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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ 
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ 
ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΕΙΟΤ  

 

ΑΡΗΘΜ.ΠΡΧΣ: 15613/11-12-2017 

Σξνπνπνίεζε Ο.Δ.Τ. Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ. 

 

Γήκαξρνο: Κνπηζάθηεο Παλαγηψηεο 

 

ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

Πξφεδξνο: Υηψηεο Γεκήηξηνο  

Αληηπξφεδξνο : Καηζηθφο Απφζηνινο   

Γξακκαηέαο: Κνπηζειίλεο Πξνθφπηνο    

  

ΠΑΡΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΟΤΛΓΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

2.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ  

3. ΚΟΝΣΟΓΗΧΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

4.ΑΛΣΗΝΖ ΑΝΔΣΖ  

5.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

6.ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ  

7. ΚΑΟΤΝΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  

8.ΡΔΠΑΝΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

9.ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΗΑ  

10.ΜΠΡΗΕΖ ΘΔΟΓΧΡΟ  

11.ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ  

12.ΚΑΜΠΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

13.ΣΑΠΡΑΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

14. ΚΟΤΡΔΛΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ    

15.ΥΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΜΑΡΗΝΟ  

ΑΠΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΒΑΣΑΡΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 23.11.2017 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 14ε 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ : 289ε 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΑΖ : 23.11.2017 
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2.ΛΔΒΔΝΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  

3.ΛΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ:  

1.ΦΑΘΑ ΓΔΧΡΓΗΟ - Γ.Κ. ΕΑΓΟΡΑ  

2.ΥΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ -Σ.Κ. ΠΟΤΡΗΟΤ  

3. ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - Σ.Κ. ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΖ  

4. ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΣΔΦΑΝΟ - Σ.Κ. ΑΝΖΛΗΟΤ  

5.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ - Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

6.ΑΛΣΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ – ΒΔΡΓΟ  - Σ.Κ. ΚΗΟΤ  

7.ΜΑΜΟΤΡΖ  ΔΤΑΓΓΔΛΟ - Σ.Κ. ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

8.ΝΑΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ - Σ.Κ. ΣΑΓΚΑΡΑΓΑ  

ΑΠΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ :  

1. ΝΑΝΟ ΚΧΝ/ΝΟ - ΔΚΠΡΟΧΠΟ Σ.Κ. ΞΟΤΡΤΥΣΗΟΤ.  

 

  χκθσλα κε ηε κε αξηζκφ πξση : 14688/17-11-2017  έγγξαθε πξφζθιεζε 

ηνπ  θ. Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε θαηά ηα λφκηκα θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 

Ν. 3852/2010.  

Ο Γήκαξρνο θ. Κνπηζάθηεο Παλαγηψηεο, πξνζθιήζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 67 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη παξέζηε ζηελ ζπλεδξίαζε. 

Ο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. Κνπηζειίλεο Πξνθφπεο, 

πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Καηφπηλ ηνχηνπ, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3463/2006, 

ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζκνχ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ 

πξνβιέπνπλ ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζε 

πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, ηνλ θ. Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

αλαπιεξψλεη, ζηελ παξνχζα ζπλεδξίαζε, θη έσο ηελ πξνζέιεπζε ηνπ, ν πξψηνο ζε 

ζεηξά πιεηνςεθψλ χκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ, θ. νπιδάηνο 

Απφζηνινο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Μπξίδεο Θεφδσξνο, πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζπδήηεζεο  ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ εξσηήζεσλ κεηά ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. Κνπηζειίλεο Πξνθφπεο, 

πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. Αλειίνπ θ. Μαξγαξίηεο ηέθαλνο, 

πξνζήιζε κεηά ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
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Πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν θ. Πξφεδξνο 

ελεκέξσζε ην ζψκα ζρεηηθά κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 3310/16-10-2017 έγγξαθν ηεο 

ΚΔΓΔ κε ην νπνίν ελεκέξσλε ηνπο Γεκάξρνπο θαη ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα γηα ηηο 

εξγαζίεο ηνπ Δηήζηνπ Σαθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΔ. Δπίζεο δε, ελεκέξσζε ην 

ζψκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζεο ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2017, ζην Δληαίν 

Γεκνηηθφ ρνιείν Εαγνξάο «Ρήγαο Φεξαίνο», απφ ηνλ Αγξνηηθφ πλεηαηξηζκφ 

Εαγνξάο. 

Μεηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Γεκνηηθφο 

χκβνπινο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Μπξίδεο Θεφδσξνο δήισζε φηη πνιιέο 

απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, νη νπνίεο πξνσζνχληαη ζηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, δελ πινπνηνχληαη θαη δήηεζε ελεκέξσζε σο πξνο απηφ απφ 

ηνλ θ. Γήκαξρν. 

Απαληψληαο ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο, θ. Κνληνγηψξγνο Απφζηνινο, 

ηφληζε φηη παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα γίλνληαη πνιιέο αηηήζεηο απφ δεκφηεο 

ζρεηηθά κε δξφκνπο. Γπζηπρψο νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ είλαη 

πεξηνξηζκέλεο θαη καο επηηξέπεηαη λα πινπνηήζνπκε κφλν ηα αλαγθαία. Καθψο 

παίξλνπκε θάπνηεο απνθάζεηο θαη ηηο πξνσζνχκε ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 

Γήκνπ, ζηελ νπνία ππάξρεη κφλν έλαο κεραληθφο. 

Ζ Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία, ηφληζε φηη πξέπεη λα γίλεηαη 

ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ  θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε κηαο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. ηελ Γ.Δ. Εαγνξάο, έρνπκε ππθλφ νηθηζκφ θαη κεγάιεο 

απαηηήζεηο ζε αγξνηηθή νδνπνηία, ελψ ζηε Γ.Δ. Μνπξεζίνπ έρνπκε πην αξαηφ νηθηζκφ 

θαη απαηηνχληαη δηάθνξεο κηθξέο παξεκβάζεηο. 

Ο επηθεθαιήο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. 

Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο δήισζε φηη ν ξφινο ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ είλαη λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ησλ δεκνηψλ κε έξγα 

πξνηεξαηφηεηαο. 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο, έζεζε 

ππφςε ηνπ ζψκαηνο, πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 

ππφκλεκα ηεο Δπηηξνπήο Αγψλα Πνπξίνπ γηα ηνπο Γαζηθνχο Υάξηεο, ην νπνίν 

αλαγλψζζεθε απφ ηνλ ίδην πξνο ελεκέξσζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

θαηαγξάθεηαη απηνιεμεί ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο θαη κε 

ην νπνίν δεηείηαη ε δηνξγάλσζε ζρεηηθήο ελεκεξσηηθήο εθδήισζεο, πξηλ απφ ηελ 

θχξσζε ηνπ δαζηθνχ ράξηε Ν. Μαγλεζίαο, απφ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - 

Μνπξεζίνπ.  

Ζ Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία, απνρψξεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ πκβνχισλ πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηακαξηπξφκελε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλεμάξηεηνπ 
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Γεκνηηθνχ πκβνχινπ θ. Υηψηε Γεκήηξηνπ - Μαξίλνπ πξνο ηνλ επηθεθαιή ηεο 

ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Σζαπξάδε Βαζίιεην. Με δήισζή ηεο, κεηά ηε ιήμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο, ηελ νπνία θαηέζεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

αλέθεξε ηα εμήο : 

Θεσξψ αληηδεκνθξαηηθή θαη θαθνπνηεηηθή ηελ επίζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνχινπ θ. Υηψηε Γεκήηξηνπ - Μαξίλνπ πξνο ηνλ επηθεθαιή ηεο Λατθήο 

πζπείξσζεο θ. Σζαπξάδε Βαζίιεην, ελάληηα ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ζηνλ Κψδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ. πγθεθξηκέλα ζε φξζηα ζέζε 

σξπφκελνο θαη απεηιψληαο ηνλ, ηνλ δηέηαμε λα θχγεη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη 

ηνλ εγθαινχζε γηα ηελ έληαμή ηνπ ζε λφκηκν θφκκα (Κ.Κ.Δ.). 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο 

απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ 

πκβνχισλ πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνχ πξψηα 

απάληεζε ζηνπο ηζρπξηζκνχο θαη ζηηο δηακαξηπξίεο ηεο Γεκνηηθήο πκβνχινπ θ. 

Υξηζηνδνχινπ Γεσξγίαο, φπσο αλαιπηηθά θαηαγξάθεηαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. Πνπξίνπ θ. Υηψηεο Νηθφιανο, 

απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ 

πκβνχισλ πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, καδί κε ηνλ 

Γεκνηηθφ χκβνπιν θ. Υηψηε Γεκήηξην - Μαξίλν. 

Σν 54ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε ζην ηέινο ηεο 

ζπλεδξίαζεο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 55νπ θαη ηνπ 56νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   

  Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 14εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, πνπ ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο -Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 23.11.2017, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 

18:00. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο.  

ηε πλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Σζφγθα Αηθαηεξίλε, 

γηα ηε ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.  

 

ΘΔΜΑ : 1ν 

Σξνπνπνίεζε Ο.Δ.Τ. Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ. 
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Ο θ. Πξφεδξνο, έζεζε ππφςε ηνπ ζψκαηνο ηελ ππ’ αξηζκ. 17/2017 Απφθαζε 

ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, ε νπνία έρεη σο 

αθνινχζσο: 

**************************** 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ- ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
Αξηζκ. Απφθ.: 17/2017 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  
Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο πλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο  

 Σνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ 
 
ΘΔΜΑ 1ν: Λήςε απφθαζεο πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ 
 
ηελ Σζαγθαξάδα ζήκεξα 13ε  Ννεκβξίνπ 2017  εκέξα    θαη ψξα 12:00΄ ην κεζεκέξη  
ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ ζηελ Εαγνξά ζπλήιζε ζε 
Σαθηηθή   πλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή  ηνπ Γήκνπ  Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ 
χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. Πξση ΓΤ/9-11-2017  έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 
ηεο ε νπνία επηδφζεθε θαηά ηα λφκηκα , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 62 ηνπ 
Ν. 3852/2010. 
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία , δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν πέληε (5) 
κειψλ, παξαβξέζεθαλ ζηελ ζπλεδξίαζε πέληε (5) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη: 

1. Κνπηζάθηεο Παλαγηψηεο  (Πξφεδξνο ) 
2. νπιδάηνο Απφζηνινο  
3. Κνληνγηψξγνο Απφζηνινο    
4. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο 
5. Μαξγαξίηεο Κσλζηαληίλνο   

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ     θ. 
Γεξκάλε Πελειφπε.  
 
Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 1ν  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ηνπ 
ψκαηνο, ηελ ππ’ αξηζκ. 14441/13-11-17 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ & Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ 
Τπεξεζηψλ, Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: 
 
 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ  
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

     ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ  
            ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ 

  
 

Εαγνξά,    13-11-2017 
Αξηζ.Πξση.: 14441 

 

 
Σαρ. Γ/λζε     : Εαγνξά  Πειίνπ 
Σαρ. Κσδ.      : 370 01 
Πιεξνθνξίεο : Γάθε ππξηδνχια 
Σειέθσλν      : 2426.350.124 
Fax                  : 2426.0.23.560 
E-mail: gakisp.dim.z.m@gmail.com 

 ΠΡΟ:  
1. Μέιε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 
Γήκνπ Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ:  
Αληηδήκαξρν θ. Κνληνγηψξγν Απφζηνιν 
Αληηδήκαξρν θ. Μαξγαξίηε Κσλ/λν 
Αληηδήκαξρν θ. Ρεπαλίδε Βαζίιεην 
Αληηδήκαξρν θ. νπιδάην Απφζηνιν  

mailto:dzag.mour@gmail.com
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 ΚΟΗΝ.:    
1.Πξντζηακέλε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ-ΚΔΠ 

θ. Σζφγθα Αηθαηεξίλε 
2. Πξντζηάκελν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
      θ. Καηαπίδε Παλαγηψηε 
3. Πξντζηάκελν Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
θ. Κνπαηζάξε Γήκν  

 
ΘΔΜΑ: «Πεξί έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-

Μνπξεζίνπ». 
 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ζη΄ ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α’ 

87/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», νξίδεηαη φηη κία απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο είλαη θαη ε εηζήγεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ ζρεδίνπ 
ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ (Ο.Δ.Τ.). 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1-4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 
3584/2007 (ΦΔΚ 143 Α΄/28-6-2007) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ 
θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ» νξίδνληαη ηα εμήο: 

 
«1. Με ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο θαζνξίδνληαη ε εζσηεξηθή δηάξζξσζε 
ησλ ππεξεζηψλ ζε Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία, 
νη αξκνδηφηεηεο ηνπο θαη νη ζέζεηο θαηά θαηεγνξίεο θαη θιάδνπο πξνζσπηθνχ. 
Δπίζεο, νξίδνληαη νη θιάδνη ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ ησλ νπνίσλ νη ππάιιεινη θξίλνληαη γηα 
ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ ησλ θαηά πεξίπησζε νξγαληθψλ κνλάδσλ, 
αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θιάδνπ θαη ην αληηθείκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
νξγαληθψλ κνλάδσλ. 
2. Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Κνηλνηηθνχ ή Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ςεθίδνληαη νη 
Οξγαληζκνί Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ησλ Γήκσλ, Κνηλνηήησλ, Γεκνηηθψλ θαη 
Κνηλνηηθψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Ηδξπκάησλ θαη πλδέζκσλ 
Γήκσλ θαη Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, αληίζηνηρα. Ζ απφθαζε εγθξίλεηαη κε πξάμε ηνπ 
Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο χζηεξα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ Τπεξεζηαθνχ 
πκβνπιίνπ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
3. Ζ ζχζηαζε ζέζεσλ πξνζσπηθνχ κε ηνπο Οξγαληζκνχο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο 
ησλ Ο.Σ.Α. γίλεηαη κεηά απφ εθηίκεζε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη γηα ηε ζχζηαζε θάζε λέαο νξγαληθήο ζέζεο ζα πξέπεη ν κέζνο φξνο 
ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ λα είλαη δηπιάζηνο ηνπ πνζνχ ζην 
νπνίν αλέξρεηαη ε εηήζηα δαπάλε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ θαηαιεθηηθνχ θιηκαθίνπ 
ησλ πξνηεηλφκελσλ λέσλ ζέζεσλ πνιιαπιαζηαδφκελεο ηεο δαπάλεο απηήο επί δχν. 
4. Με ηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, ζε Γήκνπο πνπ έρνπλ πιεζπζκφ 
50.000 θαηνίθνπο θαη άλσ, θαζψο θαη ζε πλδέζκνπο κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ 
κειψλ ηνπο πάλσ απφ 300.000 θαηνίθνπο κπνξεί λα ζπζηαζεί κία Γεληθή Γηεχζπλζε. 
Δηδηθά ζην Γήκν Αζελαίσλ κπνξεί λα ζπζηαζνχλ κέρξη ηξεηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, γηα 
δε ηνπο Γήκνπο Πεηξαηψο, Νηθαίαο, Πεξηζηεξίνπ, Καιιηζέαο, Θεζζαινλίθεο, Λάξηζαο, 
Ζξαθιείνπ Κξήηεο, Πάηξαο, Βφινπ θαη Ησαλλίλσλ, κέρξη δχν Γεληθέο Γηεπζχλζεηο. 
6. ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ Ο.Σ.Α., απαηηείηαη 
ε πξφζιεςε ππαιιήισλ θιάδσλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο, 
ε νλνκαζία ηνπ θιάδνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηε ιεηηνπξγία πνπ ζα θαιπθζεί θαη ηα 
ζρεηηθά ηππηθά πξνζφληα.» 

 
Ο ηζρχσλ Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-

Μνπξεζίνπ, ηνπ νπνίνπ επηρεηξείηαη ε ηξνπνπνίεζε, ςεθίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
245/2012 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ, κε 
ηελ νπνία πξνζαξκφζηεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ 
Ν. 4024/2011, θαη 34 παξ. 2 ηνπ Ν.4024/2011 «Σπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν 
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ 
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015» (ΦΔΚ 226/Α΄/27-
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10-2011), πεξί θαηάξγεζεο/δηαηήξεζεο θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ κφληκνπ 
πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ 
πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ αληίζηνηρα. 
Δγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ.20559/239279/27-11-2012 απφθαζε ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηέσο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο θαη 
δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 3321/Β΄/12-12-2012.  

Πξφζθαηα, ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ έρνπλ επηβάιεη νη λέεο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.4479/2017 (ΦΔΚ 94/29.06.2017 ηεχρνο A'): 
«Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.2725/1999 (Α΄ 121) θαη άιιεο δηαηάμεηο», ην Γεκνηηθφ 
πκβνχιην πξνρψξεζε ζηε ιήςε ηεο ππ’αξηζκ.156/11-07-2017 απφθαζεο γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-
Μνπξεζίνπ σο πξνο  ηε ζχζηαζε έληεθα (11)λέσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ κε ζρέζε 
εξγαζίαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ αληαπνδνηηθψλ 
ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο ελ γέλεη. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε Γ.., εγθξίζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ.9728/118206/22-08-
2017 απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο 
Διιάδαο θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ: 3056/η. Β΄/05-
09-2017). 

 
Σν Σαθηηθφ Πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ πνπ ππεξεηεί 

ζήκεξα αλά θιάδν θαη εηδηθφηεηα παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  
 

Μφληκν Πξνζσπηθφ 

 

 

 

 

 

 

Α/A 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΔΚΠ/Ζ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

1.  
1 ΠΔ 

ΠΔ Μερ/θψλ 
Υσξνηαμίαο &  

Πεξηθ. 
Αλάπηπμεο 

2.  
2 ΠΔ 

ΠΔ 
Οηθνλνκνιφγσλ 

3.  
1 ΠΔ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 

4.  
1 ΣΔ 

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-
Λνγηζηηθνχ 

5.  
1 ΣΔ 

ΣΔ Γηνίθεζεο 
Μνλάδσλ 
Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο 

6.  
2 ΣΔ 

ΣΔ 
Γηεθπεξαίσζεο  

Τπνζέζεσλ 
Πνιηηψλ 

7.  
5 ΓΔ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

8.  
2 ΓΔ 

ΓΔ Υεηξηζηψλ 
Μεραλεκάησλ 

Έξγσλ 

9.  
1 ΓΔ 

ΓΔ Σερληηψλ 
(Τδξαπιηθψλ) 

10.  
3 ΤΔ 

ΤΔ Πξνζσπηθνχ 
Καζαξηφηεηαο 

19 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000027517_N0000027730_S0000135178
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000027517_N0000027730_S0000135178
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000027517_N0000027730_S0000135178
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000027517_N0000027730_S0000135178
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Πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ 

 

Α/A 
ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΔΚΠ/Ζ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

1.  
1 

ΣΔ 
ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-

Λνγηζηηθνχ 

2.  
1 

ΓΔ 
ΓΔ Τπαιιήισλ 

Γξαθείνπ 

3.  
1 

ΓΔ 
ΓΔ Γηνηθεηηθψλ-

Λνγηζηψλ 

4.  
7 ΓΔ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

5.  
1 ΓΔ 

ΓΔ Σερληηψλ 
(Τδξαπιηθψλ) 

 

6.  
1 ΓΔ 

ΓΔ 
Σερλίηεο Γεληθά 

7.  
1 

ΤΔ 
ΤΔ Γεληθψλ 

Καζεθφλησλ 

8.  
1 ΤΔ ΤΔ Δξγαηψλ 

9.  
1 

ΤΔ 
ΤΔ Δξγαηψλ 

Καζαξηφηεηαο 

10.  
6 ΤΔ 

ΤΔ 
Καζαξηζηψλ/ζηξηψλ 

21 

 
Δπίζεο, ζην άξζξν 19 ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ 

πξνβιέπνληαη ζαξάληα (40) ΘΔΔΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤΜΔ ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ 
ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε επνρηθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ θαζψο θαη γηα 
θάιπςε αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΑΛΛΑΓΔ 

 
Α. Λφγσ κεηαθνξάο ηεο αξκνδηφηεηαο ησλ Γήκσλ γηα ηελ παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ 
πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ γηα ηε ρνξήγεζε ή ηελ αλαλέσζε άδεηαο δηακνλήο, θαζψο θαη 
ηελ επίδνζε ζε απηνχο ησλ απνθάζεσλ, πνπ εθδίδνληαη ζε ζπλέρεηα ησλ ζρεηηθψλ 
αηηήζεσλ, ζηηο Τπεξεζίεο Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ 
Γηνηθήζεσλ, ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ησλ νπνίσλ απηνί ππάγνληαη κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4018/2011  «Ίδξπζε ππεξεζηώλ κηαο ζηάζεο θαη ζπλαθείο 
ξπζκίζεηο» ζα πξέπεη λα δηαγξαθεί απφ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ (άξζξν 9 – παξ.1) ην εδάθην (γ) πνπ αθνξά ζηηο 
αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Αιινδαπψλ. 

 
Β. Λφγσ επαλαθαζνξηζκνχ ησλ ζέζεσλ εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ, επηζηεκνληθψλ 
ζπλεξγαηψλ θαη εηδηθψλ ζπκβνχισλ ζηνπο ΟΣΑ Α' θαη Β' Βαζκνχ ζχκθσλα κε ηηο 
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δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ππνπαξ.Σ1.1.2 ηνπ Ν. 4093/2012 νη αληίζηνηρεο 
ζέζεηο γηα ηνλ Γήκν καο κεηψλνληαη απφ ηέζζεξεηο (4) ζε δχν (2) ζέζεηο, νπφηε ζα 
πξέπεη λα δηαγξαθνχλ  νη δχν (2) ζέζεηο Δηδηθψλ πκβνχισλ ή Δηδηθψλ 
πλεξγαηψλ ή Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ, φπσο απηέο εκθαλίδνληαη ζην άξζξν 15 
«Δηδηθέο Θέζεηο» ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ  Γήκνπ καο θαη ην άξζξν 15 ηνπ Ο.Δ.Τ. λα 
ηξνπνπνηεζεί σο εμήο: 
 

Άξζξν 15 
 

ΔΗΓΗΚΔ ΘΔΔΗ 
(α) Γχν (2) ζέζεηο Δηδηθψλ πκβνχισλ ή Δηδηθψλ πλεξγαηψλ ή Δπηζηεκνληθψλ 
πλεξγαηψλ. 

 
 
Γ.1) Απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Οξγαληθέο Θέζεηο κε ζρέζε 
Δξγαζίαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ έρνπλ θελσζεί έσο ζήκεξα, ρσξίο φκσο λα 
θαηαξγνχληαη, νη θάησζη: 

- 1 ζέζε ΠΔ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ, ιφγσ κεηάηαμεο κε ην Πξφγξακκα 
Δζεινληηθήο Δλδναπηνδηνηθεηηθήο Κηλεηηθφηεηαο 

- 1 ζέζε ΣΔ Σερλνιφγσλ Γεσπνλίαο (δσηθήο ή θπηηθήο παξαγσγήο), ιφγσ 
ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ πξνθαηφρνπ ηεο 

- 1 ζέζε ΓΔ Γηνηθεηηθνχ, ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ πξνθαηφρνπ ηεο  
- 2 ζέζεηο ΓΔ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ, ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ησλ 

πξνθαηφρσλ ηνπο  
- 1  ζέζε ΓΔ Σερληηψλ (Τδξαπιηθψλ) ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ πξνθαηφρνπ 

ηεο 
 

2) Δπίζεο, ππάξρεη κία (1) θελή Οξγαληθή Θέζε κε ζρέζε Δξγαζίαο 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, θιάδνπ ΓΔ Γηνηθεηηθνχ, γηα ηελ νπνία εθθξεκεί ε θάιπςή ηεο 
ιφγσ δηαδηθαζηψλ δηνξηζκνχ θαηφπηλ έθδνζεο απφθαζεο θαηαλνκήο πνπ βξίζθεηαη 
ζε εμέιημε. 

3) Δπηπιένλ, ππάξρεη κία (1) θελή Οξγαληθή Θέζε κε ζρέζε Δξγαζίαο 
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ,θιάδνπΓΔ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ, ε νπνία πξέπεη λα 
δηαγξαθεί  ιφγσ κεηάηαμεο ηνπ πξνθαηφρνπ ηεο κε κεηαθνξά ζέζεο ζηνλ Γήκν 
Βφινπ. 

 
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ζα πξέπεη λα πξνβνχκε ζηηο 

απαηηνχκελεο αιιαγέο ζην άξζξν 16 ηνπ ΟΔΤ θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 

Άξζξν 16 
ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΘΔΔΗ ΜΔ ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ:  
 

ΚΛΑΓΟ ΠΔ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟ-

ΜΔΝΧΝ 
ΘΔΔΧΝ 

(ΦΔΚ: 
3321/Β΄/12-

12-2012) 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΑΛΤΜΜΔΝΧΝ 

ΘΔΔΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΔΝΧΝ 

ΘΔΔΧΝ ΠΟΤ 
ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑ

Η 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΔΝΧΝ 

ΘΔΔΧΝ 
ΠΟΤ 

ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 
ΓΗΑΓΡΑΦΟΤ

Ν 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΝΔΧΝ 

ΘΔΔΧΝ 
ΚΑΣΟΠΗΝ 
ΣΡΟΠΟ-

ΠΟΗΖ-Ζ 
ΣΟΤ ΟΔΤ 

(ΦΔΚ: 
3056/η. 

Β΄/05-09-
2017) 

ΣΔΛΗΚΧ
 

ΓΗΑΜΟΡ
-

ΦΧΘΔΗ
Δ 

ΘΔΔΗ 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 1 1 0 0 0 1 

ΠΔ 
Οηθνλνκνιφγσλ 

2 2 0 0 0 2 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000018618_S0000076135
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ΠΔ Μεραληθψλ 
Υσξνηαμίαο θαη 
Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο 

1 1 0 0 0 1 

ΠΔ 
Σνπνγξάθσλ 
Μεραληθψλ 

1 0 1 0 0 1 

χλνιν ζέζεσλ 
ΠΔ  

5 4 1 0 0 5 

ΚΛΑΓΟ ΣΔ        

ΣΔ Σερλνιφγσλ 
Γεσπνλίαο 
(δσηθήο ή 
θπηηθήο 
παξαγσγήο) 

1 0 1 0 0 1 

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - 
Λνγηζηηθνχ 

1 1 0 0 0 1 

ΣΔ Γηνίθεζεο 
Μνλάδσλ 
Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο 

1 1 0 0 0 1 

ΣΔ 
Γηεθπεξαίσζεο 
ππνζέζεσλ 
πνιηηψλ 

2 2 0 0 0 2 

χλνιν ζέζεσλ 
ΣΔ 

5 4 1 0 0 5 

ΚΛΑΓΟ ΓΔ        

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 7 5 2 0 0 7 

ΓΔ Υεηξηζηψλ 
Μεραλεκάησλ 

Έξγσλ 
2 2 0 0 1 3 

ΓΔ Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ 

3 0 2 1 2 4 

ΓΔ Σερληηψλ 
(Τδξαπιηθψλ) 
 

2 1 1 0 0 2 

ΓΔ Βνεζψλ 
Ζιεθηξνιφγσλ 

0 0 0 0 2 2 

χλνιν ζέζεσλ 
ΓΔ 

14 8 5 1 5 18 

ΚΛΑΓΟ ΤΔ       

ΤΔ Πξνζσπηθνχ 
Καζαξηφηεηαο 

3 3 0 0 6 9 

χλνιν ζέζεσλ 
ΤΔ 

3 3 0 0 6 9 

Γεληθφ χλνιν 27 19 7 1 11 37 

 
Γ. Ζ πξνβιεπφκελε ζηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Πξνζσπνπαγήο Θέζε, θιάδνπ ΣΔ 
Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Σ.Α., κε ζρέζε Δξγαζίαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, έρεη θελσζεί 
θαηφπηλ κεηάηαμεο ηεο πξνθαηφρνπ ηεο ζε άιινλ Γήκν θαη πξέπεη λα θαηαξγεζεί. 
 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ζα πξέπεη λα πξνβνχκε ζηηο 
απαηηνχκελεο αιιαγέο ζην άξζξν 17 ηνπ ΟΔΤ θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 

Άξζξν 17 
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ΠΡΟΧΠΟΠΑΓΔΗ ΘΔΔΗ ΜΔ ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ: 

 

 ΚΛΑΓΟ  ΑΡΗΘΜΟ 
ΘΔΔΧΝ ΠΟΤ 

ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 
ΓΗΑΓΡΑΦΟΤΝ 

ΣΔΛΗΚΧ 
ΓΗΑΜΟΡΦΧΘΔΗΔ 

ΘΔΔΗ 

ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Σ.Α. 

1 
 (πξέπεη λα 

δηαγξαθεί ιφγσ 
κεηάηαμεο ηεο 

θαηφρνπ ηεο κε 
κεηαθνξά ζέζεο) 

0 

χλνιν πξνζσξηλψλ ζέζεσλ Γ.Γ. 1 0 

 
Δ.1) Απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηνλ Ο.Δ.Τ. ζέζεηο κε ζρέζε Δξγαζίαο Ηδησηηθνχ 
Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ παξακέλνπλ θελέο απφ ηε ζχζηαζή ηνπο, κε απφθαζε 
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, νη εμήο: κία (1) ζέζε ΓΔ Γηνηθεηηθνχ θαη κία (1) ζέζε 
ΤΔ Δξγαηψλ Καζαξηφηεηαο ιφγσ εθθξεκψλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

   2) Δπηπιένλ: 
- Θα πξέπεη λα δηαγξαθεί  ε κία (1) ζέζε ΤΔ Δξγαηψλ απφ ηνλ ΟΔΤ θαη 

παξάιιεια λα πξνζηεζεί κία (1) ζέζε ΓΔ Σερληηψλ Γεληθά ιφγσ κεηάηαμεο 
κε ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ζέζεο ζε εηδηθφηεηα αλψηεξεο εθπαηδεπηηθήο 
βαζκίδαο (ΓΔ Σερλίηεο Γεληθά). 

- Θα πξέπεη λα δηαγξαθεί  κία (1) ζέζε ΤΔ Πξνζσπηθνχ Καζαξηφηεηαο, 
θαζψο παξέκεηλε θαηά ηελ πξνηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ηνπ ΟΔΤ εθ 
παξαδξνκήο  ελψ ήηαλ θελή.  

- Θα πξέπεη λα δηαγξαθεί  ε κία (1) ζέζε ΤΔ Καζαξηζηψλ/ζηξηψλΗΓΑΥ ιφγσ 
ζπληαμηνδφηεζεο ηεο πξνθαηφρνπ ηεο, ε νπνία έρεη θαηαξγεζεί ιφγσ 
θέλσζήο ηεο. 
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ππεξεζηαθψλ κεηαβνιψλ ζα πξέπεη λα πξνβνχκε ζηηο 

απαηηνχκελεο αιιαγέο ζην άξζξν 18 ηνπ ΟΔΤ θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 

Άξζξν 18 (αιιαγή αξίζκεζεο άξζξνπ ζε 17) 
 

ΘΔΔΗ ΜΔ ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ: 

Δηδηθφηεηεο 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝ

ΧΝ 
ΘΔΔΧΝ (ΦΔΚ: 
3321/Β΄/12-12-

2012) 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΑΛΤΜΜΔ

ΝΧΝ 
ΘΔΔΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΚΔΝΧΝ 

ΘΔΔΧΝ 

ΠΡΟΘΖΚ
Ζ ΝΔΧΝ 
ΘΔΔΧΝ 

ΓΗΑΓΡΑΦ
Ζ ΚΔΝΧΝ 
ΘΔΔΧΝ 

ΣΔΛΗΚΧ 
ΓΗΑΜΟΡ-

ΦΧΘΔΗΔ 
ΘΔΔΗ 

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ 
- Λνγηζηηθνχ 

1 1 0 0 0 1 

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 8 7 1 0 0 8 

ΓΔ 
Γηνηθεηηθψλ - 
Λνγηζηψλ 

1 1 0 0 0 1 

ΓΔ 
Τπαιιήισλ 
Γξαθείνπ 

1 1 0 0 0 1 

ΓΔ Σερληηψλ 
(Τδξαπιηθψλ) 

1 1 0 0 0 1 

ΓΔ Σερληηψλ 
Γεληθά 

0 0 0 
1 

Γεκηνπξγί
0 1 
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Σ.1) ην άξζξν 20 ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ πξνβιέπνληαη νη 
θιάδνη ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ, ΣΔ θαη ΓΔ, ησλ νπνίσλ νη κφληκνη ππάιιεινη θξίλνληαη 
γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεσλ πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ 
αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ θιάδνπ θαη ην αληηθείκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
νξγαληθψλ κνλάδσλ, ελψ δελ πξνβιέπεηαη θάηη αληίζηνηρν θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο 
Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαηγηα ηελ νκαιή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ 
δηαηάμεσλ γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ ζε ζέζεηο πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ 
κνλάδσλ, ζα πξέπεη λα γίλεη ε απαξαίηεηε ζπκπιήξσζε ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ΟΔΤ 
κε ηηο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ΗΓΑΥ πνπ ππεξεηεί ζηνλ Γήκν 
καο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ππ’αξηζκ.19/9.3.2011 (ΦΔΚ 51/A/14.3.2011) 
Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο κε ζέκα: «Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηινγή 

α κε 
ηαπηφρξνλ

ε 
κεηαθνξά 

ζέζεο 
ιφγσ 

κεηάηαμεο 
ππαιιήινπ 

ζε 
αλψηεξε 

θαηεγνξία  
(ΦΔΚ 

875/16-08-
2013/ Γ΄) 

ΤΔ Γεληθψλ 
Καζεθφλησλ 

1 1 0 0 0 1 

ΤΔ Δξγαηψλ 

2 2 0 0 

1 
Γηαγξαθή 

κε 
ηαπηφρξν

λε 
κεηαθνξά 

ζέζεο 
ιφγσ 

κεηάηαμεο 
ππαιιήι

νπ ζε 
αλψηεξε 
θαηεγνξί
α (ΦΔΚ 
875/16-

08-2013/ 
Γ΄) 

1 

ΤΔ Δξγαηψλ 
Καζαξηφηεηαο 

2 1 1 0 0 2 

ΤΔ 
Πξνζσπηθνχ 
Καζαξηφηεηαο 

1 0 1 0 1 0 

ΤΔ 
Καζαξηζηψλ/ζ
ηξηψλ  

7 6 1 0 

1 
Λφγσ 

ζπληαμην
δφηεζεο 

6 

χλνιν 
ζέζεσλ ΗΓΑΥ 

25 21 4 1 3 23 
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πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζε ζέζεηο πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ 
κνλάδσλ», θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3801/2009 
«Ρπζκίζεηο γηα ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο» (ΦΔΚ 163/Α/4-9-
2009), ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ππ’αξηζκ.πξση.: ΓΗΠΗΓΓ/Β25/82/νηθ. 16.06.2011 
εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠΔΑΖΓ «Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ 
ΗΓΑΥ ζε ζέζεηο πξντζηακέλσλ νξγαληθψλ κνλάδσλ».  

χκθσλα ινηπφλ κε φζα πξνβιέπνληαη θαη ξπζκίδνληαη κε ηηο αλσηέξσ 
δηαηάμεηο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην πξνζσπηθφ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, 
λα πξνΐζηαηαη νξγαληθψλ κνλάδσλ, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπ θαη γηα ην ιφγν 
απηφ πξνηείλεηαη ε θαησηέξσ ηξνπνπνίεζε ζην άξζξν 20 ηνπ Οξγαληζκνχ 
Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΟΔΤ) ηνπ Γήκνπ καο. 

2) Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ πξφζθαην Ν.4484/2017 ΦΔΚ 110/Α΄/01-08-
2017 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 
2016/881 θαη άιιεο δηαηάμεηο», νξίδεηαη  κε ην άξζξν 84 ηνπ Νφκνπ απηνχφηη: 

«Πξντζηάµελνη ζε νξγαληθέο κνλάδεο ππεξεζηψλ Κ.Δ.Π. ηνπνζεηνχληαη 
ζχµθσλα µε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ππάιιεινη ΠΔ θαη ΣΔ ηνπ θιάδνπ ΓΤΠ 
(Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ). ε πεξίπησζε µε χπαξμεο ππαιιήισλ ηνπ 
ελ ιφγσ θιάδνπ, σο πξντζηάµελνη δχλαληαη λα ηνπνζεηνχληαη ππάιιεινη θαη άιισλ 
θιάδσλ ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ». 

 Καηφπηλ ηνχηνπ, επηβάιιεηαη ε πξνζαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ  ΟΔΤ  πνπ 
αθνξνχλ ζηνπο θιάδνπο πξντζηακέλσλ ηνπ Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, κε 
βάζε ηηο πξναλαθεξφκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 84 Ν. 4484/2017.  

 
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα πξνβνχκε ζηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο 

ζην άξζξν 20 ηνπ ΟΔΤ θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 

Άξζξν 20 (αιιαγή αξίζκεζεο άξζξνπ ζε 19) 
 

Πξντζηάκελνη Τπεξεζηψλ 
1. Πξντζηάκελνη ησλ Γηεπζχλζεσλ, Απηνηειψλ Σκεκάησλ, Σκεκάησλ θαη 

Απηνηειψλ Γξαθείσλ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ Γήκνπ ηνπνζεηνχληαη, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, φπσο ην Π.Γ.19/9.3.2011 (ΦΔΚ 
51/A΄/14.3.2011) κεηά ηεο ππ’αξηζ.πξση.:ΓΗΠΗΓΓ/Β25/82/νηθ.16.06.2011 
εγθπθιίνπ ηνπ  ΤΠΔΑΖΓ θαη ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Ν.4484/01-08-2017(ΦΔΚ 
110/Α΄/01.08.2017)ππάιιεινη κε ζρέζε Δξγαζίαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη 
ππάιιεινη κε ζρέζε Δξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ ησλ 
αθφινπζσλ θιάδσλ-εηδηθνηήησλ: 
 

Α/Α 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

(Οξγαληθή κνλάδα) 
ΚΛΑΓΟ/                      

ΜΟΝΗΜΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ/ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

Η.Γ.Α.Υ. 

1 
Απηνηειέο Γξαθείν    

Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ,                        
ΠΔ Οηθνλνκνιφγσλ ή                      

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ,    
ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ    

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή 
ΓΔ  Γηνηθεηηθνχ 

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ ή 
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ,                         

ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Λνγηζηψλ,      
ΓΔ Τπαιιήισλ Γξαθείνπ 

2 

Απηνηειέο Γξαθείν 
Πξνγξακκαηηζκνχ, 
Πιεξνθνξηθήο θαη 

Γηαθάλεηαο 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ,                         
ΠΔ Οηθνλνκνιφγσλ ή                      

ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ    
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,            

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ ή 
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ ή 
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ,                         

ΓΔ Γηνηθεηηθψλ - Λνγηζηψλ,      
ΓΔ Τπαιιήισλ Γξαθείνπ 

 
 

3 
Απηνηειέο Γξαθείν          

Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο 
Αλάπηπμεο 

ΠΔ Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο,              

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ,                         
ΠΔ Οηθνλνκνιφγσλ ή 

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ ή 
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ,                         

ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Λνγηζηψλ,      
ΓΔ Τπαιιήισλ Γξαθείνπ 
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ΣΔ Σερλνιφγσλ Γεσπνλίαο,              
ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ    
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,           

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ ή       
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

 
 
 
 

4 
Απηνηειέο Γξαθείν    

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ,                        
ΠΔ Οηθνλνκνιφγσλ ή                      

ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ    
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,            

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ ή 
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

 
ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ 

ή 
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ,                         

ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Λνγηζηψλ,      
ΓΔ Τπαιιήισλ Γξαθείνπ 

 
 
 

5 

Γηεχζπλζε                 
Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ,                        
ΠΔ Οηθνλνκνιφγσλ ή                     

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ,    
ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ    
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

 
ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ 

ή 
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ,                         

ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Λνγηζηψλ,     
ΓΔ Τπαιιήισλ Γξαθείνπ 

 
 
 
 

Σκήκα                       
Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ,                        
ΠΔ Οηθνλνκνιφγσλ ή                     

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ,     
ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ    

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή          
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

 
ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ 

ή 
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ,                         

ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Λνγηζηψλ,      
ΓΔ Τπαιιήισλ Γξαθείνπ 

 
 
 

Σκήκα                         
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγσλ,                       
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ ή                      

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ,    
ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ     

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή          
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ ή 
ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Λνγηζηψλ,      

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ,                          
ΓΔ Τπαιιήισλ Γξαθείνπ 

 
 

Σκήκα                                          
ΚΔΠ 

 
 
 

ΣΔ Γηεθπεξαίσζεο 
Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ 

θαη ελ ειιείςεη  απηψλ 
φινη νη θιάδνη ησλ θαηεγνξηψλ 

ΠΔ θαη ΣΔ  

Λφγσ έιιεηςεο  
ΣΔ Γηεθπεξαίσζεο 

Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ, 
ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ 

6 

 
Απηνηειέο Σκήκα            

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, 
Πεξηβάιινληνο θαη 

Πνιενδνκίαο 
 

 
 

ΠΔ Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο,        

ΠΔ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ή 
ΣΔ Σερλνιφγσλ Γεσπνλίαο ή      
ΓΔ Υεηξηζηψλ Μεραλεκάησλ 

Έξγσλ, ΓΔ Οδεγψλ 
Απηνθηλήησλ,                            

ΓΔ Σερληηψλ (Τδξαπιηθψλ) 

ΓΔ Σερληηψλ (Τδξαπιηθψλ),           
ΓΔ Σερληηψλ Γεληθά 

 
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεσλ ζεσξείηαη αλαγθαίν λα γίλεη ε 

απαξαίηεηε κεηαβνιή ηεο αξίζκεζεο ησλ άξζξσλ ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ καο. 
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Απφ ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε  (ηαθηνπνηεηηθνχ ραξαθηήξα) δελ 

πξνθαιείηαη δαπάλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ.        

Πξνηείλεηαη ε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο πεξί ζεηηθήο εηζήγεζήο ζαο επί ηνπ 
πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΟΔΤ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. 
ζη) άξζξνπ 63 Ν. 3852/2010,  πξνθεηκέλνπ ην ζέκα ζηε ζπλέρεηα λα ηεζεί πξνο 
έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

        Ζ Πξντζηακέλε                Ζ Τπάιιεινο 
    Σζφγθα Αηθαηεξίλε                                                                    Γάθε ππξηδνχια 
 
 

………………………. 
 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ θ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Δηζήγεζε κε Θέκα: 
χζηαζε δχν ζέζεσλ Μφληκνπ Πξνζσπηθνχ  
Γηα ηελ πιήξσζε ηνπ Απηνηεινχο Γξαθείνπ  

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 
 
Σν Απηνηειέο Γξαθείν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 
είλαη αξκφδην γηα ην ζρεδίαζκά θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, 
ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, κε ηε ιήςε ησλ 
θαηαιιήισλ κέηξσλ θαη ηε ξχζκηζε ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
πγρξφλσο ην Γ ξαθείν είλαη αξκφδην γηα ηελ πξνψζεζε θαη ξχζκηζε 
δεηεκάησλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηελ 
πξνψζεζε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, θαζψο θαη γηα ην ζρεδίαζκά θαη ηελ 
εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Νέαο Γεληάο. Οη 
ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ ξαθείνπ ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ, 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Νφκσλ, Γηαηαγκάησλ θαη 
Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ. 
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνχ είλαη νη εμήο: 
(Αξκνδηφηεηεο ρεδηαζκνχ/πληνληζκνχ/Παξαθνινχζεζεο Κνηλσληθψλ 
Πνιηηηθψλ) 
1.  Γηεμάγεη θνηλσληθέο έξεπλεο, ζρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ 
εθαξκνγή θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ή ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ 
ζηελ ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο 
θαη ηεο ηξίηεο ειηθίαο, κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λνκηθψλ πξνζψπσλ, 
ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ (παηδηθνί θαη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, βξεθν-
θνκεία, νξθαλνηξνθεία, θέληξα αλνηθηήο πεξίζαιςεο θαη εκεξήζηαο 
θξνληίδαο, ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο ειηθησκέλσλ, γεξνθνκείσλ θ.ιπ.). 
2. ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή 
ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ έληαμε αζίγγαλσλ, 
παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ, θαη πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσληθή, 
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

ΠΡΟ 

Την Εκηελεζηική Επιηροπή 
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3. Γηεμάγεη θνηλσληθέο έξεπλεο, ζρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ 
εθαξκνγή θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή θξνληίδα ηεο 
νηθνγέλεηαο, ηνπ παηδηνχ, ησλ εθήβσλ, ησλ ειηθησκέλσλ, ησλ αηφκσλ κε 
αλαπεξία θαζψο θαη εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.  
4. ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ 
ή ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε θαη θξνληίδα ηεο 
πγείαο ησλ δεκνηψλ κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο (κε ηε 
δεκηνπξγία δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηαηξείσλ, θέληξσλ αγσγήο πγείαο, 
θέληξσλ ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, θέληξσλ 
ςπρηθήο πγείαο, θέληξσλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ ζπκάησλ ηεο 
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ θαη θέληξσλ 
πξφιεςεο θαηά εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ.  
5. ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη 
πξσηνβνπιηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, κε ηε δεκηνπξγία Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο 
Παξαβαηηθφηεηαο. 
6. Μεξηκλά γηα ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο 
θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο 
αιιειεγγχεο, εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη νκάδσλ εζεινληψλ. 
7. πληνλίδεη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ άζθεζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 
ζε ηνπηθφ επίπεδν (π.ρ. κέζσ ηεο εθπφλεζεο θαη πεξηνδηθήο 
αλαπξνζαξκνγήο ελφο «Σνπηθνχ πκθψλνπ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο»)  
8. Οξγαλψλεη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηε δηθηχσζε ηνπηθψλ θνξέσλ 
Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, φπσο: 
- νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 
- νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ  
- νη Μ.Κ.Ο 
- νη ππεξεζίεο θαη δνκέο Κνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ 
Κξάηνπο 
. ηα αληηπξνζσπεπηηθά ζψκαηα ησλ νκάδσλ-ρξεζηψλ 
(Αξκνδηφηεηεο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ)  
9. Υνξεγεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο δεκνηηθψλ θαη ηδησηηθψλ παηδηθψλ 
ή βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ. 
10. Αζθεί έιεγρν θαη επνπηεία ζηα ηδξχκαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ (ηδησηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί) θαη επζχλεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 
παηδηθψλ εμνρψλ. 
11. Υνξεγεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδξπκάησλ παηδηθήο πξφλνηαο ζε 
ηδηψηεο, θαζψο θαη ζε ζπιιφγνπο ή ζσκαηεία πνπ επηδηψθνπλ 
θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο. 
12. Αζθεί επνπηεία επί ησλ θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ θαη ηδξπκάησλ, 
εγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηηο 
επηρνξεγήζεηο, πνπ δίδνληαη ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θνη -
λσθειείο ζθνπνχο. 
13. Μεξηκλά γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ κειψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη 
επνπηεχεη θαη ξπζκίδεη ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηδξπκάησλ πξνζηαζίαο θαη αγσγήο 
νηθνγέλεηαο ηνπ παηδηνχ, (φπσο Κέληξσλ Παηδηθήο Μέξηκλαο, Παηδηθψλ 
ηαζκψλ, Παηδηθψλ Δμνρψλ, παξαξηεκάησλ ΠΗΚΠΑ θαη ΚΔΠΔΠ).  
14. Υνξεγεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ 
πεξίζαιςεο ειηθησκέλσλ ή αηφκσλ, πνπ πάζρνπλ αλίαηα απφ θηλεηηθή 
αλαπεξία. 
15. Μεξηκλά γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ Σακείσλ 
Πξφλνηαο θαη Πξνζηαζίαο Πνιπηέθλσλ, φηαλ ε έδξα ησλ Σακείσλ είλαη ζην 
Γήκν. (Αξκνδηφηεηεο εθαξκνγήο θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ)  
16) Τινπνηεί δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο 
ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο δξάζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο 
πνπ πινπνηνχληαη απφ ηα Ννκηθά πξφζσπα ηνπ Γήκνπ. ην πιαίζην απηφ ελ-
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δεηθηηθά: 
(α) Γηελεξγεί θνηλσληθέο έξεπλεο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ επηδνκάησλ πξφλνηαο,  
(β) Αζθεί θνηλσληθή εξγαζία κε άηνκα, νηθνγέλεηεο θαη θνηλσληθέο νκάδεο.  
(γ) Λεηηνπξγεί κνλάδεο ζπκβνπιεπηηθήο, ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο 
ππνζηήξημεο. 
(δ) πλεξγάδεηαη κε ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο γηα ελεκέξσζε ζε θνηλσληθά 
ζέκαηα (AIDS, λαξθσηηθά θ.ιπ.) θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπιιφγνπο 
γνλέσλ δηνξγαλψλεη ρνιέο Γνλέσλ.  
(ε) Τινπνηεί πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ςπρνθνηλσληθψλ θαη 
νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ (πξνζθχγσλ, κεηαλαζηψλ, παιηλλνζηνχλησλ, 
θπιαθηζκέλσλ, ππεξειίθσλ θ.ι.π.) 
(ζη) Τινπνηεί δξάζεηο πξνζηαζίαο πεξηζαιπφκελσλ ζε ηδξχκαηα θιεηζηήο 
πεξίζαιςεο (δ) Τινπνηεί δξάζεηο πξνζηαζίαο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 
(Αξκνδηφηεηεο Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο)  
17) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο πνπ 
ζηνρεχνπλ ζηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδπλάησλ πνιηηψλ. ην 
πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 
(α) Μεξηκλά γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ απηνζηεγαδνκέλσλ, 
γηα ηε ζρεηηθή κίζζσζε αθηλήησλ, ηε ξχζκηζε δηαθφξσλ ζεκάησλ θνηλσληθήο 
θαηνηθίαο θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ γηα παξαβάζεηο ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο.  
(β) Δθδίδεη πηζηνπνηεηηθφ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο.  
(γ) Μεξηκλά γηα ηελ θαηαβνιή επηδνκάησλ ζε ηπθινχο, θσθάιαινπο, 
αλαζθάιηζηνπο παξαπιεγηθνχο, ηεηξαπιεγηθνχο θαη αθξσηεξηαζκέλνπο, 
δηαλνεηηθά θαζπζηεξεκέλνπο, αλίθαλνπο πξνο εξγαζία, ππνθέξνληεο απφ 
εγθεθαιηθή παξάιπζε (ζπαζηηθνχο), απξνζηάηεπηνπο αλήιηθνπο, 
ππνθέξνληεο απφ αηκνιπηηθή αλαηκία θαη βαξηά αλάπεξνπο, θαζψο θαη ζε 
ινηπά άηνκα δηθαηνχκελα παξνρήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ησλ νηθείσλ θαλνληζηηθψλ 
ξπζκίζεσλ. 
(δ) Δηζεγείηαη ηελ δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο νηθεκάησλ έλεθα 
απνξίαο ή γηα άιινπο ζνβαξνχο ιφγνπο. 
(ε) Πξνβαίλεη ζηελ αλαγλψξηζε δηθαηνχρσλ ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο. 
(ζη) Δηζεγείηαη ηελ έθδνζε απνθάζεσλ παξνρήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 
(δ) Δηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ δηελέξγεηαο ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ, 
εξάλσλ θαη θηιαλζξσπηθψλ αγνξψλ. 
(ε)Υνξεγεί θάξηεο αλαπεξίαο έπεηηα απφ γλσκάηεπζε ηεο Δπηηξνπήο 
Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο 18. Δπηκειείηαη ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ αζθαιη -
ζκέλνπο ηνπ ΟΓΑ δεκφηεο θαη εθδίδεη βηβιηάξηα θαη  
βεβαηψζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηνπο 
αζθαιηζκέλνπο απηνχο. 
(Αξκνδηφηεηεο Πνιηηηθψλ Ηζφηεηαο ησλ θχισλ) 
19) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη 
κέηξσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζε φινπο ηνπο 
ηνκείο. ην πιαίζην απηφ κεξηκλά γηα:  
(α) ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ 
γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ (β) ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ησλ θνηλσληθψλ ζηεξεφηππσλ κε βάζε ην θχιν (γ) ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ 
πξνγξακκάησλ γηα εππαζείο νκάδεο γπλαηθψλ (δ) ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα 
ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε (ε) ηε ιήςε 
κέηξσλ γηα ηελ ελαξκφληζε επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ 
(ζη) ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ 
γπλαηθψλ θαη ηελ πξνψζεζή ηνπο ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ 
(Αξκνδηφηεηεο εθαξκνγήο πξνζηαζίαο θαη πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο) 
20) ρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:  
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(α) Μεξηκλά γηα ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ δεκνηηθψλ δεμακελψλ λεξνχ. 
(β) Μεξηκλά γηα ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, 
(γ) Μεξηκλά γηα ηνλ έιεγρν ηεο ερνξχπαλζεο, ηεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηεο 
εθπνκπήο ξχπσλ, ζνξχβσλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο 
απφ ηξνρνθφξα, (δ) Υνξεγεί βηβιηάξηα πγείαο ζηνπο εθδνξνζθαγείο. (ε) 
Παξέρεη ζπλδξνκή ζην έξγν ηνπ Δ.Φ,Δ.Σ. θαη δηελεξγεί ειέγρνπο ή άιιεο 
πξάμεηο, πνπ δεηνχλ ηα εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ Δ.Φ,Δ.Σ. θαη ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπο. (πλεξγαζία κε ηνλ ηνκέα  δσηθήο παξαγσγήο ηεο ππεξεζίαο 
αγξνηηθήο παξαγσγήο, φηαλ απαηηείηαη).  
(ζη) Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά 
ζρνιεία ηεο πεξηνρήο. 
21. ρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη κηα κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 
κέηξσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο. ην πιαίζην απηφ θαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο: 
(α) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εκβνιηαζκψλ. 
(β) Μεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε η) πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγηεηλήο πνπ 
νξγαλψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή απφ 
άιια Τπνπξγεία, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ βαξχλεη απεπζείαο ηνλ πξν-
υπνινγηζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ Τπνπξγείνπ ηη) εθηάθησλ πξνγξακκάησλ 
δεκφζηαο πγείαο, ηα νπνία εθηεινχληαη κε έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε ηηη ) 
πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο (γ) Δθδίδεη ηνπηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ιακβάλεη 
κέηξα ζε ζέκαηα δεκφζηαο πγηεηλήο.  
(δ) Μεξηκλά γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ γηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο.  
(ε) Οξγαλψλεη απηνηειψο ή ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθέο 
ππεξεζίεο εηδηθά πξνγξάκκαηα 
γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ζηελ πεξηνρή 
αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
22. Ρπζκίδεη δηάθνξα δηνηθεηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα 
πγεία ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:  
(α) Δηζεγείηαη ηνλ νξηζκφ ηαηξψλ πξνο εμέηαζε επαγγεικαηηψλ θαη 
εξγαδνκέλσλ ζε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ρνξήγεζε 
ζε απηνχο βηβιηαξίσλ πγείαο.  
(β) Δηζεγείηαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε ηαηξνχο, νη νπνίνη πσινχλ θάξκαθα 
ρσξίο άδεηα, θαζψο θαη ζε βάξνο ηαηξψλ θαη θαξκαθνπνηψλ γηα θαηνρή ή 
πψιεζε δεηγκάησλ θαξκάθσλ.  
(γ) Δηζεγείηαη ηνλ νξηζκφ ειεγθηή γηαηξνχ ΟΓΑ γηα ηα λ.π.δ.δ. ηεο πεξηνρήο 
ηνπ Γήκνπ. 
(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα παηδείαο θαη δηα βίνπ κάζεζεο) 
23. Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ 
γηα ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη γηα ηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:  
(α) Μεξηκλά γηα ηελ ζπληήξεζε, ηε βειηίσζε, ηε θαζαξηφηεηα θαη ηελ θχιαμε 
ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 
ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 
ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη παξέρεη θάζε αλαγθαία δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηηο 
ρνιηθέο Δπηηξνπέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη γηα ηελ άζθεζε ησλ 
αξκνδηνηήησλ ηνπο (Άξζξν 243 ηνπ ΓΚΚ). 
(β) Μεξηκλά γηα ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο θαηαιιειφηεηαο, επηινγήο θαη 
εθηίκεζεο ηεο αμίαο νηθνπέδνπ γηα ηελ αλέγεξζε δηδαθηεξίνπ, θαζψο θαη 
επηινγήο νηθνπέδνπ κεηά θηηξίνπ θαηάιιεινπ λα ραξαθηεξηζζεί σο 
δηδαθηήξην. 
(γ) πλεξγάδεηαη κε ηελ ηερληθή ππεξεζία, γηα ηελ απαιινηξίσζε νηθνπέδσλ 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο, θαζψο θαη ηελ αλέγεξζε ζρνιηθψλ 
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θηηξίσλ. 
(δ) Μεξηκλά γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ γηα ηε ζηέγαζε δεκφζησλ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ, ηε ζηέγαζε θαη ζπζηέγαζε απηψλ θαη ζε πεξίπησζε ζπζηέγαζεο 
θαζνξίδεη ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε νξηζκέλσλ ρψξσλ ηνπ δηδαθηεξίνπ, απφ 
θάζε ζρνιηθή κνλάδα, θαζψο θαη ηελ θνηλή ρξήζε ησλ ππνινίπσλ ρψξσλ θαη 
ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε ζπζηεγαδφκελεο ζρνιηθήο κνλάδαο 
(πλεξγαζία κε ηελ Οηθνλνκηθή ππεξεζία γηα ηε κίζζσζε  αθηλήησλ). 
(ε) πλεξγάδεηαη κε ηελ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο, ηελ ελεκεξψλεη γηα 
ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο θαη ηεο παξέρεη θάζε αλαγθαία δηνηθεηηθή 
ππνζηήξημε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο.  
24. ρεδηάδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη 
δξάζεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη γηα ηε γεληθή παηδεία ησλ θαηνίθσλ. 
Πεξηιακβάλνληαη αξκνδηφηεηεο φπσο:  
(α) Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηβιηνζεθψλ (β) Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ 
δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ (γ) Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πάξθσλ 
θπθινθνξηαθήο αγσγήο 
25. Μεξηκλά γηα ην ζρεδίαζκά θαη ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ δηα βίνπ 
κάζεζεο ζην πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ 
πξνγξακκαηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. ην πιαίζην απηφ θαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο: 
(α) Καηαξηίδεη, ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ, ην 
ηνπηθφ πξφγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο, κε βάζε ην Δζληθφ Πξφγξακκα Γηα 
Βίνπ Μάζεζεο θαη ην αληίζηνηρν πεξηθεξεηαθφ πξφγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο 
(Ν. 3879/2010, άξζξν 8) Σν ηνπηθφ πξφγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο 
πεξηιακβάλεη, ηδίσο, επελδχζεηο, πξνγξάκκαηα ή επί κέξνπο δξάζεηο γεληθήο 
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη γεληθφηεξα δξάζεηο εθαξκνγήο ηεο δεκφζηαο 
πνιηηηθήο δηα βίνπ κάζεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν.  
(β) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο δηα βίνπ κάζεζεο 
θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ 
ηε γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ.  
(γ) Δηζεγείηαη ηελ ίδξπζε θαη κεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία Κέληξσλ Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο (Κ.Γ.Β.Μ.) πνπ εθαξκφδνπλ ην ηνπηθφ πξφγξακκα δηα βίνπ 
κάζεζεο θαη ηα νπνία νξγαλψλνληαη είηε ζην πιαίζην ηνπ απηνηεινχο Γξα -
θείνπ, είηε ζην πιαίζην λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ.  
(δ) Μεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπηθψλ δνκψλ θαη ηελ 
εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ηεο Γ εληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζην 
πιαίζην πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη ν Γήκνο κε ηε Γ εληθή 
Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 
(ε) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο 
Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ, ζην πιαίζην πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη ν 
Γήκνο κε ην Τπνπξγείν. 
(ζη) Αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ιατθήο επηκφξθσζεο ή γεληθήο εθπαίδεπζεο 
ελειίθσλ πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε καδί κε ηελ 
αληίζηνηρε επηρεηξεζηαθή κνλάδα ή απνθεληξσκέλε δνκή ππεξεζηαθήο 
κνλάδαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3879/2010.  
26. Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηε ξχζκηζε δεηεκάησλ εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο 
ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:  
(α) Δηζεγείηαη ηε δηάζεζε δηδαθηεξίνπ γηα άιιεο ρξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ή 
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλεξγαζία 
κε ηε ρνιηθή Δπηηξνπή. 
(β) Μεξηκλά γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζην ζρνιείν 
θνίηεζεο, πεξηιακβαλφκελεο ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ ζρνιείσλ εηδηθήο 
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αγσγήο, θαζψο θαη ηεο κεηαθνξάο θαη ζίηηζεο καζεηψλ κνπζηθψλ γπκλαζίσλ 
θαη ιπθείσλ (πλεξγαζία κε ηελ Οηθνλνκηθή ππεξεζία).  
(γ) Δπνπηεχεη θαη ειέγρεη ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ.  
(δ) Δγθξίλεη ηελ εγθαηάζηαζε, κεηαθνξά ή επηζθεπή  ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ 
(θπξίσλ, δεπηεξεπνπζψλ, πξφζζεησλ θαη παξάιιεισλ) ζηα ζρνιεία.  
ε) Οξγαλψλεη ζπλαπιίεο ή άιιεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο γηα ηνπο καζεηέο, 
θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο.  
(ζη) Μεξηκλά γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε δην ηθεηψλ ησλ 
ηδξπκάησλ, πνπ ρνξεγνχλ ππνηξνθίεο, εθφζνλ έρνπλ ηνπηθή ζεκαζία.  
(δ) Δγθξίλεη νπνηαδήπνηε κίζζσζε ηδησηηθνχ απηνθηλήηνπ δεκφζηαο ρξήζεο 
γηα κεηαθνξά πξνζψπσλ θαη πιηθψλ πξνο θάιπςε ζρνιηθψλ αλαγθψλ.  
(ε) Δηζεγείηαη ηνλ θαζνξηζκφ θνηλσθεινχο ρξήζεο ησλ ζρνιείσλ ζε 
πεξίπησζε παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  
(ζ) Δηζεγείηαη ηελ θαηαλνκή πηζηψζεσλ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο γηα ηελ 
επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ.  
(η) Δηζεγείηαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζηνπο 
γνλείο θαη θεδεκφλεο πνπ δελ εγγξάθνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν θαη 
ακεινχλ γηα ηελ ηαθηηθή θνίηεζή ηνπο.  
(ηα) Δηζεγείηαη ηε δηαθνπή καζεκάησλ, ιφγσλ έθηαθησλ ζπλζεθψλ ή 
επηδεκηθήο λφζνπ, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ.  
(Αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Νέαο Γεληάο)  
27. ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, 
πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία 
ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, ηελ πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ 
πνιηηηζηηθψλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. Πεξηιακβάλνληαη 
πνιηηηθέο, πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο φπσο:  
(α) Γεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ θέληξσλ, κνπζείσλ, 
πηλαθνζεθψλ, θηλεκαηνγξάθσλ θαη ζεάηξσλ, θηιαξκνληθψλ θαη ζρνιψλ 
δηδαζθαιίαο κνπζηθήο, ζρνιψλ ρνξνχ, δσγξαθηθήο, γιππηηθήο θ.ιπ. 
(β) Γηνξγάλσζε θαη εθαξκνγή πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ (ζεαηξηθέο 
παξαζηάζεηο, ζπλαπιίεο θαη άιιεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο).  
(γ) Πξνζηαζία κνπζείσλ, κλεκείσλ, ζπειαίσλ θαζψο θαη αξραηνινγηθψλ θαη 
ηζηνξηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο.  
(δ) Δπηζθεπή, ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε παξαδνζηαθψλ θαη ηζηνξηθψλ 
ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη θηηξίσλ πνπ παξαρσξνχληαη ζην Γήκν απφ ηξίηνπο.  
(ε) Πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο 
επίπεδν. 
(ζη) Πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. 
28. Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηε ξχζκηζε ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ. ην 
πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 
(α) Δηζεγείηαη γηα ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ ζηελ νξγαλσηηθή 
επηηξνπή θεζηηβάι ηνπηθήο εκβέιεηαο.  
(β) Δηζεγείηαη γηα ηελ επηρνξήγεζε ΝΠΗΓ ηα νπνία αλαπηχζζνπλ πνιηηηζηηθνχ 
ραξαθηήξα δξαζηεξηφηεηεο ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ.  
(γ) Δηζεγείηαη γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ 
κνπζηθψλ ηδξπκάησλ (Ωδείσλ, κνπζηθψλ ζρνιψλ, ρνξσδηψλ, ζπκθσληθψλ 
νξρεζηξψλ θαη ζπγθξνηεκάησλ κνπζηθήο δσκαηίνπ).  
29. ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, 
πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπηθνχ αζιεηηζκνχ θαη 
ηελ παξνρή δπλαηνηήησλ άζιεζεο ζηνπο θαηνίθνπο. Πεξηιακβάλνληαη 
πνιηηηθέο, πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο φπσο:  
(α) Καηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
(δεκνηηθά γπκλαζηήξηα, αζιεηηθά θέληξα θαη δεκνηηθνί ρψξνη άζιεζεο). 
(β) Πξνψζεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηνπ καδηθνχ 
αζιεηηζκνχ θαη δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ.  
(γ) Άζθεζε επνπηείαο επί ησλ Δζληθψλ Αζιεηηθψλ Κέληξσλ, πνπ 
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θαζνξίδνληαη κε δηππνπξγηθή απφθαζε. 
30. Σεξεί ην Μεηξψν λέσλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Νέσλ 
γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πιήξε θαη 
ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ λέσλ.  
31. Μεξηκλά γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ 
απεπζχλνληαη ζηνπο λένπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζρεδηαζκνχο θαη ηα 
πξνγξάκκαηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο. 
32. Παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία θαη δξάζε δεκνηηθψλ δνκψλ θαη λνκηθψλ 
πξνζψπσλ πνπ εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πνιηηηζκνχ, ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο Νέαο Γεληάο.  
33. Τινπνηεί δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα ζηνπο ηνκείο ηνπ Πνιηηηζκνχ, ηνπ 
Αζιεηηζκνχ θαη ηεο Νέαο Γεληάο, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο δξάζεηο θαη ηα 
πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηα Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ.  
 
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ πξνηείλνληαη, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Απηνηεινχο 
Γξαθείνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 2 ζέζεηο 
εηδηθφηεηαο: ΠΔ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΟΤ - Ηζηνξίαο Αξραηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο 
Αλζξσπνινγίαο. 
 

ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ θ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 

ΚΟΠΑΣΑΡΖ ΓΖΜΟ 
ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 

…………… 
 

ηε ζπλέρεηα, ν Γήκαξρνο θάιεζε ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο λα 
θαηαζέζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο επί ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ο.Δ.Τ.ηνπ Γήκνπ καο. 

Αθνινχζσο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Κνληνγηψξγνο Απφζηνινο, αθνχ έιαβε 
ππφςε ηηο εηζεγήζεηο ηνπ Γξαθείνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ & Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο 
θαη ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ 
πξφηεηλε ηελ πξνζζήθε ησλ θάησζη δεθαηεζζάξσλ (14) λέσλ ζέζεσλ ζηνλ Ο.Δ.Τ. 
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ππαξρνπζψλ δπζιεηηνπξγηψλ ησλ ππεξεζηψλ, 
πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί κέρξη ζήκεξα ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, ήηνη: 

- Σελ πξνζζήθε δχν (2) ζέζεσλ, θιάδνπ  ΠΔ Οηθνλνκνιφγσλ κε ζρέζε 
Δξγαζίαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, δηφηη ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί 
ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ  
αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη αλαγθαία 
ε πξφζιεςε δχν (2) επηπιένλ Οηθνλνκνιφγσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ελ 
ιφγσ Τπεξεζίαο. 

- Σελ πξνζζήθε κίαο (1) ζέζεο, θιάδνπ  ΠΔ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ κε 

ζρέζε Δξγαζίαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ γηα ηε δεκηνπξγία ζπγθξνηεκέλεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, κε εμεηδηθεπκέλν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ, 

πξνυπφζεζε απαηηνχκελε γηα ηελ  επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο 

ηνπ Γήκνπ καο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ηνπ λένπ ΔΠΑ θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2014-2020 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ «επηβεβαίσζε ηχπνπ Α΄» (γηα 

έξγα κε ηερληθφ αληηθείκελν (δεκφζηα έξγα ππνδνκήο), φπσο έξγα 

νηθνδνκηθά, ζπγθνηλσληαθά θαη δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο, πδξαπιηθά, 

πεξηβάιινληνο, ιηκεληθά/αιηεπηηθά, θ.α., θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ κειεηψλ 

ηνπο), ρσξίο λα ζηεξίδεηαη ζε ππεξεζίεο άιισλ θνξέσλ, ε νπνία ζα δηαζέηεη 

ζρεηηθή αξκνδηφηεηα επίβιεςεο – παξαθνινχζεζεο δεκφζησλ 

έξγσλ/ηερληθψλ κειεηψλ θαη δηελέξγεηαο αληίζηνηρσλ δηαγσληζκψλ. 

- Σελ πξνζζήθε κίαο (1) ζέζεο, θιάδνπ  ΠΔ ΠνιηηηθψλΜεραληθψλ κε ζρέζε 

Δξγαζίαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ γηα ηε δεκηνπξγία ζπγθξνηεκέλεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, κε εμεηδηθεπκέλν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ, πξνυπφζεζε 

απαηηνχκελε γηα ηελ  επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ Γήκνπ 
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καο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ηνπ λένπ ΔΠΑ θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2014-2020 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ «επηβεβαίσζε ηχπνπ Α΄» (γηα 

έξγα κε ηερληθφ αληηθείκελν (δεκφζηα έξγα ππνδνκήο), φπσο έξγα 

νηθνδνκηθά, ζπγθνηλσληαθά θαη δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο, πδξαπιηθά, 

πεξηβάιινληνο, ιηκεληθά/αιηεπηηθά, θ.α., θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ κειεηψλ 

ηνπο), ρσξίο λα ζηεξίδεηαη ζε ππεξεζίεο άιισλ θνξέσλ, ε νπνία ζα δηαζέηεη 

ζρεηηθή αξκνδηφηεηα επίβιεςεο – παξαθνινχζεζεο δεκφζησλ 

έξγσλ/ηερληθψλ κειεηψλ θαη δηελέξγεηαο αληίζηνηρσλ δηαγσληζκψλ. 

- Σελ πξνζζήθε ηξηψλ (3) ζέζεσλ, θιάδνπ  ΠΔ Γηνηθεηηθνχ κε ζρέζε 

Δξγαζίαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, γηα ηελ ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Γξαθείνπ Πξνζσπηθνχ, ηνπ Γξαθείνπ Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ, θαη 

γεληθά γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθψλ 

Τπεξεζηψλ. 

- Σελ πξνζζήθε κίαο (1) ζέζεο, θιάδνπ  ΠΔ Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο κε ζρέζε Δξγαζίαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ. 

- Σελ πξνζζήθε κίαο (1) ζέζεο, θιάδνπ  ΣΔ Γεσπιεξνθνξηθήο θαη 

Σνπνγξαθίαο κε ζρέζε Δξγαζίαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ γηα ηε δεκηνπξγία 

ζπγθξνηεκέλεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, κε εμεηδηθεπκέλν ηαθηηθφ 

πξνζσπηθφ, πξνυπφζεζε απαηηνχκελε γηα ηελ  επηβεβαίσζε ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ Γήκνπ καο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηε 

δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ηνπ λένπ ΔΠΑ 

θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ 

«επηβεβαίσζε ηχπνπ Α΄» (γηα έξγα κε ηερληθφ αληηθείκελν (δεκφζηα έξγα 

ππνδνκήο), φπσο έξγα νηθνδνκηθά, ζπγθνηλσληαθά θαη δηθηχσλ θνηλήο 

σθέιεηαο, πδξαπιηθά, πεξηβάιινληνο, ιηκεληθά/αιηεπηηθά, θ.α., θαζψο θαη ησλ 

ηερληθψλ κειεηψλ ηνπο), ρσξίο λα ζηεξίδεηαη ζε ππεξεζίεο άιισλ θνξέσλ, ε 

νπνία ζα δηαζέηεη ζρεηηθή αξκνδηφηεηα επίβιεςεο – παξαθνινχζεζεο 

δεκφζησλ έξγσλ/ηερληθψλ κειεηψλ θαη δηελέξγεηαο αληίζηνηρσλ δηαγσληζκψλ. 

- Σελ πξνζζήθε κίαο (1) ζέζεο, θιάδνπ  ΣΔ Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο κε 

ζρέζε Δξγαζίαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Απηνηεινχο Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο 

ηνπ Γήκνπ. 

- Σελ πξνζζήθε κίαο (1) ζέζεο, θιάδνπ  ΣΔ Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο κε 

ζρέζε Δξγαζίαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ γηα ηελ θάιπςε επξχηεξσλ αλαγθψλ 

φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ζε ηερληθά ζέκαηα ππνζηήξημεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ. 

- Σελ πξνζζήθε δχν (2) ζέζεσλ, θιάδνπ ΓΔ πληεξεηψλ Δγθαηαζηάζεσλ-

Μεραλνιφγσλ Δξγνδεγψλ κε ζρέζε Δξγαζίαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, γηα ηελ 

ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

- Σελ πξνζζήθε κίαο (1) ζέζεο, θιάδνπ  ΓΔ Κιεηήξσλ κε ζρέζε Δξγαζίαο 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο 

Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ. 

 

Καηφπηλ ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο αθνχ έιαβαλ ππφςε : 

 Σελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο  

 Σελ πξφηαζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Κνληνγηψξγνπ Απνζηφινπ ζρεηηθά κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΟΔΤ) ηνπ Γήκνπ 
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 Σελ ππ΄αξηζκ. πξση. 14441/13-11-2017 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Πξνζσπηθνχ 

 Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ ηνπ Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, 

Πνιενδνκίαο & Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ,  

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 63 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο ησλ δεκνηηθψλ θαη

/28-06-2007) 

 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

Δγθξίλεη ην ζρέδην Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο φπσο απηφ 

δηακνξθψλεηαη ηειηθψο, θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ εηζεγήζεσλ - πξνηάζεσλ θαη  

ην ππνβάιιεη  πξνο έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην  ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - 

Μνπξεζίνπ. 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ  17/2017 
 Αθνχ αλαγλψζζεθε θαη ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο 
εμήο: 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                             ΣΑ ΜΔΛΖ 

( ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ ) 
                    ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Εαγνξά 13.11.2017 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ 

 
************************* 

Ζ επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθή χκβνπινο θ. ακαξά 

Μαξία, δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηελ πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ 

καο θαη πξφηεηλε λα κπνπλ δχν επηπιένλ ζέζεηο ζηνλ λέν Ο.Δ.Τ. θαη ζπγθεθξηκέλα : 

κία (1) ζέζε ΠΔ Γαζνιφγσλ, θαζψο θαη κηα (1) ζέζε ΠΔ Οηθνλνκνιφγσλ κε 

εμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα Σνπξηζκνχ. 

Ο θ. Γήκαξρνο, δήισζε φηη ζπκθσλεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ δχν επηπιένλ 

ζέζεηο ζηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ καο, ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηεο θ. ακαξά Μαξίαο. 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ 
 ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΝΔΧΝ ΘΔΔΧΝ ΣΟΤ Ο.Δ.Τ. 

 
Απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρχνληα Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

17.2017 Απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ πξφηαζε ηεο επηθεθαιήο ηεο 

κείδνλνο κεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. ακαξά Μαξίαο, ζπληζηψληαη 

πιένλ δεθαέμη  (16) λέεο ζέζεηο πξνζσπηθνχ θαη έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3584/2007 (ΦΔΚ 143 Α’ /28-6-2007) «Κχξσζε ηνπ 

Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη «Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ», κε ηηο νπνίεο 
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νξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξφβιεςε λέσλ ζέζεσλ ηνπ Ο.Δ.Τ. 

θαη ζπγθεθξηκέλα: 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο : 

«3. Ζ ζχζηαζε ζέζεσλ πξνζσπηθνχ κε ηνπο Οξγαληζκνχο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο 

ησλ Ο.Σ.Α. γίλεηαη κεηά απφ εθηίκεζε ησλ ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη γηα ηε ζχζηαζε θάζε λέαο νξγαληθήο ζέζεο ζα πξέπεη ν κέζνο 

φξνο ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ λα είλαη δηπιάζηνο ηνπ 

πνζνχ ζην νπνίν αλέξρεηαη ε εηήζηα δαπάλε ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ 

θαηαιεθηηθνχ θιηκαθίνπ ησλ πξνηεηλφκελσλ λέσλ ζέζεσλ 

πνιιαπιαζηαδφκελεο ηεο δαπάλεο απηήο επί δχν.» 

Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε πξνεγνχκελε δηάηαμε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

λέσλ πξνηεηλφκελσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ, ηε ζχζηαζε ησλ νπνίσλ ελέθξηλε ε 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κε ηελ ππ’αξηζ.17/2017 απφθαζή ηεο 

ηξνπνπνηψληαο ηνλ ηζρχνληα Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ, αθνινπζνχληαη νη εμήο ελέξγεηεο : 

α) ππνινγίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ ησλ εηψλ 2015 θαη 

2016. 

     ΠΗΝΑΚΑ Η 

 

 

Έηνο 

Άζξνηζκα ησλ 

ηαθηηθψλ εζφδσλ ηνπ 

Γήκνπ ζε € 

Μέζνο Όξνο 

Σαθηηθψλ Δζφδσλησλ 

δχν ηειεπηαίσλ εηψλ 

2015 2.175.875,64 
2.301.183,63 

2016 2.426.491,63 

 

β) ππνινγίδνληαη νη εηήζηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηεο θάζε θαηεγνξίαο ζέζεσλ κε 

βάζε ηνπο βαζηθνχο κηζζνχο ζην θαηαιεθηηθφ θιηκάθην επί δχν. 

Οη κηζζνί απηνί παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα ΗΗ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ 

 

Καηεγνξία 

Δθπαίδεπζεο 

Βαζηθφο κηζζφο 

θαηαιεθηηθνχ 

θιηκαθίνπ 

 

Δηήζην θφζηνο θάζε κίαο (1) λέαο 

ζέζεοαλά θαηεγνξία είλαη: 

12 κηζζνί Υ 2 Υ βαζηθφο κηζζφο 

θαηαιεθηηθνχ θιηκαθίνπ. 

Γειαδή γηα θάζε θαηεγνξία: 

 

ΠΔ 2.154 € 12 Υ 2 Υ 2.154 € 51.696 € 

ΣΔ 2.027 € 12 Υ 2 Υ 2.027 € 48.648 € 

ΓΔ 1.578 € 12 Υ 2 Υ 1.578 € 37.872 € 

 

γ) ππνινγίδεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ πξνηεηλφκελσλ λέσλ ζέζεσλ, ην νπνίν ζα 

πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 50% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ 

2015 θαη 2016, δειαδή ηνπ πνζνχ ησλ  1.150.591,82 € 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΗΗΗ 

 

Γηα ην Γήκν Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ πξνηείλνληαη: 
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Καηεγνξία 

Δθπαίδεπζεο 

 

 

Κιάδνο 

Αξηζκφο λέσλ 

νξγαληθψλ 

Θέζεσλ  

κε ζρέζε 

εξγαζίαο 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

πλνιηθφ εηήζην θφζηνο 

λέσλ 

ζέζεσλ 

ΠΔ ΠΔ Οηθνλνκνιφγσλ 2 

10 Υ 51.696 € = 516.960,00 €  

ΠΔ 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγσλ 

Με Δμεηδίθεπζε 

ζηνλ Σνκέα 

ηνπξηζκνχ 

1 

ΠΔ 
ΠΔ Μεραλνιφγσλ 

Μεραληθψλ 
1 

ΠΔ 
ΠΔ Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ 
1 

ΠΔ 

ΠΔ Ηζηνξίαο- 

Αξραηνινγίαο θαη 

Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο 

1 

ΠΔ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 3 

ΠΔ ΠΔ Γαζνιφγσλ 1   

ΣΔ 

ΣΔ 

Γεσπιεξνθνξηθήο 

θαη Σνπνγξαθίαο 

1 

3 Υ 48.648 € =145.944 €  
ΣΔ 

ΣΔ Μεραληθψλ 

Πεξηβάιινληνο 
1 

ΣΔ 
ΣΔ Μεραληθψλ 

Πιεξνθνξηθήο 
1 

ΓΔ 

ΓΔ πληεξεηψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ-

Μεραλνιφγσλ 

Δξγνδεγψλ 

2 

3 Υ 37.872 € =113.616 €  

ΓΔ ΓΔ Κιεηήξσλ 1 

   

ΤΝΟΛΟ 16 776.520,00 € 

 

Δπνκέλσο ην 50% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ 

ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ πλφινπ ηνπ παξαπάλσ ΠΗΝΑΚΑ IΗΗ. 

Ήηνη: χλνιν θφζηνπο λέσλ ζέζεσλ:  776.520,00 € ≤ 1.150.591,82 € 

 

Όπσο θαίλεηαη, ην ζχλνιν ηεο εηήζηαο δαπάλεο ησλ λέσλ ζέζεσλ  

πνιιαπιαζηαδφκελν επί δχν (2) δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

ηαθηηθψλ εζφδσλ ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ, επνκέλσο ηεξείηαη ε απαξαίηεηε 

νηθνλνκηθή ζπλζήθε γηα ηε ζχζηαζε ησλ λέσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ. 

**************************** 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, θάιεζε ην ψκα ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο.  
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Τπέξ ηεο πξφηαζεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ 17/2017 Απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ 

πξφηαζε ηεο επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθήο πκβνχινπ θ. ακαξά 

Μαξίαο, ςήθηζαλ φινη νη παξφληεο  Γεκνηηθνί χκβνπινη, ήηνη: 

Ο Αληηδήκαξρνο  θ. νπιδάηνο Απφζηνινο, ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Κνληνγηψξγνο Απφζηνινο,ν Αληηδήκαξρνο 

θ. Μαξγαξίηεο Κσλζηαληίλνο, νη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ. Γαξπθάιινπ Αλαζηάζηνο, θ. 

Κανπλάο Βαζίιεηνο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο, νη Γεκνηηθνί χκβνπινη 

θ. ακαξά Μαξία, θ. Μπξίδεο Θεφδσξνο, ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θ.Καηζηθφο Απφζηνινο,νη Γεκνηηθνί χκβνπινη, θ. Δπαγγέινπ Νηθφιανο, 

θ. Κακπνχξεο Νηθφιανο, θ. Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο θαη  θ. Κνπξειάο Σξηαληάθπιινο. 

Ο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Κνπηζειίλεο Πξνθφπηνο, 

πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ζ Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία, απνρψξεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ πκβνχισλ πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Αιηίλεο Αλέζηεο, απνπζίαδε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο. 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο 

απνρψξεζε απφ ηελ ζπλεδξίαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ 

πκβνχισλ πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ έιαβε ππφςε :  

 Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-Μνπξεζίνπ, ν 

νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ.20559/239279/27-11-2012 απφθαζε ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηέσο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο 

Διιάδαο θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 3321/Β΄/12-12-2012, θαη ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ 156/2017 Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία εγθξίζεθε κε 

ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 9728/118206/22-08-2017 απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο (ΦΔΚ 

3056/η.Β΄/05-09-2017)  

 Σελ  ππ’ αξηζ. 17/2017 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 

 Σελ πξφηαζε ηεο επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθή χκβνπιν θ. 

ακαξά Μαξίαο, γηα ηελ δεκηνπξγία δχν (2) επηπιένλ ζέζεσλ ζηνλ Ο.Δ.Τ. 

ηνπ Γήκνπ καο ήηνη: κία (1) ζέζε ΠΔ Γαζνιφγνπ θαη κία (1) ζέζε ΠΔ 

Οηθνλνκνιφγσλ κε εηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ, νπφηε θαη νη αξηζκφο 

ησλ λέσλ πξνηεηλφκελσλ ζέζεσλ δηακνξθψλεηαη ζηηο δεθαέμη(16) 
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 Σν γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ηεο εηήζηαο δαπάλεο ησλ δεθαέμη (16) ζπλνιηθά 

ζέζεσλ  πνιιαπιαζηαδφκελν επί δχν (2) δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ κέζνπ 

φξνπ ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ, επνκέλσο ηεξείηαη ε 

απαξαίηεηε νηθνλνκηθή ζπλζήθε γηα ηε ζχζηαζε ησλ λέσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.3584/2007, φπσο ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ  

µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ.63 πεξ. ζη’ ηνπ Ν. 3852/2010 

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

Α. Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) 

ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

ΜΔΡΟ 1  
ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

 
Άξζξν 1 

 
ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 
Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ θαη 
πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ νξγαληθέο κνλάδεο νκαδνπνηεκέλεο ζε ελφηεηεο 
ζπλαθνχο ζθνπνχ θαη αληηθεηκέλνπ : 
 

ΔΝΟΣΖΣΑ Α: 
ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΟ 

 
1. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 
2. Ννκηθή Τπεξεζία 
3. Απηνηειέο Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο 

 
ΔΝΟΣΖΣΑ Β: 

ΔΠΗΣΔΛΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 
 

1. Απηνηειέο Γξαθείν  Πξνγξακκαηηζκνχ,  Πιεξνθνξηθήο θαη Γηαθάλεηαο 
ΔΝΟΣΖΣΑ Γ: 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
 
1. Απηνηειέο Γξαθείν Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο  
  

ΔΝΟΣΖΣΑ Γ: 
ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

 
1. Απηνηειέο Γξαθείν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ  
  

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001881_S0000009022
http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051504
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ΔΝΟΣΖΣΑ Δ: 
ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

 
1. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη 
εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηνηθεηηθέο ελφηεηεο : 

            Α) Σκήκα Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 
 α) Γξαθείν Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ ηνπ Γήκνπ 

β) Γξαθείν Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο θαη Λεμηαξρείνπ  
γ) Γξαθείν Αιινδαπψλ 
δ) Γξαθείν Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο 

Β) Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ                                                                                   
α) Γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ θαη Λνγηζηεξίνπ 
β)  Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 
γ) Γξαθείν Δζφδσλ, Πεξηνπζίαο θαη Κιεξνδνηεκάησλ 
δ) Γξαθείν Σακείνπ 
ε) Γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

Γ) Σκήκα ΚΔΠ 

2. Απηνηειέο Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο 
πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηα παξαθάησ γξαθεία: 
α) Γξαθείν Σερληθψλ Έξγσλ 
β) Γξαθείν Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ θαη πγθνηλσληψλ 
γ) Γξαθείν Ύδξεπζεο - Άξδεπζεο - Απνρέηεπζεο 
δ) Γξαθείν Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
ε) Γξαθείν Καζαξηφηεηαο θαη Πξαζίλνπ 
δ) Γξαθείν Πνιενδνκηθψλ Θεκάησλ 

 
Άξζξν 2 

 
ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 
Οη Απνθεληξσκέλεο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ έδξα 
δεκνηηθψλ ελνηήησλ, εμππεξεηνχλ ηηο δεκνηηθέο/ηνπηθέο θνηλφηεηεο ηεο ελφηεηαο θαη 
πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο, νη νπνίεο ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζε αληίζηνηρεο 
Γηεπζχλζεηο ή Σκήκαηα ή Απηνηειή Σκήκαηα ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 
 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ: 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΣΑΓΚΑΡΑΓΑ 

1) Γξαθείν ΚΔΠ 

2) Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε 

3) Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ 

4) Γξαθείν πληήξεζεο Τπνδνκψλ θαη Καζαξηφηεηαο 

 
Με ζθνπφ ηε δηνηθεηηθή εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ δχλαηαη 

λα αλαηίζεηαη ζε δεκνηηθνχο ππαιιήινπο ε πεξηνδηθή απαζρφιεζή ηνπο ζηηο Σνπηθέο 

Κνηλφηεηεο Μνπξεζίνπ, Ξνπξηρηίνπ, Κηζζνχ, Αγίνπ Γεκεηξίνπ, Αλειίνπ, Μαθξπξάρεο 

θαη Πνπξίνπ. Ζ αλάζεζε γίλεηαη κε απφθαζε Γεκάξρνπ. Ζ απφθαζε θαζνξίδεη α) 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ππαιιήινπο θαη ηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα 

απαζρνινχληαη, β) ηε ζπρλφηεηα απαζρφιεζήο ηνπο ζε θάζε θνηλφηεηα, γ) ην σξάξην 

απαζρφιεζήο ηνπο, δ) ηα θαζήθνληά ηνπο θαη ηπρφλ άιια ζρεηηθά δεηήκαηα.  

ΑΔΑ: 7ΝΓ7ΩΡΚ-Ν48



[29] 

 

 

   ΜΔΡΟ 2 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2.1: 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΔΝΟΣΖΣΑ Α:  

ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΟ 

Άξζξν 3 

Αξκνδηφηεηεο Ηδηαίηεξνπ Γξαθείνπ Γεκάξρνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

Σν Γξαθείν Γεκάξρνπ θαη Γεκνζίσλ ζρέζεσλ παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη 
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηνλ Γήκαξρν θαη ηδίσο: 

 
1) Πξνγξακκαηίδεη, νξγαλψλεη θαη ξπζκίδεη ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ Γεκάξρνπ. 
2) Γηεμάγεη θαη δηεθπεξαηψλεη ηελ πξνζσπηθή αιιεινγξαθία ηνπ Γεκάξρνπ θαη 

ηεξεί ην πξσηφθνιιν θαη ην αξρείν απηήο. 
3) Σεξεί αξρείν ησλ θάζε είδνπο απνθάζεσλ ηνπ Γήκνπ πξνο ρξήζε ηνπ 

Γεκάξρνπ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ 
Γεκάξρνπ. 

4) Παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηνπο 
θαηέρνληεο ζέζεηο Δηδηθψλ πκβνχισλ ή Δηδηθψλ πλεξγαηψλ ή 
Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ 

5) ρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηε επηθνηλσληαθή πνιηηηθή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
απνζηνιήο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ Γήκνπ θαη αληίζηνηρα ζρεδηάδεη, εηζεγείηαη  θαη 
πξνσζεί  ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο  επηθνηλσληαθήο απηήο πνιηηηθήο. 

6) Οξγαλψλεη θαη πινπνηεί θάζε είδνπο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ (ζπλέδξηα, 
ζπλειεχζεηο, ενξηέο θιπ, θαζψο θαη πξνγξάκκαηα πξνβνιήο ηνπ έξγνπ θαη 
ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ν Γήκνο. 

7) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ 
γηα ηηο επηδηψμεηο, ζηφρνπο θαη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ κε γεληθφ ζηφρν ηε  
δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ  ηνπηθψλ 
ζπκθεξφλησλ. 

8) Παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηα δεκνζηεχκαηα (έληππα θαη ειεθηξνληθά) 
ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά  ηα φξγαλα 
δηνίθεζεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Σεξεί αξρείν ησλ δεκνζηεχζεσλ 
θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ απαληήζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

9) Γηαρεηξίδεηαη ηηο ζρέζεηο ηνπ Γήκνπ κε ηνλ ειεθηξνληθφ θαη έληππν ηχπν θαη ηα 
κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη επηκειείηαη ησλ δεκνζηεπκάησλ θαη ησλ 
δειηίσλ ηχπνπ ηνπ Γήκνπ. 

10) Δπηκειείηαη ησλ ελεκεξσηηθψλ εθδφζεσλ ή εθπνκπψλ ηνπ Γήκνπ ζηα ΜΜΔ. 
Άξζξν 4 

Αξκνδηφηεηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο 
 
Ζ Ννκηθή Τπεξεζία παξέρεη λνκηθή ππνζηήξημε πξνο ηα αηξεηά φξγαλα ηνπ Γήκνπ 
θαη ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επηδηψμεσλ/ ζηφρσλ/ 
ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ. Δηδηθφηεξα ε Τπεξεζία:  
 

1) Παξέρεη λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη γλσκνδνηήζεηο πξνο ηα πνιηηηθά φξγαλα 
δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ (Γεκνηηθφ πκβνχιην, Δπηηξνπέο, Γήκαξρνο θιπ) 
δηαζθαιίδνληαο ην λνκφηππν ησλ πξάμεσλ ηνπ Γήκνπ. 

ΑΔΑ: 7ΝΓ7ΩΡΚ-Ν48



[30] 

 

2) Παξέρεη λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη θαηεπζχλζεηο πξνο ηηο επί κέξνπο ππεξεζίεο 
ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ζηα ηδξχκαηα θαη ζηα άιια λνκηθά πξφζσπα ηνπ 
Γήκνπ,  γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ λνκφηππνπ ησλ δξάζεσλ ηνπο. 

3) Δπεμεξγάδεηαη θαη γλσκνδνηεί γηα πξάμεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ 
αθνξνχλ ην Γήκν. 

4) Δπεμεξγάδεηαη θαη ειέγρεη λνκηθά φιεο ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ν Γήκνο 
κε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηηο πξνθεξχμεηο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αλάζεζε έξγσλ , 
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο. 

5) Δθπξνζσπεί ηνλ Γήκν ζε λνκηθέο ππνζέζεηο εληφο θαη εθηφο ησλ 
Γηθαζηεξίσλ θαη ησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ, γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ 
ζπκθεξφλησλ ηνπ Γήκνπ. 

6) Παξαθνινπζεί ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη λνκνινγία θαη ηεξεί θαη 
επηθαηξνπνηεί αξρείν κε ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ 
ελδηαθέξνπλ ην Γήκν. 

7) Σεξεί ην αλαγθαίν αξρείν εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
Ννκηθήο Τπεξεζίαο. 

 
Άξζξν 5 

 
Αξκνδηφηεηεο Απηνηεινχο Γξαθείνπ Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο 

 
Σν Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο είλαη αξκφδην γηα ηελ παξνρή δηνηθεηηθήο βνήζεηαο 
ζε άηνκα πνπ έρνπλ αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο 
ή ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ). Δηδηθφηεξα ην Γξαθείν : 
 

1) ρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 
δεκνηψλ πνπ έρνπλ αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηηο δεκνηηθέο 
ππεξεζίεο ή ζηα ΚΔΠ θαη ρξεηάδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ηηο επηκέξνπο 
ππεξεζίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπο. 

2) Μεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία  δηθηχσλ 
εζεινληψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλσηέξσ δεκνηψλ γηα 
ηελ εθηέιεζε ησλ δνζνιεςηψλ ηνπο κε ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα ΚΔΠ 
γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. 

3) Γέρεηαη αηηήκαηα ησλ αλσηέξσ δεκνηψλ κε βάζε ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 
κεξηκλά γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο, κε ηελ αμηνπνίεζε ηφζνλ ησλ ππαιιήισλ 
ηνπ Γξαθείνπ φζν θαη ησλ δηθηχσλ εζεινληψλ. 

4) πλεξγάδεηαη κε ηα αξκφδηα ΚΔΠ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ ησλ 
αλσηέξσ δεκνηψλ ζε δεηήκαηα αξκνδηφηεηαο ησλ ΚΔΠ. 

5) ρεδηάδεη θαη πξνσζεί θάζε άιιε ζρεηηθή ελέξγεηα γηα ηελ θαιχηεξε 
εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ κε αληηθεηκεληθή αδπλακία πξνζπέιαζεο ζηηο 
δεκνηηθέο ππεξεζίεο ή ζηα ΚΔΠ.  

 
ΔΝΟΣΖΣΑ Β: 

 ΔΠΗΣΔΛΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 
 

Άξζξν 6 
 

Αξκνδηφηεηεο Απηνηεινχο Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πιεξνθνξηθήο θαη 
Γηαθάλεηαο  

 
Σν Απηνηειέο Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ, Πιεξνθνξηθήο θαη Γηαθάλεηαοηνπ Γήκνπ 
είλαη αξκφδην γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχληαμεο, παξαθνινχζεζεο θαη 
αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πεξηνδηθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 
θαη ησλ Δηεζίσλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο, θαζψο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ εζσηεξηθψλ νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ 
Γήκνπ. Δπίζεο είλαη αξκφδην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο έληαμεο ησλ πνιηηηθψλ ηζφηεηαο 
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ησλ θχισλ ζηηο ηνπηθέο πνιηηηθέο. Δπηπξφζζεηα ην Γξαθείν είλαη αξκφδην γηα ηελ 
αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ΣΠΔ ηνπ 
Γήκνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επζχλεο εθπιήξσζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ΚΟ..Δ. 
(Κνκβηθφ εκείν Δπαθήο) ηνπ Γήκνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 3882 
/ 2010 (ΦΔΚ Α΄166).  
 
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Απηνηεινχο Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πιεξνθνξηθήο θαη 
Γηαθάλεηαο είλαη νη εμήο: 
 

(Αξκνδηόηεηεο κειεηώλ θαη έξεπλαο) 
 

1) πγθεληξψλεη, επεμεξγάδεηαη, ηεθκεξηψλεη θαη ελεκεξψλεη ζπλερψο ηα 
γεσγξαθηθά, δεκνγξαθηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη άιια ζηνηρεία πνπ 
αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο 
θνξείο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

2) πγθεληξψλεη θαη ηεθκεξηψλεη ηελ αλαγθαία ηερλνγλσζία θαη πιεξνθφξεζε 
πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηνπ 
Γήκνπ (π.ρ. θιαδηθέο θαη αλαπηπμηαθέο κειέηεο, κειέηεο θαη ζέκαηα ηεο 
Απηνδηνίθεζεο, λνκνζεζία πνπ αθνξά ηελ απηνδηνίθεζε, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη 
ηνπο ζηφρνπο ηνπ Γήκνπ θιπ). 

3) Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ γηα  ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ θαη 
ζπγθεληξψλεη θαη ηεθκεξηψλεη πξνηάζεηο γηα επεκβάζεηο (έξγα, ελέξγεηεο, 
πξνγξάκκαηα) πνπ ζα  ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ. 

4) Μεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε εξεπλψλ θαη κειεηψλ γηα ηε δηάγλσζε ησλ 
αλαγθψλ αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ, ηε δηεξεχλεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο 
αλαπηπμηαθψλ πξνηάζεσλ θαη ηελ ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ έξγσλ,  
δξάζεσλ θαη κέηξσλ. 
 

( Αξκνδηόηεηεο ζρεδηαζκνύ θαη παξαθνινύζεζεο πξνγξακκάηωλ) 
 

5) Μειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θπζηθψλ 
πφξσλ, ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ αμηνπνίεζε ηεο 
δεκνηηθήο πεξηνπζίαο θαη ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ππνδνκψλ ζηήξημεο 
ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

6) Μειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ, 
πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηε ιήςε ζεηηθψλ κέηξσλ 
ππέξ ησλ γπλαηθψλ ζηηο πξνηάζεηο ηνπ Γήκνπ ζηα εζληθά θαη 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. 

7) πλεξγάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία αλήθεη ν Γήκνο 
γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο 
ηνπ Γήκνπ κε ηα επξχηεξα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο. 

8) πλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ζπληάζζεη πξνηάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη δηαξθή 
βειηίσζε ησλ ηερληθψλ θαη θνηλσληθψλ ππνδνκψλ (δνκεκέλν πεξηβάιινλ) 
ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθψλ ζπλζεθψλ 
πνηφηεηαο δσήο. 

9) Γηεξεπλά θαη ελεκεξψλεη ηα φξγαλα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηηο 
πηζαλέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ 
Γήκνπ (πξνγξάκκαηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ ΔΔ, πξνγξάκκαηα ηεο 
ΔΔ, εζληθά πξνγξάκκαηα, έξγα ΓΗΣ, έξγα απηνρξεκαηνδνηνχκελα  θιπ). 

10) Τπνζηεξίδεη ηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ θαη ηελ νκάδα έξγνπ πνπ είλαη δπλαηφλ λα 
ζπγθξνηείηαη γηα ηε ζχληαμε ηνπ 5εηνχο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 
Γήκνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ 
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ Δηεζίσλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο, ζηα 
νπνία εμεηδηθεχεηαη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα. 
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11) Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο έξγσλ θαη δξάζεσλ ηνπ 
Γήκνπ ζε αλαπηπμηαθά θαη άιια πξνγξάκκαηα, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
πινπνίεζήο ηνπο θαη ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ, ζε 
ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

12) Τπνζηεξίδεη ην Γήκαξρν γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη 
ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ θαη ζπληάζζεη ηελ ελδηάκεζε θαη ηελ ηειηθή 
έθζεζε αμηνιφγεζεο, ηηο νπνίεο ππνβάιιεη ζην Γήκαξρν. Δηζεγείηαη ηελ 
ελδερφκελε αλαζεψξεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
κεηά ηελ ελδηάκεζε αμηνιφγεζή ηνπ. 

13) πληάζζεη ζρέδην ηνπ Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ Γήκνπ, αθνχ ιάβεη 
ππφςε ηηο γξαπηέο εηζεγήζεηο ησλ ππεξεζηψλ, θαη ην ππνβάιιεη ζηελ 
Δθηειεζηηθή  Δπηηξνπή.  

14) Τπνζηεξίδεη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ 
απνινγηζκφ ησλ Δηεζίσλ Πξνγξακκάησλ Γξάζεο ηνπ Γήκνπ. Δηδηθφηεξα (α) 
θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ εηεζίνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ Γήκνπ, 
ζπληάζζεη εθζέζεηο παξαθνινχζεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο, αλά ηαθηά δηαζηήκαηα πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ 
θαη (β) πξηλ απφ ηε ζχληαμε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ, ππνβάιιεη ζηε 
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έθζεζε κε ηνλ απνινγηζκφ δξάζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ 
έηνπο, αθνχ ιάβεη ππφςε ηηο απνινγηζηηθέο εθζέζεηο ησλ ππεξεζηψλ. 

15) Τπνζηεξίδεη ηελ ζχλαςε θαη παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ησλ πξνγξακκαηηθψλ 
θαη άιισλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη άιισλ θνξέσλ γηα ηελ 
πινπνίεζε έξγσλ, ελεξγεηψλ θαη πξνγξακκάησλ. Τπνζηεξίδεη ηηο ζρέζεηο 
δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ζπληνλίδεη ηηο ζρέζεηο ηνπ Γήκνπ κε άιινπο 
δεκφζηνπο θνξείο. 

 
(Αξκνδηόηεηεο απόδνζεο θαη νξγάλωζεο) 
 

16) πγθεληξψλεη ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απνδνηηθφηεηα 
θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζρεηηθψλ 
πεξηνδηθψλ ηνπο ζηφρσλ, παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπο, επεμεξγάδεηαη ηα 
ζηνηρεία  θαη εθδίδεη ελεκεξσηηθέο  αλαθνξέο. 

17) Δηζεγείηαη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί κέηξα γηα ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο  
απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο 
αληαπφθξηζήο ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. 

18) ρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηνλ θαλνληζκφ κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 
απφδνζεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

19) Μεξηκλά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο ηεο 
δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ Γήκνπ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη παξαγσγή έξγσλ. 

20) Μεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε ησλ θάζε είδνπο εζσηεξηθψλ Καλνληζκψλ ηνπ 
Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ (Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο 
Τπεξεζηψλ, Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί Λεηηνπξγίαο, Καλνληζκνί Παξνρήο 
Τπεξεζηψλ ζηνπο Γεκφηεο θιπ) ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

21) Παξαθνινπζεί ηελ θαιή εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα 
εζσηεξηθψλ νξγαλσηηθψλ ζπζηεκάησλ, δηαδηθαζηψλ θαη θαλνληζκψλ θαη  
ελεκεξψλεη ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ 
δηαπηζηψλνληαη απνθιίζεηο. 

 
 (Αξκνδηόηεηεο ζηξαηεγηθήο θαη Μειεηώλ  ΤΠΕ) 
 

22) Γηακνξθψλεη θαη  εηζεγείηαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ  ζε φηη αθνξά ηελ 
αλάπηπμε, επέθηαζε θαη βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ηερλνινγηψλ 
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαη ηα δεηήκαηα ηεο Ζιεθηξνληθήο 
Γηαθπβέξλεζεο 

23) πγθεληξψλεη ζηνηρεία, πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο θαη 
εηζεγείηαη γηα ηα αλαγθαία έξγα αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ 
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ΣΠΔ πνπ πξέπεη λα αμηνπνηεί ν Γήκνο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ιεηηνπξγηψλ 
ηνπ 

24) Μεξηκλά γηα ηελ κειέηε, αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ΣΠΔ κε 
ηελ αμηνπνίεζε θαη εμεηδηθεπκέλσλ ηξίησλ. 

 
 (Αξκνδηόηεηεο δηαρείξηζεο ζπζηεκάηωλ  ΤΠΕ) 

 
25) ρεδηάδεη, εγθαζηζηά θαη παξέρεη ππεξεζίεο ζπλερνχο ζπληήξεζεο δηθηπαθψλ 

ηφπσλ θαη ηζηνζειίδσλ θαιχπηνληαο ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 
26) Παξαθνινπζεί ηελ πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηεξνχληαη ζηα ζπζηήκαηα 

ΣΠΔ ηνπ Γήκνπ. 
27) Γηαρεηξίδεηαη θαη ζπληεξεί ηηο εθαξκνγέο θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ 

ζρεδηάδεη θαη εγθαζηζηά ν Γήκνο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. 
28) Γηαρεηξίδεηαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο αλάθηεζεο δεδνκέλσλ 

γηα ηα ζπζηήκαηα ΣΠΔ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Γήκν. 
29) Μεξηκλά γηα ηελ αμηνπνίεζε ηξίησλ γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζχκθσλα 

κε ζρεηηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 
30) Δθπαηδεχεη ηνπο ρξήζηεο ησλ ζπζηεκάησλ ΣΠΔ ηνπ Γήκνπ θαη κεξηκλά γηα 

ηελ παξνρή θάζε είδνπο ππνζηήξημεο πξνο ηνπο ρξήζηεο ψζηε λα είλαη ζε 
ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ θαη λα αμηνπνηνχλ απνηειεζκαηηθά ηα ζπζηήκαηα 

31) Μεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ αλαθνξψλ επηηειηθήο 
πιεξνθφξεζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηεξνχληαη ζηα 
πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα ηνπ Γήκνπ. 

32) Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ βαζκψλ αζθαιείαο ηεο πξφζβαζεο ζηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ηεξνχληαη ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Γήκνπ, ψζηε 
λα εμαζθαιίδεηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηά ηνπο. 

33) Δμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο 
ρξεζηηθφηεηαο ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ. 

 
(Αξκνδηόηεηεο δηαρείξηζεο εμνπιηζκνύ  ΤΠΕ) 

 
34) Πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ  ζε εμνπιηζκφ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ 
απηνχ ζε αλαβάζκηζε θαη εηζεγείηαη ηα αλαγθαία πξνγξάκκαηα γηα ηελ 
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ. 

35) Πξνζδηνξίδεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνδηαγξάθεη θαη εηζεγείηαη ηελ 
κεζνδνινγία πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ 
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. 

36) Μεξηκλά γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο παξαιαβήο θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ ΣΠΔ. 

37) Μεξηκλά γηα ηελ ζπλερή ζπληήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ηνπ 
εμνπιηζκνχ ΣΠΔ ηνπ Γήκνπ. 

 
(Γεληθέο Αξκνδηόηεηεο  ΤΠΕ) 

 
38) Τπνζηεξίδεη ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ ΚΟ..Δ. ( Κνκβηθφ εκείν 

Δπαθήο)  ηνπ Γήκνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 3882 / 2010 
(ΦΔΚ Α΄166). 

 
(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα δηαθάλεηαο ) 

 
39) Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο πξφζβαζεο απφ θάζε 

ελδηαθεξφκελν ηξίην ζε πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο πξνθεξχμεηο 
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ θαη 
ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο. 

40) Μεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ γηα θάζε είδνπο 
πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο πνπ ζρεδηάδεη ν Γήκνο θαη απεπζχλνληαη ζηνπο 
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δεκφηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο πξφζβαζεο 
ησλ δεκνηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. 

41) Τπνδέρεηαη ππνδείμεηο, πξνηάζεηο θαη παξάπνλα ησλ δεκνηψλ θαη ηνπο 
ελεκεξψλεη  γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 
δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο. Μεξηκλά επίζεο γηα ηνλ εθνδηαζκφ 
ηνπο κε ηα απαξαίηεηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη έληππα. 

42) ρεδηάδεη εηδηθά πξνγξάκκαηα πιεξνθφξεζεο ησλ δεκνηψλ γηα ηελ εμέιημε 
θαη πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζή ηνπο.  

43) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε θαη δηαθίλεζε, ζε έληππε 
θαη ειεθηξνληθή κνξθή: 
(α) Υάξηαο Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ, 

(β) Οδεγνχ ηνπ Γεκφηε γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, 

(γ) Καλνληζκνχ πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ θαη Καλνληζκνχ 

Γηαβνχιεπζεο. 

44) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο γηα απνθάζεηο θαη 
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην Γήκν. 

45) Λεηηνπξγεί ηειεθσληθέο γξακκέο επηθνηλσλίαο πνιηηψλ κε ην Γήκν γηα ηελ 
ππνδνρή παξαπφλσλ ή παξνρή δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο 
πνιίηεο. 

 
ΔΝΟΣΖΣΑ Γ:  

ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
 

Άξζξν 7 
 

Αξκνδηφηεηεο Απηνηεινχο Γξαθείνπ Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο  Αλάπηπμεο 
 
Σν Απηνηειέο Γξαθείν Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο είλαη αξκφδην γηα ηελ 
πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηεο θπηηθήο παξαγσγήο, ηεο δσηθήο παξαγσγήο, ησλ 
δαζψλ θαη ηεο αιηείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ,  ηελ ππνζηήξημε ηνπ αγξνηηθνχ 
θφζκνπ γηα ηελ βειηίσζε ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο θαη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ 
αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ηελ  πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ εθαξκνγή 
ελεξγεηψλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ ζην 
πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ,  θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Νφκσλ, 
Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ. 
 
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο  είλαη νη εμήο: 

(Αξκνδηόηεηεο ζηνλ  ηνκέα ηεο θπηηθήο παξαγωγήο) 
 

1) Δξεπλά θαη κειεηά θάζε ζέκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο, θαζψο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο εζηίεο ηνπ. 

2) Μεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε, πξνζηαζία, εθηίκεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο 
θπηηθήο παξαγσγήο. 

3) Πξνσζεί πξνγξάκκαηα εγθαηάζηαζεο λέσλ αγξνηψλ θαη κεξηκλά γηα ηε 
ζχλδεζε αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, ζε ζπλεξγαζία κε 
ηελ ππεξεζία   Σνπξηζκνχ. 

4) Δθηηκά θαη παξαθνινπζεί ηε γεσξγηθή παξαγσγή, ηηο απνιακβαλφκελεο απφ 
ηνπο παξαγσγνχο ηηκέο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ πνξεία ησλ αγνξψλ 
ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη κεξηκλά γηα ηε ιήςε αληηπξνζσπεπηηθψλ 
ηηκψλ πξντφλησλ. 

5) πλεξγάδεηαη κε ηελ Σερληθή ππεξεζία γηα ηε κειέηε θαη εθηέιεζε έξγσλ 
ηερληθήο ππνδνκήο, ηνπηθήο ζεκαζίαο, πνπ αθνξνχλ ζηε γεσξγία θαη ηδίσο 
απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγξνηηθή νδνπνηία, ηελ θαηαζθεπή 
ιηκλνδεμακελψλ, ηα έξγα βειηίσζεο βνζθνηφπσλ θαη ηα εγγεηνβειηησηηθά 
έξγα. 
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6) Αζθεί επνπηεία επί ησλ Σνπηθψλ Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ 
(Σ.Ο.Δ.Β.), ησλ Πξνζσξηλψλ Γηνηθνπζψλ Δπηηξνπψλ (Π.Γ.Δ.) θαη ησλ 
Σνπηθψλ Δπηηξνπψλ Άξδεπζεο (Σ.Δ.Α.) ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

7) πλεξγάδεηαη κε ηδξχκαηα έξεπλαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ελεκεξψλεη ηνλ 
αγξνηηθφ πιεζπζκφ γηα ηηο βειηησκέλεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη νξγάλσζεο 
ησλ εθκεηαιιεχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 
δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ, ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη κεξηκλά γηα ηελ επξχηεξε δηάδνζε ζηνλ 
αγξνηηθφ θφζκν, κέζσ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, γλψζεσλ γηα ηελ 
εθαξκνγή βειηησκέλσλ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο. 

8) Μεξηκλά γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ζην 
πιαίζην ζρεδίσλ βειηίσζεο. 

9) Δηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε, αλαλέσζε, αλάθιεζε ή κεηαβίβαζε αδεηψλ  
ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο αγξνηηθψλ θαξκαθεπηηθψλ 
πξντφλησλ. 

10) Μεξηκλά γηα ηε ζχζηαζε θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Γεσξγηθήο 
Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ. Παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ απηνχ 
παξέρνληαο θαηεπζχλζεηο θαη πξφηππα γηα ηε δξάζε ηνπο. Δηδηθφηεξα ην 
Γξαθείν Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο : 
(α)πλεξγάδεηαη  κε ηνπο αγξφηεο θαη ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο ηνπο γηα 
ηελ δηεξεχλεζε θαη επηζήκαλζε ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ 
ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 
(β)Παξέρεη ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ εθαξκνγή βειηησκέλσλ κεζφδσλ 
εξγαζίαο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ 
θαη ηε κείσζε θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο. 
(γ)Μεξηκλά γηα ηελ νξγάλσζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ηελ ελ 
γέλεη αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο, ζηα πιαίζηα ησλ εθάζηνηε εθαξκνδνκέλσλ πξνγξακκάησλ 
γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο αλάπηπμεο. 
(δ)Γηελεξγεί επηηφπηνπο ειέγρνπο κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε θνηλνηηθψλ 
πξνγξακκάησλ (νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο ζηε θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή) θαη 
κεξηκλά γηα ηελ  ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ (αγξνηηθά απηνθίλεηα, αγξνηηθέο 
απνζήθεο, ιατθέο αγνξέο, εθηίκεζε δεκηψλ θ.ι.π.). 
(ε)Δλεκεξψλεη ην Γξαθείν γηα ηα δεηήκαηα ηεο πεξηνρήο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
αγξνηηθφ θφζκν θαη ιακβάλεη θαηεπζχλζεηο θαη πξφηππα γηα ηελ αληηκεηψπηζή 
ηνπο. 
 

 (Αξκνδηόηεηεο ζηνλ  ηνκέα ηεο δωηθήο παξαγωγήο) 
 
11) Δξεπλά θαη κειεηά θάζε ζέκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο, θαζψο θαη 

ηε δηαηήξεζε ηνπ θηελνηξνθηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο εζηίεο ηνπ. 
12) Μεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε, πξνζηαζία, εθηίκεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

δσηθήο παξαγσγήο. 
13) πλεξγάδεηαη κε ηελ Σερληθή ππεξεζία γηα ηε κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ 

ηερληθήο ππνδνκήο, ηνπηθήο ζεκαζίαο, πνπ αθνξνχλ ηε θηελνηξνθία φπσο 
π.ρ  ηα έξγα βειηίσζεο βνζθνηφπσλ. 

14) Μεξηκλά γηα ηε δηαρείξηζε ησλ βνζθνηφπσλ. 
15) πλεξγάδεηαη κε ηδξχκαηα έξεπλαο ηεο θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο, 

ελεκεξψλεη ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ γηα ηηο βειηησκέλεο κεζφδνπο παξαγσγήο 
θαη νξγάλσζεο ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ, ζην πιαίζην ησλ 
πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη κεξηκλά γηα ηελ 
επξχηεξε δηάδνζε ζηνλ αγξνηηθφ θφζκν, κέζσ εθπαηδεπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ, γλψζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή βειηησκέλσλ κεζφδσλ 
θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο. 

16) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο θαη 
θαηαγξαθήο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ Γήκνπ (ελψηηα γηα ηελ αηνκηθή 

ΑΔΑ: 7ΝΓ7ΩΡΚ-Ν48



[36] 

 

αλαγλψξηζε ησλ δψσλ, ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, δηαβαηήξηα δψσλ, 
ηήξεζε αηνκηθψλ κεηξψσλ). 

17) Μεξηκλά γηα ηα αδέζπνηα δψα (πεξηζπιινγή, δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 
θαηαθπγίσλ θιπ). 

18) Δηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ θαη  
εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εκπφξην ή ηελ αμηνπνίεζε δψσλ 
(θαηαζηήκαηα δηαηήξεζεο, εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο δψσλ, θαηαζηήκαηα 
πψιεζεο ζθχισλ ή γαηψλ, θηελνπηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο, απηνθίλεηα 
πνπ κεηαθέξνπλ δψα, δσνινγηθνί θήπνη). 

19) Δηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε, αλαλέσζε, αλάθιεζε ή κεηαβίβαζε αδεηψλ  
ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ 
πξντφλησλ. 

20) Δθαξκφδεη, νξγαλψλεη θαη επνπηεχεη ηελ ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε θαη ηνλ 
ζπγρξνληζκφ ηνπ νίζηξνπ ησλ δψσλ. 

21) Γλσκαηεχεη γηα ηελ πγεηνλνκηθή θαηαιιειφηεηα ησλ δψσλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα 
πιαλφδηα έθζεζε δψσλ. 

22) Δηζεγείηαη γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία θηεληαηξηθνχ γξαθείνπ 
γηα ηα παξαγσγηθά δψα,  εηδηθήο άδεηαο γηα ηελ απνζήθεπζε θαξκαθεπηηθψλ 
θηεληαηξηθψλ πξντφλησλ θαη αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ θηεληαηξείσλ θαη 
θηεληαηξηθψλ θιηληθψλ ηα νπνία θαη επνπηεχεη. 

23) Δθαξκφδεη πξνγξάκκαηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ινηκσδψλ θαη παξαζηηηθψλ 
λνζεκάησλ δψσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία Γεκ. Τγείαο γηα ηα 
λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη θαη ζηνλ άλζξσπν. 

24) Δπηβάιιεη  ή αίξεη  πγεηνλνκηθά κέηξα, ιφγσ εκθάληζεο βαξηάο επηδσνηίαο γηα 
ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ πξνο κεηαθνξά δψσλ. 

 
(Αξκνδηόηεηεο Δαζώλ) 
 

25) Μεξηκλά γηα ηελ δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ Γεκνηηθψλ Γαζψλ. 

26) Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο 
πξνζηαηεπφκελεο δαζηθέο πεξηνρέο ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, ζε 
ζπλεξγαζία θαη κε ην Απηνηειέο Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πεξηβάιινληνο 
θαη Πνιενδνκίαο. 

 
(Αξκνδηόηεηεο Αιηείαο) 
 

27) Γηελεξγεί φιεο ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ άζθεζε επνπηείαο θαη 
ειέγρνπ ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπ Γήκνπ. 

28) Δξεπλά θαη κειεηά θάζε ζέκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο  αιηείαο, θαζψο θαη ηε 
δηαηήξεζε ηνπ αιηεπηηθνχ πιεζπζκνχ ζηηο εζηίεο ηνπ. 

29) πλεξγάδεηαη κε ηελ Σερληθή ππεξεζία γηα ηε κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε  έξγσλ  
ηερληθήο ππνδνκήο, ηνπηθήο ζεκαζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ αιηεία. Μεξηκλά γηα 
ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ, ππνδνκψλ θαη 
εμνπιηζκψλ ζε ιηκέλεο αιηεπηηθνχο ή ιηκέλεο πνπ εμππεξεηνχλ αιηεπηηθά 
ζθάθε. 

30) Γλσκνδνηεί γηα ηελ παξαρψξεζε, κίζζσζε θαη αλακίζζσζε πδάηηλσλ 
εθηάζεσλ γηα ηελ ίδξπζε, επέθηαζε θαη κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ 
πδαηνθαιιηέξγεηαο εληαηηθήο ή εκηεληαηηθήο κνξθήο ησλ ηρζπνηξφθσλ 
πδάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 
31) πγθεληξψλεη θαη ηεξεί ζηνηρεία ησλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη ηεο αιηείαο ζηα 

εζσηεξηθά χδαηα θαζψο θαη ζηνηρεία ησλ πάζεο θχζεσο αιηεπηηθψλ 
εθκεηαιιεχζεσλ. 

32) Καηαξηίδεη κειέηεο θαη ζπληάζζεη εθιατθεπκέλα έληππα πνπ αθνξνχλ 
δξαζηεξηφηεηεο ζαιάζζηαο αιηείαο, πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη πξνζηαζίαο ησλ 
πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη δηνξγαλψλεη ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε 

ΑΔΑ: 7ΝΓ7ΩΡΚ-Ν48



[37] 

 

αιηείο, πδαηνθαιιηεξγεηέο θαη γεληθά εξγαδφκελνπο ζε επηρεηξήζεηο ηνπ 
αιηεπηηθνχ ηνκέα. 

33) Δηζεγείηαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ξχζκηζε δεηεκάησλ ηνπ 
ηνκέα ηεο αιηείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ 
δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Οη απνθάζεηο απηέο αθνξνχλ 
ηδίσο: 
(α) ηελ θαηαζηξνθή, εθπνίεζε θαη έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζρεηηθήο 
δεκνπξαζίαο ή δηάζεζεο  ησλ δεκεπζέλησλ πιηθψλ θαη κέζσλ αιηείαο. 
(β) ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηψλ κε 
ηελ έγθαηξε θαη επαξθή παξαγσγή ηνπ αλαγθαηνχληνο γφλνπ γηα ηνλ 
εθνδηαζκφ κε απηφλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηδησηψλ πεζηξνθνθαιιηεξγεηψλ. 
(γ) ηελ έγθξηζε γηα ηε δηελέξγεηα εκπινπηηζκνχ ιηκλψλ θαη πνηακψλ θαη ηνλ 
θαζνξηζκφ ηεο απαγνξεπηηθήο πεξηφδνπ αιηείαο κε θάζε κέζν θαη εξγαιείν 
ζηηο ιίκλεο. 
 (δ) ηελ έγθξηζε ή αλάθιεζε ηεο έγθξηζεο ηεο ρνξήγεζεο απφ ηηο αξκφδηεο 
αξρέο, αδεηψλ απφπινπ ζηα αιηεπηηθά ζθάθε γηα ηε δηελέξγεηα αιηείαο ζηα 
δηεζλή χδαηα. 
(ε) ηε δηάζεζε ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ή ζε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ή ζε λνκηθά 
πξφζσπα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ησλ πισηψλ κέζσλ, εξγαιείσλ θαη ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ πνπ δεκεχζεθε, εθφζνλ δελ έρεη πιεηζηεξηαζζεί.  
(δ) ηελ έγθξηζε γηα δηελέξγεηα αζιεηηθήο αιηείαο. 
(ε) ηελ επηβνιή εηδηθψλ ή πξφζζεησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ηεο αιηείαο γηα 
πνηάκηνπο, ιηκλαίνπο, ιηκλνζαιάζζηνπο θαη άιινπο πδάηηλνπο ρψξνπο. 
(ζ) ηελ έγθξηζε αληηθαηάζηαζεο αιηεπηηθνχ ζθάθνπο. 
(η) ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε φζνπο δελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηελ παξαγσγή θαη αμία αιηεπκάησλ ησλ επαγγεικαηηθψλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ. 
(ηα) ηε ζχκθσλε γλψκε γηα ηελ εηζαγσγή απφ ην εμσηεξηθφ δψλησλ 
πδξφβησλ δψσλ θαη θπηψλ ή θπθψλ ή ησλ αγψλ ηνπο γηα ηερλεηή εθηξνθή ή 
εκπινπηηζκφ πδάησλ. 
(ηβ) ηελ έγθξηζε ηεο ρνξήγεζεο, απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, αδεηψλ αιηείαο ζηα 
επαγγεικαηηθά ή εξαζηηερληθά ζθάθε αιηείαο ή ζπνγγαιηείαο. 
(ηγ) ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηάξθεηαο, έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο απαγνξεπηηθήο 
πεξηφδνπ αιηείαο ζηνπο πνηακνχο θαη ηηο ιίκλεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ 
Γήκνπ. 
 (ηδ) ηνλ θαζνξηζκφ πεξηνξηζκψλ θαηά ηε δηελέξγεηα αιηείαο εληφο ησλ 
ηερληθψλ ιηκλψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ έξγσλ πνπ ππάξρνπλ ζε απηέο. 
 (ηε) ηελ έθηαθηε αλαζηνιή ησλ αδεηψλ αιηείαο θαη ζπνγγαιηείαο γηα νξηζκέλε 
πεξίνδν ζε πεξηνρή ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, φηαλ ην επηβάιιεη ε 
πξνζηαζία ηεο ηρζπνπαξαγσγήο θαη ε ξχζκηζε ηεο αιηείαο θαη ζπνγγαιηείαο. 
 (ηζη) ηελ πξφηαζε γηα εγγξαθή πηζηψζεσλ γηα απαιινηξίσζε πδάηηλσλ θαη 
ρεξζαίσλ εθηάζεσλ. 
 (ηδ) ηελ αμηνπνίεζε, ηρζπνηξνθηθά, ησλ κε εθκεηαιιεχζηκσλ ηεικάησλ ή 
άγνλσλ εθηάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο. 
(ηε) ηηο εμαηξέζεηο ππνρξέσζεο πξνζθφκηζεο αιηεπκάησλ ζηηο ηρζπφζθαιεο. 
(ηζ) ηε ζχζηαζε ηξηκειψλ ζπκβνπιίσλ εθδίθαζεο αιηεπηηθψλ πξνζθπγψλ. 
(θ) ηελ έγθξηζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθψλ αιηεπηηθψλ 
ζπλεηαηξηζκψλ θαη ηελ παξνρή ζ΄ απηνχο ηερληθψλ νδεγηψλ. 
(θα) ηελ έγθξηζε θαη ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ είδνπο ησλ εξγαιείσλ 
κε ηα νπνία θαη κφλνλ επηηξέπεηαη ε αιηεία ζηηο ιίκλεο. 
 (θβ) ηελ παξνρή γλψκεο γηα θάζε ηερληθή ηξνπνπνίεζε ή δηαξξχζκηζε πνπ 
αθνξά ή ζίγεη ηα θξεπηδψκαηα θαη ηε ρεξζαία δψλε ησλ ηρζπνζθαιψλ. 

 
34) Δηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. Οη άδεηεο απηέο αθνξνχλ ηδίσο: 
(α) ηα αιηεπηηθά ζθάθε γηα ηε δηελέξγεηα δνθηκαζηηθήο αιηείαο. 
(β) ηηο εξαζηηερληθέο άδεηεο αιηείαο. 
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(γ) ηε ρξήζε θαηαδπηηθψλ ζπζθεπψλ ζε πεξηπηψζεηο δηεμαγσγήο εξεπλψλ. 
(δ) ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο αιηείαο. 
(ε) ηε κεηαβίβαζε θπξηφηεηαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο αιηείαο ζθάθνπο. 
(ζη)ηελ αληηθαηάζηαζε κεραλήο αιηεπηηθνχ ζθάθνπο. 
(δ) ηελ άδεηα αιηείαο γφλνπ ηρζχσλ θαη ινηπψλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ. 

 
35) Αληηκεησπίδεη ζέκαηα θαη εηζεγείηαη κέηξα πνπ αθνξνχλ ηε δηαθίλεζε, 

κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, ζπληήξεζε θαη εκπνξία ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ 
ζε ζπλεξγαζία κε αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο. 

 
(Αξκνδηόηεηεο Τνπξηζκνύ) 
 

36) Σεξεί κεηξψα θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ 
ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ (ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα, ηνπξηζηηθέο 
επηρεηξήζεηο, ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο, ζηνηρεία απαζρφιεζεο, νηθνλνκηθά 
ζηνηρεία θιπ). 

37)  ρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη πξνγξάκκαηα δξάζεσλ παξέκβαζεο ηνπ Γήκνπ γηα 
ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ 
παξερνκέλσλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπξηζηηθνχο 
επαγγεικαηηθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο. Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
πξνγξακκάησλ απηψλ. 

38) Μεξηκλά γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ 
ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ (π.ρ. παξαγσγή ηνπξηζηηθνχ 
πιηθνχ θαη εθδφζεηο πξαθηηθψλ νδεγψλ γηα ηνπο ηαμηδηψηεο, ζπκκεηνρή ζε 
εθζέζεηο ηνπξηζκνχ, δεκηνπξγία δηθηχσλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε 
άιιεο πεξηνρέο εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο θιπ). 

39) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή κεραληζκψλ ελεκέξσζεο / πιεξνθφξεζεο ησλ 
επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο.  

(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα Απαζρόιεζεο) 
 

40) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη ηελ εθαξκνγή θαη εθαξκφδεη ηνπηθά πξνγξάκκαηα 
δξάζεο θαη ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο ή ζπκκεηέρεη ζε αλάινγεο δξάζεηο θαη 
πξσηνβνπιίεο, γηα ηελ πξνψζεζε θαη δηεχξπλζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

41) Μεξηκλά γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 
θαηάξηηζεο πξνσζψληαο ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθνχ 
Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζε ζπλεξγαζία 
θαη κε ην Απηνηειέο Γξαθείν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 
θαη κε ηε Γηεχζπλζε Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Απαζρφιεζεο ηεο αληίζηνηρεο 
Πεξηθέξεηαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνγξακκαηηθέο επηινγέο γηα ζέκαηα 
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ πξνγξάκκαηνο δηα βίνπ 
κάζεζεο. 

42) Μεξηκλά γηα ηελ απνξξφθεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο ηνπ 
Γήκνπ κε ηελ αλάπηπμε ζπκβνπιεπηηθψλ δξάζεσλ πξνο ηνπο αλέξγνπο θαη 
ηελ πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Μεξηκλά 
γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία κεραληζκψλ ελεκέξσζεο ησλ αλέξγσλ γηα 
ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζηελ πεξηνρή. 

 
ΔΝΟΣΖΣΑ Γ:  

ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 
 

Άξζξν8 
 

Αξκνδηφηεηεο Απηνηεινχο Γξαθείνπ  Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνχ 
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Σν Απηνηειέο Γξαθείν  Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ είλαη 
αξκφδην γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ησλ πνιηηηθψλ 
ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο δεκφζηαο 
πγείαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, κε ηε ιήςε ησλ θαηαιιήισλ κέηξσλ θαη ηε ξχζκηζε 
ησλ ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. πγρξφλσο ην Γξαθείν είλαη αξκφδην γηα ηελ 
πξνψζεζε θαη ξχζκηζε δεηεκάησλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο, ηελ πξνψζεζε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο, θαζψο θαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 
ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Νέαο Γεληάο. Οη 
ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ,  
θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Νφκσλ, Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ 
Απνθάζεσλ. 
 
Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ είλαη 
νη εμήο:                    

(Αξκνδηόηεηεο  Σρεδηαζκνύ/ Σπληνληζκνύ / Παξαθνινύζεζεο Κνηλωληθώλ Πνιηηηθώλ) 
1) Γηεμάγεη θνηλσληθέο έξεπλεο, ζρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή 

θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ή ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 
ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο 
ηξίηεο ειηθίαο, κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηδξπκάησλ θαη 
επηρεηξήζεσλ (παηδηθνί θαη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, βξεθνθνκεία, 
νξθαλνηξνθεία, θέληξα αλνηθηήο πεξίζαιςεο θαη εκεξήζηαο θξνληίδαο, 
ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο ειηθησκέλσλ, γεξνθνκείσλ θιπ).  

2) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηέρεη 
ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ έληαμε αζίγγαλσλ, παιηλλνζηνχλησλ 
νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ, θαη πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη 
πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

3) Γηεμάγεη θνηλσληθέο έξεπλεο, ζρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή 
θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ 
παηδηνχ, ησλ εθήβσλ, ησλ ειηθησκέλσλ, ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαζψο θαη 
εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

4) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ή 
ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε θαη θξνληίδα ηεο πγείαο 
ησλ δεκνηψλ κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ  παξνρή 
ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο (κε ηε δεκηνπξγία 
δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηαηξείσλ, θέληξσλ αγσγήο πγείαο, θέληξσλ 
ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο, 
θέληξσλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ ζπκάησλ ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη 
βίαο θαηά ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ θαη θέληξσλ πξφιεςεο θαηά 
εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 

5) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη 
πξσηνβνπιηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, κε ηε δεκηνπξγία Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο 
Παξαβαηηθφηεηαο. 

6) Μεξηκλά γηα ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο 
αιιειεγγχεο κε ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, 
εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη νκάδσλ εζεινληψλ. 

7) πληνλίδεη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ άζθεζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζε 
ηνπηθφ επίπεδν (πρ κέζσ ηεοεθπφλεζεο θαη πεξηνδηθήο αλαπξνζαξκνγήο ελφο 
«Σνπηθνχ πκθψλνπ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο») 

8) Οξγαλψλεη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηε δηθηχσζε ηνπηθψλ θνξέσλ 
Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, φπσο: 

 νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 
 νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ 
 νη Μ.Κ.Ο 
 νη ππεξεζίεο θαη δνκέο Κνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ 

Κξάηνπο 
 ηα αληηπξνζσπεπηηθά ζψκαηα ησλ νκάδσλ-ρξεζηψλ 
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(Αξκνδηόηεηεο Επνπηείαο θαη Ειέγρνπ) 

9) Υνξεγεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο δεκνηηθψλ θαη ηδησηηθψλ παηδηθψλ ή 
βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ.  

10) Αζθεί έιεγρν θαη επνπηεία ζηα ηδξχκαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
(ηδησηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί) θαη επζχλεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ εμνρψλ.  

11) Υνξεγεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδξπκάησλ παηδηθήο πξφλνηαο ζε ηδηψηεο, 
θαζψο θαη ζε ζπιιφγνπο ή ζσκαηεία πνπ επηδηψθνπλ θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο.    

12) Αζθεί επνπηεία επί ησλ θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ θαη ηδξπκάησλ, εγθξίλεη  ηνλ  
πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη  παξαθνινπζεί θαη  ειέγρεη ηηο επηρνξεγήζεηο, πνπ 
δίδνληαη ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θνηλσθειείο ζθνπνχο.  

13) Μεξηκλά γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ κειψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη  επνπηεχεη θαη 
ξπζκίδεη ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηδξπκάησλ πξνζηαζίαο θαη αγσγήο νηθνγέλεηαο ηνπ 
παηδηνχ, (φπσο Κέληξσλ Παηδηθήο Μέξηκλαο, Παηδηθψλ ηαζκψλ, Παηδηθψλ 
Δμνρψλ, παξαξηεκάησλ ΠΗΚΠΑ θαη ΚΔΠΔΠ).  

14) Υνξεγεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πεξίζαιςεο 
ειηθησκέλσλ ή αηφκσλ, πνπ πάζρνπλ αλίαηα απφ θηλεηηθή αλαπεξία.  

15) Μεξηκλά γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ Σακείσλ 
Πξφλνηαο θαη Πξνζηαζίαο Πνιπηέθλσλ, φηαλ ε έδξα ησλ Σακείσλ είλαη ζην 
Γήκν. 

(Αξκνδηόηεηεο  εθαξκνγήο θνηλωληθώλ πνιηηηθώλ)  

16) Τινπνηεί δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο 
δξάζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηα 
Ννκηθά πξφζσπα ηνπ Γήκνπ. ην πιαίζην απηφ ελδεηθηηθά : 

 (α) Γηελεξγεί θνηλσληθέο έξεπλεο γηα ηε ρνξήγεζε ησλ επηδνκάησλ πξφλνηαο,  
(β) Αζθεί θνηλσληθή εξγαζία κε άηνκα, νηθνγέλεηεο θαη θνηλσληθέο νκάδεο. 
(γ) Λεηηνπξγεί κνλάδεο ζπκβνπιεπηηθήο, ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο. 
(δ) πλεξγάδεηαη κε ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο γηα ελεκέξσζε ζε θνηλσληθά ζέκαηα 

(AIDS, λαξθσηηθά θιπ) θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ 
δηνξγαλψλεη ρνιέο Γνλέσλ. 

(ε) Τινπνηεί πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ςπρνθνηλσληθψλ θαη 
νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ (πξνζθχγσλ, κεηαλαζηψλ, παιηλλνζηνχλησλ, 
θπιαθηζκέλσλ, ππεξειίθσλ θ.ι.π.) 

(ζη) Τινπνηεί δξάζεηο πξνζηαζίαο πεξηζαιπνκέλσλ ζε ηδξχκαηα θιεηζηήο 
πεξίζαιςεο 

(δ) Τινπνηεί δξάζεηο πξνζηαζίαο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ 
 
(Αξκνδηόηεηεο Εθαξκνγήο Πξνγξακκάηωλ Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο)   
 

17) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο πνπ ζηνρεχνπλ 
ζηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδπλάησλ πνιηηψλ. ην πιαίζην απηφ θαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο : 

(α) Μεξηκλά γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ απηνζηεγαδνκέλσλ, γηα 
ηε ζρεηηθή κίζζσζε αθηλήησλ, ηε ξχζκηζε δηαθφξσλ ζεκάησλ θνηλσληθήο 
θαηνηθίαο θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ γηα παξαβάζεηο ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο. 

(β) Δθδίδεη  πηζηνπνηεηηθά νηθνλνκηθήο αδπλακίαο. 
(γ) Μεξηκλά γηα ηελ θαηαβνιή επηδνκάησλ ζε ηπθινχο, θσθάιαινπο, 

αλαζθάιηζηνπο παξαπιεγηθνχο, ηεηξαπιεγηθνχο θαη αθξσηεξηαζκέλνπο, 
δηαλνεηηθά θαζπζηεξεκέλνπο, αλίθαλνπο πξνο εξγαζία, ππνθέξνληεο απφ 
εγθεθαιηθή παξάιπζε (ζπαζηηθνχο), απξνζηάηεπηνπο αλήιηθνπο, 
ππνθέξνληεο απφ αηκνιπηηθή αλαηκία θαη βαξηά αλάπεξνπο, θαζψο θαη ζε 
ινηπά άηνκα δηθαηνχκελα παξνρήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ησλ νηθείσλ θαλνληζηηθψλ 
ξπζκίζεσλ. 

(δ) Δηζεγείηαη ηελ δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο νηθεκάησλ έλεθα απνξίαο ή 
γηα άιινπο ζνβαξνχο ιφγνπο. 
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(ε) Πξνβαίλεη ζηελ αλαγλψξηζε δηθαηνχρσλ ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο. 
(ζη) Δηζεγείηαη ηελ έθδνζε απνθάζεσλ παξνρήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 
(δ) Δηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ δηελέξγεηαο ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ, εξάλσλ 

θαη θηιαλζξσπηθψλ αγνξψλ. 
(ε)Υνξεγεί θάξηεο αλαπεξίαο έπεηηα απφ γλσκάηεπζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο 
18) Δπηκειείηαη ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΓΑ δεκφηεο θαη 

εθδίδεη βηβιηάξηα θαη βεβαηψζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ 
δηέπεη ηνπο αζθαιηζκέλνπο απηνχο. 

(Αξκνδηόηεηεο Πνιηηηθώλ Ιζόηεηαο ηωλ θύιωλ) 
 

19) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη κέηξσλ 
πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. ην 
πιαίζην απηφ κεξηκλά γηα :    

(α) ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ 
γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ 

(β) ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνηλσληθψλ ζηεξεφηππσλ 
κε βάζε ην θχιν 

(γ) ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα εππαζείο νκάδεο γπλαηθψλ 
(δ) ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

απαζρφιεζε 
(ε) ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ελαξκφληζε επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ  
(ζη) ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ θαη ηελ πξνψζεζή ηνπο ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ 
 

(Αξκνδηόηεηεο εθαξκνγήο πξνζηαζίαο θαη πξναγωγήο ηεο Δεκόζηαο Υγείαο) 
 

20) ρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ 
πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:  

 (α) Μεξηκλά γηα ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ δεκνηηθψλ δεμακελψλ λεξνχ.  
(β) Μεξηκλά γηα ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ,  
(γ) Μεξηκλά γηα ηνλ έιεγρν ηεο ερνξχπαλζεο, ηεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηεο 

εθπνκπήο ξχπσλ, ζνξχβσλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο 
απφ ηξνρνθφξα,  

(δ) Υνξεγεί βηβιηάξηα πγείαο ζηνπο εθδνξνζθαγείο. 
(ε) Παξέρεη ζπλδξνκή ζην έξγν ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. θαη  δηελεξγεί ειέγρνπο ή άιιεο 

πξάμεηο, πνπ δεηνχλ ηα εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. θαη ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπο. (πλεξγαζία κε ηνλ ηνκέα δσηθήο παξαγσγήο ηεο ππεξεζίαο 
αγξνηηθήο παξαγσγήο, φηαλ απαηηείηαη). 

(ζη) Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά 
ζρνιεία ηεο πεξηνρήο. 

21) ρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη κηα κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 
κέηξσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα 
κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:  

(α) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εκβνιηαζκψλ. 
(β) Μεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε η) πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγηεηλήο πνπ 

νξγαλψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή απφ 
άιια Τπνπξγεία, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ βαξχλεη απεπζείαο ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ Τπνπξγείνπ ηη) εθηάθησλ πξνγξακκάησλ 
δεκφζηαο πγείαο, ηα νπνία εθηεινχληαη κε έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε ηηη) 
πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(γ) Δθδίδεη ηνπηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη  ιακβάλεη κέηξα ζε ζέκαηα δεκφζηαο 
πγηεηλήο.  

(δ) Μεξηκλά γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ γηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο. 
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(ε) Οξγαλψλεη απηνηειψο ή ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθέο 
ππεξεζίεο εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο 
Γεκφζηαο Τγείαο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο. 

22) Ρπζκίδεη δηάθνξα δηνηθεηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα πγεία ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ 
δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:  

 (α) Δηζεγείηαη ηνλ νξηζκφ ηαηξψλ πξνο εμέηαζε επαγγεικαηηψλ θαη εξγαδνκέλσλ 
ζε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ρνξήγεζε ζε απηνχο 
βηβιηαξίσλ πγείαο. 

(β) Δηζεγείηαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε ηαηξνχο, νη νπνίνη πσινχλ θάξκαθα 
ρσξίο άδεηα, θαζψο θαη ζε βάξνο ηαηξψλ θαη θαξκαθνπνηψλ γηα θαηνρή ή 
πψιεζε δεηγκάησλ θαξκάθσλ. 

(γ) Δηζεγείηαη ηνλ νξηζκφ ειεγθηή γηαηξνχ ΟΓΑ γηα ηα λ.π.δ.δ. ηεο πεξηνρήο ηνπ 
Γήκνπ. 

 
(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα παηδείαο θαη δηα βίνπ κάζεζεο) 

 
23) Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη γηα ηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο 
πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:  

 (α) Μεξηκλά γηα ηελ ζπληήξεζε, ηε βειηίσζε, ηε θαζαξηφηεηα θαη ηελ θχιαμε ησλ 
πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κε επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ρνιηθψλ 
Δπηηξνπψλ θαη παξέρεη θάζε αλαγθαία δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηηο ρνιηθέο 
Δπηηξνπέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο 
(Άξζξν 243 ηνπ ΓΚΚ). 

(β) Μεξηκλά γηα ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο θαηαιιειφηεηαο, επηινγήο θαη 
εθηίκεζεο ηεο αμίαο νηθνπέδνπ γηα ηελ αλέγεξζε δηδαθηεξίνπ, θαζψο θαη 
επηινγήο νηθνπέδνπ κεηά θηηξίνπ θαηάιιεινπ λα ραξαθηεξηζζεί σο 
δηδαθηήξην. 

(γ) πλεξγάδεηαη κε ηελ ηερληθή ππεξεζία, γηα ηελ απαιινηξίσζε νηθνπέδσλ γηα 
ηηο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο, θαζψο θαη  ηελ αλέγεξζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ. 

(δ) Μεξηκλά γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ γηα ηε ζηέγαζε δεκφζησλ ζρνιηθψλ 
κνλάδσλ, ηε ζηέγαζε θαη ζπζηέγαζε απηψλ θαη ζε πεξίπησζε ζπζηέγαζεο 
θαζνξίδεη ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε νξηζκέλσλ ρψξσλ ηνπ δηδαθηεξίνπ, απφ 
θάζε ζρνιηθή κνλάδα, θαζψο θαη ηελ θνηλή ρξήζε ησλ ππνινίπσλ ρψξσλ θαη 
ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε ζπζηεγαδφκελεο ζρνιηθήο κνλάδαο 
(πλεξγαζία κε ηελ Οηθνλνκηθή ππεξεζία γηα ηε κίζζσζε αθηλήησλ). 

(ε) πλεξγάδεηαη κε ηελ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο,  ηελ ελεκεξψλεη γηα ζέκαηα 
ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο θαη ηεο παξέρεη θάζε αλαγθαία δηνηθεηηθή ππνζηήξημε 
γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

24) ρεδηάδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ 
γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ ηεο  πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο, αιιά θαη γηα ηε γεληθή παηδεία ησλ θαηνίθσλ. Πεξηιακβάλνληαη 
αξκνδηφηεηεο φπσο : 

 (α) Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηβιηνζεθψλ 
(β) Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο παηδηψλ 
(γ) Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πάξθσλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο 

25) Μεξηκλά γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο 
ζην πιαίζην ηνπ αληίζηνηρνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

(α) Καηαξηίδεη, ζην πιαίζην ηνπ ηνπηθνχ αλαπηπμηαθνχ  πξνγξάκκαηφο ηνπ, ην 
ηνπηθφ πξφγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο, κε βάζε ην Δζληθφ Πξφγξακκα Γηα 
Βίνπ Μάζεζεο θαη ην αληίζηνηρν πεξηθεξεηαθφ πξφγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο 
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(Ν. 3879 / 2010, άξζξν 8) Σν ηνπηθφ πξφγξακκα δηα βίνπ κάζεζεο 
πεξηιακβάλεη, ηδίσο, επελδχζεηο, πξνγξάκκαηα ή επί κέξνπο δξάζεηο γεληθήο 
εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη γεληθφηεξα δξάζεηο εθαξκνγήο ηεο δεκφζηαο 
πνιηηηθήο δηα βίνπ κάζεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

(β) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο δηα βίνπ κάζεζεο θαη 
δηαρεηξίδεηαη ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηε 
γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ. 

(γ)  Δηζεγείηαη ηελ ίδξπζε θαη κεξηκλά γηα ηε  ιεηηνπξγία Κέληξσλ Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο (Κ.Γ.Β.Μ.) πνπ εθαξκφδνπλ ην ηνπηθφ πξφγξακκα δηα βίνπ 
κάζεζεο θαη ηα νπνία νξγαλψλνληαη είηε ζην πιαίζην ηνπ απηνηεινχο 
Γξαθείνπ, είηε ζην πιαίζην λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ. 

(δ) Μεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπηθψλ δνκψλ θαη ηελ εθαξκνγή 
πξνγξακκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζην πιαίζην 
πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη ν Γήκνο κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία 
Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 

(ε) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο 
Δθπαίδεπζεο (Κ.Π.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ, ζην πιαίζην πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηεη ν 
Γήκνο κε ην Τπνπξγείν. 

(ζη) Αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο ιατθήο επηκφξθσζεο ή γεληθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 
πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε καδί κε ηελ αληίζηνηρε 
επηρεηξεζηαθή κνλάδα ή απνθεληξσκέλε δνκή ππεξεζηαθήο κνλάδαο, θαηά 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3879 / 2010. 

26) Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηε ξχζκηζε δεηεκάησλ εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο 
πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:  

 (α) Δηζεγείηαη ηε δηάζεζε δηδαθηεξίνπ γηα άιιεο ρξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ή γηα 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδειψζεσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, ζε ζπλεξγαζία κε 
ηε ρνιηθή Δπηηξνπή.  

(β)  Μεξηκλά γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζην ζρνιείν 
θνίηεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ ζρνιείσλ εηδηθήο 
αγσγήο, θαζψο θαη ηεο κεηαθνξάο θαη ζίηηζεο καζεηψλ κνπζηθψλ γπκλαζίσλ 
θαη ιπθείσλ (πλεξγαζία κε ηελ Οηθνλνκηθή ππεξεζία). 

(γ)   Δπνπηεχεη θαη ειέγρεη ηνπο ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. 
(δ)  Δγθξίλεη ηελ εγθαηάζηαζε, κεηαθνξά ή επηζθεπή ηειεθσληθψλ ζπλδέζεσλ 

(θπξίσλ, δεπηεξεπνπζψλ, πξφζζεησλ θαη παξάιιεισλ) ζηα ζρνιεία. 
(ε)  Οξγαλψλεη ζπλαπιίεο ή άιιεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο γηα ηνπο καζεηέο, 

θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. 
(ζη) Μεξηκλά γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε δηνηθεηψλ ησλ ηδξπκάησλ, 

πνπ ρνξεγνχλ ππνηξνθίεο, εθφζνλ έρνπλ ηνπηθή ζεκαζία. 
(δ) Δγθξίλεη νπνηαδήπνηε κίζζσζε ηδησηηθνχ απηνθηλήηνπ δεκφζηαο ρξήζεο γηα 

κεηαθνξά πξνζψπσλ θαη πιηθψλ πξνο θάιπςε ζρνιηθψλ αλαγθψλ. 
(ε) Δηζεγείηαη ηνλ θαζνξηζκφ θνηλσθεινχο ρξήζεο ησλ ζρνιείσλ ζε πεξίπησζε 

παχζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
(ζ) Δηζεγείηαη ηελ θαηαλνκή πηζηψζεσλ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο γηα ηελ επηζθεπή 

θαη ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ. 
(η) Δηζεγείηαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζηνπο γνλείο 

θαη θεδεκφλεο πνπ δελ εγγξάθνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν θαη ακεινχλ γηα 
ηελ ηαθηηθή θνίηεζή ηνπο. 

(ηα) Δηζεγείηαη ηε δηαθνπή καζεκάησλ, ιφγσλ έθηαθησλ ζπλζεθψλ ή επηδεκηθήο 
λφζνπ, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ νηθείνπ δήκνπ. 

 
(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ θαη Νέαο Γεληάο) 

 
27) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη  θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, 

πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία 
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ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, ηελ πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ 
πνιηηηζηηθψλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. Πεξηιακβάλνληαη  
πνιηηηθέο, πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο φπσο : 

(α) Γεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ θέληξσλ, κνπζείσλ, πηλαθνζεθψλ, 
θηλεκαηνγξάθσλ θαη ζεάηξσλ, θηιαξκνληθψλ θαη ζρνιψλ δηδαζθαιίαο 
κνπζηθήο, ζρνιψλ ρνξνχ, δσγξαθηθήο, γιππηηθήο θιπ. 

(β) Γηνξγάλσζε θαη εθαξκνγή  πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ (ζεαηξηθέο 
παξαζηάζεηο, ζπλαπιίεο θαη άιιεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο). 

(γ) Πξνζηαζία κνπζείσλ, κλεκείσλ, ζπειαίσλ θαζψο θαη αξραηνινγηθψλ θαη 
ηζηνξηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο. 

(δ) Δπηζθεπή, ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε παξαδνζηαθψλ θαη ηζηνξηθψλ ζρνιηθψλ 
θηηξίσλ θαη θηηξίσλ πνπ παξαρσξνχληαη ζην Γήκν απφ ηξίηνπο. 

(ε) Πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο 
επίπεδν. 

(ζη) Πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. 
28) Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηε ξχζκηζε ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ. ην 

πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:  

 (α) Δηζεγείηαη γηα ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ ζηελ νξγαλσηηθή 
επηηξνπή θεζηηβάι ηνπηθήο εκβέιεηαο. 

(β) Δηζεγείηαη γηα ηελ επηρνξήγεζε ΝΠΗΓ ηα νπνία αλαπηχζζνπλ πνιηηηζηηθνχ 
ραξαθηήξα δξαζηεξηφηεηεο ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Γήκνπ. 

(γ) Δηζεγείηαη γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ 
κνπζηθψλ ηδξπκάησλ (Ωδείσλ, κνπζηθψλ ζρνιψλ, ρνξσδηψλ, ζπκθσληθψλ 
νξρεζηξψλ θαη ζπγθξνηεκάησλ κνπζηθήο δσκαηίνπ). 

29) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη  θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ, 
πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπηθνχ αζιεηηζκνχ θαη 
ηελ παξνρή δπλαηνηήησλ  άζιεζεο ζηνπο θαηνίθνπο. Πεξηιακβάλνληαη  
πνιηηηθέο, πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο φπσο : 

 (α) Καηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (δεκνηηθά 
γπκλαζηήξηα, αζιεηηθά θέληξα θαη δεκνηηθνί ρψξνη άζιεζεο). 

(β) Πξνψζεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηνπ καδηθνχ αζιεηηζκνχ 
θαη δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ. 

(γ) Άζθεζε επνπηείαο επί ησλ Δζληθψλ Αζιεηηθψλ Κέληξσλ, πνπ θαζνξίδνληαη κε 
δηππνπξγηθή απφθαζε. 

30) Σεξεί ην κεηξψν λέσλ θαη  ζπλεξγάδεηαη κε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Νέσλ γηα 
ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πιήξε θαη ειεχζεξε 
αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ λέσλ. 

31) Μεξηκλά γηα ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη 
ζηνπο λένπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζρεδηαζκνχο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηεο 
Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο. 

32) Παξαθνινπζεί  ηε ιεηηνπξγία θαη δξάζε δεκνηηθψλ δνκψλ θαη λνκηθψλ 
πξνζψπσλ πνπ εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πνιηηηζκνχ, ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο Νέαο Γεληάο. 

33) Τινπνηεί δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα ζηνπο ηνκείο ηνπ Πνιηηηζκνχ, ηνπ 
Αζιεηηζκνχ θαη ηεο Νέαο Γεληάο, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο δξάζεηο θαη ηα 
πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη απφ ηα Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ. 

 
ΔΝΟΣΖΣΑ Δ: 

 ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
 

Άξζξν 9 
 

Αξκνδηφηεηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
 
Ζ Γηεχζπλζε  Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  είλαη αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε 
ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αξρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ δεκνηηθή θαηάζηαζε θαη ηελ 
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θαηαγξαθή ησλ ιεμηαξρηθψλ γεγνλφησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 
θαη ηνλ ζπληνληζκφ εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ, ζπζηεκάησλ  θαη δηαδηθαζηψλ πνπ 
απνζθνπνχλ ζηελ νξζνινγηθή δηνίθεζε / δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ 
Γήκνπ θαη γηα ηελ παξνρή γεληθψλ ππεξεζηψλ δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο πξνο ηηο 
δεκνηηθέο ππεξεζίεο. Παξάιιεια ε Γηεχζπλζε είλαη αξκφδηα γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθήηήξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, ηε 
ζσζηή απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη 
δαπαλψλ ηνπ, ηε δηαζθάιηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα φισλ ησλ λφκηκσλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
πξνκήζεηα πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ηελ 
παξαθνινχζεζε, αδεηνδφηεζε θαη επνπηεία ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή. 
Οη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο,  
θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Νφκσλ, Γηαηαγκάησλ θαη Τπνπξγηθψλ 
Απνθάζεσλ.  
ηε Γηεχζπλζε ππάγνληαη δηνηθεηηθά θαη ηα απνθεληξσκέλα Γξαθεία Γηνηθεηηθψλ θαη 
Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ θαζψο θαη ηα απνθεληξσκέλα Γξαθεία ΚΔΠ ζε επηκέξνπο 
δεκνηηθέο ελφηεηεο. 
 
Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επί κέξνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ θαη 
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ  είλαη νη εμήο: 
 

1. Σκήκα Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 

(α) Αξκνδηφηεηεο  Γξαθείνπ Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ ηνπ Γήκνπ 
 
Σν Γξαθείν Τπνζηήξημεο ησλ Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη 
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηα αηξεηά δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ. Δηδηθφηεξα ην 
Σκήκα: 
 

1) Παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηα 
ζπιινγηθά δηνηθεηηθά αηξεηά φξγαλα ηνπ Γήκνπ, δειαδή ην Γεκνηηθφ 
πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ  Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο  θαη 
ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (νξγάλσζε ζπλεδξηάζεσλ, ηήξεζε πξαθηηθψλ 
ζπλεδξηάζεσλ, παξαγσγή, δηεθπεξαίσζε, δηαρείξηζε θαη αξρεηνζέηεζε 
εγγξάθσλ, ξχζκηζε ζπλαληήζεσλ, ηήξεζε πξσηνθφιινπ, ηήξεζε αξρείνπ 
απνθάζεσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θιπ). 

2) Παξέρεη θάζε είδνπο δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηα αηνκηθά 
δηνηθεηηθά αηξεηά φξγαλα ηνπ Γήκνπ, δειαδή ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ, ηνλ Γήκαξρν, ηνπο Αληηδεκάξρνπο, (νξγάλσζε θαη ξχζκηζε 
ζπλαληήζεσλ, παξαγσγή , δηεθπεξαίσζε, δηαρείξηζε θαη αξρεηνζέηεζε 
εγγξάθσλ, ηήξεζε πξσηνθφιινπ, ηήξεζε αξρείνπ απνθάζεσλ αηνκηθψλ  
νξγάλσλ θιπ). 

3) Παξέρεη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πξνο ην πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ θαη 
ηηο Δπηηξνπέο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

4) Παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηηο Γεκνηηθέο Παξαηάμεηο. 
5) Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ. 
 

6) Σεξεί ην αξρείν ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ ζε δηαθφξνπο θνξείο θαη 
φξγαλα θαη κεξηκλά γηα ηελ απνζηνιή ζηνηρείσλ ζηνπο εθπξνζψπνπο θαη ηελ 
παξαιαβή θαη δηεθπεξαίσζε ησλ εθζέζεσλ πνπ ππνβάιινπλ ζην Γήκν. 

 
(β) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο θαη Λεμηαξρείνπ  
 

(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα δεκνηηθήο θαηάζηαζεο) 
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1) Σεξεί θαη ελεκεξψλεη ηα κεηξψα ηνπ δεκνηνινγίνπ θαη ηα κεηξψα αξξέλσλ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο θαη ηεξεί ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηε δεκηνπξγία 
θαη ηήξεζε ηνπ Δζληθνχ Γεκνηνινγίνπ. 

2) Μεξηκλά γηα ηελ πξφζιεςε θαη αιιαγή επσλχκνπ, θαζψο θαη ηελ  πξφζιεςε 
παηξσλχκνπ θαη κεηξσλχκνπ απφ παηδηά, πνπ γελλήζεθαλ ρσξίο γάκν ησλ 
γνλέσλ ηνπο ή είλαη αγλψζησλ γνλέσλ. 

3) Μεξηκλά γηα ηνλ εμειιεληζκφ ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ Διιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ, 
νκνγελψλ αιινδαπψλ, πνπ απνθηνχλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη 
παιηλλνζηεζάλησλ νκνγελψλ, πνπ έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα. 

4) Υνξεγεί άδεηεο πνιηηηθνχ γάκνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ ηέιεζε ησλ γάκσλ απηψλ. 
5) Δλεκεξψλεη πεξηνδηθά ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα ηηο κεηαβνιέο πξνζσπηθήο 

θαηάζηαζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ηεξνχκελα ζηνηρεία. 
6) Δθδίδεη θάζε είδνπο πηζηνπνηεηηθά αηνκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

θαζψο θαη θάζε είδνπο βεβαηψζεηο, θαηαιφγνπο θαη πίλαθεο κε ηα ζηνηρεία 
πνπ αλαγξάθνληαη ζηα αλσηέξσ Μεηξψα. 

7) πλεξγάδεηαη κε άιινπο Γήκνπο θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο ζηηο πεξηπηψζεηο 
κεηαβνιψλ ησλ κεηξψσλ ζε αληηζηνηρία πξνο αλάινγα αξρεία πνπ ηεξνχληαη 
εθεί. 

8) Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γήκνπ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
ηελ ηζρχνπζα εθινγηθή λνκνζεζία. 

 
(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα Λεμηαξρείνπ) 

 
9) Σεξεί θαη ελεκεξψλεη ηα  ιεμηαξρηθά βηβιία θαη αξρεία, ζηα νπνία 

θαηαρσξνχληαη ηα ιεμηαξρηθά γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 
Γήκνπ (γελλήζεηο, γάκνη, ζάλαηνη) θαζψο θαη θάζε κεηαγελέζηεξν γεγνλφο 
πνπ ζπλδέεηαη κε απηά (π.ρ. δηαδχγηα), ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο. 

10) Σεξεί αξρεία επηζήκσλ εγγξάθσλ ιεμηαξρηθψλ γεγνλφησλ. 
11) Δθδίδεη απνζπάζκαηα ησλ ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ ή άιια ζεζκνζεηεκέλα 

πηζηνπνηεηηθά. 
12) Δλεκεξψλεη ηα αληίζηνηρα Σκήκαηα άιισλ Γήκσλ γηα ηα ιεμηαξρηθά γεγνλφηα 

πνπ επεξεάδνπλ ηα ζηνηρεία ησλ κεηξψσλ / αξρείσλ πνπ ηεξνχληαη ζηα 
Σκήκαηα απηά. 

13) πλεξγάδεηαη κε Λεμηαξρεία άιισλ Γήκσλ ζε πεξηπηψζεηο κεηαβνιψλ ή 
πξνζζήθεο ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ πνπ βξίζθνληαη θαηαρσξεκέλεο εθεί. 
 

 

 

(γ) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο 
 
(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ) 

 
1) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ Γήκνπ κε ην 
πξνζσπηθφ ηνπ, ζην πιαίζην πάληνηε ησλ γεληθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ηεο 
Πνιηηείαο. 

2) ην πιαίζην θαη ησλ πνιηηηθψλ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζεζπίδεη ε 
Πνιηηεία γηα ηνλ δεκφζην ηνκέα, κεξηκλά γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
αλαγθαίσλ ζέζεσλ εξγαζίαο αλά δηνηθεηηθή ελφηεηα ηνπ Γήκνπ ζε 
ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ, Πιεξνθνξηθήο θαη Γηαθάλεηαο 
θαη ηελ θαηάξηηζε /  επηθαηξνπνίεζε ησλ πεξηγξαθψλ αξκνδηνηήησλ ησλ 
επηκέξνπο ζέζεσλ. 
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3) Παξαθνινπζεί ηελ θάιπςε  ησλ δηαθφξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο δηνηθεηηθέο 
ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ  κε ζηφρν ηφζν ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξνζφλησλ ησλ 
ζηειερψλ φζν θαη ηελ απξφζθνπηε θαη δηαξθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 
δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ.  

4) Δηζεγείηαη,έπεηηα απφ ζρεηηθά αηηήκαηα ησλ αξκφδησλ Πξντζηακέλσλ,ηηο 
θαηάιιειεο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ζηειερψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 
θάιπςε ησλ επηκέξνπο ζέζεσλ εξγαζίαο κε βάζε ηα πξνζφληα ησλ 
ζηειερψλ. 

5) Αμηνινγεί ηα πξνζφληα ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζηειερψλ θαη  
δηακνξθψλεη ζρεηηθέο πξνηάζεηοπξνο ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ πξνο θάιπςε 
ζέζεσλ. 

6) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ  ζπζηήκαηνο  αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζην Γήκν θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ. 

7) Δηζεγείηαη θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε κέηξσλ επηπξφζζεηεο ζηήξημεο 
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ ( πρ. νξγάλσζε κεηαθηλήζεσλ ηνπ 
πξνζσπηθνχ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ,  παηδηθνί ζηαζκνί θιπ). 

8) Μεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ κε ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ βειηίσζεο ησλ πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ 
εξγαδνκέλσλθαη ηελ εηζήγεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ 
ζπκθσλνπκέλσλ  κέηξσλ βειηίσζεο. 

9) ρεδηάδεη,, εηζεγείηαη  θαη νξγαλψλεη  πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο 
θαη επηκφξθσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχηνπ Γήκνπ. Παξαθνινπζεί ηελ 
πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλθαη κεξηκλά γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ απφ ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζηελ πξάμε. 

10) Μεξηκλά γηα ηελ βειηίσζε ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ κέζα ζην Γήκν κε ηνλ 
ζρεδηαζκφ, ηελ εηζήγεζε θαη ηελ νξγάλσζε ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ ( πρ. 
εθδειψζεηο, ηαμίδηα θιπ). 

 
(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα κεηξώωλ θαη δηαδηθαζηώλ πξνζωπηθνύ) 

 
11) Μεξηκλά γηα ηεληήξεζε ησλ  λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ 

ηζρχνπλ εθάζηνηε θαη ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο  ηνπ Γήκνπ κε ην αλζξψπηλν 
δπλακηθφ ηνπ ( πρ. ζέκαηα κηζζνινγηθά, σξαξίνπ, αδεηψλ, αζζελεηψλ, 
ππεξσξηψλ, απνιχζεσλ, δηεθδηθήζεσλ θιπ). 

 
12) Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα θαη νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε 
βάζε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο. 

13) Σεξεί ηα Μεηξψα ηνπ Πξνζσπηθνχ ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο 
αηνκηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο, νη θάζε είδνπο κεηαβνιέο ζηελ 
εξγαζηαθή ηνπ δσή (πξνζιήςεηο, απνιχζεηο, αιιαγέο ζέζεσλ εξγαζίαο, 
ακνηβέο, άδεηεο, απνπζίεο, αμηνινγήζεηο θιπ) θαη ηα πξνζφληα ηνπ. 

14) ρεδηάδεη θαη  εηζεγείηαη   βειηηψζεηο  θαη  παξαθνινπζεί ηελ  εθαξκνγή φισλ 
ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο(ηήξεζε σξαξίνπ, έγθξηζε θαη 
πξαγκαηνπνίεζε ππεξσξηψλ θιπ). 

15) πγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία απαζρφιεζεο θαη ηηο κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο ακνηβέο ηνπο θαηελεκεξψλεη έγθαηξα ηηο 
αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ,ψζηε λα πξνσζείηαη έγθαηξα ε πιεξσκή 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε απφδνζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

16) πλεξγάδεηαη κε ηνπο Πξντζηακέλνπο  ησλ επηκέξνπο δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ 
ηνπ Γήκνπ θαη ηνπο ελεκεξψλεη γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα 
αθνινπζνχληαη ζε εξγαζηαθά ζέκαηα (δηαρείξηζε παξνπζηψλ, ππεξσξηψλ, 
βεβαηψζεσλ πξνο ην πξνζσπηθφ θιπ). 

17) Δθδίδεη θάζε είδνπο  βεβαηψζεηο πξνο ην πξνζσπηθφ γηα ζέκαηα πνπ 
άπηνληαη ηεο απαζρφιεζήο ηνπο ζην Γήκν. 
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18) Μεξηκλά γηα ηελ ζέζπηζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη 
αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία. Παξέρεη θάζε 
δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηνπο ηερληθνχο αζθαιείαο θαη ζηνπο γηαηξνχο 
εξγαζίαο πνπ πξνζθέξνπλ ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηνπο ζην Γήκν 
ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία. χκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηεο απηέο: 
(α) Ο ηερληθφο αζθάιεηαο παξέρεη πξνο ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, 
ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνδείμεηο θαη 
ζπκβνπιέο, γξαπηά ή πξνθνξηθά, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηεο 
εξγαζίαο θαη ηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ. 
(β) Ο γηαηξφο εξγαζίαο παξέρεη πξνο ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, ζηνπο 
εξγαδφκελνπο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο, 
γξαπηά ή πξνθνξηθά,  ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε 
ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επηβιέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ 
κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 
(γ) Ο γηαηξφο εξγαζίαο θαη ν ηερληθφο αζθάιεηαο θαηαρσξνχλ ηηο γξαπηέο 
ππνδείμεηο ηνπο ζε εηδηθφ βηβιίν. Σα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ ιακβάλνπλ 
γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ ελππνγξάθσο. 

 
(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα δηνηθεηηθήο κέξηκλαο) 

 
19) Μεξηκλά γηα ηελ θχιαμε, ηελ αζθάιεηα  θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θάζε είδνπο 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ. 
20) Μεξηκλά γηα ηελ ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ ησλ θηηξηαθψλ θαη 

ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γήκνπ. 
 

21) Μεξηκλά γηα ηηο κεηαθηλήζεηο θαη κεηαθνξέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ. 
22) Μεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ Πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ θαη 

δηεθπεξαηψλεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο γξακκαηείεο ησλ 
επηκέξνπο ππεξεζηψλ. 

23) Μεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηνπ Γήκνπ. 
24) Παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηα Σκήκαηά ηεο (ηήξεζε πξσηνθφιινπ, 
δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, ζέκαηα πξνζσπηθνχ θιπ). 

25) Μεξηκλά γηα ηε ζχζηαζε θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία  ησλ απνθεληξσκέλσλ 
Γξαθείσλ Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ  ζε δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ. 

 
2. Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

 
(α) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη Λνγηζηεξίνπ  
 

(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα πξνϋπνινγηζκνύ θαη νηθνλνκηθήο πιεξνθόξεζεο) 
 

1) Μεξηκλά  γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηάξηηζεο ησλ Πξνυπνινγηζκψλ 
ηνπ Γήκνπ. 

2) πλεξγάδεηαη κε ηηο επηκέξνπο δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ παξνρή 
νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ , θαηεπζχλζεσλ θαη πξνηχπσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ 
θαηάξηηζε απφ ηηο ππεξεζίεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηα 
αληίζηνηρα πξνγξάκκαηά ηνπο. 

3) πγθεληξψλεη  ηνπο επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ππεξεζηψλ θαη  
δηακνξθψλεη θαη εηζεγείηαη ηνπο  ζπλνιηθνχο  Πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Γήκνπ  
πξνο έγθξηζε απφ ηα αξκφδηα φξγαλα. 

4) Παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ησλ Πξνυπνινγηζκψλ, επηζεκαίλεη ηηο απνθιίζεηο 
κεηαμχ απνινγηζηηθψλ θαη πξνυπνινγηζηηθψλ κεγεζψλ, κεξηκλά γηα ηελ 
εξκελεία ησλ απνθιίζεσλ θαη εηζεγείηαη ηηο αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

5) πλεξγάδεηαη κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ ακθίδξνκεο ελεκέξσζεο θαη ξνήο ησλ νηθνλνκηθψλ 
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πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ  
πξνυπνινγηζκψλ θάζε ππεξεζίαο . 

6) Μεξηκλά γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή ζηα αξκφδηα φξγαλα ηα πεξηνδηθά 
νηθνλνκηθά απνινγηζηηθά ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα νηθνλνκηθήο 
πιεξνθφξεζεο πνπ εθαξκφδεη ν Γήκνο. 

7) Παξαθνινπζεί  ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εμέιημε ησλ ηακεηαθψλ πξνγξακκάησλ 
ηνπ Γήκνπ. Γηεξεπλά ηηο ηακεηαθέο αλάγθεο θαη  εηζεγείηαη ηηο θαηάιιειεο  
κεζφδνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηακεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ (π.ρ. 
δαλεηζκφο). Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή  ησλ απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ θάιπςε ησλ ηακεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ. 

8) πλεξγάδεηαη κε ηηο ηξάπεδεο θαη κεξηκλά γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαζεζίκσλ 
ηνπ Γήκνπ. 

(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα ινγηζηεξίνπ θαη απνζεθώλ) 
9) Σεξεί ην ζχζηεκα ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ηνπ 

Γήκνπ (Γεληθή θαη αλαιπηηθή ινγηζηηθή). Σεξεί ηηο ζρεηηθψλ ινγηζηηθέο 
δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ινγηζηηθά βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία. 

10) Σεξεί ηα αξρεία ησλ θάζε είδνπο παξαζηαηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξάμεσλ ηνπ Γήκνπ. 

11) Παξαθνινπζεί θαη κεξηκλά γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ θνξνινγηθψλ θαη 
αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

12) Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε ινγηζηηθή ζπκθσλία ησλ δνζνιεπηηθψλ 
ινγαξηαζκψλ κε ηξάπεδεο, πξνκεζεπηέο, πηζησηέο θαη άιινπο 
ζπλαιιαζζνκέλνπο κε ηνλ Γήκν, θαζψο θαη ησλ δνζνιεπηηθψλ ινγαξηαζκψλ 
κε ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηα ηδξχκαηα ηνπ Γήκνπ. 

13) Δθδίδεη ηηο ινγηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην 
ηεξνχκελν ινγηζηηθφ ζρέδην (πρ. ηζνινγηζκνί θαη απνηειέζκαηα ρξήζεο) θαη 
ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαδηθαζίεο. 

14) Παξέρεη θάζε είδνπο  πιεξνθφξεζε πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ  θαη 
ηηο ππφινηπεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ εμέιημε ησλ ινγηζηηθψλ κεγεζψλ 
ηνπ Γήκνπ. 

15) Μεξηκλά γηα ηελ παξνρή θάζε είδνπο ζηνηρείσλ πνπ δεηνχληαη απφ 
Γεκφζηεο/Διεγθηηθέο Τπεξεζίεο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ 
εθάζηνηε. 

16) Σεξεί εηδηθά ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 
Πξνγξακκάησλ θαη Έξγσλ ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ν Γήκνο θαη πνπ 
ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ή/θαη απφ 
επξσπατθνχο ή δηεζλείο πφξνπο. 

17) Σεξεί αξρείν Παξαζηαηηθψλ Γηαρείξηζεο ησλ πξνεγνπκέλσλ πξνγξακκάησλ 
θαη έξγσλ  ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο ησλ 
θνξέσλ απφ ηνπο πξνέξρεηαη ε ζρεηηθή ρξεκαηνδφηεζε. 

18) Μεξηκλά γηα ηελ εηνηκαζία ησλ πεξηνδηθψλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφνδν ησλ πξνεγνπκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ.  

19) Σεξεί ην αξρείν ζπκβάζεσλ γηα ππεξεζίεο, έξγα θαη πξνκήζεηεο πνπ αλαζέηεη 
ν Γήκνο. Παξαιακβάλεη θαη ειέγρεη ηα θάζε θχζεο παξαζηαηηθά πνπ 
απαηηνχληαη  θαηά πεξίπησζε γηα ηελ πιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπ Γήκνπ 
ζηνπο αληίζηνηρνπο δηθαηνχρνπο θαη ειέγρεη ηελ χπαξμε ησλ πξνυπνζέζεσλ 
γηα ηε δηελέξγεηα πιεξσκψλ ηνπ Γήκνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
αληηζηνίρσλ ζπκβάζεσλ. 

20) Διέγρεη ηελ πξφβιεςε ησλ νθεηιψλ ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη ειέγρεη ηελ επάξθεηαο ησλ αληίζηνηρσλ 
πηζηψζεσλ. 

21) Δθδίδεη ηα εληάικαηα πιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηα απνζηέιιεη  
ζην Σακείν γηα πιεξσκή. 
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22) Μεξηκλά γηα ηελ  παξαιαβή απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πξνκεζεπηέο ησλ θάζε 
είδνπο πιηθψλ παγίσλ(κεραλήκαηα-εμνπιηζκφο) ή αλαισζίκσλ πνπ απαηηεί ε 
ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ.  

23) Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ δηαρεηξηζηηθψλ βηβιίσλ ησλ απνζεθψλ (θαηά 
πνζφηεηα θαη αμία) κε ηα εηζαγφκελα θαη εμαγφκελα είδε, θαη ηελ ηήξεζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ ρνξήγεζεο ησλ εηδψλ πνπ ηεξνχληαη ζηα απνζέκαηα ησλ 
απνζεθψλ ηνπ Γήκνπ.   

24) Παξαθνινπζεί ηα απνζεκάησλ ησλ απνζεθψλ θαη δηαηππψλεη εηζεγήζεηο γηα 
ηελ αλάγθε αλαλέσζήο ηνπο. πλεξγάδεηαη ζρεηηθά κε ηηο δεκνηηθέο 
ππεξεζίεο πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ πιηθψλ ησλ απνζεθψλ. 

25) Σεξεί ην αξρείν ησλ παγίσλ θηλεηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ 
(κεραλήκαηα, νρήκαηα, ζπζθεπέο, εμνπιηζκφο θιπ.) θαη παξαθνινπζεί ηελ 
θαηαλνκή ησλ παγίσλ απηψλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

26) Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ραξαθηεξηζκνχ πιηθψλ σο αρξήζησλ ή σο πιηθψλ πνπ 
πιενλάδνπλ θαη ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαζηξνθήο, απνκάθξπλζεο ή 
εθπνίεζήο ηνπο. 

27) Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ πεξηνδηθψλ απνγξαθψλ ησλ 
θάζε είδνπο πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ. 

28) πγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία κεηαβνιψλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ θαηαβιεζέλησλ 
παξνρψλ ή θαηαινγηζζέλησλ πνζψλ πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ, πνπ 
έρνπλ επίδξαζε ζηελ δηακφξθσζε ησλ ακνηβψλ ηνπ θαη κεξηκλά γηα ηελ 
έθδνζε ησλ κηζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ πιεξσκή ησλ ακνηβψλ 

29) Μεξηκλά γηα ηε έθδνζε βεβαηψζεσλ θαηαβιεζεηζψλ ακνηβψλ πξνο ην 
πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ θαη  γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ απφδνζε πξνο ηα 
αζθαιηζηηθά ηακεία ησλ αληηζηνίρσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 
 

(β) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ 
 

1) ρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο απαηηνπκέλσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (εθηφο ηνπ πεδίνπ 
ηνπ Ν. 3316 / 2005) ηνπ Γήκνπ,  ζπγθεληξψλεη ηηο αηηήζεηο ησλ δεκνηηθψλ 
ππεξεζηψλ, εμεηάδεη ηελ ζθνπηκφηεηα απηψλ θαη  δηακνξθψλεη πεξηνδηθά 
πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνκήζεηα θάζε είδνπο πιηθψλ, εμνπιηζκνχ θαη 
ππεξεζηψλ θαη εηζεγείηαη απηά γηα έγθξηζε ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ ( 
πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ηερληθψλ έξγσλ, αληαιιαθηηθά, ιηπαληηθά, θαχζηκα, 
ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα,  κεραλήκαηα, εξγαιεία, έπηπια, είδε γξαθείνπ, 
κηζζψζεηο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, αζθαιίζεηο θιπ). 

2) Γηελεξγεί έξεπλεο αγνξάο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ εηδψλ ή 
ησλ ππεξεζηψλ πνπ ελδηαθέξνπλ ην Γήκν θαη ηε ιήςε ζηνηρείσλ ηηκψλ 
πξνκήζεηαο ή ππεξεζίαο. 

3) Γηελεξγεί ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάζεζε ησλ πξνκεζεηψλ θαη ησλ 
ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ήηνη κεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε 
πξνδηαγξαθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα θάζε θνξά ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ, 
θαηαξηίδεη ην ζρέδην ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ζπκβάζεσλ θαη φισλ ησλ 
απνθάζεσλ θαη εηζεγείηαη ηε ζπγθξφηεζε φισλ ησλ επηηξνπψλ πνπ 
απαηηνχληαη (δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ, αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη 
παξαιαβήο ησλ εηδψλ) ζην θάζε θνξά αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν ηνπ 
Γήκνπ, παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη γεληθά κεξηκλά γηα φια ηα 
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε θάζε πξνκήζεηαο ή ππεξεζίαο κέρξη θαη 
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο, ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

4) Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ραξαθηεξηζκνχ πιηθψλ / 
εμνπιηζκνχ σο αρξήζησλ ή σο πιηθψλ πνπ πιενλάδνπλ θαη ηεξεί ηηο 
δηαδηθαζίεο θαηαζηξνθήο, απνκάθξπλζεο ή εθπνίεζεο ησλ πιηθψλ απηψλ. 

5) Σεξεί ηα πιεξνθνξηαθά αξρεία θαη έγγξαθα ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη 
ππεξεζηψλ (αξρείν πξνκεζεπνκέλσλ εηδψλ, αξρείν πξνκεζεπηψλ, αξρείν 
θαθέισλ πξνκεζεηψλ). 
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(γ) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Δζφδσλ, Πεξηνπζίαο θαη Κιεξνδνηεκάησλ 
 

1) πγθεληξψλεη ζηνηρεία γηα ηελ εμαθξίβσζε ησλ ππφρξεσλ θαη ηνπ χςνπο ησλ 
ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνλ Γήκν ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 
πξνζψπσλ γηα θφξνπο, εηζθνξέο, ηέιε, δηθαηψκαηα πνπ πεξηνδηθά πξέπεη λα 
θαηαβάιινληαη ζην Γήκν κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε δηαηάμεηο ηεο 
λνκνζεζίαο. 

2) Διέγρεη ηελ αθξίβεηα ησλ κεγεζψλ κε βάζε ηα νπνία ππνινγίδνληαη ην χςνο 
αλά ππφρξεν ησλ πξνεγνχκελσλ θφξσλ, εηζθνξψλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ 
θιπ. 

3) Γεκηνπξγεί θαη ηεξεί αξρεία ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ επηκέξνπο 
πνζψλ πνπ απνηεινχλ ηαθηηθά έζνδα ηνπ Γήκνπ. 

4) Δπεμεξγάδεηαη  ζηνηρεία θαη ππνινγίδεη πεξηνδηθά ην χςνο ησλ νθεηινκέλσλ 
πνζψλ θαηά θαηεγνξία πξνζφδνπ θαη ππφρξεν. Καηαξηίδεη βεβαησηηθνχο 
θαηαιφγνπο ππφρξεσλ θαη αληίζηνηρσλ νθεηιφκελσλ πνζψλ θαηά θαηεγνξία 
πξνζφδνπ. 

5) Μεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ππφρξεσλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 
πξνεγνπκέλσλ νθεηινκέλσλ πνζψλ θαη κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο πξνζθπγέο ησλ ππφρξεσλ φηαλ 
ακθηζβεηνχλ ην χςνο ησλ νθεηιφκελσλ πνζψλ . 

6) Οξηζηηθνπνηεί ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ ησλ ηπρφλ πξνζθπγψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αληηζηνίρσλ 
εηζπξάμεσλ. 

7) Σεξεί ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο θαη εθδίδεη βεβαηψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ είζπξαμε δηαθφξσλ ηειψλ, δηθαησκάησλ ή εηζθνξψλ. 

8) Παξαθνινπζεί θαη κεξηκλά  γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
δνζνιεςηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ κέζσ ησλ λεθξνηαθείσλ, ζθαγείσλ, δεκνηηθψλ αγνξψλ, ηεο χδξεπζεο 
θιπ. 

9) Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνρή θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ  
δσξεψλ θαη ησλ θιεξνδνηεκάησλ πξνο ηνλ Γήκν, ζχκθσλα κε ηνπο 
αληηζηνίρνπο φξνπο. 

10) Σεξεί ηα  αξρεία ηεο δεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζε  ειεθηξνληθή θαη 
θπζηθή κνξθή (θάθεινη κε ζηνηρεία πεξηγξαθηθά θαη ηδηνθηεζηαθά έγγξαθα) 

11) Μεξηκλά γηα ηελ δηεξεχλεζε κεζφδσλ αμηνπνίεζεο ηεο δεκνηηθήο αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο θαη δηαηππψλεη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ 
Γήκνπ. 

12) Μεξηκλά γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αμηνπνίεζεο  ηεο δεκνηηθήο αθίλεηεο 
πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ηε δηαρείξηζε 
ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο δεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (πρ. θαηάξηηζε 
ζπκβάζεσλ κηζζψζεσλ, κέξηκλα είζπξαμεο κηζζσκάησλ θιπ.) 

 
13) Μεξηκλά γηα ηελ εθκίζζσζε δεκνηηθψλ εθηάζεσλ γεο γηα βηνκεραληθνχο ή 

βηνηερληθνχο ζθνπνχο, θηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, εγθαηαζηάζεηο 
ζεξκνθεπίσλ θαη γηα κνλάδεο ζηνπο ηνκείο αιηείαο. 

14) Μεξηκλά γηα ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο δεκνηηθψλ αθηλήησλ ή ηε θαηαβνιή 
κηζζψκαηνο πξνο θάιπςε ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηεο ππξνζβεζηηθήο 
ππεξεζίαο. 

 
(δ) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Σακείνπ 
 

1) Γηελεξγεί ηηο πιεξσκέο πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο κε βάζε ηα Δληάικαηα 
Πιεξσκψλ θαη κεηά απφ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδεη ν λφκνο. 

2) Καηαγξάθεη ηηο δηελεξγνχκελεο πιεξσκέο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαδηθαζίεο θαη κεξηκλά γηα ηελ απφδνζε ησλ θάζε θχζεο θξαηήζεσλ ππέξ 
ηξίησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα επηκέξνπο εληάικαηα πιεξσκήο. 
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3) Παξαιακβάλεη ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο ησλ ππφρξεσλ θαη ησλ 
αληηζηνίρσλ νθεηινκέλσλ ζην Γήκν πνζψλ θαηά θαηεγνξία εζφδνπ. Δθδίδεη 
θαη κεξηκλά γηα ηελ θνηλνπνίεζε εηδηθψλ πξνζθιήζεσλ πξνο ηνπο νθεηιέηεο. 

4) Γηελεξγεί ηηο  εηζπξάμεηο  ησλ νθεηιψλ πξνο ηνλ Γήκν θαη ελεκεξψλεη ην 
ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ Γήκνπ κε ηηο ζρεηηθέο ηακεηαθέο εγγξαθέο. 

5) Παξαθνινπζεί ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ νθεηιεηψλ πξνο ηνλ 
Γήκν θαη ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηηο θαζπζηεξνχκελεο 
νθεηιέο. 

6) Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηνπο ππαιιήινπο άιισλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 
πνπ αζρνινχληαη κε εηζπξάμεηο. (απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο, θνηκεηήξηα, 
ζθαγεία, δεκνηηθέο αγνξέο θιπ) 

7) Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ζπλαιιαγψλ κε ηηο Σξάπεδεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηελ δηελέξγεηα εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ κέζσ 
επηηαγψλ. 

8) Σεξεί ην αλαγθαίν θπζηθφ ηακείν ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ. 
9) Σεξεί αξρεία ησλ  θάζε είδνπο παξαζηαηηθψλ θαη αληηζηνίρσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ινγηζηηθνχ 
ζπζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ κε ηηο ηακεηαθέο εγγξαθέο. 

10) Παξαθνινπζεί ηελ ηακεηαθή ξεπζηφηεηα θαη πξνγξακκαηίδεη ηηο πιεξσκέο ζε 
ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

11) Μεξηκλά γηα ηε ζχζηαζε θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία  ησλ απνθεληξσκέλσλ 
Γξαθείσλ Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ  ζε δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ. 

 
(ε) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ 
Γξαζηεξηνηήησλ 
 
(Αξκνδηόηεηεο ξύζκηζεο εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ) 

 
1) Μειεηά θαη εηζεγείηαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ην πεξηβάιινλ ηεο πφιεο θαη ηελ πνηφηεηα 
δσήο ησλ θαηνίθσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σα ζέκαηα απηά αθνξνχλ ηδίσο : 

 
(α) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ θαη ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ππαίζξησλ 
εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ιατθέο αγνξέο θαη εκπνξνπαλεγχξεηο). 
(β) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ θαη ησλ φξσλ γηα ηελ πξνζσξηλή δηακνλή 
κεηαθηλνπκέλσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. 
(γ) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ ηεο ππαίζξηαο 
δηαθήκηζεο. 
(δ) Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εηδηθφηεξσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 
ίδξπζε θαη εγθαηάζηαζε θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ, ζην βαζκφ πνπ 
επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο. 
(ε) Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ φξσλ θαη ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε 
θαηαζηήκαηα. 
(ζη) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ σξψλ έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο εξγαζίαο ησλ 
λαπηεξγαηψλ θαη ησλ αξηεξγαηψλ. 
(δ) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ θαη 
επηρεηξήζεσλ. 
(ε) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ αλψηαηνπ αξηζκνχ ησλ αδεηψλ ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ 
εκπνξίνπ θαη ηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Τπαίζξηνπ Πιαλφδηνπ Δκπνξίνπ. 
(ζ) Σελ έγθξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο Κπξηαθάηηθσλ Αγνξψλ. 
(η) Σελ έθδνζε απνθάζεσλ γηα ηελ ίδξπζε, ηε δηάιπζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 
ηξφπνπ ηεο ελ γέλεη ιεηηνπξγίαο Λατθψλ Αγνξψλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθψλ θαη 
παξαγσγηθψλ αδεηψλ θαζψο θαη θάζε άιινπ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ (Ζ 
αξκνδηφηεηα  δελ αθνξά έθδνζε αδεηψλ ησλ λνκψλ Αηηηθήο θαη 
Θεζζαινλίθεο). 
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(ηα) Σελ ζπγθξφηεζε Δπηηξνπψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ πσιεηψλ, παξαγσγψλ 
θαη επαγγεικαηηψλ ησλ ιατθψλ αγνξψλ. 
(ηβ) Σελ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ 
εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξσλ. 
(ηγ) Σε ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ σξψλ αλνίγκαηνο, 
κεζεκβξηλήο δηαθνπήο θαη θιεηζίκαηνο ησλ θαξκαθείσλ θαη 
θαξκαθαπνζεθψλ, θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ γηα θάζε έηνο ηνπ αξηζκνχ ησλ 
θαξκαθείσλ πνπ δηεκεξεχνπλ θαη δηαλπθηεξεχνπλ. 

2) Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηα 
πξνεγνχκελα ζέκαηα εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε 
κέηξσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

3) Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηα δψα ζπληξνθηάο θαη ηελ 
ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηνπξηζηηθήο λνκνζεζίαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο 
ηνπξηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαηά ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ. 

 
(Αξκνδηόηεηεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαιωηή) 

 
4) Μεξηκλά γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 

κεραληζκψλ ελεκέξσζήο ηνπ (π.ρ. Γξαθείν Δλεκέξσζεο Καηαλαισηή).  
5) Δηζεγείηαη γηα ηε ζχζηαζε ηεο επηηξνπήο θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ γηα ηελ 

εμψδηθε επίιπζε ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζε πξνκεζεπηέο θαη ζε 
θαηαλαισηέο ή ελψζεηο θαηαλαισηψλ, ηεξεί αξρεία ησλ πνξηζκάησλ ηεο 
νηθείαο επηηξνπήο θαζψο θαη   κεηξψν θαηαλαισηψλ. 

 
(Αξκνδηόηεηεο ρνξήγεζεο αδεηώλ εκπνξηθώλ θαη γεληθώλ επηρεηξεκαηηθώλ  
δξαζηεξηνηήηωλ) 
 
6) Δηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ γηα ηελ άζθεζε εκπνξηθψλ θαη γεληθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη 
ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Οη άδεηεο απηέο αθνξνχλ ηδίσο: 
 (α) Σηο άδεηεο παξαγσγψλ πνπ δηαζέηνπλ ηα αγξνηηθά ηνπο πξντφληα ηνπο ζε 
ιατθέο αγνξέο (εθηφο απφ άδεηεο ζηνπο λνκνχο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο). 
(β) Σελ ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη εγθαηάζηαζε ησλ θαηαζηεκάησλ θαη 
επηρεηξήζεσλ νη φξνη ιεηηνπξγίαο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη 
απφ ηελ λνκνζεζία θαη ηνπο αληίζηνηρνπο πγεηνλνκηθνχο θαλνληζκνχο θαη 
δηαηάμεηο 
(γ)Σελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (βι. 
άξζξν 80 ηνπ ΚΓΚ). 
(δ) Σελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία θηλεκαηνγξάθσλ, ζεάηξσλ θαη 
παξεκθεξψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε δηελέξγεηα ησλ πξνβιεπνκέλσλ 
επηζεσξήζεσλ. 
(ε) Σελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγίαο παηδνηφπσλ, θαη δηαθφξσλ ςπραγσγηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ (ινχλα πάξθ, ηζίξθν, πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, κνπζηθψλ 
ζπλαπιηψλ θαη άιισλ θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηελ θείκελε λνκνζεζία.  
(ζη) Σα ηερληθά ςπραγσγηθά παίγληα θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. 
(δ) Σε ιεηηνπξγία κνπζηθψλ νξγάλσλ. 
(ε) Σελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, εκπνξνπαλεγχξεσλ θαη 
ππαίζξησλ ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ . 
(ζ) Σα δσήιαηα νρήκαηα. 
(η) Σελ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηνπ νηθήκαηνο γηα ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο 
απφ εθδηδφκελα πξφζσπα.  
(ηα) Σε δηελέξγεηα δηαθήκηζεο, ηελ ηνπνζέηεζε πιαηζίσλ ππαίζξηαο 
δηαθήκηζεο, ηελ ηνπνζέηεζε επηγξαθψλ πξνζδηνξηζκνχ επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ζε θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, θαζψο θαη ηελ παξαρψξεζε 
ρψξσλ γηα ηελ πξνβνιή δξαζηεξηνηήησλ ζε λνκηθά πξφζσπα πνπ 
επηδηψθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνχο.  
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(ηβ) Σε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ εθκίζζσζεο κνηνπνδειάησλ. 
(ηγ) Σελ ίδξπζε ππεξαγνξψλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ . 
(ηδ) Σελ  άζθεζε ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ.  
(ηε) Σελ ζπκκεηνρή ζε Κπξηαθάηηθεο Αγνξέο. 
(ηζη) Σελ άζθεζε επαγγέικαηνο θνπξέα, θνκκσηή, ηερλίηε πεξηπνίεζεο 
ρεξηψλ θαη πνδηψλ, θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ζρεηηθήο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο 
θαη Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ  ππεξεζία Γεκ. Τγείαο. 
       (ηδ) Σε ιεηηνπξγία εθζέζεσλ βηβιίνπ. 
(ηε) Σελ νξγάλσζε εθζέζεσλ (εθηφο ησλ Γηεζλψλ), ηε ξχζκηζε ζεκάησλ 
ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηελ  επνπηεία απηψλ. 
(ηζ) Σελ θαηαιιειφηεηα εθζεζηαθψλ ρψξσλ ζηεγαζκέλσλ κφληκα ή 
πξνζσξηλά ή ππαίζξησλ ή κηθηψλ. 

 
7) Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ππφ ηηο νπνίεο 

ρνξεγνχληαη νη αλσηέξσ άδεηεο θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε κέηξσλ, ζχκθσλα κε 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο π.ρ. αλάθιεζε άδεηαο, αθαίξεζε άδεηαο, επηβνιή 
πξνζηίκσλ. 

8) Διέγρεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί ππαίζξηαο δηαθήκηζεο, ησλ 
πξνδηαγξαθψλ ησλ δηαθεκηζηηθψλ πιαηζίσλ θαη επηγξαθψλ, πξνβαίλεη ζηελ 
αθαίξεζε ησλ παξάλνκσλ ππαίζξησλ δηαθεκίζεσλ θαη επηγξαθψλ θαη 
εηζεγείηαη ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζηίκσλ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο 
θαη φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 
3. Σκήκα Κ.Δ.Π. 
 
Σν Σκήκα Κ.Δ.Π. (Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ) είλαη αξκφδην γηα ηελ παξνρή 
δηνηθεηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ απφ 
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 
θαζ΄ χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 
Τπνπξγείνπ. Δζσηεξηθψλ. Δηδηθφηεξα ην Σκήκα: 
 

1) Δλεκεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο δεκφζηεο 
ππεξεζίεο. 

2) Παξαιακβάλεη αηηήζεηο πνιηηψλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεψλ ηνπο απφ 
ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη ζε πεξίπησζε 
πνπ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζεο απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ δελ 
ππνβάιινληαη καδί κε ηελ αίηεζε, ηα αλαδεηά θαη ηα παξαιακβάλεη κε 
νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, κεηά απφ 
ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ησλ πνιηηψλ. 

3) Γηαβηβάδεη πιήξεηο ηνπο θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ 
αξκφδηα γηα ηελ δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν 
ηξφπν. 

4) Παξαιακβάλεη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηα ηειηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ 
δεηεζεί απφ ηνπο πνιίηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ παξάδνζή ηνπο  ζηνπο πνιίηεο, 
είηε κε απνζηνιή, είηε κέζσ ηνπ ΚΔΠ. 

5) Παξέρεη δηάθνξεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ζχκθσλα κε ηνλ γεληθφ 
ζρεδηαζκφ ησλ ΚΔΠ (επηθχξσζε εγγξάθσλ, ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, 
ρνξήγεζε παξάβνισλ, ρνξήγεζε απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θιπ). 

6) Σεξεί αξρεία θαη επεμεξγάδεηαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ δξάζε ηνπ ΚΔΠ. 
7) Παξαθνινπζεί θαη ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο e-kep γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζε απνκαθξπζκέλνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ. 
8) Τπνδέρεηαη απφ άιια Κ.Δ.Π. αηηήζεηο πνιηηψλ ε δηεθπεξαίσζε ησλ νπνίσλ 

εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ. Πξνσζεί ηα αηηήκαηα απηά ζηηο 
αξκφδηεο γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζίεο θαη παξαθνινπζεί ηε 
δηαδηθαζία ηεο δηεθπεξαίσζεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ λφκηκσλ ρξνληθψλ 
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πξνζεζκηψλ. Παξαιακβάλεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα 
απνζηέιιεη ζηα Κ.Δ.Π. ηεο αξρηθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

9) Τπνδέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα παξάπνλα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ γηα 
βειηηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 
Άξζξν 10 

Αξκνδηφηεηεο Απηνηεινχο Σκήκαηνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πεξηβάιινληνο θαη 
Πνιενδνκίαο 

 
Σν Απηνηειέο Σκήκα Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο είλαη 

αξκφδην γηα ηε κειέηε, εθηέιεζε θαη ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο ηερληθψλ έξγσλ ηνπ 

Γήκνπ, κε ζηφρν ηελ έγθαηξε, νηθνλνκηθή θαη άξηζηε απφ επηζηεκνληθήο απφςεσο 

πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. πγρξφλσο είλαη αξκφδην γηα ηελ εμαζθάιηζε βειηησκέλσλ 

ζπλζεθψλ αζθαινχο κεηαθίλεζεο θαη θπθινθνξίαο ησλ δεκνηψλ θαη ησλ νρεκάησλ 

ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν εγθαηαζηάζεσλ, ηελ έθδνζε αδεηψλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη εγθαηαζηαηψλ θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Δπίζεο ην Σκήκα είλαη 

αξκφδην γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνχ  θπζηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνθνκηδήο θαη ηεο κεηαθνξάο 

ησλ απνξξηκκάησλ θαζψο θαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ζπληήξεζε ησλ θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ θαη ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ. Σν Απηνηειέο Σκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ 

ελεξγεηαθή δηαρείξηζε, ηε ιεηηνπξγία ησλ Κνηκεηεξίσλ θαη ησλ Γεκνηηθψλ θαγείσλ 

θαζψο θαη γηα ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία ζην επίπεδν ηνπ Γήκνπ. Παξάιιεια είλαη 

αξκφδην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηελ έθδνζε θαη έιεγρν 

εθαξκνγήο ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ θαηαζθεπψλ. 

 Οη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο ζην πιαίζην ηεο 

απνζηνιήο ηεο, θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο Νφκσλ, Γηαηαγκάησλ θαη 

Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ. 

ην Απηνηειέο Σκήκα ππάγνληαη δηνηθεηηθά, ηα απνθεληξσκέλα Γξαθεία πληήξεζεο 
Τπνδνκψλ θαη Καζαξηφηεηαο ζηηο  επηκέξνπο δεκνηηθέο ελφηεηεο. 
Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επί κέξνπο γξαθείσλ ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Σερληθψλ 
Τπεξεζηψλ, Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο  είλαη νη εμήο: 
 
(α) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Σερληθψλ Έξγσλ 
 

1) πλεξγάδεηαη κε ην Απηνηειέο Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ,  Πιεξνθνξηθήο θαη 
Γηαθάλεηαο  θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνπ Γήκνπ πνπ 
αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ηερληθψλ έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ εηδηθφηεξα, 
ζχκθσλα κε ην εχξνο ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ δήκσλ : 
 
(α) ζπγθνηλσληαθά έξγα (θαηαζθεπέο λέσλ έξγσλ νδνπνηίαο, ζπληήξεζε 
πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ, θαηαζθεπέο γεθπξψλ, θφκβσλ θαη δηαβάζεσλ 
θιπ) 

(β) θηηξηαθά έξγα (θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, επηζθεπή, δηαθφζκεζε θαη 
εμνπιηζκφο ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ) 

(γ) έξγα δηακφξθσζεο, δηαξξχζκηζεο θαη εμσξατζκνχ  ησλ θνηλνρξήζησλ 
ρψξσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ (πεδφδξνκνη, πιαηείεο, παηδηθέο ραξέο, 
ηερληθά έξγα ρψξσλ πξαζίλνπ, αζιεηηθνί ρψξνη, αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη 
κλεκεία, θνηκεηήξηα θιπ) 

(δ) πδξαπιηθά θαη εγγεηνβειηησηηθά έξγα  
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2) Γηελεξγεί  δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε 
πνηφηεηα ησλ ραιχβσλ νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πνηφηεηα  ησλ 
πξντφλησλ ηζηκέληνπ. 

3) Μεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε 
ησλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο (εθπφλεζε κε πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο ή κε 
αλάζεζε ζε ηξίηνπο). Δπηβιέπεη ηελ θαιή εθπφλεζε ησλ κειεηψλ. 

4) πληάζζεη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνζδηνξίδεη ηηο αλάγθεο θάζε έξγνπ ζε 
πιηθά, εξγαιεία, ηερληθφ εμνπιηζκφ αλζξψπηλν δπλακηθφ θιπ θαη εηζεγείηαη 
ηελ κεζνδνινγία εθηέιεζεο θάζε έξγνπ ( κε απηεπηζηαζία ή κε αλάζεζε ζε 
ηξίηνπο). 

5) Δπηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ εθηεινχληαη κε 
απηεπηζηαζία. πγθξνηεί, νξγαλψλεη θαη δηνηθεί ηα ζρεηηθά ζπλεξγεία ηνπ 
Γήκνπ. 

6) πλεξγάδεηαη κε ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο ησλ κειεηψλ θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ζε ηξίηνπο. 

7) Δπηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ αλαηίζεληαη ζε ηξίηνπο. 
Γηελεξγεί επηκεηξήζεηο εξγαζηψλ θαη ειέγρεη ηηο πηζηνπνηήζεηο εξγαζηψλ πνπ 
ππνβάιινληαη απφ ηξίηνπο. 

8) Μεξηκλά γηα ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ 
ηξίηνπο. 

9) Μεξηκλά γηα ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη 
γεληθά ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Σκήκα. 

10) πγθξνηεί, νξγαλψλεη θαη δηνηθεί ζπλεξγεία ακέζνπ επέκβαζεο ζε 
πεξηπηψζεηο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ εθηφο πξνγξάκκαηνο. 

11) Σεξεί ηερληθά αξρεία κε αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ έξγσλ πνπ εθηειεί ( 
αλαιψζεηο πιηθψλ, απαζρφιεζε ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, απαζρφιεζε 
ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, ζηνηρεία θφζηνπο θιπ) θαη αληίζηνηρα αξρεία κειεηψλ 
θαη ζρεδίσλ (θάθεινη ησλ έξγσλ). Δμάγεη πεξηνδηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη 
δείθηεο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο. 

12) Δλεκεξψλεη ην Απηνηειέο Γξαθείν  Πξνγξακκαηηζκνχ, Πιεξνθνξηθήο θαη 
Γηαθάλεηαο  γηα ηελ πξφνδν ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ηνπ Σκήκαηνο. 

13) Παξέρεη δηνηθεηηθή θαη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηε Γηεχζπλζε 
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο θαη ηα Σκήκαηά ηεο 
(ηήξεζε πξσηνθφιινπ, δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, 
ζέκαηα πξνζσπηθνχ θιπ). 

 
 
 
 
 
(β) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ θαη πγθνηλσληψλ 
 

1)  Μειεηά θαη εθηειεί έξγα πνπ αθνξνχλ: 

(α)ηελ επέθηαζε, ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη βειηίσζε ηνπ δηθηχνπ 
ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ νδψλ θαη γεληθά ησλ ππαηζξίσλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ, 
θαζψο θαη ηνπ θσηηζκνχ γηα ηελ αλάδεημε ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ, κλεκείσλ θαη 
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο. 
(β)ηελ επέθηαζε, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ δηθηχνπ θσηεηλήο 
ζεκαηνδφηεζεο γηα ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 
(γ)ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε θάζε είδνπο πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ 
ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ (πηλαθίδεο νλνκαζίαο νδψλ θαη πιαηεηψλ, αξίζκεζεο 
θηηξίσλ, παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζε νδεγνχο θαη δηεξρνκέλνπο, πηλαθίδεο 
ζηάζεσλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ θιπ). 
(δ)ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απνκάθξπλζεο παξάλνκσλ δηαθεκηζηηθψλ 
πηλαθίδσλ. 
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(ε)ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζήκαλζεο θαη δηαγξάκκηζεο νδψλ, θαζψο θαη 
ηνπνζέηεζεο θαη ζπληήξεζεο πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο 
θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδψλ. 
(ζη)ηε ζπληήξεζε, επηζθεπή ή βειηίσζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη ησλ θάζε είδνπο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Γήκνπ. 

 
Γηα ηα αλσηέξσ έξγα νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ είλαη αλάινγεο  κε εθείλεο ηνπ 
Γξαθείνπ Σερληθψλ Έξγσλ. 
 

(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα ζπγθνηλωληώλ) 
 

2) Μεξηκλά  γηα ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ δηθηχνπ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ 
ζην Γήκν θαη ηε ξχζκηζε ζρεηηθψλ ζεκάησλ. ην πιαίζην απηφ: 
 
(α) Μεξηκλά γηα ηελ άζθεζε, κε δπλαηφηεηα επηβνιήο θνκίζηξνπ, 
ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ θαηνίθσλ 
ηεο πεξηνρήο, εθφζνλ ην έξγν απηφ δελ εμππεξεηείηαη απφ πθηζηάκελε 
γξακκή. Ζ άζθεζε ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ είλαη δπλαηφλ λα γίλεηαη είηε κε 
ηδηφθηεηα κέζα, είηε κε ηε ρξήζε κηζζσκέλσλ κέζσλ θαη ππεξεζηψλ. 
(β) Μεξηκλά γηα ηε δηελέξγεηα κεηαθνξψλ γηα ηε κεηαθίλεζε θαηνίθσλ πνπ 
αλήθνπλ ζε θνηλσληθέο νκάδεο (άηνκα κε αλαπεξία, ειηθησκέλνη, παηδηά), 
είλαη εξγαδφκελνη ζην Γήκν θαη ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα, ή είλαη καζεηέο πνπ 
κεηαθηλνχληαη ζηνλ ηφπν πνπ ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν. 
(γ) Καζνξίδεη  ηηο αζηηθέο γξακκέο ιεσθνξείσλ, θαζψο θαη ηελ αθεηεξία, ηε 
δηαδξνκή, ηηο ζηάζεηο θαη ην ηέξκα ησλ αληίζηνηρσλ γξακκψλ. 
(δ) Δηζεγείηαη ηνλ θαζνξηζκφ θνκίζηξσλ ησλ αζηηθψλ θνξέσλ παξνρήο 
ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ. 
(ε) Καζνξίδεη  ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζηεγάζηξσλ αλακνλήο 
επηβαηψλ ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ γξακκψλ. 
(ζη) Δηζεγείηαη ηελ αλάθιεζε άδεηαο θπθινθνξίαο αζηηθνχ ιεσθνξείνπ, απφ 
ηνλ θχθιν εξγαζίαο, εληφο ηνπ ηδίνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. 
 

3) Μεξηκλά  θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο θαη 
ηε δηεπθφιπλζε ησλ κεηαθηλήζεσλ. ην πιαίζην απηφ : 

(α) Μεξηκλά γηα ηε ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο, ηνλ θαζνξηζκφ πεδνδξφκσλ, 
κνλνδξνκήζεσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηεο θπθινθνξίαο.  
(β) Μεξηκλά γηα ηελ απνκάθξπλζε εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ,  
(γ) Ρπζκίδεη ηα ζέκαηα ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ θαη κεξηκλά γηα ηε 
δεκηνπξγία ρψξσλ ζηάζκεπζεο ηξνρνθφξσλ θαη κε δπλαηφηεηα κίζζσζεο 
αθηλήησλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 
(δ) Λακβάλεη κέηξα γηα ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηνπο θνηλνρξήζηνπο 
ρψξνπο, 
(ε) Μεξηκλά γηα ηελ νλνκαζία νδψλ θαη πιαηεηψλ, ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ, 
αξίζκεζε θηηζκάησλ  θιπ. 
(ζη) Μεξηκλά γηα ηελ εθπφλεζε θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ. 
 (δ) Απαγνξεχεη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο 
ρψξνπο. 
(ε) Μεξηκλά γηα ηελ παξαιαβή ησλ απνζπξνκέλσλ δηθχθισλ, κνηνζπθιεηψλ 
θαη κνηνπνδειάησλ, φπνπ δελ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα ηνπ ΟΓΓΤ. 
(ζ) Καζνξίδεη ην εμσηεξηθνχ ρξψκαηνο ησλ ΣΑΞΗ. 

4) Μεξηκλά  θαη ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο 
ησλ θαηνίθσλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο. ην πιαίζην 
απηφ :  

(α) Διέγρεη ηε  ζήκαλζε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη ζηηο νδνχο,  
(β) Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ πνπ εθηεινχλ έξγα θαη 
ελαπνζέηνπλ πιηθά θαη εξγαιεία ζηηο νδνχο, 
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(γ) Λακβάλεη θαη ειέγρεη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία απφ 
επηθίλδπλεο νηθνδνκέο, θαη απφ έιιεηςε κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο, θαη 
ειέγρεη  ηα πθηζηάκελα κέηξα αζθάιεηαο  ζε εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη. 

 
(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα εγθαηαζηάζεωλ θαη αδεηνδνηήζεωλ) 
 
5) Ρπζκίδεη θάζε ζέκα ην νπνίν αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη ζηε 

ζπληήξεζε αλειθπζηήξσλ, θαζψο θαη ζηε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ 
επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 

6) Υνξεγεί ηηο άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο θσηνβφισλ 
ζσιήλσλ, θσηεηλψλ επηγξαθψλ θαη ειεθηξνθίλεησλ αλπςσηηθψλ 
κεραλεκάησλ  θαη ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

7) Υνξεγεί ηηο άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηεγλνθαζαξηζηεξίσλ, 
πιπληεξίσλ ξνχρσλ, ζηδεξσηεξίσλ ξνχρσλ θαη ηαπεηνθαζαξηζηεξίσλ. 

8) Μεξηκλά γηα ηελ αδεηνδφηεζε  επηρεηξήζεσλ θαη επαγγεικάησλ ζηνλ ηνκέα 
ησλ κεηαθνξψλ. ην πιαίζην απηφ : 

(α) Υνξεγεί ηηο άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερληηψλ επηζθεπήο θαη 
ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ. 
(β) Υνξεγεί ηηο άδεηεο άζθεζεο επαγγέικαηνο νδηθνχ κεηαθνξέα επηβαηψλ θαη 
εκπνξεπκάησλ. 
(γ) Υνξεγεί, αλαλεψλεη, αλαθαιεί θαη αθαηξεί ηηο άδεηεο εθγπκλαζηψλ, θαζψο 
θαη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζρνιψλ ππνςεθίσλ νδεγψλ απηνθηλήησλ θαη 
κνηνζηθιεηψλ. 
(δ) Δθδίδεη ηηο  άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείσλ επηζθεπήο θαη 
ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ θαη ινηπψλ 
ζπλαθψλ εγθαηαζηάζεσλ,  θαη  δηελεξγεί επηζεσξήζεηο θαη ειεθηξνινγηθνχο 
ειέγρνπο. 
(ε) Υνξεγεί εμνπζηνδνηήζεηο ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 
απηνθηλήησλ γηα δηάζεζε Κάξηαο Διέγρνπ Καπζαεξίσλ (ΚΔΚ),  θαη  
παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηα Κέληξα Διέγρνπ Καπζαεξίσλ. 
(ζη) Υνξήγεζε εμνπζηνδνηήζεσλ ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 
απηνθηλήησλ γηα ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ πεξηνξηζκνχ ηαρπηήησλ. 
(δ) Θεσξεί ηηο Κάξηεο Δπηζεψξεζεο θαη Δπηζθεπψλ ησλ ελνηθηαδφκελσλ 
νρεκάησλ. 
 

(γ) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Ύδξεπζεο, Άξδεπζεο, Απνρέηεπζεο 
 

1) Μεξηκλά γηα ηελ επηζθεπή, ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ 
πδξαπιηθψλ έξγσλ χδξεπζεο, απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο πφζηκνπ θαη αθαζάξηνπ λεξνχ (γεσηξήζεηο, 
δίθηπν χδξεπζεο, πδαηνδεμακελέο, δίθηπν απνρέηεπζεο, βηνινγηθφο 
θαζαξηζκφο θιπ). 

2) Πξνγξακκαηίδεη, εηζεγείηαη, ζρεδηάδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ θαηαζθεπάδεη έξγα 
επέθηαζεο ή αλαλέσζεο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηνπ Γήκνπ 
θαη ησλ αληίζηνηρσλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο λεξνχ. 

3) Μεξηκλά γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ θαηαλαιψζεσλ λεξνχ ζηνπο πδξνκεηξεηέο 
θαη ελεκεξψλεη  ζρεηηθά ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ είζπξαμε ηνπ 
αληηηίκνπ ησλ θαηαλαιψζεσλ. 

4) Μεριμνά για ηο ζτεδιαζμό, ηην καηαζκεσή, ηη ζσνηήρηζη και ηην διατείριζη 

ηων ζσζηημάηων άρδεσζης.  

 (δ) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο  
 
(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα Πεξηβάιινληνο ) 
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1) ρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή 
πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ, δξάζεσλ θαη κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη 
αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο  ζηε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

2) Μεξηκλά γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

3) Παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο 
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ, ζε 
ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

4) Μεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη θαιή ιεηηνπξγία κεραληζκψλ θαη ζπζηεκάησλ 
γηα ηελ απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. ην πιαίζην απηφ κεξηκλά 
γηα : 

 
(α)  ηελ δηαρείξηζε, ζχκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν ζρεδηαζκφ πνπ θαηαξηίδεηαη 
απφ ηελ Πεξηθέξεηα, ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε επίπεδν πξνζσξηλήο 
απνζήθεπζεο, κεηαθφξησζεο, επεμεξγαζίαο, αλαθχθισζεο θαη ελ γέλεη 
αμηνπνίεζεο, δηάζεζεο ιεηηνπξγίαο ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηαζθεπήο 
κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο,  
(β) ηελ απνθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ ρψξσλ ελαπφζεζεο (ΥΑΓΑ), ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ ηνκέα εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο. 

(γ) Σελ θαηαζθεπή θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο θαη 
βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε 
Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (ΓΔΤΑ). 

5) Διέγρεη θαη εηζεγείηαη ηε ξχζκηζε ζεκάησλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. Σα ζέκαηα απηά αθνξνχλ ηδίσο : 

 
(α) Σελ ίδξπζε  θαη ιεηηνπξγία ζθαγείσλ. 
(β) Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ  γηα ηε δεκηνπξγία  θνηκεηεξίσλ θαη ηελ 
παξνρή γλψκεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ρψξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ. 
(γ) Σελ πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε θαη αλάπιαζε πεξηνρψλ. 

(δ) Σελ παξνρή γλψκεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ βηνκεραληθψλ θαη 
Δπηρεηξεζηαθψλ Πεξηνρψλ (Β.Δ.Π.Δ.) θαη γηα ηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ 
επηπηψζεσλ, θαη’ άξζξν 5 Ν. 2545/1997 (ΦΔΚ 254, Α΄), ζε ζπλεξγαζία κε 
ηελ ππεξεζία Πνιενδνκίαο. 
(ε) Σελ παξαθνινχζεζε πξνγξακκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (π.ρ. ηνπ πξνγξάκκαηνο Καζαξέο Αθηέο – 
Καζαξέο Θάιαζζεο ). 
(ζη) Σε ιήςε πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία  
ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απφ εθδήισζε ππξθαγηάο. ην πιαίζην απηφ 
κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο, λνκείο θαη 
επηθαξπσηέο, πξνο θαζαξηζκφ ησλ νηθνπεδηθψλ θαη αθάιππησλ ρψξσλ πνπ 
βξίζθνληαη εληφο πφιεσλ θαη απηνηειψλ νηθηζκψλ θαη ζε απφζηαζε κέρξη 100 
κέηξσλ απφ ηα φξηά ηνπο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ ππνρξέσλ, 
πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζηνλ  απηεπάγγειην θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ απηψλ 
θαη βεβαηψλεη εηο βάξνο ηνπο ηελ ηζφπνζε ζρεηηθή δαπάλε ηνπ Γήκνπ. 

6) Μειεηά, ζρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Γήκνπ ( ζπζηήκαηα θαη πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο). 

7) Μεξηκλά γηα ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο 
αηζζεηηθήο ησλ πφιεσλ θαη ησλ νηθηζκψλ. 

 
     (Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα Κνηκεηεξίωλ) 
 

8) Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ ζχκθσλα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηνπ εηδηθφηεξνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. 

9) Μεξηκλά γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ, 
θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ηαθήο θαη απνηέθξσζεο λεθξψλ. 
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10) Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αξρείσλ θαηαγξαθήο ησλ θάζε 
είδνπο πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 
δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ. 

11) Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο 
δνζνιεςίεο ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηκεηεξίσλ θαη 
ζπλεξγάδεηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απφδνζε ησλ 
εηζπξαηηνκέλσλ πνζψλ. 

 
12) Μεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα, εππξέπεηα, δηαθφζκεζε ησλ ρψξσλ ησλ 

θνηκεηεξίσλ θαζψο θαη γηα ηε ζπληήξεζε / θαηαζθεπή ησλ ηάθσλ θαη ησλ 
ινηπψλ ηερληθψλ ππνδνκψλ θαη πξαζίλνπ ησλ θνηκεηεξίσλ. 

 
(Αξκνδηόηεηεο δηαρείξηζεο δεκνηηθώλ ζθαγείωλ) 

 
13) Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ζθαγείσλ ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηνπ εηδηθφηεξνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. 
14) Μεξηκλά γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηαιιήισλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο ζηα 

δεκνηηθά ζθαγεία, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
15) Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη αξρείσλ θαηαγξαθήο ησλ θάζε 

είδνπο πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 
δεκνηηθψλ ζθαγείσλ. 

16) Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη αξρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο νηθνλνκηθέο 
δνζνιεςίεο ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ ζθαγείσλ θαη 
ζπλεξγάδεηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ απφδνζε ησλ 
εηζπξαηηνκέλσλ πνζψλ. 

17) Μεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ  ησλ ζθαγείσλ θαζψο θαη γηα ηε 
ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο ππνδνκψλ θαη ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 
ζθαγείσλ. 

 
(Αξκνδηόηεηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο) 
 
18) Γηαηππψλεη εηζεγήζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 
κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ, κέηξσλ θαη 
δξάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ζρεδηαζκνχ. 

19)Τπνζηεξίδεη ην ζπληνληζκφ θαη επηβιέπεη ην έξγν ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο γηα 
ηελ πξφιεςε, εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ θαηαζηξνθψλ 
πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

20)Μεξηκλά γηα ηελ δηάζεζε θαη ζπληνλίδεη ηελ δξάζε ηνπ απαξαίηεηνπ δπλακηθνχ 
θαη κέζσλ γηα ηελ πξφζιεςε, εηνηκφηεηα, αληηκεηψπηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ 
θαηαζηξνθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

21)Δπεμεξγάδεηαη εηδηθφηεξεο πξνηάζεηο πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ, ζπκκεηέρεη ζηελ νξγάλσζε ηεο 
ππξνπξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη δηαηππψλεη πξνηάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ησλ δαζψλ. 

 
(Αξκνδηόηεηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο)  

 
22) Μεξηκλά γηα ηε κειέηε θαη ζηαδηαθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο Πνιηηείαο, έηζη ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερήο βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

23) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ βειηίσζεο θαη ησλ ειάρηζησλ 
απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο  απφδνζεο γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα 
κε ηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο Πνιηηείαο. 

 
     24) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο ησλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ησλ δηθηχσλ 
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ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ δεκφζησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ ζεζπίδνληαη απφ 
ηελ Πνιηηεία. 

26) Μεξηκλά γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο  θαη ηελ 
ρξεζηκνπνίεζε, θαηά ην δπλαηφλ, θαζαξψλ νρεκάησλ απφ ην Γήκν. 

 
(ε) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ Καζαξηφηεηαο θαη Πξαζίλνπ  
 
( Αξκνδηόηεηεο ζρεδηαζκνύ θαη επνπηείαο) 
 

1) Μειεηά ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη 
κεηαθνξάο θαη κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο άδεηαο ζπιινγήο 
θαη κεηαθνξάο. 

2) Μειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη  κέζσλ 
πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο ησλ 
απνξξηκκάησλ θαη ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, θαζψο θαη ηεο θαζαξηφηεηαο 
ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ. 

3) Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο αλαγθαίεο 
πνζφηεηεο ησλ θάζε είδνπο ηερληθψλ κέζσλ θαη πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ 
(νρήκαηα, ηερληθά κέζα , θάδνη θιπ). 

4) πγθεληξψλεη, ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 
ιεηηνπξγηψλ  ηεο θαζαξηφηεηαο θαη δηακνξθψλεη θαη παξαθνινπζεί ζρεηηθνχο 
δείθηεο απνδνηηθφηεηαο. 

5) Γηακνξθψλεη ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ 
θαζαξηφηεηαο (απνθνκηδή απνξξηκκάησλ, αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, 
νδνθαζαξηζκφο, εηδηθά ζπλεξγεία θιπ). 

6) Μειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη ηελ θαηάιιειε ζπγθξφηεζε θαη ζηειέρσζε 
ησλ δηαθφξσλ ζπλεξγείσλ θαη εηζεγείηαη πξνγξάκκαηα αλαγθψλ αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ. 

7) Πξνζδηνξίδεη ηα ζεκεία θαη κεξηκλά γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ 
απνξξηκκάησλ θαη θάδσλ αλαθχθισζεο. 

8) Παξαθνινπζεί ηελ θαλνληθή εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ δηελέξγεηαο ησλ 
εξγαζηψλ  θαη επνπηεχεη ηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζρεηηθψλ 
εξγαζηψλ. 

9) Παξαθνινπζεί ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ ηερληθψλ κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 
δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ. 

10) Καηαξηίδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο. 
 

( Αξκνδηόηεηεο απνθνκηδήο απνξξηκκάηωλ θαη αλαθπθιώζηκωλ πιηθώλ) 
 

11) Γηακνξθψλεη ηα αλαιπηηθά πεξηνδηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπγθξνηεί ηα 
ζπλεξγεία γηα ηελ απνθνκηδή ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ 
αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ  θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηνπο ΥΤΣΑ ή ηα 
εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ηνπο.  

12) Γηελεξγεί κε ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία θαη ηερληθά κέζα ην έξγν ηεο 
απνθνκηδήο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ  
θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηνπο ΥΤΣΑ ή ηα εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο ηνπο. 

 
13) Μεξηκλά γηα ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ θαη ηελ δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ 

νρεκάησλ θαη ηερληθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπλεξγεία 
θαζαξηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο. 

14) Καηαγξάθεη θαη ζπγθεληξψλεη θαζεκεξηλά ζηνηρεία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
πξνγξακκάησλ απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ αλαθπθινχκελσλ 
πιηθψλ. 
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15) Μεξηκλά γηα ην πιχζηκν θαη ηελ δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ θάδσλ θαη 
ησλ απνξξηκκαηνδνρείσλ ζπγθέληξσζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ 
αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ.  

16) Γηελεξγεί κε ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία θαη ηερληθά κέζα ην έξγν ηνπ  
θαζαξηζκνχ ησλ νδψλ θαη ησλ ινηπψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ θαη 
ηεο ζπγθέληξσζεο  ησλ απνξξηκκάησλ ζε ρψξνπο κεηαθφξησζεο. 

17) πγθξνηεί εηδηθά ζπλεξγεία θαη δηελεξγεί  παξεκθεξείο εξγαζίεο φπσο ε 
πεξηζπιινγή νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, ν θαζαξηζκφο απφ παξάλνκεο αθίζεο 
θαη δηαθεκίζεηο, ν θαζαξηζκφο εγθαηαιειεηκκέλσλ νηθηψλ θιπ.  

 
 ( Αξκνδηόηεηεο Σπληήξεζεο Πξαζίλνπ ) 
 

18) Μειεηά, ζρεδηάδεη θαη εηζεγείηαη γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ θαη  κέζσλ 
πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλνπνηεηηθήο ζπληήξεζεο ησλ 
ρψξσλ πξαζίλνπ  ηνπ Γήκνπ. 

19) Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο αλαγθαίεο 
πνζφηεηεο ησλ θάζε είδνπο ηερληθψλ κέζσλ θαη πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ζπληήξεζεο 
ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ ( ηερληθά κέζα , εξγαιεία, ιηπάζκαηα, 
θάξκαθα  θιπ). 

20) Γηακνξθψλεη ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ 
ζπληήξεζεο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ( θπηεχζεηο, ιίπαλζε, πφηηζκα, θιάδεκα  
θιπ). 

21) Γηακνξθψλεη ηα αλαιπηηθά πεξηνδηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπγθξνηεί ηα 
ζπλεξγεία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο πξαζίλνπ θαη 
θεπνηερλίαο. 

22) Γηελεξγεί κε ηα θαηάιιεια ζπλεξγεία θαη ηερληθά κέζα ην έξγν ηεο  
ζπληήξεζεο πξαζίλνπ θαη θεπνηερλίαο. 

23) Μεξηκλά γηα ηνλ ζσζηφ ρεηξηζκφ θαη ηελ δηαηήξεζε ζε θαιή θαηάζηαζε ησλ  
ηερληθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζπλεξγεία  ηνπ Σκήκαηνο. 

24) Καηαγξάθεη θαη  ζπγθεληξψλεη θαζεκεξηλά ζηνηρεία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
πξνγξακκάησλ πξαζίλνπ ηνπ Σκήκαηνο. 

 
(Αξκνδηόηεηεο Δηαρείξηζεο θαη Σπληήξεζεο Ορεκάηωλ) 
 
25) Γηαρεηξίδεηαη ην ζηφιν ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ (απνξξηκκαηνθφξα, δηάθνξα 

απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα, θνξηεγά θαη επηβαηεγά νρήκαηα) κεξηκλψληαο 
γηα ηε ζηειέρσζή ηνπο, ηελ αζθάιηζή ηνπο θαη ηνλ εθνδηαζκφ κε φια ηα 
ζρεηηθά κε ηελ θίλεζε έγγξαθα. 

26) Παξαθνινπζεί θαη επνπηεχεη ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ, ηελ 
θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη ηελ αλάγθε πεξηνδηθήο πξνιεπηηθήο ηνπο 
ζπληήξεζεο. 

27) Γηεξεπλά ηηο ζπλζήθεο ηπρφλ αηπρεκάησλ θαη κεξηκλά γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
βιαβψλ θαη απνηειεζκάησλ αηπρεκάησλ. 

 
28) ρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη ηα πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ησλ θάζε 

είδνπο νρεκάησλ θαη θηλεηψλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ. 
29) Μεξηκλά γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο βιαβψλ θαη ηελ επηζθεπή ησλ 

νρεκάησλ θαη θηλεηψλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ. 
30) Σεξεί ηελ θπζηθή απνζήθε αληαιιαθηηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ησλ νρεκάησλ θαη 
θηλεηψλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

31) πγθεληξψλεη, ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ζηνηρεία απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 
ιεηηνπξγηψλ  ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ησλ νρεκάησλ ηνπ 
Γήκνπ θαη δηακνξθψλεη θαη παξαθνινπζεί ζρεηηθνχο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο. 

 
   (ζη) Αξκνδηφηεηεο Γξαθείνπ  Πνιενδνκηθψλ Θεκάησλ  
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(Αξκνδηόηεηεο Πνιενδνκηθώλ Εθαξκνγώλ) 
1) Παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ πνιενδνκηθψλ 

κειεηψλ γηα ηελ επέθηαζε / ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ πφιεσλ ζηελ πεξηνρή 
ηνπ Γήκνπ. 

2) Μειεηά θαη εηζεγείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηξνπνπνηήζεσλ / αλαζεψξεζεο ησλ 
ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ ησλ πφιεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. 

3) Μειεηά θαη εηζεγείηαη ηελ πξνθαηαξθηηθή πξφηαζε αλάπιαζεο νξηζκέλεο 
πεξηνρήο. 

4) Διέγρεη ηελ εθαξκνγή ξπκνηνκηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ , ζχκθσλα κε 
ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Οη 
εθαξκνγέο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηδίσο: 

 
(α) Σνλ έιεγρν εθαξκνγήο ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ ζην έδαθνο πξηλ ηελ 
έγθξηζε ησλ πηλαθίδσλ εθαξκνγήο. 

(β) Σελ ζχληαμε δηαγξακκάησλ εθαξκνγήο θαη δηαγξακκάησλ 
δηακνξθσκέλεο θαηάζηαζεο. 
(γ) Σνλ έιεγρν ηνπνγξαθηθψλ δηαγξακκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ζχληαμε 
πξάμεσλ ηαθηνπνηήζεσο θαη αλαινγηζκνχ ή πξάμεσλ εθαξκνγήο. 
(δ) Σελ επίβιεςε ηνπνγξαθηθψλ κειεηψλ θαη κειεηψλ Πξάμεσλ Δθαξκνγήο 

.Π. 
(ε) Σελ ζχληαμε Πξάμεσλ Δθαξκνγήο. 
(ζη) Σελ εθαξκνγή πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ θαη ζπλαθψλ εθηειεζηψλ 
πξάμεσλ, πνπ δελ έρνπλ γεληθφηεξν ραξαθηήξα. 
(δ) Σνλ έιεγρν εθαξκνγήο ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ ζην έδαθνο, θαη΄ άξζξν115 
Κ.Β.Π.Ν. 
(ε) Σελ εθαξκνγή εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ επί ηνπ εδάθνπο θαηά ηελ 
πξφβιεςε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 155 Κ.Β.Π.Ν. 

5) Γλσκνδνηεί γηα παξέθθιηζε απφ ηνπο φξνπο δφκεζεο θαηαζθεπήο θηηξίσλ 
πνπ πξννξίδνληαη γηα γεσθηελνηξνθηθέο, γεσπηελνηξνθηθέο ή 
πδαηνθαιιηεξγεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη γηα εγθαηαζηάζεηο 
απνζήθεπζεο ιηπαζκάησλ, θαξκάθσλ, ηρζπνηξνθψλ, γεσξγηθψλ θαη 
αιηεπηηθψλ εθνδίσλ, γεσξγηθψλ θαη αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, ζηεγάζηξσλ 
ζθαγήο δψσλ θαη δεμακελψλ απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ (ε ζπλεξγαζία κε ηηο 
ππεξεζίεο Αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη Αιηείαο). 

 
6) Σεξεί αξρεία ραξηψλ θαη ξπκνηνκηθψλ δηαγξακκάησλ, φξσλ δφκεζεο, 

δηαγξακκάησλ θαη πξάμεσλ εθαξκνγήο, πξάμεσλ ηαθηνπνίεζεο θαη 
αλαινγηζκνχ. 

 
(Αξκνδηόηεηεο ζε ζέκαηα Ειέγρνπ Καηαζθεπώλ) 
 
7) Πξνβαίλεη  ζε έιεγρν ησλ θαηαζθεπψλ ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη  ε εθαξκνγή 

ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ ησλ αληίζηνηρσλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. 
8) Πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο θαηαζθεπήο απζαίξεησλ θηηζκάησλ θαη ζηνλ 

ραξαθηεξηζκφ απηψλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα πνιενδνκηθή λνκνζεζία.    
9) ε πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο θαηά ηνπο αλσηέξσ ειέγρνπο παξαβάζεσλ, 

πξνβαίλεη  ζε  επηβνιή  πξνζηίκσλ ή άιισλ πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ 
θαηά ηελ θείκελε πνιενδνκηθή λνκνζεζία. 

10) Διέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ γεληθφ νηθνδνκηθφ 
θαλνληζκφ θαη ηηο νηθνδνκέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη επηθίλδπλεο. 

11) Δηζεγείηαη ηελ αθαίξεζε άδεηαο απφ νηθνδνκέο γηα κε εμφθιεζε 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζην ΗΚΑ. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2.2:  

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
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Οη απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ εμππεξεηνχλ ηηο δεκνηηθέο / ηνπηθέο 
θνηλφηεηεο ηεο ελφηεηαο θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο αλά ελφηεηα.  

Άξζξν 11 
 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΣΑΓΚΑΡΑΓΑ 
 
Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επί κέξνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ 
Σνπηθή Κνηλφηεηα Σζαγθαξάδαο  είλαη νη εμήο:   
 
1. Γξαθείν  ΚΔΠ. 
 

1) Δλεκεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

2) Παξαιακβάλεη αηηήζεηο πνιηηψλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεψλ ηνπο απφ ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ γηα 
ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο ππφζεζεο απαηηνχληαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ δελ 
ππνβάιινληαη καδί κε ηελ αίηεζε, ηα αλαδεηά θαη ηα παξαιακβάλεη κε 
νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, κεηά απφ ζρεηηθή 
εμνπζηνδφηεζε ησλ πνιηηψλ. 

3) Γηαβηβάδεη πιήξεηο ηνπο θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξκφδηα 
γηα ηελ δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν. 

4) Παξαιακβάλεη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηα ηειηθά έγγξαθα πνπ έρνπλ 
δεηεζεί απφ ηνπο πνιίηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ παξάδνζή ηνπο  ζηνπο πνιίηεο, 
είηε κε απνζηνιή, είηε κέζσ ηνπ ΚΔΠ. 

 
5) Παξέρεη δηάθνξεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ζχκθσλα κε ηνλ γεληθφ ζρεδηαζκφ 

ησλ ΚΔΠ (επηθχξσζε εγγξάθσλ, ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ρνξήγεζε 
παξάβνισλ, ρνξήγεζε απνδεηθηηθψλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 
ελεκεξφηεηαο θιπ). 

6) Σεξεί αξρεία θαη επεμεξγάδεηαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ δξάζε ηνπ ΚΔΠ. 
7) Παξαθνινπζεί θαη ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο e-kep γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ ζε απνκαθξπζκέλνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ. 
8) Τπνδέρεηαη απφ άιια Κ.Δ.Π. αηηήζεηο πνιηηψλ ε δηεθπεξαίσζε ησλ νπνίσλ 

εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γήκνπ. Πξνσζεί ηα αηηήκαηα απηά ζηηο αξκφδηεο 
γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο ππεξεζίεο θαη παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηεο 
δηεθπεξαίσζεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ λφκηκσλ ρξνληθψλ πξνζεζκηψλ. 
Παξαιακβάλεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα απνζηέιιεη ζηα 
Κ.Δ.Π. ηεο αξρηθήο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

9) Τπνδέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα παξάπνλα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ γηα 
βειηηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
 

2. Γξαθείν  Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ  θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε 
 

1) Παξέρεη γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πξνο ηνλ Αληηδήκαξρν πνπ 
επνπηεχεη ηηο ππεξεζίεο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο θαη πξνο ηα ηκήκαηά ηεο 
(ηήξεζε πξσηνθφιινπ, δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, 
ζέκαηα πξνζσπηθνχ θιπ). 

2) Παξέρεη γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πξνο ηα πνιηηηθά φξγαλα ηεο 
δεκνηηθήο ελφηεηαο.  

3) Παξαθνινπζεί ηελ  εθαξκνγή φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο(ηήξεζε σξαξίνπ, έγθξηζε θαη 
πξαγκαηνπνίεζε ππεξσξηψλ θιπ). 

4) πγθεληξψλεη ηα ζηνηρεία απαζρφιεζεο θαη ηηο κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο πνπ επεξεάδνπλ ηηο 
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ακνηβέο ηνπο θαηελεκεξψλεη έγθαηξα ηηο αξκφδηεο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο,ψζηε 
λα πξνσζείηαη έγθαηξα ε πιεξσκή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε απφδνζε ησλ 
αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

5) Μεξηκλά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο. 
6) Δλεκεξψλεη θαη πιεξνθνξεί ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο θεληξηθέο 
δεκνηηθέο ππεξεζίεο. 

7) Παξαιακβάλεη αηηήζεηο πνιηηψλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεψλ ηνπο απφ 
ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο, ειέγρεη ηελ πιεξφηεηά ηνπο θαη δηαβηβάδεη πιήξεηο 
ηνπο θαθέινπο ησλ ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξκφδηα γηα ηελ 
δηεθπεξαίσζή ηνπο δεκνηηθή ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν. 

8) Παξαιακβάλεη απφ ηηο αξκφδηεο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηα ηειηθά έγγξαθα πνπ 
έρνπλ δεηεζεί απφ ηνπο πνιίηεο θαη κεξηκλά γηα ηελ παξάδνζή ηνπο  ζηνπο 
πνιίηεο. 

 
9) Σεξεί, ζε ηνπηθφ επίπεδν, ηηο ππνρξεψζεηο γηα ην Γήκν πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πεξί ηζαγέλεηαο, αιινδαπψλ θαη κεηαλάζηεπζεο. 
10) Τπνδέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα παξάπνλα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ γηα 

βειηηψζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Γήκνπ. 
 
3. Γξαθείν  Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ 
 

1) Γηελεξγεί  πιεξσκέο πξνο  δηθαηνχρνπο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο νδεγίεο 
ησλ  Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ,  κε βάζε ηα Δληάικαηα Πιεξσκψλ θαη κεηά 
απφ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδεη ν λφκνο.  

2) Καηαγξάθεη ηηο δηελεξγνχκελεο πιεξσκέο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαδηθαζίεο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηηο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο. 

3) Γηελεξγεί   εηζπξάμεηο  νθεηιψλ πξνο ηνλ Γήκν θαη ελεκεξψλεη ην ινγηζηηθφ 
ζχζηεκα ηνπ Γήκνπ κε ηηο ζρεηηθέο ηακεηαθέο εγγξαθέο, ζχκθσλα κε 
εηδηθφηεξεο νδεγίεο ησλ  Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 

4) Σεξεί ηηο δηαδηθαζίεο ζπλαιιαγψλ κε ηηο Σξάπεδεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηελ δηελέξγεηα εηζπξάμεσλ θαη πιεξσκψλ κέζσ 
επηηαγψλ. Σεξεί ην αλαγθαίν θπζηθφ ηακείν ζηα γξαθεία ηεο δεκνηηθήο 
ελφηεηαο. 

 
4. Γξαθείν πληήξεζεο Τπνδνκψλ θαη Καζαξηφηεηαο 
 

1) Μεξηκλά γηα ηελ θχιαμε, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θάζε είδνπο 
εγθαηαζηάζεσλ  ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο.  

2) πγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ ηνπ 
Γήκνπ (π.ρ. ειεθηξνθσηηζκφο) θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηηο αξκφδηεο θεληξηθέο 
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

3) Μεξηκλά γηα ηελ ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ ησλ θηηξηαθψλ θαη 
ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο. 

ΜΔΡΟ 3 
 

ΓΗΟΗΚΖΖ - ΔΠΟΠΣΔΗΑ - ΤΝΣΟΝΗΜΟ 
 

Άξζξν 12 
 

Γηνίθεζε - Δπνπηεία - πληνληζκφο 
 
1. Ο Γήκνο δηνηθείηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ 
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή1 θαη ην Γήκαξρν. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ απηψλ 
νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

                                                 
1
 Για ηοσς Δήμοσς άνω ηων 2.000 καηοίκων 
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2. Όξγαλα ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ είλαη, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ην πκβνχιην θαη ν Πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο 
Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ή ην πκβνχιην θαη ν Πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Σνπηθήο 
Κνηλφηεηαο (ή ν Δθπξφζσπνο ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο) αληίζηνηρα. Οη αξκνδηφηεηεο 
ησλ νξγάλσλ απηψλ νξίδνληαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
3. Σν Γήκαξρν επηθνπξνχλ νη Αληηδήκαξρνη πνπ νξίδεη ν Γήκαξρνο θαη ζηνπο 
νπνίνπο κεηαβηβάδεη ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ θαζ’ χιελ (π.ρ. άζθεζε επνπηείαο 
ζπγθεθξηκέλσλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ) θαη θαηά ηφπν (επνπηεία απνθεληξσκέλσλ 
ππεξεζηψλ θαη δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο Γεκνηηθέο ελφηεηεο). 
4. Οη απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ζηηο έδξεο ησλ Γεκνηηθψλ ελνηήησλ επνπηεχνληαη 
ζπλνιηθά απφ ηνλ αληίζηνηρν Αληηδήκαξρν πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο. Κάζε απνθεληξσκέλε ππεξεζία ππάγεηαη δηνηθεηηθά θαη αθνινπζεί θαηά 
ηελ άζθεζε ησλ ζεκαηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο,  ηηο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο 
αληίζηνηρεο ππεξθείκελεο ζεκαηηθήο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο (π.ρ. ην απνθεληξσκέλν 
Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε δηνηθείηαη θαη αθνινπζεί 
ηηο νδεγίεο θαη ηα πξφηππα πνπ νξίδεη ηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ 
Τπεξεζηψλ). 
5. Όιεο νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην Απηνηειέο Γξαθείν 
Πξνγξακκαηηζκνχ, Πιεξνθνξηθήο θαη Γηαθάλεηαο θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 
παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, ησλ εηεζίσλ 
πξνγξακκάησλ θαη γεληθά ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο ηνπ Γήκνπ. 
6. Όιεο νη θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηα απνθεληξσκέλα 
Γξαθεία Γηνηθεηηθψλ ζεκάησλ θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε πξνθεηκέλνπ απηά (α) λα 
ελεκεξψλνπλ θαη λα πιεξνθνξνχλ ηνπο πνιίηεο γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηε δηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο θεληξηθέο δεκνηηθέο 
ππεξεζίεο, (β) λα παξαιακβάλνπλ αηηήζεηο πνιηηψλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεψλ 
ηνπο απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη λα δηαβηβάδνπλ πιήξεηο ηνπο θαθέινπο ησλ 
ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηεθπεξαίσζή ηνπο δεκνηηθή 
ππεξεζία θαη (γ) λα παξαιακβάλνπλ απφ ηηο αξκφδηεο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηα ηειηθά 
έγγξαθα πνπ έρνπλ δεηεζεί απφ ηνπο πνιίηεο θαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ παξάδνζή 
ηνπο ζηνπο πνιίηεο. 
7. Ο Γήκαξρνο δχλαηαη λα ζπγθαιεί πεξηνδηθά ή θαηά πεξίπησζε πληνληζηηθά 
πκβνχιηα ζηα νπνία κεηέρνπλ κε εθπξνζψπνπο ηνπο ην ζχλνιν ή κέξνο (αλάινγα 
κε νκνηνγελή ζεκαηηθά αληηθείκελα) ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Παξάιιεια, θαη γηα 
ηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απφδνζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Γήκνπ, είλαη 
δπλαηφο ν νξηζκφο,  κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ : 
 (α) Μφληκσλ ή θαηά πεξίπησζε δηαηκεκαηηθψλ επηηξνπψλ ή νκάδσλ 
εξγαζίαο γηα ηελ επεμεξγαζία δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο δηνηθεηηθέο 
ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ. 
 (β) Οκάδσλ δηνίθεζεο έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο. 
 (γ) πληνληζηψλ (projectmanagers) γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή πξνγξακκάησλ 
κε αμηνπνίεζε πξνζσπηθνχ θαη απφ δηάθνξεο δηνηθεηηθέο ελφηεηεο. 
 (δ) Τπαιιήισλ - ζπλδέζκσλ κεηαμχ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ κε ηζρπξή 
αιιειεμάξηεζε. 

Άξζξν 13 
 

Αξκνδηφηεηεο Πξντζηακέλσλ Γηνηθεηηθψλ Δλνηήησλ 
 
Ο Πξντζηάκελνο κηαο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο (Γηεχζπλζεο, Σκήκαηνο, Απηνηεινχο 
Σκήκαηνο ή Απηνηεινχο Γξαθείνπ) επζχλεηαη έλαληη ηνπ ακέζσο ππεξθείκελνπ 
δηνηθεηηθνχ επηπέδνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ηεο ελφηεηαο, πξνγξακκαηίδνληαο, νξγαλψλνληαο, ζπληνλίδνληαο θαη 
ειέγρνληαο ηηο επί κέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, έηζη ψζηε λα εθπιεξψλνληαη νη πεξηνδηθνί  
ζηφρνη ηνπ Γήκνπ κε βάζε ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα δξάζεο. Δηδηθφηεξα ν 
πξντζηάκελνο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο: 
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1) Γηαηππψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην ηεξαξρηθά αλψηεξν δηνηθεηηθφ επίπεδν θαη ην 
Απηνηειέο Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ, Πιεξνθνξηθήο θαη Γηαθάλεηαο ηνπο 
ζηφρνπο θαη ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο θαζψο θαη 
ηνπο αληίζηνηρνπο πξνυπνινγηζκνχο, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο  Οηθνλνκηθέο 
Τπεξεζίεο. 

2) Φξνληίδεη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θαηά πεξίπησζε απνθάζεσλ ησλ ηεξαξρηθά 
αλσηέξσλ δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ. 

3) Τπνγξάθεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα γηα ηηο απνθάζεηο πνπ απνθεληξψλνληαη ζηνλ 
ππεξεζηαθφ κεραληζκφ  κεηά απφ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ. 

4) Μεξηκλά γηα ηελ ζηειέρσζε, ηελ νξγάλσζε, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο κε ηξφπν ψζηε λα 
πινπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη νη θαηά 
πεξίπησζε απνθάζεηο ή εληνιέο.  

5) Μεξηκλά γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δξάζεο ηεο δηνηθεηηθήο 
ελφηεηαο, ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ 
ηερληθψλ κέζσλ, ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ δεκφηε θαη ηελ θαιχηεξε 
αληαπφθξηζε ηεο ελφηεηαο ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο. 

6) Δπνπηεχεη, αμηνινγεί θαη θαηεπζχλεη ην πξνζσπηθφ ηεο  δηνηθεηηθήο ελφηεηαο, 
κεξηκλψληαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη  επηκφξθσζή ηνπ, ηε βειηίσζε ησλ 
ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηε δηαηήξεζε αξκνληθψλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 

7) Δηνηκάδεη ηνπο πεξηνδηθνχο απνινγηζκνχο ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεηο ηεο 
δηνηθεηηθήο ελφηεηαο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο νηθνλνκηθνχο απνινγηζκνχο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. 

8) Παξαιακβάλεη ηελ αιιεινγξαθία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 
δηνηθεηηθήο κνλάδαο ηνπ, ηελ ραξαθηεξίδεη θαη ηελ δηαλέκεη ζηηο αξκφδηεο 
ππεξεζηαθέο κνλάδεο ή ππαιιήινπο παξέρνληαο ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο γηα ηηο 
ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. 

9) Δηζεγείηαη γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο πξνο ηνλ 
πξντζηάκελν ηνπ αλψηεξνπ ηεξαξρηθά επηπέδνπ θαη ηα αξκφδηα πνιηηηθά 
φξγαλα θαη παξίζηαηαη, εθφζνλ απαηηεζεί, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ζπιινγηθψλ 
νξγάλσλ θαη επηηξνπψλ. 

10) Έρεη ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο ή απφξξηςεο ησλ ππεξεζηαθψλ εηζεγήζεσλ 
ησλ θαηψηεξσλ ηεξαξρηθά επηπέδσλ κε ελππφγξαθε πάληνηε ζεκείσζε ηνπ 
ζηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη παξάιιειε ππνρξέσζε έγθαηξεο θαη αηηηνινγεκέλεο  
ελεκέξσζεο ηνπ αλψηεξνπ ηεξαξρηθά επηπέδνπ. 

11) Έρεη ηελ επζχλε ειέγρνπ θαη ζεψξεζεο φισλ ησλ εγγξάθσλ ησλ ππαιιήισλ 
ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο πνπ επνπηεχεη. 

12) Γέρεηαη ηνπο πνιίηεο θαη παξέρεη ηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλήζεηο ζε πεξηπηψζεηο 
παξαπφλσλ θαη δηαθνξψλ ζρεηηθψλ κε ηηο ππεξεζίεο πνπ επνπηεχεη. 
Δηζεγείηαη ζπζηήκαηα ελεκέξσζεο ησλ δεκνηψλ ζρεηηθά κε ηηο 
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη 
ηνπ Γήκνπ. 

13) πλεξγάδεηαη κε πξντζηακέλνπο άιισλ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ ηνπ Γήκνπ ή 
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ηνπ Γήκνπ. 

14) πλεξγάδεηαη κε  θνξείο εθηφο Γήκνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 
δηνηθεηηθήο ελφηεηαο. 

15) Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ λνκηκφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο δηνηθεηηθήο κνλάδαο 
ηνπ.  

16) Παξαθνινπζεί ηε λνκνζεζία, ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο θαη 
ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνπηθφ, ειιεληθφ θαη δηεζλέο πεξηβάιινλ, πνπ έρνπλ ζρέζε 
κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο. Δλεκεξψλεη ην πξνζσπηθφ θαη 
κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ, ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ 
θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνηθεηηθήο ελφηεηαο ζηηο εμειίμεηο 
ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 
 

Άξζξν 14 
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Καλνληζκνί Λεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Τπεξεζηψλ 

 
Οη αξκνδηφηεηεο ησλ επί κέξνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο 
ζεσξνχληαη σο ε γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ηνπο θαη απνηεινχλ ην  βαζηθφ πιαίζην 
ιεηηνπξγίαο ηνπο. Λεπηνκεξέζηεξεο πεξηγξαθέο αξκνδηνηήησλ κπνξνχλ λα γίλνπλ κε 
ηε ζχληαμε θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ. 
Ο ιεπηνκεξήο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε κνλάδαο, ε δηάξζξσζε ησλ Σκεκάησλ 
ζε Γξαθεία, νη ζέζεηο εξγαζίαο ηεο θάζε νξγαληθήο κνλάδαο, νη πεξηγξαθέο 
θαζεθφλησλ, θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, 
νξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Γεκάξρνπ ή θαζνξίδνληαη κε εηδηθνχο θαλνληζκνχο 
ιεηηνπξγίαο πνπ ζπληάζζνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ κεηά απφ εηζήγεζε ησλ 
αξκφδησλ πξντζηακέλσλ. 

ΜΔΡΟ 4 
 

ΘΔΔΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 
 

Άξζξν 15 
 

ΔΗΓΗΚΔ ΘΔΔΗ 
 
Οξίδνληαη νη αθφινπζεο ζέζεηο εηδηθνχ πξνζσπηθνχ : 
 
 (α) Γχν (2) ζέζεηο Δηδηθψλ πκβνχισλ ή Δηδηθψλ πλεξγαηψλ ή Δπηζηεκνληθψλ 
πλεξγαηψλ. 
(β) Μία (1) ζέζε Γηθεγφξνπ κε έκκηζζε εληνιή. 

 
 Άξζξν 16 

 
ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΘΔΔΗ ΜΔ ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ 

 
1. Οη ζέζεηο ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο : 

 
 Α. Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ). 
 Β. Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ). 
 Γ. Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ). 
 Γ. Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ). 
 
Σα πξνζφληα δηνξηζκνχ πεξηγξάθνληαη ζην Π.Γ. 37α/1987, ζην Π.Γ. 22/90 θαη ζην 
Π.Γ. 50/2001, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ.  
 

2. ηελ θαηεγνξία Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη 

πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο: 

 

ΚΛΑΓΟ ΠΔ ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 4 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγσλ 4 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγσλ ( Με εμεηδίθεπζε 
ζηνλ Σνκέα Σνπξηζκνχ) 

1 

ΠΔ Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

1 

ΠΔ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ 1 

ΠΔ Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ 1 

ΠΔ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 1 
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ΠΔ Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο θαη 
Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο 

1 

ΠΔ Γαζνιφγσλ  1 

χλνιν ζέζεσλ ΠΔ  15 

 
3. ηελ θαηεγνξία Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη 

πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο: 

 

ΚΛΑΓΟ ΣΔ 
ΣΔΛΗΚΧ ΓΗΑΜΟΡΦΧΘΔΗΔ 

ΘΔΔΗ 

ΣΔ Σερλνιφγσλ Γεσπνλίαο (δσηθήο ή θπηηθήο 
παξαγσγήο) 

1 

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ 1 

ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο 

1 

ΣΔ Γηεθπεξαίσζεο ππνζέζεσλ πνιηηψλ 2 

ΣΔ Γεσπιεξνθνξηθήο  θαη Σνπνγξαθίαο 1 

ΣΔ Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο 1 

ΣΔ Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο 1 

χλνιν ζέζεσλ ΣΔ 8 

 
 

4. ηελ θαηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη 

πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο: 

 
 

5. ηελ θαηεγνξία Τπνρξεσηηθήο  Δθπαίδεπζεο ππάγνληαη νη εμήο θιάδνη θαη 

πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα νη παξαθάησ ζέζεηο: 

 

ΚΛΑΓΟ ΤΔ ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ 

ΤΔ Πξνζσπηθνχ Καζαξηφηεηαο 9 

χλνιν ζέζεσλ ΤΔ 9 

 
 

Άξζξν 17 
 

ΘΔΔΗ ΜΔ ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
 

ΚΛΑΓΟ ΓΔ ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ 

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 7 

ΓΔ Υεηξηζηψλ Μεραλεκάησλ Έξγσλ 3 

ΓΔ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ 4 

ΓΔ Σερληηψλ (Τδξαπιηθψλ) 2 

ΓΔ Βνεζψλ Ζιεθηξνιφγσλ 2 

ΓΔ πληεξεηψλ Δγθαηαζηάζεσλ-Μεραλνιφγσλ 
Δξγνδεγψλ 

2 

ΓΔ Κιεηήξσλ 1 

χλνιν ζέζεσλ ΓΔ 21 
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1. Πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ ζέζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε 
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ (ΗΓΑΥ) θαη νη νπνίεο είλαη 
πξνζσπνπαγείο. Οη ζέζεηο απηέο θαηαξγνχληαη φηαλ θελσζνχλ κε νπνηνλδήπνηε 
ηξφπν. 
 

 
 

Άξζξν 18 
 

ΘΔΔΗ ΜΔ ΥΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
 

Πξνβιέπνληαη ζαξάληα (40) ζέζεηο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε επνρηθψλ ή 
άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ θαζψο θαη γηα θάιπςε αλαγθψλ 
αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 

 
ΜΔΡΟ 5 

 
ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ  

 
Άξζξν 19 

 
Πξντζηάκελνη Τπεξεζηψλ 

 
1. Πξντζηάκελνη ησλ Γηεπζχλζεσλ, Απηνηειψλ Σκεκάησλ, Σκεκάησλ θαη 

Απηνηειψλ Γξαθείσλ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ Γήκνπ ηνπνζεηνχληαη, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, φπσο ην Π.Γ.19/9.3.2011 (ΦΔΚ 
51/A΄/14.3.2011) κεηά ηεο ππ’αξηζ.πξση.: ΓΗΠΗΓΓ/Β25/82/νηθ.16.06.2011 
εγθπθιίνπ ηνπ  ΤΠΔΑΖΓ θαη ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Ν.4484/01-08-2017(ΦΔΚ 
110/Α΄/01.08.2017)ππάιιεινη κε ζρέζε Δξγαζίαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη 
ππάιιεινη κε ζρέζε Δξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ ησλ 
αθφινπζσλ θιάδσλ-εηδηθνηήησλ: 
 

 

Α/Α 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

(Οξγαληθή κνλάδα) 
ΚΛΑΓΟ/                      

ΜΟΝΗΜΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 
ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ/ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

Η.Γ.Α.Υ. 

1 
Απηνηειέο Γξαθείν    

Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ,                        
ΠΔ Οηθνλνκνιφγσλ ή                      

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ,    

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ ή 
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ,                         

ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Λνγηζηψλ,      

Δηδηθφηεηεο ΑΡΗΘΜΟ ΘΔΔΧΝ 

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ 1 

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 8 

ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Λνγηζηψλ 1 

ΓΔ Τπαιιήισλ Γξαθείνπ 1 

ΓΔ Σερληηψλ (Τδξαπιηθψλ) 1 

ΓΔ Σερληηψλ Γεληθά 1 

ΤΔ Γεληθψλ Καζεθφλησλ 1 

ΤΔ Δξγαηψλ 1 

ΤΔ Δξγαηψλ Καζαξηφηεηαο 2 

ΤΔ Καζαξηζηψλ/ζηξηψλ  6 

χλνιν ζέζεσλ ΗΓΑΥ 23 
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ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ    
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή 

ΓΔ  Γηνηθεηηθνχ 

ΓΔ Τπαιιήισλ Γξαθείνπ 

2 

Απηνηειέο Γξαθείν 
Πξνγξακκαηηζκνχ, 
Πιεξνθνξηθήο θαη 

Γηαθάλεηαο 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ,                         
ΠΔ Οηθνλνκνιφγσλ ή                      

ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ    
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,            

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ ή 
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ ή 
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ,                         

ΓΔ Γηνηθεηηθψλ - Λνγηζηψλ,      
ΓΔ Τπαιιήισλ Γξαθείνπ 

 
 

3 
Απηνηειέο Γξαθείν          

Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο 
Αλάπηπμεο 

ΠΔ Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο,              

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ,                         
ΠΔ Οηθνλνκνιφγσλ ή 

ΣΔ Σερλνιφγσλ Γεσπνλίαο,              
ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ    
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,           

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ ή       
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ ή 
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ,                         

ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Λνγηζηψλ,      
ΓΔ Τπαιιήισλ Γξαθείνπ 

 
 
 
 

4 
Απηνηειέο Γξαθείν    

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ,                        
ΠΔ Οηθνλνκνιφγσλ ή                      

ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ    
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,            

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ ή 
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

 
ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ 

ή 
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ,                         

ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Λνγηζηψλ,      
ΓΔ Τπαιιήισλ Γξαθείνπ 

 

5 

Γηεχζπλζε                 
Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ,                        
ΠΔ Οηθνλνκνιφγσλ ή                     

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ,    
ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ    
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

 
ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ 

ή 
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ,                         

ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Λνγηζηψλ,  
ΓΔ Τπαιιήισλ Γξαθείνπ 

 

Σκήκα                       
Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 

ΠΔ Γηνηθεηηθνχ,                        
ΠΔ Οηθνλνκνιφγσλ ή                     

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ,     
ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ    

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή          
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

 
ΣΔ Γηνηθεηηθνχ – Λνγηζηηθνχ 

ή 
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ,                         

ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Λνγηζηψλ,  
ΓΔ Τπαιιήισλ Γξαθείνπ 

 

Σκήκα                         
Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

ΠΔ Οηθνλνκνιφγσλ,                       
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ ή                      

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ,    
ΣΔ Γηνίθεζεο Μνλάδσλ     

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή          
ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ ή 
ΓΔ Γηνηθεηηθψλ – Λνγηζηψλ,      

ΓΔ Γηνηθεηηθνχ,                          
ΓΔ Τπαιιήισλ Γξαθείνπ 

 
 

Σκήκα                                          
ΚΔΠ 

 
 
 

ΣΔ Γηεθπεξαίσζεο 
Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ 

θαη ελ ειιείςεη  απηψλ 
φινη νη θιάδνη ησλ θαηεγνξηψλ 

ΠΔ θαη ΣΔ  

Λφγσ έιιεηςεο  
ΣΔ Γηεθπεξαίσζεο 

Τπνζέζεσλ Πνιηηψλ, 
ΣΔ Γηνηθεηηθνχ - Λνγηζηηθνχ 

6 

 
Απηνηειέο Σκήκα            

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, 
Πεξηβάιινληνο θαη 

ΠΔ Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο,        

ΠΔ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ή 
ΣΔ Σερλνιφγσλ Γεσπνλίαο ή      

ΓΔ Σερληηψλ (Τδξαπιηθψλ),                
ΓΔ Σερληηψλ Γεληθά 
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Πνιενδνκίαο 
 

 
 

ΓΔ Υεηξηζηψλ Μεραλεκάησλ 
Έξγσλ, ΓΔ Οδεγψλ 

Απηνθηλήησλ,                            
ΓΔ Σερληηψλ (Τδξαπιηθψλ) 

 
 

ΜΔΡΟ 6 
 

 ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
 

Άξζξν 20 
 

Σειηθέο δηαηάμεηο 
 

1. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ νη ππεξεηνχληεο ζην Γήκν 
ππάιιεινη θαηαηάζζνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ησλ ζρεηηθψλ θιάδσλ. 
2. Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο επί κέξνπο νξγαληθέο  κνλάδεο γίλεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ 
κνλάδσλ, ηα πξνζφληα, ηελ πείξα θαη ηηο εηδηθέο γλψζεηο ησλ ππαιιήισλ. 
3. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθψλ Τπεξεζηψλ αξρίδεη απφ ηε 
δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, νπφηε παχεη λα ηζρχεη θάζε 
πξνεγνχκελε ζρεηηθή απφθαζε. 
 

ΑΚΡΟΣΔΛΔΤΣΗΟ ΑΡΘΡΟ : ΚΑΛΤΦΖ ΓΑΠΑΝΖ 

 
 

 Απφ ηελ απφθαζε απηή πξνθαιείηαη δαπάλε χςνπο 20.263,99 € γηα ην 

ππφινηπν ηνπ έηνπο 2017 θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνπο ΚΑ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο- Μνπξεζίνπ φπσο παξαθάησ: 

ΚΑ 10.6011.01 πνζφ 8.502,00 €, ΚΑ 10.6051.01 πνζφ 1.489,80 € , ΚΑ 10.6051.02 

πνζφ 402,89 €, ΚΑ 30.6011.01 πνζφ 8.104,20 €, ΚΑ 30.6051.01 πνζφ 1.389,30 € 

θαη ΚΑ 30.6051.02 πνζφ 375,80 €. 

 Γηα ηα επφκελα έηε πξνθαιείηαη εηήζηα δαπάλε χςνπο 243.167,88 € ε νπνία 

ζα πξνβιέπεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ζηνπο παξαπάλσ ΚΑ. 

 

Β. Ζ παξνχζα απφθαζε λα απνζηαιεί ζην νηθείν Τπεξεζηαθφ πκβνχιην 

πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη ζρεηηθά κε ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ 

Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, νχησο ψζηε ν πληνληζηήο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο λα δψζεη ηελ ηειηθή έγθξηζε γηα ηελ ςήθηζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο κε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζήο ηνπ ζην Φ.Δ.Κ. 

 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 289/2017.  

Αθνχ αλαγλψζζεθε θαη ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη σο 

εμήο:  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

ΑΔΑ: 7ΝΓ7ΩΡΚ-Ν48
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                              ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ,11.12.2017  

O ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ  

 
 

 

ΑΔΑ: 7ΝΓ7ΩΡΚ-Ν48
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