανάδειξη των αρχαιοτήτων των 
Αχαρνών (προϊστορικών, κλασικών, βυζαντινών και μετα−
βυζαντινών) που συνθέτουν το σύνολο του διαχρονικού 
μνημειακού πλούτου τους καθώς και την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντός τους.

2.3.1. Γραφείο Διαχείρισης Αρχαιολογικών Χώρων
i. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή 

πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων που στοχεύ−
ουν στην ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς των 
Αχαρνών.

ii. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δή−
μου, της Πολιτείας, της Περιφέρειας καθώς και με τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντα−
ποκρίνεται στις αναγκαίες επιστημονικές, υπηρεσιακές 
ή άλλες υποδείξεις τους. 

iii. Υλοποιεί και συμμετέχει σε δράσεις για τη στήριξη και 
αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

iv. Μεριμνά για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων, δωρε−
ών, κληροδοτημάτων και την ενθάρρυνση της χορηγίας 
από τοπικούς και μη φορείς.

v. Συμβάλει στη δημιουργία τουριστικού ρεύματος με 
προγράμματα πολιτιστικής δράσης και προωθητικές 
ενέργειες όπως οργανωμένες επισκέψεις σε μουσεία, 
αρχαιολογικούς χώρους μνημεία, εκκλησίες, ιστορικά 
κτήρια και χώρους πολιτιστικής αναφοράς.

vi. Χρησιμοποιεί, σε συνεργασία με το αυτοτελές γρα−
φείο επικοινωνίας, τύπου και δημοσιών σχέσεων, τα 
ηλεκτρονικά μέσα για την προβολή των επιδιωκομένων 
και τη διάχυση κάθε πληροφορίας που εξυπηρετεί τον 
σκοπό του.

vii. Υλοποιεί σύγχρονη διαφημιστική προβολή για την 
αξιοποίηση των αρχαιοτήτων και την τουριστική τους 
ανάπτυξη, σε συνεργασία με το αυτοτελές γραφείο 
επικοινωνίας, τύπου και δημοσιών σχέσεων και το Γρα−
φείο Τουρισμού.

viii. Προωθεί την αλληλογραφία που αφορά την έγκρι−
ση αδειών από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων 
για παραχώρηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων 
των Αχαρνών για την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών 
και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων σύμφωνα με το 
άρθρο 46 του Ν. 3028/2002. 

ix. Επιμελείται τις εκδόσεις ενημερωτικών εντύπων, 
βιβλίων, φυλλαδίων και οδηγών που αφορούν τις αρ−
χαιότητες των Αχαρνών. 

2.3.2 Γραφείο Αρχείου – Μνημείων και Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων.

i. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την υλοποίηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους χώρους πολιτισμι−
κής κληρονομιάς.

ii. Συνεργάζεται με άλλους ομοειδούς σκοπού φορείς, 
εξειδικευμένους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, ερευ−
νητικά κέντρα, Πανεπιστήμια και ειδικούς επιστήμονες 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

iii. Διοργανώνει, σε συνεργασία με το Τµήµα Πολιτισµού, 
Αθλητισµού και Νέας Γενιάς διαλέξεις, ημερίδες, συνέ−
δρια, σεμινάρια, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, 
αφιερώματα Λόγου και Τέχνης, μαθητικούς ή άλλους 
διαγωνισμούς, με σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού 
και παιδευτικού ρόλου των μνημείων και των μουσείων 

σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα για την 
από κοινού προώθηση και υλοποίηση δραστηριοτήτων 
και την εξασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής των 
μαθητικών κοινοτήτων.

iv. Μεριμνά για την παραγωγή συνοδευτικού εκπαιδευ−
τικού υλικού των προγραμμάτων σε έντυπη και ηλεκτρο−
νική μορφή, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο 
Επικοινωνίας, Τύπου και Δημοσιών Σχέσεων.

v. Εισηγήται στο Τµήµα Ανάπτυξης Αξιοποίησης και 
Εκπαίδευσης Ανθρώπινου ∆υναµικού θέματα σχετικά 
με την επιμόρφωση του προσωπικού για τη συνεχή 
κατάρτισή του.

vi. Τη συλλογή και την αρχειακή φύλαξη κάθε στοι−
χείου που αφορά σε όλα τα κινητά και ακίνητα μνημεία 
των Αχαρνών.

vii. Την ηλεκτρονική καταχώρηση και ψηφιοποίηση των 
μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων των Αχαρνών.

viii. Την αποδελτίωση και κωδικοποίηση της αρχαι−
ολογικής και συναφούς προς αυτήν νομοθεσίας, της 
σχετικής νομολογίας και των εγκυκλίων.

ix. Τη ψηφιοποίηση και την ηλεκτρονική αποθήκευ−
ση του χαρτώου, εικονογραφημένου, οπτικοακουστι−
κό υλικού που αφορά την πολιτισμική κληρονομιά των 
Αχαρνών (φωτογραφίες, δισδιάστατα και τρισδιάστατα 
αντικείμενα, έργα τέχνης, βίντεο, φιλμ, ηχητικά ντο−
κουμέντα) καθώς και τη διάθεσή, σε συνεργασία με το 
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας, Τύπου και Δημοσιών 
Σχέσεων μέσω CD−ROM και του διαδικτύου παρέχο−
ντας τη δυνατότητα προβολής, πρόσβασης και διάχυσης 
της πολιτισμικής πληροφορίας σε ευρύτερα κοινωνικά 
στρώματα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

2.3.3 Γραφείο Έργων − Μελετών και Εμφάνισης Αρ−
χαιολογικών Χώρων

i. Αντικείμενο του Γραφείου είναι η εκπόνηση και η 
εφαρμογή μελετών προστασίας, ανάδειξης, διαμόρφω−
σης, αποκατάστασης και συντήρησης των αρχαιολογι−
κών χώρων και μνημείων στα διοικητικά όρια του Δήμου 
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
εφόσον το επιτρέπει ο αρχαιολογικός Νόμος, ο Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων και το εγκρίνει η αρμόδια Αρχαι−
ολογική Υπηρεσία. Σε περίπτωση κατά την οποία απαι−
τείται προηγούμενα ανασκαφική εργασία, το Γραφείο 
συνεργάζεται με τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων 
σε θέματα προσωπικού ή παροχής άλλης βοήθειας που 
δεν αναφέρεται σαφώς στο παρόν.

ii. Το Γραφείο ενεργεί προς τα αρμόδια όργανα του 
Δήμου για την: 

(α) εξασφάλιση υλοποίησης των αναγκαίων υποδομών, 
εξυπηρέτησης του σκοπού προστασίας και ανάδειξης 
των αρχαιολογικών χώρων, όπως οδικά δίκτυα πρόσβα−
σης, μεταφορές, ηλεκτρικά, υδρευτικά και τηλεπικοινω−
νιακά δίκτυα, έργα προστασίας από φυσικούς ή άλλους 
παράγοντες, διευθέτησης, μετατόπισης υφισταμένων 
εμποδίων, συμπληρωματικά έργα κ.λ.π. 

(β) αρμονική ένταξη των μνημείων και των αρχαιολογι−
κών χώρων στον αστικό ιστό της περιοχής και την ήπια 
χρήση τους, ως χωρικά πεδία τουριστικής ανάπτυξης, 
την Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων, τις αισθητικές 
και τις λειτουργικές επεμβάσεις μέσα από έργα ανά−
πλασης, κυκλοφοριακών αλλαγών, πεζοδρομήσεων και 
επεμβάσεων αποσκοπώντας στην αναβάθμιση, στον 
εξωραϊσμό και στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των 
πεζών.
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iii. Το Γραφείο επίσης μεριμνά, προγραμματίζει και 
επιβλέπει το συνεχή καθαρισμό και ευπρεπή εμφάνιση 
των αρχαιολογικών χώρων σε συνεργασία με τις Δι−
ευθύνσεις «Καθαριότητας και Ανακύκλωσης» και «Περι−
βάλλοντος και Πρασίνου» του Δήμου.

2.4 Τµήµα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης.
2.4.1 Γραφείο Πολιτιστικής Εκπαίδευσης.
Το γραφείο αυτό έχει την ευθύνη για την διδασκαλία 

μαθημάτων χορού, εικαστικών, θεάτρου σε μαθητές και 
πολιτιστικούς φορείς του Δήμου Αχαρνών.

2.4.2 Γραφείο Ωδείου.
Το Γραφείο αυτό οργανώνεται και λειτουργεί σύμφω−

να με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, περί άδεις 
και λειτουργίας αναγνωρισμένων ωδείων και διέπεται 
αυστηρά από τον εσωτερικό κανονισμό του. Στόχοι του 
ωδείου είναι η μετάδοση της μουσικής γνώσης, η διδα−
σκαλία ενόργανης και φωνητικής μουσικής, η διδασκαλία 
παραδοσιακής μουσικής και η περισυλλογή της μουσι−
κής λαογραφίας και παράδοσης. Παράλληλα στόχος του 
είναι η πρόοδος σε οποιοδήποτε επίπεδο επιθυμεί και 
δύναται να φτάσει κάθε άτομο που σπουδάζει στο ωδείο 
και η ολοκληρωμένη κατάρτιση σε όσους το επιλέξουν 
επαγγελματικά με την προϋπόθεση των ανάλογων προ−
σόντων ως προς το αντικείμενο σπουδής τους. 

2.4.3 Γραφείο Βιβλιοθήκης 
Το γραφείο Βιβλιοθήκης λειτουργεί σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Λειτουργίας Δημόσιων Βιβλιοθηκών (ΦΕΚ 
1173/2003/τευχ. Β΄) και συγκεκριμένα: 

i. Μεριμνά, σχεδιάζει και οργανώνει τις λειτουργίες 
και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης (δανειστική βιβλι−
οθήκη, αναγνωστήριο γενικού ενδιαφέροντος, παιδική 
βιβλιοθήκη κ.α.), για την κάλυψη δε των πληροφοριακών 
αναγκών όλων των κατοίκων του Δήμου Αχαρνών (δη−
μιουργία αρχείου τοπικού τύπου και ΦΕΚ) με στόχο την 
πνευματική και πολιτιστική τους ανάπτυξη.

ii. Μεριμνά για το συνεχή εμπλουτισμό της συλλογής 
με νέες εκδώσεις, τη διαφύλαξη, συντήρηση, βιβλιοδέ−
τηση συλλογών, διαχείριση, ψηφιοποίηση και αξιοποί−
ηση του αρχειακού και γενικότερα του πολιτιστικού 
υλικού, την προάσπιση του δικαιώματος πρόσβασης 
στην πληροφορία και την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων των χρηστών της.

iii. Οργανώνει και παρακολουθεί τα παραρτήματά βι−
βλιοθήκης (κεντρική και περιφερειακές), αξιοποίηση του 
αρχειακού υλικού όλου του Δήμου (γενεαλογικά δέντρα, 
χάρτες κ.α.) που δημιουργούνται στα όρια του.

iv. Εισηγείται στο Τµήµα Ανάπτυξης Αξιοποίησης και 
Εκπαίδευσης Ανθρώπινου ∆υναµικού θέματα σχετικά 
με την επιμόρφωση του προσωπικού του γραφείου βι−
βλιοθήκης για τη συνεχή κατάρτισή του.

v. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσμα−
τικής δράσης των υπηρεσιών του, την προσαρμογή της 
λειτουργίας του στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, τη 
βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και 
για τον εκσυγχρονισμό του τεχνικού εξοπλισμού του. 

vi. Παρακολουθεί την τήρηση του κανονισμού εσωτε−
ρικής λειτουργίας του, τον οποίο οφείλει να αναπρο−
σαρμόζει με βάση τις επιταγές της σύγχρονης βιβλιο−
θηκονομίας.

vii. Προωθεί την δημιουργία Online καταλόγου της 
Βιβλιοθήκης όπου θα μπορούν όλοι οι χρήστες να έχουν 
δυνατότητα πρόσβασης και αναζήτησης.

viii. Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. 
ix. Υποστηρίζει και προωθεί το εκπαιδευτικό ερευνη−

τικό έργο, που συντελείται στα δημοτικά σχολεία, τα 
γυμνάσια, τα λύκεια και τα πανεπιστήμια, διοργανώνο−
ντας συζητήσεις, διαλέξεις και παρουσιάσεις θεμάτων 
και βιβλίων.

x. Οργανώνει την προβολή των υπηρεσιών του που 
συνεχώς παρακολουθεί και αξιολογεί.

xi. Με βάση τα διεθνή πρότυπα μεριμνά:
α) για την έκδοση βιβλίων, περιοδικών ή άλλων εντύ−

πων για την προβολή της τοπικής ιστορίας δημιουργίας, 
καταγραφής και ανάδειξης των στοιχείων της λαϊκής 
παράδοσης,

β) για τη συνεργασία της Βιβλιοθήκης με άλλες δη−
μοτικές και δημόσιες βιβλιοθήκες 

γ) για τη δημιουργία προϋποθέσεων για ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες, μεταφορά τεχνογνωσίας και συνδρομών σε 
βάσεις δεδομένων από πανεπιστημιακές, δημοτικές και 
σχολικές βιβλιοθήκες,

δ) για τη δημιουργία προϋποθέσεων αναπτυξιακής 
πολιτικής για την ένταξη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
σε προγράμματα χρηματοδότησης (κρατικών και ευ−
ρωπαϊκών), με σκοπό την υλοποίηση σε συνεργασία 
με την εκπαιδευτική κοινότητα την τοπική κοινωνία και 
άλλους σχετικούς φορείς στο πλαίσιο της Δια βίου μά−
θησης προγραμμάτων: φιλαναγνωσίας, πληροφοριακής 
παιδείας, μεταναστευτικής πολιτικής, ατόμων με ειδικές 
ανάγκες (ΑΜΕΑ) κ.λ.π. καθώς και εκθέσεις, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, αφιερώματα για την προβολή της τοπικής 
ιστορίας, της λαογραφίας, της πολιτιστικής παράδο−
σης και της λογοτεχνίας της περιοχής, παρουσιάσεις 
βιβλίων, κλπ.

2.4.4. Γραφείο Δημοτικών Θεάτρων (Σοφοκλή και Μίκη 
Θεοδωράκη) και Δημοτικού Κινηματογράφου.

i. Μεριμνά για τη σωστή λειτουργία τους σύμφωνα με 
τον Εσωτερικό τους Κανονισμό.

ii. Συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς συμμετέχο−
ντας ενεργά στην ανάπτυξη θεατρικής, μουσικής, καλ−
λιτεχνικής παιδείας, ομάδων θεάτρου με τις υποδείξεις 
της Δημοτικής Αρχής.

iii. Μεριμνά για τη διαφύλαξη υπάρχοντος θεατρικού, 
μουσικού, καλλιτεχνικού υλικού και φροντίζει για την 
αντικατάστασή του όταν απαιτείται καθώς και τη δη−
μόσια έκθεση και αξιοποίησή του.

iv. Τηρεί κατάσταση διάθεσης θεάτρων, κινηματογρά−
φων, κ.λ.π. και χορηγεί έγγραφη άδεια στους αιτούντες 
μετά από σχετική αίτηση της δημοτικής αρχής και εφό−
σον οι χώροι είναι διαθέσιμοι.

v. Δημιουργία φεστιβάλ και πιθανή συμμετοχή σε άλλα 
φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου.

2.4.5. Γραφείο Πινακοθήκης «Χρήστος Τσεβάς».
i. Είναι υπεύθυνο για τη με σύγχρονα μέσα λειτουργία 

της Πινακοθήκης.
ii. Επιμελείται τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων εικα−

στικών τεχνών (ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, φωτο−
γραφίας) καθώς και εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, 
κύκλων μαθημάτων ζωγραφικής, αγιογραφίας κ.α.)

iii. Έχει την ευθύνη της συντήρησης, της σωστής δια−
βίωσης, της ασφαλούς διαφύλαξης των έργων τέχνης 
καθώς και της οργάνωσης λειτουργίας εργαστηρίου 
συντήρησης, καταγραφής όλης της εικαστικής περι−
ουσίας και υποχρεωτική τήρηση βιβλίου μητρώου στο 
οποίο θα καταγράφονται όλα τα έργα τέχνης καθώς 
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και καρτέλες για κάθε έργο τέχνης που διαθέτει και 
έρχεται στην κυριότητα του.

iv. Επιβεβλημένη ενημέρωση του  Γραφείου Περιου−
σίας της Οικονομικής Υπηρεσίας και απαρίθμηση όλων 
των έργων στην κινητή περιουσία αυτού.

v. Επιμελείται της φωτογράφησης όλων των έργων 
τέχνης τηρώντας φωτογραφικό αρχείο. Θα ευθύνεται 
για ετήσιο έλεγχο σε συγκεκριμένη στιγμή.

vi. Αγορά έργων τέχνης μετά από εκτίμηση εκτιμητή.
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, είναι αρμό−

δια για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγω−
γής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή 
του ∆ήµου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσµου για 
την βελτίωση των µεθόδων εργασίας και την καλύτερη 
οργάνωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, την παρα−
κολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εµπορικών 
δραστηριοτήτων στην περιοχή του ∆ήµου, την προστα−
σία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης 
και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης. Οι 
συγκεκριµένες αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο 
της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατά−
ξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

3.1. Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων.

3.1.1 Γραφείο Προστασίας του Καταναλωτή.
i. Μεριµνά για την προστασία του καταναλωτή µε τη 

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

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

3.1.2 Γραφείο Χορήγησης Αδειών Εµπορικών και Γενι−
κών Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων 

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

(α) Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά 
τους προϊόντα σε λαϊκές αγορές. 

(β) Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των 
καταστηµάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργί−
ας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από 
την νοµοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονοµικούς 
κανονισµούς και διατάξεις 

(γ) Την ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων υγειο−
νοµικού ενδιαφέροντος (βλ. άρθρο 80 του Κ∆Κ).

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

(ε) Την ίδρυση και λειτουργίας παιδοτόπων, και δι−
αφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ, 
τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, µουσικών συναυλιών και 
άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται 
από την κείµενη νοµοθεσία. 

(στ) Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή 
υπηρεσιών διαδικτύου.

(ζ) Τη λειτουργία µουσικών οργάνων. 
(η) Την άσκηση υπαίθριου στάσιµου και πλανόδιου 

εµπορίου, εµποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστου−

γεννιάτικων αγορών και την σύσταση των απαραίτητων 
επιτροπών.

(θ) Τα ζωήλατα οχήµατα. 
(ι) Την εγκατάσταση και χρήση του οικήµατος για την 

άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόµενα πρόσωπα. 
(ια) Τη διενέργεια διαφήµισης, την τοποθέτηση πλαι−

σίων υπαίθριας διαφήµισης, την τοποθέτηση επιγραφών 
προσδιορισµού επαγγελµατικής δραστηριότητας σε φυ−
σικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση 
χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νοµικά 
πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς. 

(ιβ) Τη λειτουργία καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτο−
ποδηλάτων. 

(ιγ) Την ίδρυση και λειτουργία υπεραγορών λιανικού 
εµπορίου. 

(ιδ) Την συµµετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.
(ιε) Την άσκηση επαγγέλµατος κουρέα, κοµµωτή, τε−

χνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και τη 
συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πει−
θαρχικού Συµβουλίου, σε συνεργασία µε την υπηρεσία 
∆ηµ. Υγείας. 

(ιστ) Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου. 
(ιζ) Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των ∆ιεθνών), τη 

ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας τους και την εποπτεία 
αυτών. 

(ιη) Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασμέ−
νων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή µικτών. 

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

iii. Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθρι−
ας διαφήµισης, των προδιαγραφών των διαφηµιστικών 
πλαισίων και επιγραφών, προβαίνει στην αφαίρεση των 
παράνοµων υπαίθριων διαφηµίσεων και επιγραφών και 
εισηγείται την επιβολή των προβλεπόµενων προστίµων, 
µε τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από 
την κείµενη νοµοθεσία. 

iv. Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπο−
ρικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες 
και 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: 

(α) Τον καθορισµό των χώρων και των όρων λειτουρ−
γίας των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές 
αγορές και εµποροπανηγύρεις). 

(β) Τον καθορισµό των χώρων και των όρων για την 
προσωρινή διαµονή µετακινουµένων πληθυσµιακών 
οµάδων. 

(γ) Τον καθορισµό των προδιαγραφών και των όρων 
της υπαίθριας διαφήµισης. 

(δ) Τον προσδιορισµό των ειδικότερων όρων και 
προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση 
καταστηµάτων και επιχειρήσεων, στο βαθµό που επη−
ρεάζουν το περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης.

(ε) Τον προσδιορισµό των όρων και των ωρών λει−
τουργίας µουσικής σε καταστήµατα.

(στ) Τον καθορισµό των ωρών έναρξης και λήξης της 
εργασίας των αρτεργατών.

(ζ) Τον καθορισµό των χρονικών ορίων λειτουργίας 
καταστηµάτων και επιχειρήσεων.
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(η) Τον καθορισµό των ανώτατου αριθµού των αδειών 
υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου και τη συγκρότηση της 
Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εµπορίου. 

(θ) Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγο−
ρών. 

(ι) Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση 
και τον καθορισµό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας 
Λαϊκών Αγορών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 
περιλαµβανοµένης της χορήγησης επαγγελµατικών και 
παραγωγικών αδειών καθώς και κάθε άλλου συναφούς 
αντικειµένου.

(ια) Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των 
πωλητών, παραγωγών και επαγγελµατιών των λαϊκών 
αγορών.

(ιβ) Την εφαρμογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη 
χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων.

(ιγ) Τη λήψη απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό 
των ωρών ανοίγµατος, µεσηµβρινής διακοπής και κλει−
σίματος των φαρµακείων και φαρµακαποθηκών, κα−
θώς και τον καθορισµό για κάθε έτος του αριθµού των 
φαρµακείων που διηµερεύουν και διανυκτερεύουν. 

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

vi. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση των διατάξεων της 
τουριστικής νοµοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστι−
κού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του 
νόμου, σε συνεργασία με το Γραφείο Τουρισμού. 

vii. Μεριµνά για τον υγειονοµικό έλεγχο των δημοτικών 
δεξαμενών νερού. 

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

ix. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας 
στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτη−
ρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.

x. Παρέχει συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και δι−
ενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα 
εντεταλµένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύµφωνα µε τις 
οδηγίες τους. 

xi. Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς.
xii. Μεριµνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα 

δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής. 
3.1.3 Γραφείο Αδειών Μεταφορών
Μεριµνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και 

επαγγελµάτων στον τοµέα των µεταφορών. Στο πλαί−
σιο αυτό: 

(α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος τεχνιτών 
επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών 
και µοτοποδηλάτων.

(β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος οδικού 
µεταφορέα επιβατών και εµπορευµάτων. 

(γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις 
άδειες εκγυµναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουρ−
γίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και 
µοτοσικλετών. 

(δ) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συ−
νεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, 
µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και λοιπών συνα−
φών εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις και 
ηλεκτρολογικούς ελέγχους. 

(ε) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρη−
σης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας 

Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), και παρακολουθεί και ελέγ−
χει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων. 

(στ) Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συ−
ντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση 
συστηµάτων περιορισµού ταχυτήτων. 

(ζ) Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών 
των ενοικιαζόµενων οχηµάτων. 

(η) Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης ηλεκτροκίνητων 
ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει τη λειτουργία 
τους.

3.2. Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής και Τουριστικής 
Ανάπτυξης.

3.2.1 Γραφείο Φυτικής Παραγωγής.
i. Ερευνά και µελετά κάθε θέµα για την ανάπτυξη 

της γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού 
πληθυσµού στις εστίες του. 

ii. Μεριµνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίµηση και 
παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής. 

iii. Προωθεί προγράµµατα εγκατάστασης νέων αγρο−
τών και µεριµνά για τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής 
και τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία µε την υπη−
ρεσία Τουρισµού. 

iv. Εκτιµά και παρακολουθεί τη γεωργική παραγωγή, 
τις απολαµβανόµενες από τους παραγωγούς τιµές γε−
ωργικών προϊόντων και την πορεία των αγορών των 
γεωργικών προϊόντων και µεριµνά για τη λήψη αντι−
προσωπευτικών τιµών προϊόντων. 

v. Συνεργάζεται µε την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
για τη µελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής, 
τοπικής σηµασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως 
αυτών που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, την 
κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης βοσκο−
τόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα. 

vi. Ασκεί εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισµών Εγγεί−
ων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών ∆ιοικουσών 
Επιτροπών (Π.∆.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευ−
σης (Τ.Ε.Α.) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

vii. Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουρ−
γία του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του ∆ήµου. 
Παρακολουθεί τη λειτουργία του Γραφείου αυτού παρέ−
χοντας κατευθύνσεις και πρότυπα για τη δράση του. 

viii. Συνεργάζεται µε ιδρύµατα έρευνας της αγροτικής 
παραγωγής, ενηµερώνει τον αγροτικό πληθυσµό για 
τις βελτιωµένες µεθόδους παραγωγής και οργάνωσης 
των εκµεταλλεύσεων για την αντιµετώπιση τεχνικών, 
οικονοµικών και διαρθρωτικών προβληµάτων, στο πλαίσιο 
των προγραµµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και µεριµνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό 
κόσµο, µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων, γνώσεων για 
την εφαρμογή βελτιωµένων µεθόδων καλλιέργειας. 

ix. Μεριµνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργι−
κών εκµεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης. 

x. Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή 
µεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων λιανικής 
πώλησης αγροτικών φαρµακευτικών προϊόντων.

xi. Συντάσσει δηλώσεις επιδότησης αγροτών και κοι−
νοποιεί σχτικούς στατιστικούς πίνακες.

3.2.2 Γραφείο Ζωικής Παραγωγής.
i. Ερευνά και µελετά κάθε θέµα για την ανάπτυξη 

της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του κτηνο−
τροφικού πληθυσµού στις εστίες του. Μεριµνά για την 
ανάπτυξη, προστασία, εκτίµηση και παρακολούθηση της 
ζωικής παραγωγής. 
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ii. Συνεργάζεται µε την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρε−
σιών για τη µελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής 
υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν τη κτηνο−
τροφία όπως π.χ τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων. 

iii. Μεριµνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων. 
iv. Συνεργάζεται µε ιδρύµατα έρευνας της κτηνοτρο−

φικής παραγωγής, ενηµερώνει τον αγροτικό πληθυσµό 
για τις βελτιωµένες µεθόδους παραγωγής και οργά−
νωσης των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων για την 
αντιµετώπιση τεχνικών, οικονοµικών και διαρθρωτικών 
προβληµάτων, στο πλαίσιο των προγραµµάτων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και µεριµνά για την 
ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσµο, µέσω εκπαι−
δευτικών προγραµµάτων, γνώσεων για την εφαρμογή 
βελτιωµένων µεθόδων κτηνοτροφικής παραγωγής. 

v. Μεριµνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο του 
συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού 
κεφαλαίου του ∆ήµου (ενώτια για την ατοµική ανα−
γνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, 
διαβατήρια ζώων, τήρηση ατοµικών µητρώων). 

vi. Μεριµνά για τα αδέσποτα ζώα και την τήρηση των 
διατάξεων που αφορούν ζώα συντροφιάς (περισυλλογή, 
δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ). 

vii. Εισηγείται για την χορήγηση αδειών λειτουργίας 
καταστηµάτων και εγκαταστάσεων που σχετίζονται µε 
το εµπόριο ή την αξιοποίηση ζώων (καταστήµατα διατή−
ρησης, εµπορίας και διακίνησης ζώων, καταστήµατα πώλη−
σης σκύλων ή γατών, κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, 
αυτοκίνητα που µεταφέρουν ζώα, ζωολογικοί κήποι). 

viii. Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκλη−
ση ή µεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων 
λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρµακευτικών προ−
ϊόντων. 

ix. Εφαρµόζει, οργανώνει και εποπτεύει την τεχνητή 
σπερµατέγχυση και τον συγχρονισµό του οίστρου των 
ζώων. 

x. Γνωµατεύει για την υγειονοµική καταλληλότητα των 
ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων. 

xi. Εισηγείται για την χορήγηση άδειας για τη λει−
τουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, 
ειδικής άδειας για την αποθήκευση φαρµακευτικών κτη−
νιατρικών προϊόντων και αδειών λειτουργίας ιδιωτικών 
κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών τα οποία και 
εποπτεύει. 

xii. Εφαρµόζει προγράµµατα για την καταπολέµηση 
λοιµωδών και παρασιτικών νοσηµάτων ζώων, σε συ−
νεργασία µε το Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της 
∆ηµόσιας Υγείας για τα νοσήµατα που µεταδίδονται 
και στον άνθρωπο. 

xiii. Επιβάλλει ή αίρει υγειονοµικά µέτρα, λόγω 
εµφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποι−
ητικών προς µεταφορά ζώων. (Αρµοδιότητες Γραφείου 
Γεωργικής Ανάπτυξης)

3.2.3 Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης.
i. Συνεργάζεται µε τους αγρότες και τις συνεταιριστι−

κές οργανώσεις τους για την διερεύνηση και επισήµανση 
των τεχνικών και οικονοµικών προβληµάτων των γεωρ−
γικών εκµεταλλεύσεων. 

ii. Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή 
βελτιωµένων µεθόδων εργασίας, µε σκοπό τη βελτίω−
ση της ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων και τη 
µείωση κόστους παραγωγής τους. 

iii. Μεριµνά για την οργάνωση των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων και την εν γένει αντιµετώπιση των 
προβληµάτων στα διάφορα στάδια της παραγωγικής δι−
αδικασίας , στα πλαίσια των εκάστοτε εφαρµοζοµένων 
προγραµµάτων γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης. 

iv. ∆ιενεργεί επιτόπιους ελέγχους, ύστερα από εντολή 
του Τµήµατος Αγροτικής Παραγωγής µε σκοπό την υλο−
ποίηση κοινοτικών προγραµµάτων (οικονοµικές ενισχύ−
σεις στη φυτική και ζωική παραγωγή) και µεριµνά για την 
χορήγηση βεβαιώσεων (αγροτικά αυτοκίνητα, αγροτικές 
αποθήκες, λαϊκές αγορές, εκτίµηση ζηµιών κ.λ.π.). 

v. Ενηµερώνει το Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής για 
τα ζητήµατα της περιοχής που αφορούν τον αγροτικό 
κόσµο και λαµβάνει κατευθύνσεις και πρότυπα για την 
αντιµετώπισή τους. 

3.2.4 Γραφείο Τουρισμού.
i. Τηρεί µητρώα και στοιχεία που αφορούν την 

υφιστάµενη κατάσταση του τουρισµού στην περιοχή 
του ∆ήµου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχει−
ρήσεις, τουριστικές υποδοµές, στοιχεία απασχόλησης, 
οικονοµικά στοιχεία κλπ). 

ii. Σχεδιάζει και εισηγείται προγράµµατα δράσεων 
παρέµβασης του ∆ήµου για την ανάπτυξη του τουρισµού 
στην περιοχή και την αναβάθµιση των παρεχοµένων 
τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία µε τους τουρι−
στικούς επαγγελµατικούς φορείς της περιοχής. Μεριµνά 
για την εφαρμογή των προγραµµάτων αυτών. 

iii. Μεριµνά για το σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση 
προγραµµάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του 
∆ήµου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις 
πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συµµετοχή σε 
εκθέσεις τουρισµού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας 
και συνεργασίας µε άλλες περιοχές εντός και εκτός 
της χώρας κλπ).

iv. Μεριµνά για την εφαρμογή µηχανισµών ενηµέρωσης/
πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής. δικτύων 
επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλες περιοχές εντός 
και εκτός της χώρας κλπ). 

3.3. Τµήµα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας
3.3.1 Γραφείο Απασχόλησης 
i. Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρµόζει 

τοπικά προγράµµατα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες 
ή συµµετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, 
για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην 
περιοχή του ∆ήµου. 

ii. Μεριµνά για την απορρόφηση του εργατικού 
δυναµικού της περιοχής του ∆ήµου µε την ανάπτυ−
ξη συµβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και 
την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας. Μεριµνά για τη δημιουργία και λειτουργία 
µηχανισµών ενηµέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες 
απασχόλησης στην περιοχή. 

iii. Επίσης το γραφείο παρέχει:
(α) Εξατομικευμένη προσέγγιση εξυπηρετούμενου 

(πλήρη καταγραφή προσωπικών στοιχείων, προτιμή−
σεων, προσόντων, εμπειριών ενδιαφερόντων).

(β) Συμβουλευτική για τη μέθοδο αναζήτησης εργα−
σίας

(γ) Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος.
(δ) Προετοιμασία για συνέντευξη σε εργοδότη.
(ε) Ενημέρωση και διασύνδεση με τις υπηρεσίες του 

ΟΑΕΔ (έκδοση κάρτας ανεργίας, παραπομπή στο ΚΠΑ, 
ενημέρωση για προγράμματα προώθησης στην απα−
σχόληση).
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(στ) Ενημέρωση για τη διαδικασία αναγνώρισης και 
ισοτιμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής.

(ζ) Σύζευξη ανέργων με προσφερόμενες θέσεις εργα−
σίας, ανάλογα με τα προσόντα τους.

(η) Ενημέρωση για προκηρύξεις θέσεων στο Δημόσιο 
και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

(θ) Υποστήριξη για τη σωστή συμπλήρωση των αιτή−
σεων και την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιο−
λογητικών.

(ι) Συμβουλευτική για βελτίωση των τυπικών τους 
προσόντων (απόκτηση πιστοποίησης Η/Υ, απολυτηρίων 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, προγράμματα κατάρτισης 
κ.λ.π.).

3.3.2 Γραφείο Επιχειρηματικότητας − Εταιρικής Κοι−
νωνικής Ευθύνης.

Το γραφείο έχει αρμοδιότητες:
i. Να μεριμνήσει για την ενίσχυση της επιχειρηματικό−

τητας και της επαγγελματικής κατάρτισης προωθώντας 
την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κα−
τάρτισης σε συνεργασία και µε το Τµήµα Παιδείας και 
∆ια Βίου Μάθησης της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτι−
κής, Παιδείας και Πολιτισµού και µε τη ∆ιεύθυνση ∆ια 
Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της αντίστοιχης Πε−
ριφέρειας και λαµβάνοντας υπόψη τις προγραµµατικές 
επιλογές για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του 
περιφερειακού προγράµµατος δια βίου µάθησης.

ii. Την υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν σε μια 
καλύτερη κοινωνία και ένα καθαρότερο περιβάλλον 
μέσω της ενσωμάτωσης της εταιρικής κοινωνικής ευ−
θύνης ως στρατηγική επένδυσης στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα του Δήμου.

iii. Την προώθηση και υιοθέτηση των αρχών της ΕΚΕ 
στις εταιρείες με έδρα το Δήμο.

iv. Καταγράφει και αναλύει την υφιστάμενη κατάσταση.
v. Εντοπισμός δυνατών και αδύνατων σημείων, εντο−

πισμός των ειδικών αναγκών και εμποδίων που έχουν οι 
Ελληνικές ΜΜΕ στην εφαρμογή δράσεων ΕΚΕ.

vi. Καταγραφή και αξιοποίηση των γνώσεων και της 
υφιστάμενης εμπειρίας καθώς επίσης και μεταφορά και 
διάχυση αυτών προς τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

vii. Αξιολόγηση και παρουσίαση των συμπερασμάτων 
και παραδειγμάτων καλών πρακτικών.

viii. Προτάσεις εφαρμογής νέων πρακτικών. Ανάπτυ−
ξη ειδικών εργαλείων για διάδοση, πληροφόρηση, επι−
κοινωνία και εκπαίδευση ενδιαφερόμενων ομάδων σε 
θέματα ΕΚΕ.

ix. Η υιοθέτηση νέων ιδεών, πρακτικών που θα συμ−
βάλουν στην Προώθηση της ΕΚΕ τόσο εσωτερικά όσο 
και εξωτερικά του Δήμου.

x. Η δημιουργία υψηλότερων προτύπων για την κοι−
νωνική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική προστασία και το 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

xi. Η ανάπτυξη «συστήματος ΕΚΕ»: για τη διαμόρφωση 
ενός «εγχειριδίου», κάποιων «διαδικασιών» και στη συνέ−
χεια «οδηγιών», με σκοπό τη συστηματική προσέγγιση 
δράσεων ΕΚΕ και την υιοθέτηση αντίστοιχων πρακτι−
κών.

xii. Η καταγραφή και η κατηγοριοποίηση όλων των το−
μέων δράσεων του Δήμου, με αντίστοιχη κοστολόγηση 
των υπηρεσιών και προϊόντων στους τομείς: 

• Δημοσίων Σχέσεων.
• Επικοινωνίας.

• Πολιτισμού και Αθλητισμού.
• Κοινωνικής Πολιτικής με στόχο την υλοποίηση δρά−

σεων και τη δημιουργία υποδομών και οικονομικών υπο−
δομών με αποκλειστικό σκοπό την κοινωνική προστασία 
και αλληλεγγύη καθώς και την εισοδηματική ενίσχυση 
απόρων κατοίκων της πόλης και άλλων που ανήκουν 
σε κοινωνικά ευπαθής ομάδες.

• Εθελοντισμού και Πολιτικής Προστασίας.
• Περιβάλλοντος.
• Κοινωνικού Μάρκετινγκ.
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας 

Θρακομακεδόνων.
Στην Αποκεντρωμένη Δημοτική Ενότητα Θρακομακε−

δόνων ανήκουν οι παρακάτω δομές του Δήμου Αχαρ−
νών:

1. Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων

i. Παρέχει γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη 
προς τον Αντιδήµαρχο που εποπτεύει τις υπηρεσίες 
της δηµοτικής ενότητας και προς τα Γραφεία της (τή−
ρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση 
αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ). 

ii. Εισηγείται προς το Τµήµα Μητρώων και Διαδικασι−
ών Προσωπικού τις βελτιώσεις και παρακολουθεί την 
εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την 
απασχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δη−
μοτικής ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
(τήρηση ωραρίου, πραγματοποίηση υπερωριών, κ.λπ.).

iii. Εισηγείται προς το Τµήµα Ανάπτυξης, Αξιοποίησης 
και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου ∆υναµικού τις μετακινή−
σεις και τοποθετήσεις του προσωπικού της δημοτικής 
ενότητας, με σκοπό την βελτιστοποίηση των παρεχό−
μενων υπηρεσιών.

iv. Μεριµνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέ−
ντρου της δηµοτικής ενότητας. 

v. Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις 
ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικη−
τικών υποθέσεων σχετικών µε τις κεντρικές δηµοτικές 
υπηρεσίες. 

vi. Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπε−
ραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, 
ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους 
φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια 
για την διεκπεραίωσή τους δηµοτική υπηρεσία µε οποι−
ονδήποτε πρόσφορο τρόπο. 

vii. Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες κεντρικές υπηρε−
σίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους 
πολίτες και µεριµνά για την παράδοσή τους στους πο−
λίτες. 

viii. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις 
προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών 
διαδικασιών του ∆ήµου. 

1.1. Γραφείο Αστικής Κατάστασης Δημοτικής Ενότητας 
Θρακομακεδόνων

i. Εκδίδει τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστα−
σης πιστοποιητικά για ταυτότητα για σχολική χρήση, 
πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας για εκλογική χρήση, 
για στρατολογία, εγγυτέρων συγγενών και για κάθε 
άλλη χρήση.

ii. Ενεργεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπο−
νται από τον Κώδικα Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια 
και άλλη συναφή νομοθεσία ενεργεί κάθε διαδικασία 
για την εγγραφή νέων δημοτών στα δημοτολόγια, με−
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ριμνά για την καταχώριση των μεταβολών λόγω γέν−
νησης, γάμου, θανάτου, αλλαγής επωνύμου, προσθήκης 
πατρώνυμου, μητρόνυμου, κυρίου ονόματος και άλλων 
στοιχείων.

1.2. Γραφείο Ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας Θρα−
κομακεδόνων

i. Τήρηση και συνεχής ενημέρωση αρχείων στα οποία 
καταγράφονται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαί−
νουν στην Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων (γεννή−
σεις, γάμοι, θάνατοι, υιοθεσίες, αναγνώριση, σύμφωνα 
συμβίωσης, εκθέσεις) καθώς και κάθε μεταγενέστερο 
γεγονός που συνδέεται με αυτά, σύμφωνα με τις ισχύ−
ουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.

ii. Τήρηση αρχείων επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών 
γεγονότων.

iii. Έκδοση αντιγράφων αποσπασμάτων ληξιαρχικών 
πράξεων ή άλλων θεσμοθετημένων πιστοποιητικών.

iv. Έκδοση αδειών ταφής.
v. Περιοδική ενημέρωση των Κρατικών Υπηρεσιών για 

τις γεννήσεις, γάμους, θανάτους που συνέβησαν στην 
περιφέρεια του Δήμου.

vi. Ενημέρωση της Δημοτικής Κατάστασης και των 
αντίστοιχων Τμημάτων άλλων ΟΤΑ για τα ληξιαρχικά 
γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων / 
αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.

vii. Συνεργασία με Ληξιαρχεία άλλων ΟΤΑ σε περιπτώ−
σεις μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που 
βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.

2. Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδό−
νων, της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.).

i. Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις 
ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικη−
τικών υποθέσεων σχετικών µε τις δηµόσιες υπηρεσίες. 

ii. Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραί−
ωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, 
ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για 
την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολο−
γητικά, που δεν υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση, τα 
αναζητά και τα παραλαµβάνει µε οποιονδήποτε πρό−
σφορο τρόπο από τις αρµόδιες υπηρεσίες, µετά από 
σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών. 

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

iv. Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες υπηρεσίες τα τε−
λικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και 
µεριµνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε µε 
αποστολή, είτε µέσω του Κ.Ε.Π. 

v. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες 
σύµφωνα µε τον γενικό σχεδιασµό των Κ.Ε.Π. (επικύρω−
ση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση 
παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ). 

vi. Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοι−
χεία από την δράση του Κ.Ε.Π.

vii. Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η δι−
εκπεραίωση των οποίων εµπίπτει στις αρµοδιότητες του 
∆ήµου. Προωθεί τα ανωτέρω αιτήµατα στις αρµόδιες 
για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί 
τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των 
νόµιµων χρονικών προθεσµιών.

viii. Παραλαµβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρε−

σίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής 
των αιτήσεων. 

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

3. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Δημοτικής Ενότητας 
Θρακομακεδόνων, του Τµήµατος Ταμειακής Υπηρεσίας, 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο:

i. Διενεργεί πληρωμές από την παγία προκαταβολή 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες και ενηµερώνει 
σχετικά τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

ii. ∆ιενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον ∆ήµο και 
ενηµερώνει το λογιστικό σύστημα του ∆ήµου µε τις 
σχετικές ταμειακές εγγραφές, σύµφωνα µε ειδικότερες 
οδηγίες της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

iii. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία της 
δηµοτικής ενότητας. 

4. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών Δημοτικής Ενό−
τητας Θρακομακεδόνων, του Τμήματος Συντήρησης 
Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία, της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο:

i. Μεριµνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθα−
ριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων της δηµοτικής 
ενότητας. 

ii. Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία 
των υποδομών του ∆ήµου (π.χ. ηλεκτροφωτισµός) και 
ενηµερώνει σχετικά τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες 
του ∆ήµου.

iii. Μεριµνά για την συντήρηση και αποκατάσταση 
βλαβών των κτιρίων και των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.

5. Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου Βόρειου Τομέα, 
Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων, του Τμήματος 
Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρα−
σίνου, το οποίο.

i. ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα, 
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Γραφείου Σχεδιασµού 
και Εποπτείας Πρασίνου και συγκροτεί τα συνεργεία 
για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου 
και κηποτεχνίας στον τομέα ευθύνης του.

ii. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά 
µέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτε−
χνίας στον τομέα ευθύνης του. 

iii. Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατή−
ρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών µέσων που 
χρησιµοποιούν τα συνεργεία του Γραφείου. 

iv. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία 
για την εκτέλεση των προγραµµάτων πρασίνου του Γρα−
φείου και ενηµερώνει σχετικά το Γραφείο Σχεδιασµού 
και Εποπτείας Πρασίνου. 

6. Γραφείο Αποκοµιδής Απορριµµάτων Βόρειου Τομέα, 
Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων, του Τμήματος 
Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας και Αποκοµιδής 
Απορριµµάτων Βόρειου Τομέα, της Διεύθυνσης Καθα−
ριότητας και Ανακύκλωσης, το οποίο:

i. ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα 
του τομέα ευθύνης του, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του 
Τµήµατος Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότητας.

ii. ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τε−
χνικά µέσα το έργο της αποκοµιδής των αστικών 
απορριµµάτων του τομέα του και την µεταφορά 
τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας 
τους. 
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iii. Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατήρηση 
σε καλή κατάσταση των οχηµάτων και τεχνικών µέσων 
που χρησιµοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του 
Γραφείου. 

iv. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοι−
χεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων αποκοµιδής 
των απορριµµάτων και ενηµερώνει σχετικά το Τµήµα 
Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότητας. 

v. Μεριµνά για το πλύσιµο και την διατήρηση σε καλή 
κατάσταση των κάδων και των απορριµµατοδοχείων 
συγκέντρωσης των απορριµµάτων. 

Μέρος Γ΄: ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ − ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

I. Διοίκηση – Εποπτεία − Συντονισμός
i. Ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την 

Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
την Εκτελεστική Επιτροπή και το Δήμαρχο. Οι αρμοδι−
ότητες των οργάνων αυτών ορίζονται από τις κείμενες 
διατάξεις.

ii. Ο Δήμαρχος υποστηρίζεται στα διοικητικά του κα−
θήκοντά του από τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος υλο−
ποιεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με 
απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν ιδίως την εποπτεία και τον έλεγχο των 
δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με 
αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη 
των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφα−
σίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.

iii. Το Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι που ορίζει 
ο Δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση 
αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο.

iv. Ο Γενικός Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εύ−
ρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου που συ−
γκροτούν την Γενική Διεύθυνση και ιδίως για την ορ−
γάνωση, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της λειτουργίας τους.

v. Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες στην έδρα των 
Δημοτικών Ενοτήτων εποπτεύονται συνολικά από τον 
αντίστοιχο Αντιδήμαρχο που ορίζεται σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. Κάθε αποκεντρωμένη υπηρεσία 
υπάγεται διοικητικά και ακολουθεί κατά την άσκηση 
των θεματικών αρμοδιοτήτων της, τις οδηγίες και κα−
τευθύνσεις της αντίστοιχης υπερκείμενης θεματικής 
διοικητικής ενότητας. 

vi. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου συνεργάζονται με 
την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πλη−
ροφορικής κατά το σχεδιασμό και την παρακολούθηση 
εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των 
ετησίων προγραμμάτων και γενικά των προγραμμάτων 
δράσης του Δήμου.

vii. Όλες οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου συνερ−
γάζονται με τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών 
θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη προκειμένου 
αυτά: (α) να ενημερώνουν και να πληροφορούν τους 
πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη δι−
εκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις 
κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες,

(β) να παραλαμβάνουν αιτήσεις πολιτών για τη διεκ−
περαίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες 
και να διαβιβάζουν πλήρεις τους φακέλους των υποθέ−
σεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή 
τους δημοτική υπηρεσία και 

(γ) να παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες κεντρικές 
υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από 

τους πολίτες και να μεριμνούν για την παράδοσή τους 
στους πολίτες.

viii. Ο Δήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας ή Γενικός 
Διευθυντής δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά πε−
ρίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν 
με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με 
ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του 
Δήμου. Παράλληλα, και για την βελτίωση της αποτελε−
σματικότητας και απόδοσης του έργου του Δήμου, είναι 
δυνατός ο ορισμός, με απόφαση του Δημάρχου :

(α) Μόνιμων ή κατά περίπτωση διατμηματικών επιτρο−
πών ή ομάδων εργασίας για την επεξεργασία ζητημά−
των που αφορούν περισσότερες διοικητικές ενότητες 
του Δήμου.

(β) Ομάδων διοίκησης έργου ή προγράμματος.
(γ) Συντονιστών (project managers) για την εκτέλεση 

έργων ή προγραμμάτων με αξιοποίηση προσωπικού και 
από διάφορες διοικητικές ενότητες.

(δ) Υπαλλήλων – συνδέσμων μεταξύ διοικητικών ενο−
τήτων με ισχυρή αλληλεξάρτηση.

II. Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων.
Ο Προϊστάμενος μιας διοικητικής ενότητας (Διεύθυν−

σης, Τμήματος, Αυτοτελούς Τμήματος ή Αυτοτελούς 
Γραφείου) ευθύνεται έναντι του αμέσως υπερκείμε−
νου διοικητικού επιπέδου για την αποτελεσματική και 
αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της ενότητας, 
προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και 
ελέγχοντας τις επί μέρους δραστηριότητες, έτσι ώστε 
να εκπληρώνονται οι περιοδικοί στόχοι του Δήμου με 
βάση τα αντίστοιχα προγράμματα δράσης. 

Ειδικότερα ο προϊστάμενος της διοικητικής ενότητας:
i. Διατυπώνει σε συνεργασία με το ιεραρχικά ανώτερο 

διοικητικό επίπεδο και τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
Οργάνωσης και Πληροφορικής, τους στόχους και τα 
προγράμματα δράσης της διοικητικής ενότητας καθώς 
και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, σε συνεργασία 
με τις Οικονομικές Υπηρεσίες.

ii. Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτω−
ση αποφάσεων των ιεραρχικά ανωτέρων διοικητικών 
επιπέδων.

iii. Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις 
που αποκεντρώνονται στον υπηρεσιακό μηχανισμό μετά 
από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

iv. Μεριμνά για την στελέχωση, την οργάνωση, τον 
συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της 
διοικητικής ενότητας με τρόπο ώστε να υλοποιούνται 
αποτελεσματικά τα προγράμματα δράσης και οι κατά 
περίπτωση αποφάσεις ή εντολές.

v. Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
της δράσης της διοικητικής ενότητας, τη βελτίωση της 
απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και των τεχνι−
κών μέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη και 
την καλύτερη ανταπόκριση της ενότητας στις τοπικές 
ανάγκες.

vi. Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό 
της διοικητικής ενότητας, μεριμνώντας για την ανά−
πτυξη και επιμόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθη−
κών εργασίας και τη διατήρηση αρμονικών εργασιακών 
σχέσεων.

vii. Ετοιμάζει τους περιοδικούς απολογισμούς των 
προγραμμάτων δράσης της διοικητικής ενότητας και 
τους αντίστοιχους οικονομικούς απολογισμούς σε συ−
νεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες.
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viii. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται 
με τις αρμοδιότητες της διοικητικής μονάδας του, την 
χαρακτηρίζει και την διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσια−
κές μονάδες ή υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες 
οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

ix. Εισηγείται για θέματα αρμοδιότητας της διοικη−
τικής ενότητας προς τον προϊστάμενο του ανώτερου 
ιεραρχικά επιπέδου και τα αρμόδια πολιτικά όργανα 
και παρίσταται, εφόσον απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις 
συλλογικών οργάνων και επιτροπών.

x. Έχει το δικαίωμα τροποποίησης ή απόρριψης των 
υπηρεσιακών εισηγήσεων των κατώτερων ιεραρχικά 
επιπέδων με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωση του στα 
σχετικά έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης 
και αιτιολογημένης ενημέρωσης του ανώτερου ιεραρ−
χικά επιπέδου.

xi. Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των 
εγγράφων των υπαλλήλων της διοικητικής ενότητας 
που εποπτεύει.

xii. Δέχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες 
διευκρινήσεις σε περιπτώσεις παραπόνων και διαφορών 
σχετικών με τις υπηρεσίες που εποπτεύει. Εισηγείται 
συστήματα ενημέρωσης των δημοτών σχετικά με τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες, τα δικαιώματα και τις υπο−
χρεώσεις τους έναντι του Δήμου.

xiii. Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών 
ενοτήτων του Δήμου ή των νομικών προσώπων του για 
τον συντονισμό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών 
του Δήμου.

xiv. Συνεργάζεται με φορείς εκτός Δήμου που σχετί−
ζονται με τις λειτουργίες της διοικητικής ενότητας.

xv. Είναι υπεύθυνος για την νομιμότητα των ενεργειών 
της διοικητικής μονάδας του.

xvi. Παρακολουθεί τη νομοθεσία, τις εξελίξεις της επι−
στήμης και τεχνολογίας και τις εξελίξεις στον τοπικό, 
ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, που έχουν σχέση με 
τις λειτουργίες της διοικητικής ενότητας. Ενημερώνει 
το προσωπικό και μεριμνά για την τήρηση των νομικών 
διατάξεων, την εφαρμογή καινοτομιών και την προσαρ−
μογή της λειτουργίας της διοικητικής ενότητας στις 
εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.

III. Κανονισμοί Λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρε−
σιών.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων 
και των προϊσταμένων τους θεωρούνται ως η γενική 
περιγραφή του ρόλου τους και αποτελούν το βασικό 
πλαίσιο λειτουργίας τους. Λεπτομερέστερες περιγρα−
φές αρμοδιοτήτων μπορούν να γίνουν με τη σύνταξη 
κανονισμών λειτουργίας των οργανικών μονάδων.

Εντός τριμήνου από την δημοσίευση σε ΦΕΚ του 
παρόντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, η κάθε 
διεύθυνση υποβάλει στον Γενικό Γραμματέα Δήμου 
Αχαρνών τον ειδικό κανονισμό λειτουργίας και το κα−
θηκοντολόγιο θέσεων τον υπαγόμενων σε αυτήν υπη−
ρεσιών. Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας καθώς και το 
καθηκοντολόγιο θέσεων να αναλυθούν μέχρι το επίπεδο 
οργανικής μονάδος «Γραφείου».

Μέρος Δ΄: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι κλάδοι των προϊσταμένων υπηρεσιών έγιναν 
σύμφωνα με την κωδικοποίηση προσοντολογίου (Π.Δ. 
37.α/1987, 22/1990, Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α΄ όπως τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 

315Α΄, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α΄, Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 
115Α΄, και το Π.Δ. 146/07 ΦΕΚ 185 Α/3−8−2007).

Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, Τμημάτων και 
Αυτοτελών Γραφείων, της οργανωτικής δομής του 
Δήμου, τοποθετούνται, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
διατάξεις, υπάλληλοι με σχέση εργασίας Δημοσί−
ου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
(σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3839/2010 και
Ν. 3584/2007 και του Π.Δ. 19/2011), οι οποίοι πληρούν 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 19/2011, 
των παρακάτω κλάδων:

1. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
Μία θέση Προϊσταμένου Αυτοτελούς Γραφείου από 

τους κλάδους: ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων 
ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής 
ή ΔΕ Διοικητικού.

2. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας.
Τον Προϊστάμενο του Τμήματος ορίζει με απόφασή 

του ο Δήμαρχος, από τους δικηγόρους με σχέση έμ−
μισθης εντολής οι οποίοι επελέγησαν από επιτροπή 
ύστερα από προκήρυξη (κατά την διαδικασία του άρ−
θρου 11 του Ν. 1649/1986). Ελλείψει αυτών ορίζονται ΠΕ 
Νομικής ελλέιψει αυτών ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοίκησης 
Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

3. Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου 
και Λοιπού Εξοπλισμού.

Μία θέση Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος από 
τους κλάδους: ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ 
Μηχανικών ή ΔΕ Τεχνικών.

4. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Ορ−
γάνων.

Μία θέση Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος από 
τους κλάδους: ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ 
Πληροφορικής ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοι−
κητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Διοικητι−
κού ή ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ ή ΔΕ Χειριστών Η/Υ.

5. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πλη−
ροφορικής.

Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά−
δους: ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών 
ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ή ΤΕ 
Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 
ή ΤΕ Πληροφορικής.

• Τµήµα Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης, Αποτελεσμα−
τικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης.

Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 
ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ 
Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός 
ή ΤΕ Μηχανικών.

• Τµήµα Εξεύρεσης και Διαχείρισης Εθνικών και Ευ−
ρωπαϊκών Προγραμμάτων − Διεθνών Σχέσεων.

Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 
ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνικών Επι−
στημών ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού 
– Λογιστικού ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.

• Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ).

Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 
ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Προγραμ−
ματιστών Η/Υ ή ΔΕ Χειριστών Η/Υ.

6. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 

3731/08 όπςς αυτές ορίζονται εκάστοτε, μία θέση 
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Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλάδους: ΠΕ Ει−
δικού Ένστολου Προσωπικού ή ΤΕ Ειδικού Ένστολου 
Προσωπικού.

• Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Ειδικού Ένστολου Προσωπικού ή ΤΕ Ειδικού Ένστο−
λου Προσωπικού ή ΔΕ Ειδικού Ένστολου Προσωπικού.

• Τµήµα Αστυνόμευσης.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Ειδικού Ένστολου Προσωπικού ή ΤΕ Ειδικού Ένστο−
λου Προσωπικού ή ΔΕ Ειδικού Ένστολου Προσωπικού.

7. Γενική Διεύθυνση.
Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά−

δους: ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών 
ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ή ΠΕ 
Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών.

8. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου 
Δυναμικού.

Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά−
δους: ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Βιβλιοθηκο−
νόμων ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ 
ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων ή 
ΤΕ Πληροφορικής. 

• Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοίκηση Μονά−
δων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού 
ή ΔΕ Χειριστών Η/Υ.

• Τµήµα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοίκηση Μονά−
δων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Διοικη−
τικού.

• Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας, Διεκπαιρέωσης και 
Αρχείου.

Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 
ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων ή ΠΕ Οικονομικού 
ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ 
ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού ή ΔΕ 
Χειριστών Η/Υ.

• Τµήµα Ανάπτυξης, Αξιοποίησης και Εκπαίδευσης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού.

Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 
ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοίκηση Μονά−
δων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

• Τµήµα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Οικονομικού 
ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού – Λογι−
στικού ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Χειριστών Η/Υ ή ΔΕ 
Διοικητικού.

• Τµήµα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής 
ή ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων 
ΟΤΑ ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Διοικητικού ή ΔΕ Χειρι−
στών Η/Υ.

• Τµήµα Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων.

Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 
ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοίκηση Μονά−
δων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού 
ή ΔΕ Χειριστών Η/Υ.

• Τµήµα Υποστήριξης Διοικητικών και Κοινωνικών 
Υπηρεσιών.

Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 
ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων 
ή ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΠΕ Πληρο−
φορικής ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ή ΠΕ Αρχαιολόγων 
ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΠΕ Καθηγητών 
ή ΠΕ Φιλοσοφικών / Θεολογικών / Ιστορικών / Παιδα−
γωγικών Επιστημών ή ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Μουσικών ή ΠΕ 
Νομικής ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων 
ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή 
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ Τουριστικών Επιχειρή−
σεων ή ΤΕ Μουσικών ή ΔΕ Διοικητικού ή ΔΕ Προγραμ−
ματιστών Η/Υ ή ΔΕ Χειριστών Η/Υ ή ΔΕ Μουσικών.

9. Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά−

δους: ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΠΕ Δι−
οικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διεκπεραίωσης Υπο−
θέσεων Πολιτών ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ 
Διοικητικού – Λογιστικού.

• Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΠΕ Διοικητι−
κού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 
Πολιτών ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού 
– Λογιστικού ή ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 
ή ΔΕ Διοικητικού ή ΔΕ Χειριστών Η/Υ.

• Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΠΕ Διοικητι−
κού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 
Πολιτών ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού 
– Λογιστικού ή ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 
ή ΔΕ Διοικητικού ή ΔΕ Χειριστών Η/Υ.

10. ∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά−

δους: ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή 
ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ.

• Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Οικονομι−
κής Πληροφόρησης.

Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλά−
δους: ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 
ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΔΕ Ελεγκτών Εσόδων 
– Εξόδων.

• Τµήµα Εσόδων.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Διοί−
κηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΔΕ Ελεγκτών Εσόδων – Εξόδων.

• Τµήµα Δημοτικής Περιουσίας, Κτηματολογίου και 
Απαλλοτριώσεων.

Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλά−
δους: ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 
ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΔΕ Ελεγκτών Εσόδων 
– Εξόδων.

• Τµήµα Ταμειακής Υπηρεσίας
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλά−

δους: ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 
ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΔΕ Ελεγκτών Εσόδων 
– Εξόδων.

• Τµήµα Προμηθειών – Διαχείρισης και Ελέγχου Υλικού.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλά−

δους: ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 
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ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΔΕ Ελεγκτών Εσόδων 
– Εξόδων.

11. Διεύθυνση Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρ−
μογών.

Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλάδους: 
ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών. 

• Τµήµα Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών.
• Τµήµα Πολεοδομικών Εφαρμογών.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών.
• Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών.
12. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλάδους: 

ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών. 
• Τμήμα Επίβλεψης Έργων.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών.
• Τµήµα Συντήρησης Έργων και Κατασκευής Έργων 

με Αυτεπιστασία.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών.
• Τµήµα Ηλεκτρομηχανολογικό.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών ή 
ΔΕ Ηλεκτρολόγων.

• Τμήμα Σχεδιασμού & Ωρίμανσης Δράσεων.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών.
• Τμήμα Σύνταξης Μελετών και Τευχών Δημοπρά−

τησης.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών.
• Τμήμα Επίβλεψης Μελετών.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών.
• Τμήμα Κυκλοφοριακής Υποδομής.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών.
13. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά−

δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Μη−
χανικών ή ΤΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοίκηση 
Μονάδων ΟΤΑ. 

• Τµήµα Περιβάλλοντος.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Μηχανικών ή 
ΤΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων 
ΟΤΑ ή ΔΕ Δενδροκηπουρών – Δενδροκόμων – Κηπουρών 
– Ανθοκόμων ή ΔΕ Διοικητικού.

• Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου Βόρειου Τομέα.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Μηχανικών ή 
ΤΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων 
ΟΤΑ ή ΔΕ Δενδροκηπουρών – Δενδροκόμων – Κηπουρών 
– Ανθοκόμων ή ΔΕ Διοικητικού.

• Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου Κεντρικού και Νότιου 
Τομέα.

Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 
ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Μηχανικών ή 

ΤΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων 
ΟΤΑ ή ΔΕ Δενδροκηπουρών – Δενδροκόμων – Κηπουρών 
– Ανθοκόμων ή ΔΕ Διοικητικού.

• Τµήµα Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπη−
ρεσιών Περιβάλλοντος.

Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 
ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή 
ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Γεωπόνων ή ΔΕ Τεχνικών ή ΔΕ Ηλε−
κτρολόγων ή ΔΕ Δενδροκηπουρών – Δενδροκόμων – Κη−
πουρών – Ανθοκόμων ή ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας.

14. Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά−

δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε−
χνικών ή ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Μηχα−
νικών ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού 
– Λογιστικού.

• Τµήµα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης.

Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 
ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών 
ή ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ 
Γεωπόνων ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ 
ή ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας ή ΔΕ Διοικητικού.

• Τµήµα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώ−
σιμων Υλικών.

Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 
ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών 
ή ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ 
Γεωπόνων ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ 
ή ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας ή ΔΕ Διοικητικού.

• Τµήµα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδι−
κών Συνεργείων.

Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 
ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτεχνικών 
ή ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ 
Γεωπόνων ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ 
ή ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας ή ΔΕ Διοικητικού.

15. Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής 
Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά−

δους: ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ή ΠΕ Διοικητικού ή 
ΠΕ Ιατρών ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ Διοίκηση 
Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ 
Διοικητικού – Λογιστικού.

• Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής 
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ή ΤΕ Κοι−
νωνικών Λειτουργών ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ 
Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 
ή ΔΕ Διοικητικού.

• Τµήµα Εφαρμογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προ−
στασίας.

Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 
ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνικών Επι−
στημών ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Διοι−
κητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού.

• Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας 
Υγείας.

Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 
ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ή ΠΕ Διοικητικού 
ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Κοινωνικών Λει−
τουργών ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού 
– Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού.
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16. Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά−

δους: ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Γεωτε−
χνικών ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Κοινω−
νικών Επιστημών ή ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων ή ΤΕ 
Μηχανικών ή ΤΕ Γεωτεχνικών ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων 
ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός.

• Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εμπορικών 
∆ραστηριοτήτων.

Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 
ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού 
ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ 
Διοικητικός – Λογιστικός ή ΔΕ Διοικητικού.

• Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής και Τουριστικής Ανά−
πτυξης.

Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 
ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Περιβάλλοντος 
ή ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων ή 
ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Γεωτεχνικών ή ΤΕ 
Διοικητικός – Λογιστικός ή ΔΕ Διοικητικού.

• Τµήµα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνικών Επι−
στημών ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού 
– Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού.

17. Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νέας Γενιάς.

Μία θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από τους κλά−
δους: ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ή ΠΕ 
Αρχαιολόγων ή ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
ή ΠΕ Καθηγητών ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ 
Βιβλιοθηκονόμων ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ 
Διοικητικού – Λογιστικού.

• Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ή ΠΕ Κα−
θηγητών ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ Διοίκηση 
Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Δι−
οικητικού.

• Τµήµα Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ή ΠΕ Φυ−
σικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων 
ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών ή ΔΕ Διοικητικού.

• Τµήµα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Αρχαιολόγων ή ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών ή ΔΕ Διοικητικού.

• Τµήµα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης.
Μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος από τους κλάδους: 

ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων ή ΠΕ Καθηγητών ή ΠΕ Διοικητικού 
ή ΠΕ Μουσικών ή ΠΕ Μουσικολογίας ή ΤΕ Βιβλιοθηκο−
νόμων ή ΤΕ Διοίκηση Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού 

– Λογιστικού ή ΤΕ Μουσικών ή ΔΕ Μουσικών ή ΔΕ Δι−
οικητικού. 

Η αναπλήρωση Προϊστάμενου Διεύθυνσης και Προϊ−
στάμενου Τμήματος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 100 
του Ν. 3584/2007, όπως αυτός ισχύει εκάστοτε.

Μέρος Ε΄: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο αριθμός των θέσεων και ο κλάδος – κατηγορία 
– ειδικότητα του υπηρετούντος προσωπικού με σχέση 
εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου που αναφέρονται παρακάτω δημιουρ−
γήθηκαν με βάση το υπ. αριθμ. 252/τευχ. Β΄/2011 ΦΕΚ, 
στο οποίο δημοσιεύτηκε η διαπιστωτική πράξη 2011 
του Καλλικρατικού Δήμου Αχαρνών και του υπ. αριθμ. 
πρωτ. 66063/2011 εγγράφου της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών (ημερομηνία αναφοράς είναι η 28/07/2011). 
Επίσης λήφθηκαν υπόψη οι ΟΕΥ του πρώην Δήμου 
Αχαρνών (532/τευχ.Β΄/2004/ΦΕΚ, όπως τροποποιήθηκε 
με το 1728/τευχ.Β΄/2005/ΦΕΚ, το 1881/τευχ.Β΄/2005/ΦΕΚ 
και το 1196/τευχ.Β΄/2009/ΦΕΚ) και πρώην Δήμου Θρακο−
μακεδόνων (992/τευχ.Β΄/2010/ΦΕΚ).

I. Ειδικές Θέσεις.
Ορίζονται οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού:
1. Μία (1) θέση Γενικού Γραµµατέα.
2. Μία (1) θέση Ιδιαίτερου Γραµµατέα ∆ηµάρχου. 
3. Έξι (6) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνερ−

γατών ή Επιστημονικών Συνεργατών. 
4. Μία (1) θέση Δημοσιογράφου
5. Τέσσερις (4) θέσεις ∆ικηγόρων.
Οι θέσεις αυτές εξειδικεύονται:
α) Μία (1) θέση δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω.
β) Μία (1) θέση δικηγόρου παρ’ Εφέταις.
γ) Μία (1) θέση δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις
δ) Μία (1) θέση Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου.
II. Οργανικές Θέσεις Με Σχέση Εργασίας Δημοσίου 

Δικαίου.
Οι θέσεις του µονίµου προσωπικού του ∆ήµου διακρί−

νονται στις εξής κατηγορίες: 
α) Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). 
β) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). 
γ) ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε). 
δ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). 
Τα προσόντα διορισµού περιγράφονται στο Π.∆. 

37α/1987, στο Π.Δ. 22/90 και στο Π.∆. 50/2001, όπως 
εκάστοτε ισχύουν. 

Η στήλη «ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/370Μ/2008 ΠΡΟ−
ΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ» αφορά πλήρωση οργανικών θέσεων μό−
νιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας οι οποίες 
προκηρύχθηκαν με την υπ. αριθμ. 1/370Μ/2008 προκήρυ−
ξη του Δήμου Αχαρνών η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
με αριθμ. 578/2011τεύχος προκυρήξεων ΑΣΕΠ. 

1. Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπά−
γονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 
παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ 1/370Μ/2008 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΘΡ. 
183 Ν. 3584/07 ΚΑΙ 
ΑΡΘΡ. 9 Ν. 3920/11

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
AΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 0 0 0 2 2
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ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟ−
ΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0 0 0 1 1

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 0 0 0 2 2
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

0 0 0 1 1

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩ−
ΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 0 0 0 1 1

ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟ−
ΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

0 0 0 1 1

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 0 0 0 2 2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

0 0 0 2 2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6 0 2 3 11
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 0 0 1 2

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

0 0 0 1 1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 0 0 0 1 1

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 0 0 0 2 2
ΝΟΜΙΚΗΣ 0 0 0 2 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 2 0 1 4
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 0 0 0 3 3
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 2 0 1 7

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

0 0 0 1 1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

0 0 0 2 2

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 1 0 1 4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 1 0 2 4
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 2 0 1 11

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 0 0 0 1 1
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ−
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 1 0 1 5

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 0 0 2 3
ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0 0 0 1 1

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
& ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

0 0 0 1 1



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40281

ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 0 0 1 2
ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 0 0 2 3
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 0 0 0 1 1

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΙΑΤΡΩΝ 0 0 0 2 2
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 0 0 0 1 1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 0 0 0 4 4
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 5 0 0 1 6

Σύνολο ΠΕ 34 9 2 52 97

2. Στην κατηγορία Τεχνολογικής εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι πα−
ρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ 1/370Μ/2008 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 0 0 2 2
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1 0 0 1
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ 0 5 4 9
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0 0 2 2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 11 2 2 15
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 1 2 4
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 0 0 1 1
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1 0 0 1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 0 1 2
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 0 1 2 3
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ 0 0 1 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 2 2 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 0 0 2 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7 2 2 11
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 1 1 3
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 0 0 1 1
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 0 0 1 1

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ − ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2 1 3 6
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 0 0 1 1
ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 0 0 2 2
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 0 0 2 2
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 0 0 3 3
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3 0 2 5
Σύνολο ΤΕ 29 15 39 83
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3. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέ πονται αντίστοιχα 
οι παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ 1/370Μ/2008 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΑΡΘΡ. 183
Ν. 3584/07

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕ−
ΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

2 0 0 0 2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 65 0 4 10 79
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 0 0 0 2
ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ 0 0 0 1 1
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7 0 0 0 7
ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 1 0 0 0 1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 5 2 0 1 8
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 0 1 0 2 3

ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ – 
ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ – 
ΚΗΠΟΥΡΩΝ − ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ

9 0 0 2 11

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 2 0 2 5

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 31
21 (11 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ−
ΤΟΦΟΡΩΝ, 
10 ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ)

0 11 63

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Η/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ 1 0 0 1 2

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 12 0 0 2 14
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 0 0 0 1 1
ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 0 0 0 3 3

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 2 0 0 0 2
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ − 
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 6 0 0 5 11

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 1 0 0 2 3
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 6 0 0 2 8
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 1 2 0 3 6

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 21 0 0 1 22

Σύνολο ΔΕ 173 28 4 49 254

4. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι πα−
ρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

ΔΕΣΜΕΥΜΕ−
ΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
1/370Μ/2008 ΠΡΟΚΗ−
ΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΕΝΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΡΓΑΝΙ−
ΚΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 0 0 3
ΚΛΗΤΗΡΩΝ − ΘΥΡΩΡΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 3 0 5 8

ΝΕΩΚΟΡΩΝ 0 0 1 1
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ΤΕΧΝΙΚΟ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 0 0 1
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

0 2 10 12

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 66 50 50 166

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 0 0 10 10

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 6 20 20 46

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 2 0 1 3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΗΣ 0 0 1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 0 0 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1 0 0 1
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ 3 5 10 18
Σύνολο ΥΕ 86 77 108 271

III. Οργανικές Θέσεις με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

ΠΕ − ΜΟΥΣΙΚΩΝ 1

ΤΕ − ΜΟΥΣΙΚΩΝ 2

ΔΕ − ΜΟΥΣΙΚΩΝ 3

Σύνολο 6 6

IV. Οργανικές Θέσεις με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Ειδικού Επιστημονικού Προσω−
πικού

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΩΝ

ΠΕ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 0 3

ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 0 3

ΠΕ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 0 2

ΠΕ − ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 0 2

Σύνολο 0 10

V. Προσωρινές Θέσεις με Σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

ΔΕ − ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 2

ΔΕ − ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ − ΕΞΟΔΩΝ 4

ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1

Σύνολο 7

Οι θέσεις αυτές εφόσον κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο, καταργούνται
VI. Προσωποπαγής Θέσεις με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕ − ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 1

ΔΕ – ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ 1

ΔΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 64
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ΔΕ − ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5

ΔΕ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 1

ΔΕ − ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 32

ΔΕ − ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4

ΔΕ − ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1

ΔΕ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΔΕ − ΚΗΠΟΥΡΩΝ 2

ΔΕ − ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1

ΔΕ − ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1

ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ 22

ΔΕ − ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 3

ΔΕ − ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 3

ΔΕ − ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1

ΔΕ – ΤΕΧΝΙΤΩΝ 10

ΔΕ – ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1

ΔΕ – ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 10

ΔΕ – ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 2

ΔΕ – ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 18

ΔΕ – ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 2

ΔΕ − ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2

ΔΕ − ΦΥΛΑΚΩΝ 6

ΔΕ − ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 10

ΠΕ − ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 2

ΠΕ − ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΕ − ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΠΕ − ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1

ΠΕ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3

ΠΕ − ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΠΕ − ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΠΕ − ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1

ΤΕ − ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 2

ΤΕ − ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1

ΤΕ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6

ΤΕ – ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1

ΤΕ − ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΤΕ − ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3

ΥΕ − ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 37

ΥΕ − ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1

ΥΕ − ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40285

ΥΕ − ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1

ΥΕ − ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1

ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2

ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 36

ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 3

ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 3

ΥΕ − ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2

ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 3

ΥΕ − ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 45

ΥΕ – ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2

ΥΕ − ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ 5

Σύνολο 372

VII. Θέσεις Με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι−
σμένου Χρόνου

1. Τριάντα (30) θέσεις προσωπικού διαφόρων ειδικο−
τήτων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών Αντα−
ποδοτικού Χαρακτήρα με σύμβαση διάρκειας έως οκτώ 
μήνες (άρθρα 168 και 205 παρ. 2 του Ν. 3584/2007).

2. Πενήντα (50) θέσεις προσωπικού οποιασδήποτε ειδι−
κότητας (με σύμβαση διάρκειας έως δύο μήνες) για την 
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών (άρθρο 206 του Ν. 3584/2007).

3. Δέκα (10) θέσεις προσωπικού διαφόρων ειδικοτή−
των, σύμφωνα με τις εκάστοτε εμφανιζόμενες ανάγκες, 
για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή 
πρόσκαιρων αναγκών (με σύμβαση διάρκειας έως οκτώ 
μήνες, άρθρο 205 του Ν. 3584/2007).

4. Δεκαπέντε (15) θέσεις εργατικού και τεχνικού προ−
σωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατά άτομο το 
μήνα (άρθρο 210 του Ν. 3584/2007).

5. Δεκαπέντε (15) θέσεις προσωπικού με σύμβαση 
διαρκούς ή διακεκομμένης απασχόλησης συνολικής 
διάρκειας έως εκατόν τριάντα πέντε εργάσιμες ημέ−
ρες ετησίως για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία 
(άρθρο 209 του Ν. 3584/2007).

6. Είκοσι (20) θέσεις προσωπικού με σύμβαση διάρ−
κειας έως οκτώ μήνες για απρόβλεπτες και επείγουσες 
ανάγκες (σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σει−
σμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, άρθρο 212 
του Ν. 3584/2007).

7. Δέκα (10) θέσεις προσωπικού με σύμβαση διάρκει−
ας έως ένα έτος για κάλυψη αναγκών προγραμμάτων 
ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από 
διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων ή 
προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση 
υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς 
(άρθρο 205 παρ. 1 του Ν. 3584/2007).

Μέρος ΣΤ΄: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Κατά την έναρξη του ισχύος του Παρόντος Οργανι−
σμού οι υπηρετούντες στο Δήμο υπάλληλοι κατατάσσο−
νται στις αντίστοιχες θέσεις των σχετικών κλάδων.

2. Η κατανομή του προσωπικού στις επιμέρους οργανικές 
μονάδες γίνεται με απόφαση του Δημάρχου, λαμβάνοντας 
υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων, τα προσό−
ντα, την πείρα και τις ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων.

3. Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού αρχίζει από τη 
δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οπότε 
παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Α. Από την απόφαση αυτή για το τρέχον έτος 2011 

(από 01/08/2011 έως 31/12/2011) προκαλείται δαπάνη 
ύψους 3.953.245,84 € που θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 10−
6011.001, 10−6011.002, 10−6013.001, 10−6013.002, 10−6021.001, 
10−6021.002, 10−6051, 10−6052, 10−6055, 15−6011.001, 15−
6011.002, 15−6021.001, 15−6021.002, 15−6051, 15−6052, 20−
6011.001, 20−6011.002, 20−6021.001, 20−6021.002, 20−6051, 
20−6052, 25−6011.001, 25−6011.002, 25−6051, 30−6011.001, 
30−6011.002, 30−6021.001, 30−6021.002, 30−6051, 30−6052, 
30−6055, 35−6011.001, 35−6011.002, 35−6021.001, 35−6021.002, 
35−6051, 35−6052, 50−6011.001, 50−6011.002, 50−6021.001, 
50−6021.002, 50−6051 και 50−6052, του προϋπολογισμού 
του Δήμου Αχαρνών. Για τα επόμενα έτη προκαλείται 
ετήσια δαπάνη ύψους 9.487.790,00 € η οποία θα προ−
βλεφθεί στους αντίστοιχους Κ.Α. των προϋπολογισμών 
αυτών. Σημειώνεται ότι η μελλοντική επιβάρυνση του 
προϋπολογισμού του Δήμου συναρτάται με τον εκάστο−
τε ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και δεν είναι 
δυνατό να υπολογιστεί με ακρίβεια, παρά μόνο κατά 
προσέγγιση σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα.

Β. Οι νέες οργανικές θέσεις που προβλέπονται από 
τον παρόντα οργανισμό καθώς και το κόστος αυτών 
διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Κατηγορία Εκπαίδευσης Αριθμός Νέων Θέσεων Κόστος Ετήσιας Δαπάνης Νέων Οργανικών 
Θέσεων

ΠΕ 62 2.685.592,00 €
ΤΕ 39 1.611.246,00 €
ΔΕ 49 1.798.888,00 €
ΥΕ 108 3.392.064,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 258 9.487.790,00 €
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02027091111110060*

Τα τακτικά έσοδα των ετών 2009 – 2010, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 41586/2011 βεβαίωση του Τμήματος 
Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου Αχαρνών είναι:

Πρώην Δήμος 2009 2010 Μέσος Όρος Τακτικών 
Εσόδων 2009 − 2010

Αχαρνών 39.931.406,69 € 35.162.787,46 € 37.547.097,08 €

Θρακομακεδόνων 1.900.015,50 € 2.276.698,11 € 2.088.356,81 €

Σύνολο 41.831.422,19 € 37.439.485,57 € 39.635.453,88 €

Το συνολικό ετήσιο κόστος των προτεινόμενων οργανικών θέσεων είναι 9.487.790,00 € και είναι μικρότερο του 
50% του μέσου όρου των τακτικών εσόδων 2009 και 2010, δηλαδή του ποσού των 39.635.453,88/2= 19.817.726,94 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Γενική Διευθύντρια

Β. ΚΟΡΔΑΤΟΥ  
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