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ΜΕΡΟΣ 2:
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

I. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΑΡΘΡΟ 1:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

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 διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
και κάθε άλλου νόμου.

ΑΡΘΡΟ 2:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

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 από−
φασή του, οι οποίες 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 περι−
οδικών στόχων και προγραµµάτων που αποφασίζονται 
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 ∆ιευθυντή.

ii. Προΐσταται όλου του 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 των θεμάτων από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες 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 περιοδικών 
απολογισμών δράσης του ∆ήµου σύμφωνα με τα αντί−
στοιχα 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.

ΑΡΘΡΟ 3:
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

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 τον Δήμαρχο και τη δι−
εκπεραίωσή τους. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και 
γραµµατειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις 
Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστη−
μονικών Συνεργατών. Συντάσσει τις μελέτες παροχής 
υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, προδιαγραφές 
και ενδεικτικός προϋπολογισμός) προμηθειών, για την 
εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης 
τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία και τις οποίες 
αποκλειστικά διαχειρίζεται.

ΑΡΘΡΟ 4:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

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 την διαβιβάζει. Παρα−
λαμβάνει τους φακέλους των εγγράφων που πρέπει να 




