ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 14ης/20 Συνεδρίασης
(ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 118/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 8 του µηνός Ιουλίου, του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 ήρθε σε
Συνεδρίαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), µε την διαδικασία «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα
µε τις δ/ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06, του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του
άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συµπληρώθηκαν µε αυτές του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, καθώς και του άρθρου
10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και των υπ΄αριθ. 40/20930/31-03-2020 και
163/33282/29.05.2020 εγκ. Υπ. Εσωτερικών, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 10936/3-07-2020 πρόσκληση του
Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Λιβιτσάνος Ιωάννης
2
Κατωπόδη Νίκη
2
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Αργυρός Νικόλαος
4
Λύγδας Σπυρίδων
4
Σολδάτος Θεόδωρος
5
Γληγόρης Παναγιώτης
5
Σαρανταένας Ιωάννης
6
Μαργέλη Μαρία
6
Σκληρός Φίλιππος
7
Ζουριδάκης Ευτύχιος
7
Γιαννιώτης Παναγιώτης
8
Γαζής Αναστάσιος
8
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
9
Βλάχου Ειρήνη
9
Χαλικιάς Ευάγγελος
10
Σολδάτος Γεώργιος
10
(οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση,
11
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
11
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
12
Σέρβος Κωνσταντίνος
12
13
Περδικάρης Αθανάσιος
13
14
Γληγόρης Χρήστος
14
15
Γληγόρης Κωνσταντίνος
15
16
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
16
17
Μελάς Γεράσιµος
17
18
Γαζής Νικόλαος
18
19
Λάζαρης Απόστολος
19
20
Βερροιώτης Ευάγγελος
20
21
Βεροιώτης Αλέξανδρος
21
22
Ζαβιτσάνος Πέτρος
22
23
Τυπάλδος Νικόλαος
23
24
Τσιρογιάννης Γεώργιος
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Παναγιώτης, αποχώρησε πριν την συζήτηση των θεµάτων Ε.Η.∆., προσήλθε πριν την έναρξη της Η.∆. και αποχώρησε εκ νέου
πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος προσήλθε πριν την έναρξη της Η.∆. και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Σολδάτος Γεώργιος, αποχώρησε πριν την έναρξη της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γαζής Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βλάχου Ειρήνη και Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) µέλη, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 4 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 14

Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:

Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 39/2020 απόφασης του ΝΠ∆∆ «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας» που αφορά
στην έγκριση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Πνευµατικού Κέντρου.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
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Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος Καλός, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου την 39/2020 απόφασης του ΝΠ∆∆ «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση
του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Πνευµατικού Κέντρου, η οποία έχει ως εξής και ζήτησε την
έγκρισή της, µε διόρθωση του άρθρου 6, στο ορθό:
«Άρθρο 6
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Ο Προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος κρίνεται και τοποθετείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Του αυτοτελούς τµήµατος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών προϊσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού και σε
περίπτωση έλλειψης αυτού, υπάλληλος ΠΕ2 Εφόρων Βιβλιοθηκών και Εφόρων Πινακοθηκών και τούτο διότι λόγω
πιστώσεων δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη άλλης ειδικότητας πέραν των δύο προαναφερόµενων.»
Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:7/2020 Συνεδρίασης
Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου
Λευκάδας
Αριθ. απόφασης:39-2020
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του
άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) την υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ. καθώς και την και
εγκ. 40/20930/31-03-2020 ΥΠ. ΕΣ. διεξήχθη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τηλεδιάσκεψη (µέσω εφαρµογής
Webex) στις 8 Μαΐου 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 , µετά την αριθ. πρωτ.285/ 5-5-2020 πρόσκληση του Προέδρου
του, η οποία επιδόθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Καλός Χαράλαµπος- Πρόεδρος

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Σαΐτη Χαρά - Αντιπρόεδρος
Κατωπόδη Νίκη
Τυπάλδος Νικόλαος
Λιβιτσάνος Ιωάννης
Βονιτσάνου Ειρήνη
Γεωργάκης Γεώργιος
Ζακυνθινού Μαρία
Φέξης Παναγιώτης
Γαζής Αναστάσιος
Βασιλείου Θεοδώρα
Περδικάρης Αθανάσιος
Καζολή Αθανασία
Γαζής Νικόλαος
Ζαβιτσάνος Νικήτας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα αναπληρωµατικά µέλη : Αναστασία Στραγαλινού και Γιάννης ∆ιγενής.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος άρχισε τη συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 2ον εντός της Η.∆. της αριθ.7-2020 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ για ακύρωση της υπ’αριθµ 35/2020 και επανέγκριση Οργανισµού εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ)
Πνευµατικού Κέντρου.
Εισηγητής: κ. Χαράλαµπος Καλός, Πρόεδρος
Με την παρούσα εισήγηση θέτω υπόψη σας τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Λευκάδας
και σας αναφέρω ότι προβλέπονται δύο τακτικές οργανικές θέσεις προσωπικού, βάση του ύψους των τακτικών εσόδων των δύο
τελευταίων ετών.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις των παρ.1,2,3,5,6, και 7 του άρθρου 10 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/143.28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», ορίζονται τα εξής:
1. Με τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των
υπηρεσιών σε Γενικές ∆ιευθύνσεις, ∆ιευθύνσεις, Τµήµατα, Αυτοτελή Τµήµατα, και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρµοδιότητες τους και
οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε των οποίων οι υπάλληλοι
κρίνονται
για την κατάληψη θέσεων προϊσταµένων των κατά περίπτωση οργανικών µονάδων, ανάλογα µε την ειδικότητα του κλάδου και
το αντικείµενο των συγκεκριµένων οργανικών µονάδων.
2.Με απόφαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού ή ∆ιοικητικού Συµβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισµοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των
∆ήµων, Κοινοτήτων, ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Ιδρυµάτων και Συνδέσµων ∆ήµων και
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∆ήµων και Κοινοτήτων, αντίστοιχα. Η απόφαση εγκρίνεται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας ύστερα από γνώµη
του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3.Η σύσταση θέσεων προσωπικού µε τους Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται µετά από εκτίµηση των
υπηρεσιακών αναγκών και µε την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο µέσος όρος των
τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού
µισθού του καταληκτικού κλιµακίου των προτεινόµενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόµενης της δαπάνης αυτής επί δύο.
4. Τροποποίηση των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται µε την ανωτέρω διαδικασία. ∆εν επιτρέπεται η
τροποποίηση των Οργανισµών κατά το τελευταίο εξάµηνο της ∆ηµοτικής ή Κοινοτικής περιόδου, µε εξαίρεση την περίπτωση
ανάθεσης ή µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και σε συµµόρφωση µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για την κάλυψη αναγκών των Ο.Τ.Α., απαιτείται η πρόσληψη υπαλλήλων κλάδων που δεν
προβλέπονται από τις σχετικές ρυθµίσεις, η ονοµασία του κλάδου καθορίζεται µε βάση τη λειτουργία που θα καλυφθεί και τα
σχετικά τυπικά προσόντα.»
6. Για την κατάργηση ή τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ιδρυµάτων και των Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου, απαιτείται και σύµφωνη γνώµη του οικείου ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου.
2. Τις δ/ξεις του άρθρου 97 του Ν. 3584/2007 σύµφωνα µε τις οποίες ορίζονται τα ακόλουθα: « Το προβάδισµα µεταξύ των
υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται οι υπάλληλοι
της κατηγορίας ΠΕ, και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ∆Ε και, τέλος, οι υπάλληλοι
της κατηγορίας ΥΕ.δ) Όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταµένου κατηγορίας που έπεται
κατά το προβάδισµα, δεν ισχύει το προβάδισµα των κατηγοριών.
3. Την υπ. αριθµ. 36/29.1.2020 βεβαίωση του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Λευκάδας περί ύπαρξης πιστώσεων,
Εισηγούµαι την έγκριση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Λευκάδας, ως ακολούθως:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Ο.Ε.Υ.)
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Το Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου το οποίο ιδρύθηκε µε την υπ. αριθµ.
133/2.9.1978 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας και εγκρίθηκε µε το αριθµ. 50/1979 Π.∆. (ΦΕΚ 11/24.1.197 /τ.Α΄) .
H συστατική του πράξη τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 331/2011 απόφαση του ∆Σ Λευκάδας η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ.
662/4-11-2011 απόφαση του Γεν. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτ.Ελλάδς& Ιονίου.

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Σκοπός του Πνευµατικού Κέντρου είναι η άνοδος του πνευµατικού και πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων της Λευκάδας, η
καλλιέργεια, ενθάρρυνση και ανάπτυξη κάθε µορφής πνευµατικής, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας των
ανθρώπων της περιοχής, η υποβοήθηση της έρευνας στους τοµείς της επιστηµονικής γνώσης, της τέχνης, των Γραµµάτων και
εν γένει του πολιτισµού, η διατήρηση της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονοµιάς και η προώθηση της ειρήνης ανάµεσα
στους λαούς.
Από το 1979 που επίσηµα αναλαµβάνει την ευθύνη της πολιτιστικής ζωής του τόπου, σχεδιάζει και πραγµατοποιεί κάθε χρόνο
δυο καταξιωµένους ιστορικούς πολιτιστικούς θεσµούς: τις Γιορτές Λόγου και Τέχνης-που υλοποιούνται στη Λευκάδα από το
1955 και το 2020 συµπληρώνουν 65 χρόνια από τη θέσπισή τους και το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ Λευκάδας, που ξεκίνησε
από το 1962.
∆ιοργανώνει επίσης ποικίλες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, που καλύπτουν όλους
τους τοµείς πνευµατικού, επιστηµονικού, πολιτιστικού, καλλιτεχνικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος του σύγχρονου ανθρώπου:
εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, προβολές, επιστηµονικές συναντήσεις (συνέδρια, συµπόσια, σεµινάρια, διαλέξεις,
τιµητικά αφιερώµατα), χορευτικές και εικαστικές εκδηλώσεις, συχνά σε συνεργασία και µε άλλους πολιτιστικούς και
µορφωτικούς φορείς, σωµατεία ή φυσικά πρόσωπα. Πολλές από τις παραπάνω δραστηριότητες απευθύνονται σε παιδιά ή
εφήβους.
Προωθεί την τέχνη σε όλες τις µορφές της και την έρευνα τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο.
Λειτουργεί ερασιτεχνικό θεατρικό εργαστήρι ενηλίκων και νέων.
Έχει αναλάβει τη λειτουργία, τη φροντίδα και διαρκή εµπλουτισµό της Χαραµογλείου Ειδικής
Λευκαδιακής Βιβλιοθήκης ενώ µεριµνά για τη Βιβλιοθήκη Νίκου Σβορώνου.
∆ηµιούργησε και λειτουργεί τη Λευκαδιακή Πινακοθήκη και την Αίθουσα Τέχνης «Θεόδωρος Στάµος»
∆ιατηρεί επίσης το µοναδικό στην Ευρώπη Ιστορικό Κέντρο ΛευκάδιουΧέρν.
∆ηµιούργησε και λειτουργεί το Μουσείο Ενθυµηµάτων του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ.
Πραγµατοποιεί ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και µουσικοχορευτικές βραδιές κατά την περίοδο των Απόκρεω και συντονίζει τις
εκδηλώσεις του Λευκαδίτικου Καρναβαλιού, γνωστού µε τον τίτλο «Φαροµανητά».

3

Αναπτύσσει δεσµούς φιλίας και συνεργασίας µέσω των πολιτιστικών ανταλλαγών µε τους λαούς του κόσµου και ιδιαίτερα µε τις
αδελφοποιηµένες µε τον ∆ήµου Λευκάδας πόλεις του εξωτερικού.
Εκδίδει βιβλία, καταλόγους, λευκώµατα, ως τεκµηρίωση των εκδηλώσεών του.
Προκηρύσσει διαγωνισµούς και αθλοθετήσεις βραβείων για συγγραφή µελετών τοπικού ενδιαφέροντος.
Αγκαλιάζει µε ενδιαφέρον κάθε πνευµατική, καλλιτεχνική, πολιτιστική πρωτοβουλία.
Για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση των σκοπών του το Πνευµατικό Κέντρο συνεργάζεται µε κρατικούς φορείς,
πανεπιστήµια, οργανισµούς, ιδρύµατα, ινστιτούτα, επιστηµονικούς και πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας και της αλλοδαπής,
ιδιαίτερα µε τα πολιτιστικά σωµατεία της Λευκάδας, σεβόµενο την οργανωτική τους αυτοτέλεια και υποστηρίζοντάς τα υλικά και
ηθικά.
Το Πνευµατικό Κέντρο διοικείται από 15µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, του οποίου Πρόεδρος είναι ο εκάστοτε ∆ήµαρχος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ο
Άρθρο 1
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι υπηρεσίες του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Λευκάδας συγκροτούνται ως εξής:
1.
Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου
2.
Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
ο

Άρθρο 2
Οι υπηρεσιακές µονάδες του άρθρου 1 διαρθρώνονται ως εξής:
1.
Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου
Γραµµατεία Προέδρου και ∆ιοικητικού Συµβουλίου
2.
Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Α)Γραφείο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών & ∆ηµοσίων Σχέσεων
Β) Γραφείο θεσµικών εκδηλώσεων και Φεστιβάλ-Καλλιτεχνικών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Γ) Γραφείο Βιβλιοθηκών και Πινακοθηκών και Αίθουσας Τέχνης του Πνευµατικού Κέντρου
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ο
Άρθρο 3
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι αρµοδιότητες των Υπηρεσιών του Πνευµατικού Κέντρου, καθορίζονται ως εξής:
Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου
Γραµµατεία Προέδρου και ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Η Γραµµατεία του Προέδρου επικουρεί τον Πρόεδρο στην άσκηση των καθηκόντων του. Έχει την επιµέλεια της αλληλογραφίας
του και οργανώνει την επικοινωνία του µε τις Υπηρεσίες και το κοινό.
• Μεριµνά για την ενηµέρωση των ∆ιοικητικών Συµβούλων που ορίστηκαν σχετικά µε την ορκωµοσία τους και την ανάληψη των
καθηκόντων τους.
• Μεριµνά για τη συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) σε Σώµα και την εκλογή των µελών των επιτροπών.
• Συνεργάζεται µε τον Πρόεδρο του ∆.Σ. για τον καθορισµό των θεµάτων που συζητούνται στις συνεδριάσεις τους.
• Συγκεντρώνει τους φακέλους των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης µε τα σχετικά σ’ αυτά δικαιολογητικά, καθώς και τις πάνω
σ’ αυτά εισηγήσεις των εντεταλµένων διοικητικών οργάνων του ∆ήµου, τους οποίους θέτει υπόψη στους ∆ιοικητικούς
Συµβούλους, για ενηµέρωσή τους.
• Συντάσσει και κοινοποιεί, την ηµερήσια διάταξη των θεµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
και του κανονισµού του Πνευµατικού Κέντρου.
• Συντάσσει και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, καθώς και τις αποφάσεις που παίρνονται, καταχωρώντας τα στα ειδικά
βιβλία.
• Τηρεί και διαφυλάσσει, από απώλεια ή φθορά, τα πρακτικά και τις αποφάσεις. σε ειδικό αρχείο, για την ασφάλεια του οποίου
είναι υπεύθυνο
. • Φροντίζει για την υπογραφή και την επικύρωση, µε τον τρόπο που προβλέπεται από τον ειδικό κανονισµό, των πρακτικών
από τα µέλη του.
• Παρέχει προς τα µέλη του Συµβουλίου και κατά τη συνεδρίαση αλλά και εκτός αυτής, πληροφορίες σχετικά µε τους κανόνες
που διέπουν τη λειτουργία των οργάνων στα οποία ανήκουν.
• Μεριµνά για τη δηµοσίευση των αποφάσεων που παίρνονται, µε τον τρόπο που ορίζεται κάθε φορά και ανάλογα µε την
περίπτωση, από το ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα και από τον κανονισµό του Πνευµατικού Κέντρου.
• Υποβάλλει αντίγραφα των αποφάσεων, στην αρµόδια για τον έλεγχό τους διοικητική αρχή.
• Ενηµερώνει ανελλιπώς το τηρούµενο από αυτό ευρετήριο των αποφάσεων και παρακολουθεί την προώθηση και υλοποίησή
τους
. • Κοινοποιεί τις αποφάσεις, καθώς και τα κυρωτικά τους έγγραφα, στις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου, για την εκτέλεσή τους.
• ∆ιαβιβάζει, στις συγκροτούµενες από το ∆.Σ. επιτροπές, τους φακέλους των θεµάτων που παραπέµπονται για µελέτη και
επιµελείται, σε συνεργασία µε τα µέλη τους, για τη λειτουργία τους.
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• Υποβάλλει στο Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, ονοµαστικές καταστάσεις συµµετοχής των µελών των
Συµβουλίων στις συνεδριάσεις
. • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ., που όµως είναι ευνόητο ότι έχει σχέση µε τη
λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Α) Γραφείο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών & ∆ηµοσίων Σχέσεων
•
Χειρίζεται όλα τα θέµατα διοικητικής φύσεως του Νοµικού Προσώπου και της λειτουργίας του ∆ιοικητικού του
Συµβουλίου.
•
Τηρεί το γενικό πρωτόκολλο του Πνευµατικού Κέντρου
• Φροντίζει για την τήρηση και παρακολούθηση της ισχύουσας κάθε φορά νοµοθεσίας, σχετικά µε την υπηρεσιακή και
συνταξιοδοτική κατάσταση του προσωπικού.
• Χειρίζεται όλα τα θέµατα που αναφέρονται στην πρόσληψη µονίµου και εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών
του Νοµικού Προσώπου.
• Τηρεί και ενηµερώνει του ατοµικούς φακέλους του προσωπικού και µεριµνά για την χορήγηση βεβαιώσεων πλην
φορολογικών.
• ∆ιεξάγει όλες τις υπηρεσιακές υποθέσεις που αφορούν στα θέµατα του τακτικού προσωπικού του Πνευµατικού Κέντρου π.χ.:
µεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση (προαγωγές, εντάξεις, επανεντάξεις, µετατάξεις, µετακινήσεις, αποσπάσεις, µεταθέσεις,
µονιµοποιήσεις, αναγνώριση προϋποθέσεων για οικονοµικές παροχές, χορήγηση αδειών, εφαρµογή του Πειθαρχικού ∆ικαίου,
τακτοποίηση ασφαλιστικών ζητηµάτων γενικώς, λύση υπαλληλικής ή οποιασδήποτε σχέσης εργασίας κ.λ.π.), κοινοποιώντας τις
εκδιδόµενες διοικητικές πράξεις στα αρµόδια όργανα, υπηρεσίες και ενδιαφερόµενους.
• Τηρεί διαρκώς ενηµερωµένο πίνακα που εµφανίζει την οργανική διάρθρωση των υπηρεσιών του Πνευµατικού Κέντρου και την
κατανοµή του προσωπικού στις αντίστοιχες θέσεις.
• Συντάσσει τους πίνακες των υπαλλήλων ή άλλους παρεµφερείς πίνακες εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση.
• Συντάσσει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά, συγκεντρώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες
για την απονοµή της σύνταξης στους µόνιµους υπαλλήλους του Πνευµατικού Κέντρου.
• Μεριµνά για την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν στην υπηρεσιακή γενικά κατάσταση του προσωπικού.
• Ανακοινώνει στο προσωπικό τις εγκύκλιες διατάξεις και αποφάσεις του Προέδρου, τις αναφερόµενες στην κατάσταση του
προσωπικού και στη λειτουργία των υπηρεσιών.
• Ανακοινώνει στο προσωπικό το ισχύον κάθε φορά ωράριο εργασίας και επιβλέπει, µε προσωπική του ευθύνη, την ακριβή
τήρησή του, ενηµερώνοντας τους υπαλλήλους για την τυχόν παραβίασή του από τους εργαζόµενους.
• Επιµελείται κάθε τι που ανάγεται στη σύνταξη των εκθέσεων υπηρεσιακής ικανότητας του προσωπικού.
• Εισηγείται ιεραρχικά κάθε θέµα που έχει σχέση µε το προσωπικό του Πνευµατικού Κέντρου γενικά.
• ∆ιεξάγει κάθε εργασία και εκδίδει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη µισθοδοσία, την καταβολή βοηθηµάτων,
πρόσθετης αποζηµίωσης ή επιδοµάτων στο προσωπικό γενικά.
• Επιµελείται της παραλαβής, πρωτοκόλλησης και διανοµής κάθε εισερχοµένου και εξερχόµενου εγγράφου και τηρεί αρχείο
αλληλογραφίας.
• Μεριµνά για την δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων.
• Μεριµνά για την λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου, των τηλετύπων και λοιπών µέσων επικοινωνίας.
• Μεριµνά για την φύλαξη των εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων που ανήκουν στην κυριότητα του Νοµικού Προσώπου
• ∆έχεται και εξετάζει παράπονα πολιτών και φροντίζει για την έγκαιρη πληροφόρησή τους για θέµατα που τους αφορούν.
• ∆ιεξάγει κάθε υπηρεσία που του ανατίθεται από τον Πρόεδρο ή το ∆.Σ. ή από διάταξη νόµου που δεν έχει προβλεφθεί
ανωτέρω εφόσον δεν υπάγεται στην αρµοδιότητα άλλου γραφείου.
• Καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισµού, ΟΠ∆ και Τεχνικού Προγράµµατος, το οποίο εισηγείται ο Πρόεδρος στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µέσα στις προθεσµίες του ∆.Κ.Κ.
• Παρακολουθεί την εξέλιξη των ανωτέρω και εισηγείται τυχόν αναµορφώσεις τους.
• ∆ιαχειρίζεται τα πάσης φύσεως υλικά των υπηρεσιών του Ν.Π.∆.∆..
• Τηρεί βιβλίο αποθήκης, παραλαβής και παράδοσης άχρηστου υλικού και µεριµνά για την εκποίηση ή καταστροφή αχρήστων
υλικών, µετά από απόφαση οικείων επιτροπών.
• Εισηγείται την διαδικασία για την µίσθωση ή εκµίσθωση ακινήτων.
• ∆ιενεργεί κάθε είδους λογιστικές εγγραφές στα λογιστικά του βιβλία.
• Εκδίδει τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής κάθε δαπάνης.
• Μεριµνά για την είσπραξη κάθε εσόδου του Νοµικού Προσώπου.
• Καταρτίζει σε συνεργασία µε τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, τον απολογισµό Εσόδων − Εξόδων.
• Συγκεντρώνει όλα τα αιτήµατα που αναφέρονται σε προµήθειες και διεξάγει τις από το νόµο προβλεπόµενες διαδικασίες για
την πραγµατοποίησή τους.
• Εκτελεί ακόµα και κάθε πρόσθετη εργασία που του ανατίθεται από τον Πρόεδρο ή το ∆.Σ. ή από διάταξη νόµου, που δεν έχει
προβλεφθεί παραπάνω και δεν ανήκει στην αρµοδιότητα άλλης οργανικής µονάδας.
• Κάθε άλλη εργασία που ανατίθεται από τον Πρόεδρο ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή προβλέπεται από διάταξη νόµου και δεν έχει
προβλεφθεί στον Οργανισµό αυτό, εφόσον δεν ανήκει στην αρµοδιότητα άλλου γραφείου όπως είναι η κάλυψη των
µηχανογραφικών αναγκών του Ν.Π.∆.∆., η λειτουργία, εκµετάλλευση και συντήρηση του εξοπλισµού καθώς και η υποστήριξη
σε εξειδικευµένους τοµείς της ηλεκτρονικής πληροφορικής, η φροντίδα για τις αναγκαίες προµήθειες και τις προδιαγραφές τους
σε ότι αφορά συστήµατα και προγράµµατα πληροφορικής, βάσει των οποίων συντάσσονται οι αναγκαίες µελέτες από το τεχνικό
τµήµα η τήρηση µητρώου και αρχείου σε ότι αφορά τα συστήµατα πληροφορικής.
• Ασκεί τις αρµοδιότητες για κάθε νοµικό θέµα που απασχολεί την υπηρεσία σε συνεργασία µε τους νοµικούς συµβούλους του
∆ήµου, όπως εξώδικα δικαστικά έγγραφα, παραστάσεις σε κάθε είδους ∆ικαστήρια για την προάσπιση των συµφερόντων του
Νοµικού Προσώπου, γνωµοδοτήσεις για κάθε νοµικής φύσης ζήτηµα, επεξεργασία από νοµικής άποψης συµβολαίων,
διακηρύξεων, συµβάσεων κ.λπ. Τηρεί επίσης αρχείο νοµικών υποθέσεων.
• Τηρεί το βιβλίο αποφάσεων του Πνευµατικού Κέντρου.
• Ανακοινώνει στο προσωπικό τις εγκύκλιες διατάξεις και αποφάσεις Προέδρου σχετικές µε τη λειτουργία των υπηρεσιών.
• Προβαίνει στη σύνταξη του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πνευµατικού Κέντρου και εισηγείται ιεραρχικά τις
τροποποιήσεις καθώς και τις προσαρµογές του στις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.
• ∆ιεξάγει όλη την αλληλογραφία διοικητικής φύσης και προβαίνει στις απαιτούµενες διαδικασίες για τα ταχυδροµικά τέλη.
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• Επιβλέπει και κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για εκκαθάριση του παλαιού αρχείου.
• Η φροντίδα για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισµού υλικών / εξοπλισµού ως αχρήστων, ή υλικών που πλεονάζουν και
τήρηση των διαδικασιών καταστροφής, αποµάκρυνσης ή εκποίησής των.
• Μεριµνά για την αποθήκευση των προµηθευόµενων υλικών, την ταξινόµησή τους, την διαφύλαξη, την συντήρηση σε καλή
κατάσταση και την διάθεσή τους στις Υπηρεσίες του Πνευµατικού Κέντρου.
• Επιµελείται κάθε ενέργειας, επικοινωνίας για συµµετοχή και µετάβαση των οργάνων και του προσωπικού του Πνευµατικού
Κέντρου σε διεθνή συνέδρια, ηµερίδες, εκθέσεις, κλπ.
• Η επιµέλεια και οργάνωση υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης των προσκεκληµένων του Πνευµατικού Κέντρου. Η
διεκπεραίωση κάθε σχετικής εργασίας η οποία αφορά την παραπάνω αρµοδιότητα καθώς και ο συντονισµός των ενεργειών,
όπου αυτές χρειάζονται, µε το ∆ήµο καθώς και Υπουργεία και Φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
• Η επικοινωνία µε Υπηρεσίες και Φορείς του εξωτερικού που ενδιαφέρουν το Πνευµατικό Κέντρο καθώς και η µέριµνα για την
οργάνωση των δραστηριοτήτων του Πνευµατικού Κέντρου στο πλαίσιο συνεργασίας του µε αντίστοιχους φορείς.
• Η τήρηση πληροφοριακού αρχείου τοπικών, εθνικών, και διεθνών φορέων (Αρχές, ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, Σωµατεία, Προξενεία,
Ιδρύµατα, ∆ήµοι άλλων χωρών κ.λ.π.).
• Η ενηµέρωση των δηµοτών για την αποστολή του Πνευµατικού Κέντρου και η προβολή των δραστηριοτήτων του µε στόχο την
ευαισθητοποίηση των δηµοτών και τη συνεργασία µαζί του.
• Μεριµνά για την έγκαιρη εκτύπωση και αποστολή των προσκλήσεων στα πρόσωπα που καλούνται στις κάθε είδους
δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Πνευµατικού Κέντρου.
• Μεριµνά για την έγκαιρη ψήφιση των πιστώσεων που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση όλων των προαναφερόµενων
δραστηριοτήτων του Κέντρου και εφόσον κρίνεται επωφελές, διαχειρίζεται αυτές σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί λογιστικού
των ∆ήµων διατάγµατος.
• Η δηµοσιοποίηση και προβολή του έργου του Πνευµατικού Κέντρου.
• Η επικοινωνία µε τα Μ.Μ.Ε. και η εξασφάλιση παροχής πληροφοριών σε Έλληνες και αλλοδαπούς δηµοσιογράφους για του
σκοπούς και τους στόχους του Πνευµατικού Κέντρου.
• Η παρακολούθηση, επισήµανση και συλλογή ειδήσεων που αφορούν τη δραστηριότητα του Πνευµατικού Κέντρου ή
γεγονότων που τον επηρεάζουν. Η ταξινόµηση και αρχειοθέτηση τους.
• Η σύνταξη και δηµοσίευση των δελτίων τύπου του Πνευµατικού Κέντρου, τα οποία υποχρεούνται να πληροφορούν αυτό
έγκαιρα για τις επικείµενες δραστηριότητές τους.
• Η επιµέλεια, η σύνταξη και η έκδοση ενηµερωτικών εντύπων, καθώς και η οργάνωση συνεντεύξεων τύπου.
• Η ενασχόληση, γενικότερα, µε θέµατα που αφορούν τον Τύπο και τα Μ.Μ.Ε.
• Φροντίζει για την καθηµερινή ενηµέρωση του Προέδρου.
• Φροντίζει και σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου για την εύρυθµη λειτουργία των εκδηλώσεων και δράσεων
του Πνευµατικού Κέντρου σε ότι αφορά την Τεχνική Υποστήριξη (µικροφωνικές, φωτιστικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις,
εξοπλισµός ήχου και εικόνας, θέρµανση, κλιµατισµός, υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, ξυλουργικές και λοιπές εργασίες, µεταφορές
υλικών κ.λπ.)
• Καταρτίζει τεχνικές προδιαγραφές σε συνεργασία µε τις Υπηρεσίες για την προµήθεια τεχνικού εξοπλισµού, µηχανηµάτων,
ανταλλακτικών, εξαρτηµάτων, υλικών κλπ που χρησιµοποιεί το Πνευµατικό Κέντρο.
• Συντάσσει τις προδιαγραφές των τεχνικών υλικών αποθήκης, αναλώσιµων, επίπλων κ.λ.π.
• Με τη συνεργασία των αρµοδίων υπηρεσιών του ∆ήµου, µεριµνά για την συντήρηση και εξοπλισµό των κτιρίων και
εγκαταστάσεων του Πνευµατικού Κέντρου.
• Παρακολουθεί και ελέγχει από κοντά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των µηχανηµάτων του Πνευµατικού Κέντρου.
• Συνεργάζεται µε τους διάφορους συναφείς προς τις αρµοδιότητες του φορείς του ∆ήµου αλλά και του ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού
τοµέα προκειµένου να επιτυγχάνεται συντονισµός των έργων και η καλύτερη εκτέλεση τους.
• Είναι υπεύθυνο για τη σωστή λειτουργία του συνεργείου επισκευής και συντήρησης των µηχανηµάτων του Πνευµατικού
Κέντρου και για κάθε µικροεπισκευή που ήδη εκτελείται σ’ αυτά.
• Εισηγείται στον Προϊστάµενο του Τµήµατος την προµήθεια των αναγκαίων εργαλείων, ανταλλακτικών, κλπ, των οποίων έχει
την ευθύνη για τη σωστή παραλαβή, φύλαξη, διαχείριση και διάθεση τους.
• Τηρεί τα υπό του Νόµου προβλεπόµενα βιβλία κατά λόγο αρµοδιότητας.
• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ., που όµως είναι ευνόητο ότι έχει σχέση µε τη
λειτουργία του εν λόγω τµήµατος.
Β) Γραφείο θεσµικών εκδηλώσεων και Φεστιβάλ - Καλλιτεχνικών και Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων
Στο Γραφείο Θεσµικών Εκδηλώσεων και Φεστιβάλ - Καλλιτεχνικών και Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων, συµπεριλαµβάνεται
οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει σαν κυρίαρχο στοιχείο τις θεσµικές εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ. Επίσης συµπεριλαµβάνεται
οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει σχέση µε τις εκδηλώσεις και συγκεκριµένα µε τη µουσική και το τραγούδι, µε το θέατρο και τις
παραστάσεις, µε το χορό, τα εικαστικά, τον κινηµατογράφο και τα οπτικοακουστικά, το λόγο και τις επιστήµες καθώς και µε
οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συµβάλλει στην αναβάθµιση του πνευµατικού επιπέδου των δηµοτών και συνάδει µε τους
σκοπούς του Πνευµατικού Κέντρου.
Συγκεκριµένα, το ανωτέρω γραφείο:
• Σε συνεργασία µε τον Προϊστάµενο του Τµήµατος µεριµνά για το πρόγραµµα και τις ηµεροµηνίες των φεστιβάλ.
• Μεριµνά για την επαφή µε τους καλλιτέχνες και τους εκπροσώπους τους, διοργανώνει τις µετακλήσεις διαπραγµατεύεται τις
συµφωνίες, συντάσσει τα σχετικά συµβόλαια και προτείνει τις τιµές των εισιτηρίων.
• Φροντίζει για τη διαµόρφωση των χώρων των εκδηλώσεων, τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισµό και µεριµνά για κάθε
πρόβληµα που θα παρουσιαστεί στη διάρκεια του φεστιβάλ.
• Φροντίζει για το χώρο και τον υλικοτεχνικό εξοπλισµό για τις αναγκαίες πρόβες των µετακαλούµενων καλλιτεχνών.
• Λειτουργεί το ταµείο και φροντίζει για την οµαλή είσοδο και έξοδο των θεατών.
• Συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου καθώς και µε κάθε άλλο φορέα του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα (αστυνοµία, µπαρ
κ.λπ.) για τη εύρυθµη λειτουργία του χώρου των εκδηλώσεων.
• Με τη συνεργασία του Γραφείου ∆ηµοσίων Σχέσεων φροντίζει για τη δηµοσιοποίηση και τη διαφήµιση των θεσµικών
εκδηλώσεων και των φεστιβάλ.
• Μεριµνά για το πρόγραµµα και τις ηµεροµηνίες των εκδηλώσεων
• Φροντίζει για τη διαµόρφωση των χώρων των εκδηλώσεων και τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισµό
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• Με τη συνεργασία του αρµοδίου των δηµοσίων σχέσεων φροντίζει για την επικοινωνία, τη δηµοσιοποίηση και τη διαφήµιση
των δράσεων.
• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ., που όµως είναι ευνόητο ότι έχει σχέση µε τη
λειτουργία του εν λόγω τµήµατος.
Γ) Γραφείο Βιβλιοθηκών, Πινακοθηκών και Αίθουσας Τέχνηςτου Πνευµατικού Κέντρου
Στη βιβλιοθήκη συµπεριλαµβάνεται οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει σαν κυρίαρχο στοιχείο τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης
καθώς και των δράσεων και εκδηλώσεων που διοργανώνονται στον συγκεκριµένο τοµέα.
Η λειτουργία της βιβλιοθήκης έχει σηµαντική συµβολή στην πολιτιστική καλλιέργεια. Η παιδική βιβλιοθήκη, η πιθανή δηµιουργία
κινητής βιβλιοθήκης, η εξειδικευµένη βιβλιοθήκη σε κάποιο συγκεκριµένο τοµέα της επιστήµης ή της τέχνης, η ηλεκτρονική
βιβλιοθήκη αποτελούν µερικούς µόνον από τους τύπους βιβλιοθηκών που είναι δυνατόν να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά.
Η βιβλιοθήκη, εκτός από την παροχή γνώσης στο αναγνωστικό κοινό διοργανώνουν και παράλληλες εκδηλώσεις µε
λογοτεχνικές βραδιές και βραδιές ποίησης, παρουσιάσεις βιβλίων, αφιερώµατα σε γενιές δηµιουργών, εκθέσεις κλπ µε
αποτέλεσµα να αναδεικνύονται σε σηµαντικές εστίες πνευµατικής κίνησης και πολιτιστικής δράσης.
Συγκεκριµένα, το τµήµα Βιβλιοθήκης:
• Μεριµνά για την οµαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης και των εκδηλώσεων που διοργανώνει.
• Φροντίζει για την καταλογογράφηση και την ευρετηρίαση των βιβλίων και του άλλου βιβλιογραφικού υλικού, την ταξινόµηση
τους και την τακτοποίηση τους στα ράφια.
•
Επιµελείται την ανάδειξη και προβολή των εκδόσεων του Πνευµατικού Κέντρου από καταβολής του και την έκθεση
αυτών σε ειδικό χώρο έκθεσης και προβολής τους στο κοινό.
• Επιµελείται τη βιβλιοδεσία υλικού για προφύλαξη και αποκατάσταση φθορών καθώς και για την εκποίηση του άχρηστου
υλικού.
• Εξυπηρετεί το κοινό δίνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες, τα βιβλία και το άλλο υλικό που πιθανόν θα χρειαστεί.
• Τηρεί κατάλογο βιβλίων, καθώς και κατάλογο µελών της βιβλιοθήκης.
• Προτείνει βιβλία και άλλο υλικό για την ανανέωση των συλλογών της Βιβλιοθήκης.
• Φροντίζει για την απογραφή του υλικού της Βιβλιοθήκης και τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων.
• Αναπτύσσει και διαχειρίζεται τις συλλογές και επεξεργάζεται τις βιβλιογραφικές πληροφορίες.
• Μεριµνά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για το βιβλίο και την επαφή µε τους συγγραφείς αλλά και το σχετικό κοινό.
• Με τη συνεργασία του Γραφείου ∆ηµοσίων Σχέσεων φροντίζει για την προβολή του έργου της Βιβλιοθήκης µέσω: α)
διοργάνωσης εκδηλώσεων, εκθέσεων, διαλέξεων και β) έκδοσης διαφόρων εντύπων π.χ. αφισών, καταλόγων, ενηµερωτικών
δελτίων κ.λ.π.
• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα Ο.Ε.Υ., που όµως είναι ευνόητο ότι έχει σχέση µε τη
λειτουργία της.
Η Λευκαδιακή Πινακοθήκη διατηρεί, συντηρεί, φροντίζει, φυλάττει και εκθέτει στους χώρους της την µόνιµη συλλογή έργων
τέχνης που βρίσκεται στην κατοχή της από δωρεές καλλιτεχνών, συλλεκτών και ιδιωτών. Σε αυτήν συµπεριλαµβάνεται και η
συλλογή µικροχαρακτικώνexlibris, που εκτίθενται ξεχωριστά σε µόνιµο χώρο. Λειτουργεί µε βάση τον κανονισµό λειτουργίας
αιθουσών τέχνης, µε την απόφαση 100/2019 του ∆.Σ. του Πνευµατικού Κέντρου
•
Εµπλουτίζει διαρκώς την συλλογή της µε νέα αποκτήµατα.
•
Καταγράφει συστηµατικά τα έργα της συλλογής.
•
Εκπονεί ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράµµατα, παρουσιάσεις σχετικές µε το αντικείµενό της.
•
∆ιοργανώνει περιοδικές εκθέσεις στους χώρους της.
•
Εκδίδει καταλόγους των εκθέσεων, µονογραφίες των καλλιτεχνών, µελέτες και έρευνες σχετικές µε το αντικείµενό της.
•
∆ιατηρεί εκθετήριο-πωλητήριο µε σχετικά αντικείµενα, όπως βιβλία, καταλόγους,κάρτες, αφίσες, κ.λ.π. ανάλογα
αντικείµενα.
•
∆ιοργανώνει εξωστρεφείς πολιτιστικές δράσεις σε συνεργασία µε φορείς, σχολεία, σωµατεία, άλλες πινακοθήκες και
καλλιτεχνικά εργαστήρια.
Η αίθουσα τέχνης "Θεόδωρος Στάµος" λειτουργεί µε βάση τον κανονισµό λειτουργίας αιθουσών τέχνης. Η λειτουργία της είναι
συναφής και παράλληλη µε την λειτουργία της Λευκαδιακής Πινακοθήκης.
•
•
•

∆ιοργανώνει περιοδικές εκθέσεις
Φιλοξενεί κατά περιόδους µέρος της µόνιµης συλλογής της Λευκαδιακής Πινακοθήκης
Εκπονεί εκπαιδευτικά προγράµµατα, παρουσιάσεις, διαλέξεις, ξεναγήσεις σχετικές µε το αντικείµενό της.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ο
Άρθρο 4
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Η οργανική σύνθεση και κατάταξη των θέσεων του προσωπικού του Πνευµατικού Κέντρου, κάθε κατηγορίας σε κλάδους,
προσδιορίζονται ως κατωτέρω:
A. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑ∆ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Οι θέσεις των µονίµων υπαλλήλων του ∆ήµου διακρίνονται στην εξής κατηγορία:
Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.)
Οι θέσεις που προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο είναι οι εξής:
1. ΠΕ ∆ιοικητικού / Οικονοµικού
2. ΠΕ2 Έφορων Βιβλιοθηκών & Εφόρων Πινακοθηκών

1
1
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ΣΥΝΟΛΟ

2

B. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Γ.1. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆. ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Προσωπικό µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για αντιµετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών που διέπεται από τις δ/ξεις του άρθρου 205 Ν. 3584/2007).
Προβλέπονται δύο (2) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, ως ακολούθως:
1. ∆Ε ∆ιοικητικού
1
2. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
3
ΣΥΝΟΛΟ
4
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ο
Άρθρο 5
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Για το διορισµό, τα προσόντα διορισµού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα καθήκοντα, τους περιορισµούς, το χρόνο
εργασίας, την αστική ευθύνη, τα δικαιώµατα, τις άδειες, τις µεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, τις ηθικές αµοιβές, τα
πειθαρχικά αδικήµατα, τις ποινές, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των µονίµων
υπαλλήλων, που προβλέπονται από τον παρόντα οργανισµό, έχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν. 3584/2007 και των Π. ∆/γµατων
37α/1987, 22/1990 και 50/2001, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τα Π.∆. 347/2003 (Φ.Ε.Κ. 315 Α΄) και 44/2005 (Φ.Ε.Κ.
63 Α΄), όπως ισχύουν σήµερα καθώς και οι εκάστοτε ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις.
ο

Άρθρο 6
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Προϊστάµενοι των Αυτοτελών Τµηµάτων της οργανωτικής δοµής του Πνευµατικού Κέντρου, τοποθετούνται σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων:
1.
Αυτοτελές Γραφείο Προέδρου
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού /Οικονοµικού
2. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού /Οικονοµικού
3.Αυτοτελές Γραφείο θεσµικών εκδηλώσεων και φεστιβάλ, Καλλιτεχνικών και Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού /Οικονοµικού και εν ελλείψει αυτού υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2 Εφόρων
Βιβλιοθηκών & Εφόρων Πινακοθηκών
2.
Αυτοτελές Γραφείο Βιβλιοθηκών και Πινακοθηκών Αίθουσας Τέχνης του Πνευµατικού Κέντρου
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού /Οικονοµικού και εν ελλείψει αυτού υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2 Εφόρων
Βιβλιοθηκών & Εφόρων Πινακοθηκών

Άρθρο 7ο
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Οι προαναφερόµενες αρµοδιότητες των επί µέρους υπηρεσιών και του Προϊσταµένου θεωρούνται ως η γενική περιγραφή του
ρόλου τους και αποτελούν το βασικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Ο λεπτοµερής τρόπος λειτουργίας κάθε υπηρεσιακής µονάδας,
η ανάθεση καθηκόντων και οι περιγραφές καθηκόντων των υπαλλήλων καθώς και οποιαδήποτε άλλη εσωτερική διαδικασία
διοίκησης ή λειτουργίας του Κέντρου, εκτός από αυτές που ορίζονται µε νόµο και τον παρόντα Ο.Ε.Υ., καθορίζονται µε ειδικούς
κανονισµούς λειτουργίας, που εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Άρθρο 8ο
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
• Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισµού, οι υπηρετούντες στο Κέντρο υπάλληλοι, κατατάσσονται στις
αντίστοιχες θέσεις των σχετικών κλάδων.
• Η κατανοµή του προσωπικού στις επί µέρους οργανικές µονάδες, γίνεται µε απόφαση Προέδρου λαµβάνοντας υπόψη τις
λειτουργικές ανάγκες των µονάδων, τα προσόντα, την πείρα και τις ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων.
• Η ισχύς του παρόντος Οργανισµού αρχίζει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
οπότε παύει να ισχύει κάθε προηγούµενη σχετική απόφαση.
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
(ΑΡΘΡΟ 27, Ν. 2081/92)
Από την παρούσα Απόφαση προκαλείται δαπάνη µισθοδοσίας ύψους 25.000,00€ και εργοδοτικής εισφοράς ύψους 6.500,00€
για το τρέχον έτος 2020, που θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 10-601 και 10-605 αντίστοιχα του προϋπολογισµού του
Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Λευκάδας.
Για τα επόµενα έτη θα προκληθεί ανάλογου ύψους δαπάνη, η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου:
Αποφασίζει οµόφωνα
Την έγκριση του Οργανισµού εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) Πνευµατικού Κέντρου, όπως αναφέρεται στην εισήγηση του
Προέδρου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθ.39/2020.»
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Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των µελών του ∆.Σ.
Ακολούθησε ψηφοφορία επί της προτάσεως του εισηγητή µε την διόρθωση στο άρθρο 6.
Υπέρ της εισηγήσεως ψήφισαν δώδεκα (12) ∆.Σ.
Παρών δήλωσαν οκτώ (8) ∆.Σ. οι κ.κ. Γληγόρης Χρήστος, Περδικάρης Αθανάσιος, ∆ρακονταειδής Κων/νος, Σέρβος
Κων/νος, Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Λάζαρης Απόστολος και Μελάς Γεράσιµος.
Καταµετρήθηκαν δώδεκα (12) ψήφοι (παρ. 1.β. του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019).
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την αρ. την αρ. 39/2020 απόφαση του ΝΠ∆∆ «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας» που αφορά
στην έγκριση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Πνευµατικού Κέντρου, µε την διόρθωση στο
άρθρο 6 ως εξής:
«Άρθρο 6
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Ο Προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος κρίνεται και τοποθετείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Του αυτοτελούς τµήµατος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών προϊσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού και σε
περίπτωση έλλειψης αυτού, υπάλληλος ΠΕ2 Εφόρων Βιβλιοθηκών και Εφόρων Πινακοθηκών και τούτο διότι λόγω
πιστώσεων δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη άλλης ειδικότητας πέραν των δύο προαναφερόµενων.»
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 118/2020.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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