Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ: 4ης/2017
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφασης: 4/2017
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 8 του μηνός Φεβρουαρίου
του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή μετά την αριθ. πρωτ. 2170/3-02-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δρακονταειδής Κων/νος, Πρόεδρος
2. Νικητάκης Μάρκος
Κανένας
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.

Περδικάρης Αθανάσιος
Σέρβος Κων/νος
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γιώργος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Κούρτης Φίλιππος
Τριλίβας Χρήστος

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.Τα
πρακτικά τηρήθηκαν από τη γραμματέα της Επιτροπής Σταματέλου Ανθούλα υπάλληλο του
Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ ΗΔ: «Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ-Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών»
Εισηγητής: κ. Γρηγόρης Γκογκάκης Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
1. Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 63 παρ. στ’ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», µία από τις αρµοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι και η εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του σχεδίου του
Οργανισµού Εσωτερικών Υπηρεσιών.
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2. Με τις παρ.1-4 και 6 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 ∆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.
5. 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.
6. 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.»
7. 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.
8. Νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου που συγχωνεύονται σε ένα Νοµικό Πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, µπορεί να οργανώνονται σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τµήµατος ανάλογα µε τον αριθµό των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων. Νοµικά Πρόσωπα
∆ηµοσίου ∆ικαίου που δεν συγχωνεύονται σε ένα Νοµικό Πρόσωπο και των οποίων
ο αριθµός των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων είναι µέχρι δέκα (10) µπορεί
να οργανώνονται σε επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου.
και έχοντας υπόψη
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1. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας (ΦΕΚ
732/ΤΒ΄/13.3.2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύσει
2. Το ΦΕΚ 2549/Τ.Β΄/18.8.2016 περί κατάργησης του δηµοτικού Ν.Π.∆.∆.
µε την επωνυµία «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθµοί – Παιδεία –Κοινωνική Μέριµνα – Αθλητισµός- Πολιτισµός – Περιβάλλον ∆ήµου Λευκάδας
3. Το ΦΕΚ 4422/Τ.Β΄/30.12.2016 σχετικά µε τη µεταφορά προσωπικού κατόπιν κατάργησης του ∆ηµοτικού ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί
Σταθµοί – Παιδεία –Κοινωνική Μέριµνα – Αθλητισµός- Πολιτισµός – Περιβάλλον
∆ήµου Λευκάδας και συστάσεως προσωρινών προσωποπαγών θέσεων µόνιµου
προσωπικού καθώς και προσωπικού µε σχέση Ι∆ΑΧ και Ι∆ΟΧ στον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου
4. Το ΦΕΚ 1234/Τ.Β΄/21.5.2013 περί κατάργησης και διατήρησης κενών θέσεων µόνιµου προσωπικού στο ∆ήµο Λευκάδας Ν. Λευκάδας, σύµφωνα µε τις
δ/ξεις της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 όπως ισχύει.
5. Tην αριθµ. 19849/14.9.2015 Απόφαση ∆ηµάρχου σχετικά µε συγκρότηση επιτροπής για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και την τροποποίηση του
Ο.Ε.Υ., του ∆ήµου Λευκάδας
6. Το υπ. αριθµ. ΕΣ169/2017 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου Λευκάδας περί ύπαρξης πιστώσεων προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη από την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου Λευκάδας
7.Με βάσει τα παραπάνω και συµπληρώνοντας την εισήγηση ο εισηγητής εξέθεσε
τα ακόλουθα:

Το περιβάλλον και οι συνθήκες µέσα στα οποία λειτουργεί σήµερα η Τοπ.
Αυτοδιοίκηση δεν ευνοούν την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων και του
ρόλου της. Τα χρόνια προβλήµατα, οι παθογένειες και ο τρόπος λειτουργίας της
Κεντρικής ∆ιοίκησης αντανακλούν και επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό και δυσκολεύουν την λειτουργία της Τοπ. Αυτοδιοίκησης λόγω της µεταξύ τους σχέσης εξάρτησης. Οι µεταρρυθµίσεις που κατά καιρούς επιχειρήθηκαν στη οργανωτική δοµή της ∆ιοίκησης και της Αυτοδιοίκησης ήταν κατά την άποψή µου αποσπασµατικές και πρόχειρες. ∆εν υποστηρίχτηκαν από συγκεκριµένα µέτρα (µε εξαίρεση ίσως
το σχέδιο ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ). Πολυεπίπεδη ∆ιοικητική δοµή, χωρίς ξεκάθαρο πλαίσιο
αρµοδιοτήτων, µε ασαφές και συχνά µεταβαλλόµενο θεσµικό πλαίσιο, πολυνοµία,
πολύπλοκες διαδικασίες, αργές λειτουργίες, χρόνιες παθογένειες του συστήµατος
που δηµιουργούν συνθήκες ταλαιπωρίας του πολίτη, µηχανισµούς διαφθοράς και
διαπλοκής, , δυναµιτίζουν και ακυρώνουν στην πράξη κάθε θετική προσπάθεια.
Από την άλλη πλευρά η Τοπ. Αυτοδιοίκηση δεν αντιστάθηκε µε σθεναρό και
οργανωµένο τρόπο στις επιλογές της κεντρικής ∆ιοίκησης και στο σχεδιασµό, και
δεν εργάστηκε µεθοδικά για την αυτόνοµη και αυτοδύναµη πορεία της. ∆εν διαχειρίστηκε διαχρονικά µε νοικοκυρεµένο τρόπο τα δικά της αυτοδιοικητικά πράγµατα,
συµπεριφέρθηκε καιροσκοπικά και η ίδια δυστυχώς δυσκόλεψε την θέση της . Το
εγχείρηµα του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, παρότι ως σχεδιασµός είναι προς την θετική κατεύθυνση, και κατά την άποψή µου έπρεπε να είχε εφαρµοστεί πολύ νωρίτερα όταν οι
προϋποθέσεις και τα δεδοµένα ήταν ευνοϊκά ( στην περίοδο ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ), προκάλεσε επιπλέον προβλήµατα στην αυτοδιοίκηση και στις τοπικές κοινωνίες γιατί
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δεν υποστηρίχτηκε µε συγκεκριµένα µέτρα . Είναι αδιανόητο Καλλικρατικός ∆ήµος
να µη µπορεί να λειτουργήσει αποκεντρωτικά, να έχει προέδρους κοινοτήτων χωρίς ουσιαστικές αρµοδιότητες, να µην έχει π.χ την δυνατότητα λειτουργίας δηµοτικής συγκοινωνίας, ή την δυνατότητα και τα µέσα της µεταφοράς των παιδιών στις
σχολικές µονάδες και στους σταθµούς, να µη µπορεί να προσλάβει έναν υπάλληλο
ή έναν εργάτη ,να αδυνατεί να αντιµετωπίσει τις ανάγκες της καθηµερινότητας και
να εξαρτάται από τα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας κ.λ.π.

Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασµό µε την παγιωµένη πολυεπίπεδη κρίση
και την γενικευµένη αβεβαιότητα, επηρεάζουν και το εσωτερικό περιβάλλον του
∆ήµου µας και τις λειτουργίες του. Τα µέσα που διαθέτουµε δεν παρέχουν δυνατότητα αποκεντρωτικής λειτουργίας.Το προσωπικό µέρα µε τη µέρα λιγοστεύει
χωρίς δυνατότητα αναπλήρωσης των κενών. Οριακή στελέχωση υπηρεσιών και
περιορισµένη δυνατότητα ανακατανοµής του προσωπικού ή αναπλήρωσης σε περίπτωση απουσίας. Τα νοµικά πρόσωπα στερούνται υποστηρικτικού προσωπικού.
Αυτός ήταν εξάλλου και ο λόγος κατάργησης του νοµικού προσώπου Παιδικοί
σταθµοί ,και η µεταφορά των αρµοδιοτήτων του στο ∆ήµο. Οι παρεχόµενες
υπηρεσίες προς τους πολίτες δεν είναι στο επιθυµητό επίπεδο. Χρόνιες λειτουργικές παθογένειες που δυσκολεύουν τον συντονισµό, διαµορφώνουν πιεστικές
συνθήκες,δεν επιτρέπουν σταθερή στελέχωση και οργάνωση των δηµοτικών υπηρεσιών και απαιτούν µεθοδική και επίµονη προσπάθεια και χρόνο να αλλάξουν.

Στα πλαίσια αυτά και µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάργησης του νοµικού προσώπου Παιδικοί σταθµοί ,και την µεταφορά των αρµοδιοτήτων
του στο ∆ήµο κρίνεται αναγκαία η προσαρµογή των λειτουργιών του ∆ήµου µας
στις νέες πραγµατικές και µελλοντικές ανάγκες.
Προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των λειτουργιών και της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών του ∆ήµου µας, στοχεύει και το σχέδιο για την τροποποίηση του ισχύοντα ΟΕΥ και την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών.
Η προτεινόµενη τροποποίηση- αναδιοργάνωση καταρτίστηκε µε βασικά κριτήρια
τις ανάγκες του ∆ήµου µας (σηµερινές και µελλοντικές), την διοικητική του περιφέρεια και τα χαρακτηριστικά του, το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας και τις αρµοδιότητες, την υπάρχουσα στελέχωση και το εύρος διοίκησης, την προοπτική στελέχωσης (αποχωρήσεις – περιορισµός προσλήψεων), και τον σχεδιασµό της ∆ηµοτικής
αρχής. Έχει λάβει υπόψη του τον ισχύοντα ΟΕΥ, τα µέσα που έχει στην διάθεσή
του ο ∆ήµος καθώς και την ύπαρξη- λειτουργία -στελέχωση των ∆ηµοτικών νοµικών προσώπων και των Συνδέσµων. Σηµειωτέον ότι τα δύο δηµοτικά νοµικά πρόσωπα (Πνευµατικό Κέντρο και ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο) δεν έχουν το αναγκαίο
διοικητικό προσωπικό αλλά υποστηρίζονται από αποσπασµένους δηµοτικούς υπαλλήλους. Επιπλέον δε, έχει συνεκτιµηθεί το γεγονός ότι οι υπηρεσίες του ∆ήµου παρέχουν τεχνική υποστήριξη στους Συνδέσµους Ύδρευσης και Καθαριότητας
καθώς και στο ∆ήµο Μεγανησίου, αλλά και το γεγονός ότι στο ∆ήµο µας δεν υφίσταται ∆.Ε.Υ.ΑΠ.
Οι βασικές τροποποιήσεις είναι οι ακόλουθες:
1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ∆ΟΜΗ
Τροποποιείται το άρθρο 1 «∆ιάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών» ως ακολούθως:
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Α. Συστήνεται ∆/νση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Προσχολικής αγωγής Πολιτισµού & Αθλητισµού µε τα κάτωθι τµήµατα:
α) Τµήµα Κοινωνικής Πρόνοιας, Υγείας και Απασχόλησης
β) Τµήµα Προσχολικής αγωγής
γ) Τµήµα Παιδείας, Πολιτισµού - Αθλητισµού
Το υφιστάµενο σήµερα «Αυτοτελές τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού» καταργείται ως οργανική µονάδα και εντάσσεται ως
τµήµα στην παραπάνω ∆νση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισµού
και Αθλητισµού
Β. Τα τµήµατα Πολιτικής Προστασίας - Περιβάλλοντος και ΚαθαριότηταςΑνακύκλωσης - Πράσινου τα οποία υπάγονταν οργανικά στην ∆νση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος, συγκροτούνται ως Αυτοτελή τµήµατα.
Γ. Το Τµήµα Ύδρευσης - Αποχέτευσης το οποίο υπάγονταν οργανικά στην
∆νση Τεχνικών Υπηρεσιών συγκροτείται ως Αυτοτελές τµήµα.
Τα Αυτοτελή τµήµατα Ύδρευσης- Αποχέτευσης και Καθαριότητας- Ανακύκλωσης - Πράσινου θα έχουν την ευθύνη των λειτουργιών της καθηµερινότητας, ενώ την ευθύνη για τα τεχνικά έργα στους τοµείς αυτούς θα την
έχουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες
∆. Το υφιστάµενο σήµερα τµήµα Προϋπολογισµού Λογιστηρίου και Προµηθειών της ∆νσης Οικον. Υπηρεσιών διαχωρίζεται σε δύο τµήµατα
α)τµήµα Προϋπολογισµού και Λογιστηρίου και β)Τµήµα Προµηθειών και
αποθήκης υλικού.
Ε. Το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων συγχωνεύεται µε το Ιδιαίτερο γραφείο ∆ηµάρχου
ΣΤ. Τα Αυτοτελή Γραφεία: α)Εσωτερικού Ελέγχου, β) ∆ιαφάνειας, και γ)
∆ιοικητικής Βοήθειας, τα οποία µέχρι σήµερα δεν λειτουργούσαν ως διοικητικές µονάδες επειδή δεν ήταν στελεχωµένα ούτε υπάρχει προοπτική
στελέχωσης τους, καταργούνται και οι αρµοδιότητες τους κατανέµονται
αντίστοιχα στις οργανικές µονάδες και στα όργανα που ασκούν ουσιαστικά
τις αρµοδιότητες αυτές µέχρι σήµερα (Γεν Γραµµατέα, Αυτ. Τµήµα Προγραµµατισµού και ∆νση ∆ιοίκησης -Τµήµα ∆ιοικ. Μέριµνας).
2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
Α. Τροποποιείται το άρθρο 33 του ισχύοντος ΟΕΥ όσον αφορά στις κατηγορίες από τις οποίες προέρχονται οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων και τίθεται το διαζευκτικό «ή» µεταξύ των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ,∆Ε αντί
του ισχύοντος µέχρι σήµερα «εν ελλείψει».
3. Συστήνεται στον υπό έγκριση ΟΕΥ θέσεων για την ένταξη του προσωπικού του καταργηθέντος Νοµικού Προσώπου «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί
Σταθµοί-Παιδεία-ΚοινωνικήΜέριµνα-Αθλητισµός-Πολιτισµός-Περιβάλλον»
στο ∆ήµο Λευκάδας, που µεταφέρθηκε ως ακολούθως Α) ΦΕΚ
2549/Β΄/18.8.2106 – Κατάργηση ΝΠ∆∆ και Β) ΦΕΚ 4422/Β΄/30.12.2016
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Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών θέσεων προσωπικού πρώην ΝΠ∆∆
στον ΟΕΥ του ∆ήµου
4. Μεµονωµένες τροποποιήσεις πραγµατοποιούνται και στις αρµοδιότητες
στις περιπτώσεις όπου έχουν παρατηρηθεί επικαλύψεις ή ασάφειες, ως
ακολούθως:
4.1. Στο Άρθρο 4 « Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµάρχου, Επικοινωνίας
και ∆ηµοσίων Σχέσεων», συµπληρώνεται η παρ. 11 « …Λειτουργεί τηλεφωνικές γραµµές επικοινωνίας πολιτών µε το ∆ήµο για την υποδοχή παραπόνων ή παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες»
4.2. Στο Άρθρο 7 « Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ηµοτικής Αστυνοµίας»,
συµπληρώνεται η παρ. 9 « …ελέγχει την τήρηση των δ/ξεων και εφαρµόζει τη νόµιµη διαδικασία για τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα και µετά την ολοκλήρωσή
της ενηµερώνει τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών για να κινήσει τη διαδικασία απόσυρσης…» Επίσης συµπληρώνεται η παρ. 19 « ….Επιδίδει τα πάσης
φύσεως έγγραφα του οικείου ∆ήµου ή άλλων ∆ηµοτικών ή ∆ηµοσίων Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου ∆ήµου»
4.3. Στο Άρθρο 8 « Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής» τροποποιούνται τα γραφεία που συγκροτούν το Αυτοτελές Τµήµα και επαναδιατυπώνονται οι αρµοδιότητες αυτών ως ακολούθως:
Άρθρο 8 Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
Το Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του
∆ήµου είναι αρµόδιο ……… έως ευρωπαϊκά προγράµµατα.
……Οι αρµοδιότητες των επί µέρους γραφείων του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής είναι οι εξής:
(α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Οργάνωσης
(Αρµοδιότητες µελετών και έρευνας)
1) Κωδικοποιεί την Νοµοθεσία, ………έως και 20 θέµατα προσωπικού κλπ)
(β) Αρµοδιότητες Γραφείου Πιστοποίησης& Εφαρµογής Συστηµάτων Ποιότητας-Αποτελεσµατικότητας
(Αρµοδιότητες αποτελεσµατικότητας και απόδοσης)
1) Σχεδιάζει και εισηγείται ……..έως και 9 των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου.
(γ) Αρµοδιότητες Γραφείου Πληροφορικής, Επικοινωνιών και ∆ιαφάνειας
(Αρµοδιότητες στρατηγικής και µελετών ΤΠΕ)
∆ιαµορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του ∆ήµου …………….έως και 32
(γ) Κανονισµού πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισµού ∆ιαβούλευσης.
(Γενικές Αρµοδιότητες ΤΠΕ)
1) Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κοµβικό Σηµείο Επαφής) του ∆ήµου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ
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Α΄166)
(δ) Αρµοδιότητες Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
1) Συλλογή πληροφοριών µέσω έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου…….έως και
11.
Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων ή φορέων µε στόχο την ενηµέρωση,
επιµόρφωση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
4.4. Άρθρο 11.Στο Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης τροποποιούνται τα γραφεία που το συγκροτούν. Επίσης αφαιρούνται οι αρµοδιότητες σε
θέµατα απασχόλησης και µεταφέρονται στο Τµήµα Κοινωνικής πρόνοιας Υγείας
και απασχόλησης της ∆νσης Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας Προσχολικής αγωγής
Πολιτισµού και Αθλητισµού.
4.5 Στο Άρθρο 12 «Αρµοδιότητες ∆/νσης Πολεοδοµίας – Τµήµα Πολεοδοµίας συµπληρώνονται οι παρ. 13 και 14 ως ακολούθως:
13. « …Προβαίνει σε ετήσιο τακτικό προληπτικό έλεγχο των σχολικών κτιρίων και των κτιρίων που στεγάζουν δηµόσιες υπηρεσίες….»
14. «…Λαµβάνει µέτρα και ελέγχει την εφαρµογή µέτρων για την προστασία από επικίνδυνες οικοδοµές»
Στο Άρθρο 12 «Αρµοδιότητες ∆/νσης Πολεοδοµίας – Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών, συµπληρώνεται η παρ. 3 ως ακολούθως:
3. «…Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισµένης περιοχής και µεριµνά για τη λήψη µέτρων για την προστασία και αναβάθµιση
της αισθητικής των πόλεων και οικισµών
4.6. Στο Άρθρο 14 «Αρµοδιότητες ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών – Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας, µεταφέρονται οι αρµοδιότητες του καταργηθέντος «Αυτοτελούς Γραφείου ∆ιοικητικής Βοήθειας» (άρθρο 9)
4.6.1. Στο Άρθρο 14 «Αρµοδιότητες ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών – Τµήµα Πολιτικών Οργάνων, συµπληρώνεται η παρ. 7. ως ακολούθως « Μεριµνά για την
εφαρµογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήµατα που αφορούν το ∆ήµο »
4.7. Στο Αρθρο 15 « Αρµοδιότητες Οικονοµικών Υπηρεσιών» τροποποιούνται τα
τµήµατα που συγκροτούν τη ∆/νση και επαναδιατυπώνονται οι αρµοδιότητες αυτών ως ακολούθως:
Α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Προϋπολογισµού και Λογιστηρίου
(Αρµοδιότητες Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Πληροφόρησης)
Μεριµνά για την τήρηση του συστήµατος κατάρτισης των Προϋπολογισµών του ∆ήµου ……………………έως και 24) Μεριµνά για τη έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αµοιβών προς το προσωπικό του ∆ήµου και για
τον υπολογισµό και την απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταµεία των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών.
Β) Αρµοδιότητες Τµήµατος Προµηθειών – Αποθήκης Υλικών
( Αµοδιότητες γραφείου Αποθήκης Υλικών)
1. Εχει την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας της αποθήκης υλι-
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κών ……………έως και 34) Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών (αρχείο προµηθευοµένων ειδών, αρχείο προµηθευτών, αρχείο φακέλων προµηθειών).
Γ. Αρµοδιότητες Τµήµατος Εσόδων,Περιουσίας και Ταµείου
( Αρµοδιότητες σε θέµατα εσόδων και Περιουσίας )
1) Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του
ύψους των χρηµατικών υποχρεώσεων προς τον ∆ήµο των φυσικών
και νοµικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώµατα
που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο ∆ήµο µε βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νοµοθεσίας……………………έως και 27)
Μεριµνά για τη έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αµοιβών προς το
προσωπικό του ∆ήµου και για τον υπολογισµό και την απόδοση προς
τα ασφαλιστικά ταµεία των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών
4.8. Στο Άρθρο 16 «Αρµοδιότητες ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τµήµα Τεχνικών
Εργων,
1. συµπληρώνεται η παρ. α. iv ως ακολούθως¨
- υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων σε συνεργασία µε το Αυτοτελές
τµήµα Ύδρευσης – Αποχέτευσης
2. συµπληρώνεται η παρ. 5 ως προς τις αρµοδιότητες του τµήµατος ως ακολούθως:
Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων και εργασιών του Τµήµατος που εκτελούνται
µε αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του ∆ήµου
3. Προστίθενται ως προς τις αρµοδιότητες του Τµήµατος οι παρ. 14 και 15 ως ακολούθως:
14) Μεριµνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σε πληροφορίες που έχουν σχέση µε τις προκηρύξεις του ∆ήµου για την εκτέλεση έργων και την προµήθεια υλικών
και υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες, σε συνεργασία
µε την ∆/νση Οικον. Υπηρεσιών και το Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής .
15) Μεριµνά για την διαχείριση, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό
που καταρτίζεται, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής
αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν
γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων,
κατασκευής µονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης
•

την ορθή αποκατάσταση και συντήρηση υφισταµένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑ∆Α), σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Περιβαλλοντικές
Αδειες και µελέτες.

•

(γ) Την ορθή κατασκευή και διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης
και βιολογικού καθαρισµού, σε συνεργασία µε το αρµόδιο Αυτοτελές τµήµα Ύδρευσης – Αποχετευσης. )

4.8.1 Στο Άρθρο 16 «Αρµοδιότητες ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, συµπληρώνεται η παρ. 1δ , η παρ.
4στ και η παρ. 5γ ως ακολούθως:
1(δ) Στην εκτέλεση εργασιών αποµάκρυνσης παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία αδειοδότησης.
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4(στ) Μεριµνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών και την εκτέλεση έργων.
5(γ) Λαµβάνει και ελέγχει την εφαρµογή µέτρων για την προστασία από επικίνδυνες οικοδοµές, και από έλλειψη µέτρων ασφάλειας και υγιεινής και
ελέγχει τα υφιστάµενα µέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται.
4.9. Eνοποιούνται τα άρθρα 19, 20, 21 και 22 τα οποία αφορούσαν σε αρµοδιότητες ΑποκεντρωµένωνΥπηρεσίες µε έδρα ∆..∆ Απολλωνίων, Ελλοµένου, Καρυάς και
Σφακιωτών αντίστοιχα και επαναδιατυπώνονται οι αρµοδιότητες τους όπως περιγράφονται στο άρθρο 18 «Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες ∆ηµοτικών Ενοτήτων Απολλωνίων Ελλοµένου Καρυάς και Σφακιωτών ως ακολούθως:
……….

♦

Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων που είναι εγκατεστηµένες στις ∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ΚΑΙ
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ είναι οι εξής:

Α. Γραφείο ΚΕΠ.
1) Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών µε τις δηµόσιες υπηρεσίες………. ……………….έως και 9 )Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από
τους πολίτες και µεριµνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.
4.10. Ενοποιούνται τα άρθρα 23 και 24 τα οποία αφορούσαν σε αρµοδιότητες Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών µε έδρα ∆..Ε Καλάµου και Καστού αντίστοιχα και επαναδιατυπώνονται οι αρµοδιότητες τους όπως περιγράφονται στο άρθρο 19 «Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες ∆ηµοτικών Ενοτήτων Καλάµου και Καστού, ως ακολούθως:
«Οι αρµοδιότητες των Γραφείων ∆ιοικητικών Θεµάτων που είναι εγκατεστηµένα στις ∆.Ε. Καλάµου και Καστού είναι οι εξής:
Γραφείο ∆ιοικητικών – Οικονοµικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη ………………έως και 9 )Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες
τα
τελικά
έγγραφα
που
έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και µεριµνά για την παράδοσή τους
στους πολίτες.»
4.11. Τα άρθρα 25, 26, 27,28, 29,30, 31, 32 αναριθµούνται αντίστοιχα σε 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27
Ειδικότερα από το άρθρο 24 έως και το άρθρο 27 του υπο έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, γίνεται αναφορά α) στους υπηρετούντες υπαλλήλους του ∆ήµου µας, β) στις υπό σύσταση νέες θέσεις στον ΟΕΥ,
σύµφωνα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών, γ) στις διατηρούµενες θέσεις
σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1234/τ.β΄/21.5.2013 «Κατάργηση και διατήρηση
κενών οργανικών θέσεων µονίµου προσωπικού στο ∆ήµο Λευκάδας Νοµού
Λευκάδας» καθώς και δ) στις θέσεις οι οποίες συστήθηκαν µε το ΦΕΚ
4422/Β΄/30.12.2016 «Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών θέσεων
προσωπικού πρώην ΝΠ∆∆ στον ΟΕΥ του ∆ήµου» και αφορούν στο προσωπικό που µεταφέρθηκε από το καταργηθέν νοµικό πρόσωπο στο ∆ήµο
(ΦΕΚ 2549/Β΄/18.8.2106 – Κατάργηση ΝΠ∆∆)
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4.12. Στο άρθρο 33 «Προϊστάµενοι Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 732/Β΄/13.3.12 όπως τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 1130/Β΄/10.4.2012) το οποίο αναριθµείται σε άρθρο 28, επαναδιατυπώνονται οι κλάδοι σύµφωνα µε τους οποίους επιλέγονται οι προιστάµενοι
∆/νσεων, Αυτοτελών Τµηµάτων και Τµηµάτων, ως ακολούθως:
1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗMΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού,
ΠΕ Επικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης , ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ22 Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων ή ∆Ε ∆ιοικητικού.
2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Χηµικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος ή
ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης ή ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων.
3. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ή ΤΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ή ∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
4.ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Οικονοµικού –Λογιστικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Οικονοµικού – Λογιστικού ή ΤΕ22 Μονάδων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης .
5. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Χηµικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης ή ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Έργων Υποδοµής ή ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών.
6. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ
Μηχανολόγων Μηχανικών, ή ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων
Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ή ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ
Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ Έργων Υποδοµής
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7. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Οικονοµικού –Λογιστικού ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Κτηνιάτρων ή
ΠΕ Ιχθυολόγων ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Οικονοµικού
– Λογιστικού ή ΤΕ22 Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ΤΕ Τεχνολογίας - Γεωπονίας ή ∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων ή ∆Ε ∆ιοικητικού
8. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης ή ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδοµής ή ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών ∆οµικών Έργων ή
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδοµίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης, ή ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης, ή ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδοµής ή ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών ∆οµικών Έργων ή ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών ή ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ή ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδοµής ή ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών ∆οµικών Έργων ή ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών.
9 ∆ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ,ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού
ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ
Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ22
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού
ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ
Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ22
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Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆Ε ∆ιοικητικού -Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών
Γραµµατέων ή ∆Ε ∆ιοικητικού.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού
ή ΠΕ Νηπιαγωγών ή ΤΕ Νηπιαγωγών ή ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή
ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων ή ∆Ε ∆ιοικητικού ή ∆Ε Βοηθών Βρεφοκόµων Παιδοκόµων ή ∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων, ή ∆Ε Παιδοκόµων Βρεφονηπιοκόµων
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού
ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ22 Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆Ε ∆ιοικητικού -Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων ή ∆Ε ∆ιοικητικού.
10. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού -Λογιστικού ή ΤΕ 22 Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού -Λογιστικού ή ΤΕ22 Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή ∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων ή ∆Ε
∆ιοικητικού.
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού- Λογιστικού ή ΤΕ22 Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή ∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων ή ∆Ε
∆ιοικητικού.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ22 Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων ή ∆Ε ∆ιοικητικού.
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ22 Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων ή ∆Ε ∆ιοικητικού.
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11. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Οικονοµικού - Λογιστικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ Οικονοµικού – Λογιστικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού -Λογιστικού.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Οικονοµικού - Λογιστικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ Οικονοµικού – Λογιστικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού -Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικού -Λογιστικού
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Οικονοµικού - Λογιστικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ Οικονοµικού – Λογιστικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού -Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικού -Λογιστικού
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Οικονοµικού - Λογιστικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ Οικονοµικού – Λογιστικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού -Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικού -Λογιστικού
12. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Χηµικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης ή ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδοµής ή ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών ∆οµικών Έργων ή ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ
Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών.
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Χηµικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης ή ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδοµής ή ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών ∆οµικών Έργων ή ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ
Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών.
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Συγκοινωνιολόγων ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Χηµικών Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδοµής.
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανι-
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κών Παραγωγής και ∆ιοίκησης ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Συγκοινωνιολόγων ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Περιβαλλοντολόγων ή ΠΕ Χηµικών
Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδοµής ή ∆Ε Εργοδηγών.
13. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΠΕ
∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ11 Πληροφορικής ή ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού - Λογιστικού.
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΠΕ
∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ11 Πληροφορικής ή ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού -Λογιστικού ή
ΤΕ22 Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆Ε ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
ή ∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων ή ∆Ε ∆ιοικητικού.
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΠΕ
∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ11 Πληροφορικής ή ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού -Λογιστικού ή
ΤΕ22 Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆Ε ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
ή ∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων ή ∆Ε ∆ιοικητικού.
4.13. Το άρθρο 34 αναριθµείται σε 29 και τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισµού οι ήδη υπηρετούντες στο ∆ήµο Προϊστάµενοι ∆/νσεων, τµηµάτων και Αυτοτελών τµηµάτων, που έχουν επιλεγεί απο το υπηρεσιακό συµβούλιο,
παραµένουν στις θέσεις προϊσταµένων µέχρι την ολοκλήρωση της θητείας για την οποία έχουν επιλεγεί εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
από την ισχύουσα νοµοθεσία
Κενές ή κενούµενες θέσεις προϊσταµένων καλύπτονται στο εξής
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντα Ο.Ε.Υ.
Κατόπιν των παραπάνω τροποποιήσεων ο Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου διαµορφώνεται ως ακολούθως:
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Περιεχόµενα

ΜΕΡΟΣ 1 ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

17

Άρθρο 1 ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΜΕΡΟΣ 1 ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Άρθρο 1 ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστηµένες στην έδρα του ∆ήµου και περιλαµβάνουν
τις
παρακάτω οργανικές µονάδες οµαδοποιηµένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και
αντικειµένου:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ
1. Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµάρχου Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων
2. Νοµική Υπηρεσία
3. Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος
α) Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
β) Γραφείο Περιβάλλοντος
4. Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασµού
β) Γραφείο Αστυνόµευσης
5. Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
α) Γραφείο Προγραµµατισµού και Οργάνωσης
β)Γραφείο Πιστοποίησης & Εφαρµογής Συστηµάτων Ποιότητας Αποτελεσµατικότητας
γ) Γραφείο Πληροφορικής, Επικοινωνιών και ∆ιαφάνειας
δ) Γραφείο Ευρωπαϊκών προγραµµάτων
6. Αυτοτελές Τµήµα Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
α) Γραφείο Ύδρευσης- Άρδευσης
β)Γραφείο Αποχέτευσης
γ)Γραφείο ηλεκτροµηχανολογικής υποστήριξης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών.
δ) Γραφείο Καταναλωτή
7. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαχείρησης Στερεών Αποβλήτων-Καθαριότητας και Πράσινου
που περιλαµβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία
α) Γραφείο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
β) Γραφείο Πράσινου
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης που περιλαµβάνει ειδικότερα τα
παρακάτω γραφεία:
α) Γραφείο Πρωτογενούς Τοµέα
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β) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιοµηχανίας
γ) Γραφείο Τουρισµού

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1. Η ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τµήµα Πολεοδοµίας
β) Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών.
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1. Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Προσχολικής αγωγής
Πολιτισµού και Αθλητισµού που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τµήµα Κοινωνικής Πρόνοιας, Υγείας και Απασχόλησης
β) Τµήµα Προσχολικής Αγωγής
γ) Τµήµα Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου
β) Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Μετανάστευσης
γ) Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού
δ) Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας
2. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τµήµα Προϋπολογισµού και Λογιστηρίου
β) Τµήµα Προµηθειών και Αποθήκης Υλικών
γ) Τµήµα Εσόδων, Περιουσίας και Ταµείου
3. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω
διοικητικές ενότητες:
α) Τµήµα Τεχνικών Έργων
β) Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
γ) Τµήµα ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων.
4. ∆ιεύθυνση ΚΕΠ που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
α) Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών
β) Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
Άρθρο 2 ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες του ∆ήµου είναι εγκατεστηµένες στην έδρα
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δηµοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δηµοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότητας1
και περιλαµβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις ή Τµήµατα των Κεντρικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΚΑΡΥΑΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
1. Γραφείο ΚΕΠ.
2. Γραφείο ∆ιοικητικών – Οικονοµικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΙΣ ∆.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ
1. Γραφείο ∆ιοικητικών – Οικονοµικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
ΜΕΡΟΣ 2 ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1: ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ
Άρθρο 3 Αρµοδιότητες Γενικού Γραµµατέα

Ο Γενικός Γραµµατέας υποστηρίζει το ∆ήµαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα
υλοποιώντας τις αρµοδιότητες που του εκχωρεί ο ∆ήµαρχος µε απόφασή του. Οι
αρµοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισµό των δηµοτικών υπηρεσιών,
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µε αποδοτικό τρόπο η αποτελεσµατικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραµµάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του ∆ήµου. Στις αρµοδιότητες του περιλαµβάνεται και ο έλεγχος της διοικητικής δράσης όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου, ώστε να προλαµβάνονται και να
αποκαθίστανται διοικητικές και οργανωτικές δυσλειτουργίες και για την διερεύνηση
καταγγελιών των πολιτών. Επίσης υποχρεούται να υποβάλλει ανά τρίµηνο αναλυτική
έκθεση στον ∆ήµαρχο για κάθε οργανική µονάδα ξεχωριστά.
Ειδικότερα ο Γενικός Γραµµατέας:
1. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες
του ∆ήµου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία µε τους αντίστοιχους προϊσταµένους.
2. Μεριµνά για την επεξεργασία από τις αρµόδιες υπηρεσίες των θεµάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύµφωνα µε
την ηµερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον
Πρόεδρό τους.
3. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρµογής των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της
Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου.
4. Συµµετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των
Ετησίων Προγραµµάτων ∆ράσης του ∆ήµου και παρακολουθεί την επίτευξη
των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραµµάτων
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που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του ∆ήµου.
5. Μεριµνά για την έγκαιρη ετοιµασία των περιοδικών απολογισµών δράσης του ∆ήµου σύµφωνα προς τα αντίστοιχα προγράµµατα ή τις συγκεκριµένες αποφάσεις
και ενηµερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.
6. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δηµιουργείται στο ∆ήµο και µεριµνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικής δράσης των υπηρεσιών του ∆ήµου, την
προσαρµογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη
βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναµικού και των τεχνικών µέσων του
∆ήµου
7. ∆ύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συµβούλια στα
οποία µετέχουν µε εκπροσώπους τους το σύνολο ή µέρος (ανάλογα µε οµοιογενή θεµατικά αντικείµενα) των υπηρεσιών του ∆ήµου.
8. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νοµικών προσώπων του ∆ήµου και
συνεργάζεται µε τις διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρµόνιση των
αποτελεσµάτων από την δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους του ∆ήµου.
9. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών µε ή χωρίς αποδοχές και µετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του ∆ήµου.
10. Υπογράφει έγγραφα σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο ∆ήµαρχος.
Άρθρο 4 Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου ∆ηµάρχου, Επικοινωνίας και
∆ηµοσίων Σχέσεων

Το Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τον ∆ήµαρχο και
ιδίως:
1) Προγραµµατίζει, οργανώνει και ρυθµίζει τις συναντήσεις του ∆ηµάρχου.
2) ∆ιεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του ∆ηµάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.
3) Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του ∆ήµου προς χρήση του ∆ηµάρχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ∆ηµάρχου.
4) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών.
5) Σχεδιάζει και εισηγείται τη επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του ∆ήµου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και προωθεί
την εφαρµογή των προγραµµάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για
την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.
6) Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του ∆ήµου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ, καθώς και προγράµµατα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο ∆ήµος.
7) Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρµόζει προγράµµατα ενηµέρωσης των πολιτών για
τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του ∆ήµου µε γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συµφερόντων.
8) Παρακολουθεί συστηµατικά τα δηµοσιεύµατα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά
µε τις δραστηριότητες του ∆ήµου και ενηµερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης
και τις υπηρεσίες του ∆ήµου. Τηρεί αρχείο των δηµοσιεύσεων καθώς και των
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σχετικών απαντήσεων του ∆ήµου.
9) ∆ιαχειρίζεται τις σχέσεις του ∆ήµου µε τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης και επιµελείται των δηµοσιευµάτων και των δελτίων
τύπου του ∆ήµου.
10) Επιµελείται των ενηµερωτικών εκδόσεων ή εκποµπών του ∆ήµου στα ΜΜΕ.
11) Λειτουργεί τηλεφωνικές γραµµές επικοινωνίας πολιτών µε το ∆ήµο για την υποδοχή παραπόνων ή παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες.
Άρθρο 5 Αρµοδιότητες Νοµικής Υπηρεσίας

Παρέχει νοµική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του ∆ήµου και τις δηµοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων/ στόχων/ συµφερόντων του ∆ήµου και ειδικότερα:
1) Παρέχει νοµικές συµβουλές και γνωµοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του ∆ήµου (∆ηµοτικό Συµβούλιο, Επιτροπές, ∆ήµαρχος κλπ) διασφαλίζοντας
το νοµότυπο των πράξεων του ∆ήµου.
2) Παρέχει νοµικές συµβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί µέρους υπηρεσίες
του ∆ήµου, καθώς και στα ιδρύµατα και στα άλλα νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου,
για την διασφάλιση του νοµότυπου των δράσεων τους.
3) Επεξεργάζεται και γνωµοδοτεί για πράξεις της δηµόσιας διοίκησης που αφορούν το ∆ήµο.
4) Επεξεργάζεται και ελέγχει νοµικά όλες τις συµβάσεις που συνάπτει ο ∆ήµος µε τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του ∆ήµου για την ανάθεση έργων, προµηθειών
και υπηρεσιών σε τρίτους.
5) Εκπροσωπεί τον ∆ήµο σε νοµικές υποθέσεις εντός και εκτός των ∆ικαστηρίων
και των ∆ιοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συµφερόντων του ∆ήµου.
6) Παρακολουθεί την σχετική νοµοθεσία και νοµολογία και τηρεί και επικαιροποιεί
αρχείο µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις που ενδιαφέρουν το ∆ήµο.
7) Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νοµικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 6. Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος
Θέµατα περιβάλλοντος
1) Σχεδιάζει, προγραµµατίζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων, δράσεων και µέτρων για την προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του ∆ήµου.
2) Μεριµνά για την πρόληψη και την καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιοχή του ∆ήµου.
3) Παρακολουθεί την εφαρµογή των ρυθµίσεων που αφορούν τις προστατευόµενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του ∆ήµου, σε συνεργασία και µε
άλλες αρµόδιες υπηρεσίες.
4) Συµµετέχει στην κατάρτιση των Τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
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5) Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθµιση θεµάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέµατα αυτά αφορούν ιδίως:
(α)

Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.

(β)

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

(γ)

Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.

(δ)

Την παροχή γνώµης για τον καθορισµό βιοµηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α΄), σε συνεργασία µε την
υπηρεσία Πολεοδοµίας και την υπηρεσία Φυσικών πόρων, Ενέργειας
και Βιοµηχανίας.

(ε)

Την παρακολούθηση προγραµµάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (π.χ. του προγράµµατος Καθαρές
Ακτές – Καθαρές Θάλασσες).

(στ) Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων για την προστασία
των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες,
νοµείς και επικαρπωτές, προς καθαρισµό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισµών και
σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης των υποχρέων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισµό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την
ισόποση σχετική δαπάνη του ∆ήµου.
Αρµοδιότητες διαχείρισης Κοιµητηρίων
6) Τηρεί τις διαδικασίες ίδρυσης , επέκτασης και λειτουργίας των δηµοτικών
κοιµητηρίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισµούς λειτουργίας του ∆ήµου.
7) Μεριµνά για τη δηµιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών,
καθώς και για τη χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.
8) Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε
είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των δηµοτικών κοιµητηρίων.
9) Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται µε τις οικονοµικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιµητηρίων και συνεργάζεται µε
τις οικονοµικές υπηρεσίες του ∆ήµου για την απόδοση των εισπραττοµένων
ποσών.
10)

Εφαρµόζει τους κανονισµούς λειτουργίας των κοιµητηρίων που αφορούν στην
κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδοµών
Αρµοδιότητες διαχείρισης δηµοτικών σφαγείων
11) Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δηµοτικών σφαγείων σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισµούς λειτουργίας του ∆ήµου.
12) Μεριµνά για την εξασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών υγιεινής στα δηµοτικά σφαγεία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
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13) Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε
είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των δηµοτικών σφαγείων.
14) Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται µε τις οικονοµικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των σφαγείων και συνεργάζεται µε
τις οικονοµικές υπηρεσίες του ∆ήµου για την απόδοση των εισπραττοµένων
ποσών.
15) Μεριµνά για την καθαριότητα των χώρων των σφαγείων καθώς και για τη
συντήρηση των κάθε είδους υποδοµών και τεχνικών εγκαταστάσεων των
σφαγείων.
Αρµοδιότητες Γραφείου Πολιτικής προστασίας
16) Στο πλαίσιο του Τµήµατος λειτουργεί Γραφείο Πολιτικής Προστασίας το οποίο
είναι αρµόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασµού, το συντονισµό
δράσεων για την πρόσληψη, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του ∆ήµου. Ειδικότερα το Γραφείο:
(α) ∆ιατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασµό της πολιτικής προστασίας της
περιοχής του ∆ήµου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού και
µεριµνά για την εφαρµογή των σχετικών προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού.
(β) Υποστηρίζει το συντονισµό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των
καταστροφών που συµβαίνουν στην περιοχή του ∆ήµου.
(γ) Μεριµνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για την πρόσληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του ∆ήµου
(δ) Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για
την
προστασία των δασικών περιοχών του ∆ήµου, συµµετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την
αποκατάσταση των δασών.
Άρθρο 7 Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
Το Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας είναι αρµόδιο για την αποτελεσµατική και αποδοτική άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί µε το άρθρο 1
του Νόµου 3731/2008, όπως αυτό ισχύει.
(1)

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

(2)

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

(3)

Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία
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και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές, για
τη χρήση και λειτουργία των δηµοτικών αγορών, των εµποροπανηγύρεων,
των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.
(4)

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

(5)

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήµιση,
καθώς και τον έλεγχο της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και
προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφηµιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί
µε τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από τις δηµοτικές αρχές.

(6)

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

(7)

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

(8)

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών,
τη στάση και στάθµευση των οχηµάτων, στην επιβολή των διοικητικών µέτρων
του άρθρου 103 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνοµη στάθµευση
οχηµάτων, καθώς και την εφαρµογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην
κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδροµους, πλατείες, πεζοδρόµια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκποµπή θορύβων από αυτά. Οι αρµοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση, και από την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιµενικό Σώµα. Όταν κατά την άσκηση τους επιλαµβάνονται η ∆ηµοτική Αστυνοµία και η Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα, ταυτόχρονα, το συντονισµό έχει η Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα, κατά περίπτωση.

(9)

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων και εφαρµόζει την νόµιµη διαδικασία για τα
εγκαταλελειµµένα οχήµατα και µετά την ολοκλήρωσή της ενηµερώνει την
∆νση οικονοµικών υπηρεσιών για να κινήσει την διαδικασία απόσυρσης.

(10) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν
έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δηµοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη µέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.
(11) Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστηµάτων και
επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δηµοτικές αρχές.
(12) Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους οργανωµένους από τους
∆ήµους χώρους προσωρινής εγκατάστασης µετακινούµενων πληθυσµιακών
οµάδων.
(13) Συµµετέχει στην εφαρµογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας.
(14) Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά µε την εφαρµογή της
τουριστικής νοµοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων, θεώρηση τιµοκαταλόγων των δωµατίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυµάτων) στις περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νοµούς ή
νησιά όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες του EOT.
(15) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.
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(16) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές
αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης
φύσεως διοικητικών µέτρων που προβλέπονται από αυτές.
(17) Προστατεύει τη δηµοτική και κοινοτική περιουσία.
(18) ∆ιενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για
την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του ∆ήµου και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής
αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας.
(19) Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου ∆ήµου ή άλλων ∆ηµοτικών ή
∆ηµοσίων Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου ∆ήµου.
(20) Αφαιρεί την άδεια οικοδοµής για οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων του Αυτοτελούς Τµήµατος της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας είναι οι εξής:
(α) Αρµοδιότητες Γραφείου Επιχειρησιακού Σχεδιασµού
1) Συγκεντρώνει και µελετά τις επιστηµονικές και τεχνικές µεθόδους για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και την αξιολόγηση
της απόδοσής της.
2) Σχεδιάζει όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε τον επιχειρησιακό σχεδιασµό,
την τακτική και µεθοδολογία δράσης και την αποτελεσµατικότητα του έργου
της δηµοτικής αστυνοµίας (µέθοδοι αστυνόµευσης, κανόνες και µέτρα αστυνοµικής τακτικής και πρακτικής, µέθοδοι αξιοποίησης προσωπικού, στολές
προσωπικού κλπ).
3) Σχεδιάζει και εισηγείται κανονισµούς για τη λειτουργία και τον τρόπο δράσης
της δηµοτικής αστυνοµίας.
4) Τηρεί αρχείο αναφορών / δελτίων συµβάντων και επεξεργάζεται στατιστικά
στοιχεία για τη δράση και τα αποτελέσµατα από την αξιοποίηση της δηµοτικής
αστυνοµίας.
5) Υποδέχεται τις αναφορές / δελτία συµβάντων, τις αξιολογεί σε συνεργασία µε
το Γραφείο Αστυνόµευσης και µεριµνά για την ενηµέρωση των δηµοτικών υπηρεσιών ή και άλλων δηµόσιων υπηρεσιών, όταν απαιτείται, για τις περαιτέρω ενέργειες.
6) Καθοδηγεί το Γραφείο Αστυνόµευσης για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιστατικών ή συµβάντων
7) Συνεργάζεται µε άλλους αρµόδιους φορείς για τη λήψη των αναγκαίων νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων προς αντιµετώπιση των προβληµάτων που
σχετίζονται µε το αντικείµενο της δηµοτικής αστυνοµίας.
8) Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά µε το αντικείµενο της δηµοτικής αστυνοµίας, τηρεί σχετικά αρχεία, συνεργάζεται µε το
Γραφείο Αστυνόµευσης και συµµετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών µέτρων
και αποφάσεων λαµβάνονται.
9) Μεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού για το αντικείµενο και το έργο της δηµοτικής αστυνοµίας.
10) Μεριµνά για την εκπαίδευση του προσωπικού της δηµοτικής αστυνοµίας.
11) Μεριµνά για την εξασφάλιση και συντήρηση των τεχνικών µέσων, καθώς και
του ιµατισµού και των λοιπών εφοδίων του προσωπικού της δηµοτικής αστυ-

- 25 -

νοµίας.
(β) Αρµοδιότητες Γραφείου Αστυνόµευσης
1) Συγκροτεί τις περιπόλους και τις οµάδες αστυνοµικής ενέργειας σύµφωνα µε
τους κανονισµούς και τις οδηγίες του Γραφείου Επιχειρησιακού Σχεδιασµού.
2) ∆ιενεργεί όλες τις αστυνοµικής φύσεως ενέργειες (περίπολοι, έρευνες, έλεγχοι
κλπ) σύµφωνα µε το αντικείµενο της δηµοτικής αστυνοµίας και τους σχετικούς
κανονισµούς.
3) Συµπληρώνει αναφορές και δελτία συµβάντων για τα αποτελέσµατα της αστυνοµικής δράσης, τα αξιολογεί και ενηµερώνει σχετικά το Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασµού.
4) Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των πολιτών σχετικά µε το αντικείµενο της δηµοτικής αστυνοµίας, ενηµερώνει σχετικά το Γραφείο Επιχειρησιακού
Σχεδιασµού και συµµετέχει στην διαχείριση όσων σχετικών µέτρων και αποφάσεων λαµβάνονται.
5) Μεριµνά για τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών συντήρησης των τεχνικών
µέσων και εφοδίων που χρησιµοποιεί η δηµοτική αστυνοµία.
Άρθρο 8 Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Το Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του
∆ήµου είναι αρµόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και
των νοµικών προσώπων του ∆ήµου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης
και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
και των Ετησίων Προγραµµάτων ∆ράσης, την παρακολούθηση της ποιότητας, αποτελεσµατικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του ∆ήµου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του, για το σχεδιασµό και την εφαρµογή συστηµάτων και διαδικασιών
που επιδιώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του ∆ήµου
προς τρίτους και τον σχεδιασµό και την παρακολούθηση της εφαρµογής των εσωτερικών οργανωτικών συστηµάτων του ∆ήµου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυµητού επιπέδου ποιότητας και αποτελεσµατικότητας των παρεχοµένων κάθε είδους υπηρεσιών.
Την µελέτη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση εξοπλισµού των συστηµάτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του ∆ήµου περιλαµβανοµένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κοµβικό Σηµείο Επαφής) του
∆ήµου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄ 166), την ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού και την εφαρµογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζουν την διαφάνεια στις σχέσεις του δήµου προς τρίτους, την έρευνα
των δυνατοτήτων ένταξης δράσεων του ∆ήµου σε σχετικά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράµµατα.
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους γραφείων του Τµήµατος Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης, Πληροφορικής είναι οι εξής:
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(α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Οργάνωσης
(Αρµοδιότητες µελετών και έρευνας)
1) Κωδικοποιεί την Νοµοθεσία, ενηµερώνει τα Γραφεία µε την οργάνωση κατάλληλων διαδικασιών.
2) Συγκεντρώνει υλικό υλικού και τηρεί αρχείο του Τµήµατος.
3) Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκµηριώνει και ενηµερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δηµογραφικά, οικονοµικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη του ∆ήµου, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς
και τις υπηρεσίες του ∆ήµου.
4) Συγκεντρώνει και τεκµηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση
που είναι απαραίτητη για τη διαµόρφωση των προγραµµάτων ανάπτυξης του
∆ήµου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές µελέτες, µελέτες και θέµατα της Αυτοδιοίκησης, νοµοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και
τους στόχους του ∆ήµου κλπ).
5) Μεριµνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των δηµοτών και συγκεντρώνει και τεκµηριώνει προτάσεις για επεµβάσεις (έργα, ενέργειες, προγράµµατα) που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των δηµοτών.
6) Μεριµνά για την εκπόνηση ερευνών και µελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του ∆ήµου, τη διερεύνηση της σκοπιµότητας αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και µέτρων.
7) Μελετά και εισηγείται για τη σκοπιµότητα σύστασης, τροποποίησης του αντικειµένου ή κατάργησης των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου.
8) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής του ∆ήµου, µε την αξιοποίηση των τοπικών
φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, την αξιοποίηση
της δηµοτικής περιουσίας και τη δηµιουργία και διαχείριση υποδοµών στήριξης της τοπικής οικονοµίας.
9) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων, που ενσωµατώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών µέτρων υπέρ των γυναικών στις προτάσεις του ∆ήµου στα εθνικά και συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.
10) Συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο ∆ήµος
για την εναρµόνιση των προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης της περιοχής του ∆ήµου µε τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράµµατα της Περιφέρειας,
σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου.
11) Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην εφαρµογή προγραµµάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών (δοµηµένο περιβάλλον) στην
περιοχή του ∆ήµου, µε στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών
ποιότητας ζωής.
12) ∆ιερευνά και ενηµερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του ∆ήµου για τις
πιθανές πηγές χρηµατοδότησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων του ∆ήµου (προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ, προγράµµατα της ΕΕ,
εθνικά προγράµµατα, έργα Σ∆ΙΤ, έργα αυτοχρηµατοδοτούµενα κλπ).
13) Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του ∆ήµου και των
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Νοµικών Προσώπων του και την οµάδα έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται για τη σύνταξη του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του
επιχειρησιακού προγράµµατος και των Ετησίων Προγραµµάτων ∆ράσης, στα
οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραµµα.
14) Μεριµνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων
του ∆ήµου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράµµατα, για την παρακολούθηση
της υλοποίησής τους και τη σχετική ενηµέρωση των αρµοδίων Αρχών, σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου.
15) Υποστηρίζει το ∆ήµαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου
και των Νοµικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάµεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο ∆ήµαρχο. Εισηγείται
την ενδεχόµενη αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µετά την ενδιάµεση αξιολόγησή του.
16) Με σκοπό την αντικειµενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, διαµορφώνει τους κατάλληλους δείκτες αποτελεσµατικότητας,
που επιτρέπουν να εκτιµηθεί ο βαθµός επίτευξης των στόχων σε σχέση µε τα
αποτελέσµατα των δράσεων, καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγµατοποίησης µε τις εκροές των δράσεων.
17) Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράµµατος ∆ράσης του ∆ήµου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών, και το υποβάλλει στην
Εκτελεστική Επιτροπή.
18) Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισµό των Ετησίων Προγραµµάτων ∆ράσης του ∆ήµου. Ειδικότερα (α)
κατά τη διάρκεια εφαρµογής του ετησίου προγράµµατος δράσης του ∆ήµου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
υπηρεσίες, ανά τακτά διαστήµατα που ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµάρχου και (β) πριν από τη σύνταξη του οικονοµικού απολογισµού, υποβάλλει
στη Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση µε τον απολογισµό δράσης του προηγούµενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών.
19) Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραµµατικών και άλλων συµβάσεων µεταξύ του ∆ήµου και άλλων φορέων για την
υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραµµάτων. Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδηµοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του ∆ήµου µε άλλους δηµόσιους φορείς.
20) Παροχή γραµµατειακής υποστήριξης στις αρµοδιότητες του Τµήµατος και τα
γραφεία του(διακίνηση εγγράφων, αρχειοθέτηση, θέµατα προσωπικού κλπ)

(β) Αρµοδιότητες Γραφείου Πιστοποίησης& Εφαρµογής Συστηµάτων Ποιότητας-Αποτελεσµατικότητας
(Αρµοδιότητες αποτελεσµατικότητας και απόδοσης)
1) Σχεδιάζει και εισηγείται συστήµατα και µεθόδους µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών
του Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες κλπ). Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κα-
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νονισµό Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των δηµοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νοµοθεσία. Με σκοπό την αντικειµενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, διαµορφώνει τους κατάλληλους
δείκτες αποτελεσµατικότητας, που επιτρέπουν να εκτιµηθεί ο βαθµός επίτευξης των στόχων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα των δράσεων, καθώς και
κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγµατοποίησης µε τις εκροές των δράσεων
2) ∆ιαµορφώνει και εισηγείται περιοδικούς στόχους για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του ∆ήµου και
των Νοµικών του Προσώπων.
3) Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδοµένα που αναφέρονται στην αποδοτικότητα
και αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, παρακολουθεί την εξέλιξή τους, επεξεργάζεται τα
στοιχεία και εκδίδει ενηµερωτικές αναφορές.
4) ∆ιατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων.
5) Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσµατικής και αποδοτικής λειτουργίας και προωθεί την εφαρµογή τους και σε άλλες υπηρεσίες. Παρακολουθεί την εφαρµογή των καλών πρακτικών και αξιολογεί τα αποτελέσµατά
τους.
6) Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί µέτρα για τη διαρκή βελτίωση της
αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών.
7) Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρµογή συστηµάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης για τις υπηρεσίες του ∆ήµου και µεριµνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστηµάτων διαχείρισης
ποιότητας των επί µέρους λειτουργιών του ∆ήµου.
8) Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραµµάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση της οργάνωσης του ∆ήµου µε στόχο την βελτίωση
της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητάς του.
9) Συνεργάζεται µε τις οικονοµικές υπηρεσίες για τη διαµόρφωση των καταλλήλων συστηµάτων προϋπολογισµού και απολογιστικού ελέγχου των οικονοµικών µεγεθών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, καθώς
και των καταλλήλων συστηµάτων παρακολούθησης του κόστους λειτουργίας των οργανικών µονάδων του ∆ήµου και του κόστους των παραγοµένων
και παρεχοµένων υπηρεσιών του ∆ήµου προς τους πολίτες.
10) Παρακολουθεί και ενηµερώνει µε συγκεκριµένες αναφορές τα όργανα του
∆ήµου σχετικά µε την εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών του ∆ήµου και
των Νοµικών του Προσώπων, καθώς και την εξέλιξη του κόστους λειτουργίας των οργανικών µονάδων και του κόστους των παραγοµένων και
παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
(Αρµοδιότητες ποιότητας και οργάνωσης)
11) Μεριµνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των επί µέρους λειτουργιών του ∆ήµου.
12) Μεριµνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήµατος διασφάλισης
της διαχειριστικής επάρκειας του ∆ήµου στον σχεδιασµό και παραγωγή έρ-
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γων.
13) Μεριµνά για την εκτέλεση των εγκεκριµένων προγραµµάτων έργων και
δράσεων για την βελτίωση της οργάνωσης του ∆ήµου και των Νοµικών του
Προσώπων.
Ειδικότερα µεριµνά για τον σχεδιασµό/ανασχεδιασµό και την εφαρµογή
βελτιωµένων οργανωτικών δοµών, κατανοµής αρµοδιοτήτων, κατανοµής
στελεχιακού δυναµικού, οργανωτικών συστηµάτων, εσωτερικών διαδικασιών και εντύπων.
14) Μεριµνά για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών Κανονισµών του
∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων (Εσωτερικός Κανονισµός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας, Κανονισµοί Παροχής Υπηρεσιών
στους ∆ηµότες κλπ) σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες.
15) Παρακολουθεί την τήρηση και σχεδιάζει και εισηγείται τις τυχόν επικαιροποιήσεις της οργανωτικής δοµής και γενικότερα των διατάξεων του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
16) Μεριµνά για τον προσδιορισµό των αναγκαίων θέσεων εργασίας και τον
προσδιορισµό του αριθµού του προσωπικού ανά θέση εργασίας και οργανωτική µονάδα του ∆ήµου, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και συνεργάζεται µε τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών για τον προγραµµατισµό της κάλυψης των θέσεων (µε νέα στελέχη ή ανακατανοµή των υφισταµένων στελεχών).
17) Παρακολουθεί την καλή εφαρµογή των εγκεκριµένων από τα αρµόδια όργανα εσωτερικών οργανωτικών συστηµάτων, διαδικασιών και κανονισµών
και ενηµερώνει τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις.
18) Μελετά και εισηγείται για τη σκοπιµότητα σύστασης, τροποποίησης του αντικειµένου ή κατάργησης των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου.

(γ) Αρµοδιότητες Γραφείου Πληροφορικής, Επικοινωνιών και ∆ιαφάνειας
(Αρµοδιότητες στρατηγικής και µελετών ΤΠΕ)
1) ∆ιαµορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του ∆ήµου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστηµάτων τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήµατα της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
και διαφάνειας.
2) Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστηµάτων ΤΠΕ
που πρέπει να αξιοποιεί ο ∆ήµος για την υποστήριξη των λειτουργιών του.
3) Προδιαγράφει και εισηγείται την µεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστηµάτων ΤΠΕ και την υλοποίηση µηχανισµών επιχειρησιακής υποστήριξης
των συστηµάτων και των χρηστών των εφαρµογών.
4) Μεριµνά για την µελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστηµάτων ΤΠΕ µε
την αξιοποίηση και εξειδικευµένων τρίτων.
5) Προδιαγράφει τα νέα συστήµατα ή τις νέες λειτουργίες συστηµάτων ΤΠΕ,
παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαµβάνει τα συστήµατα.
(Αρµοδιότητες διαχείρισης συστηµάτων ΤΠΕ)
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6) Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών
τόπων και ιστοσελίδων και εφαρµογών καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες
του ∆ήµου.
7) 7Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδοµένων που τηρούνται στα συστήµατα
ΤΠΕ του ∆ήµου.
8) ∆ιαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρµογές και τις βάσεις δεδοµένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο ∆ήµος για τις ανάγκες του.
9) ∆ιαχειρίζεται το περιεχόµενο των συστηµάτων και της ανάκτησης δεδοµένων
για τα συστήµατα ΤΠΕ που λειτουργούν στο ∆ήµο.
10) Μεριµνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδοµένων σύµφωνα µε σχετικές ανάγκες του ∆ήµου.
11) Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστηµάτων ΤΠΕ του ∆ήµου και µεριµνά για
την παροχή κάθε
12) είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσµατικά τα πληροφοριακά συστήµατα.
13) Μεριµνά για τη λειτουργία σχετικών Helpdesk για τις ανάγκες των χρηστών.
14) Μεριµνά για τη δηµιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης µε την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά
συστήµατα του ∆ήµου.
15) Μεριµνά για την τήρηση των βαθµών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήµατα του ∆ήµου, ώστε να
εξασφαλίζεται η εµπιστευτικότητά τους.
16) Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδοµένων και την βελτίωση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδοµένων του ∆ήµου.
17) ∆ιατηρεί αντίγραφα ασφαλείας των δεδοµένων από όλες τις κρίσιµες εφαρµογές του ∆ήµου.
18) Τηρεί την τεχνική βιβλιοθήκη, αποτελούµενη από τα εγχειρίδια του προµηθευτή των εφαρµογών, βιβλία τεχνικά και περιοδικά του ενδιαφέροντος
του προσωπικού.
19) Τηρεί και ενηµερώνει το «βιβλίο» συµβάντων και βλαβών των εφαρµογών.
20) Τηρεί τη «βιβλιοθήκη» των αποθηκευτικών µέσων.
21) ∆ιερευνά και υλοποιεί προγράµµατα, επιλαµβάνεται της σύνταξη µελετών
και τεχνικών δελτίων για προγράµµατα και δράσεις που χρηµατοδοτούνται
από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους και την παρακολούθηση υλοποίησης
των προγραµµάτων αυτών.
22) Μεριµνά ώστε να τηρούνται όλες οι προβλεπόµενες διαδικασίες για την ενίσχυση της διαφάνεια στα πλαίσια του «Προγράµµατος ∆ιαύγεια».
(Αρµοδιότητες διαχείρισης εξοπλισµού ΤΠΕ)
23) Προσδιορίζει τις ανάγκες των δηµοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισµό πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισµού αυτού σε αναβάθµιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράµµατα και προβαίνει
στις αναγκαίες ενέργειες για την προµήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού.
24) Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την
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µεθοδολογία προµήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισµού
πληροφορικής και επικοινωνιών.
25) Μεριµνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του
αναγκαίου εξοπλισµού ΤΠΕ.
26) Μεριµνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών και περιφερειακών συστηµάτων.
27) Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των
συστηµάτων ΤΠΕ και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων
αυτών.
28) Μεριµνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισµού ΤΠΕ του ∆ήµου.
(Αρµοδιότητες διαφάνειας)
29) Μεριµνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δηµοτών και κάθε τρίτου
σε πληροφορίες που έχουν σχέση µε την δοµή, την οργάνωση και τις αρµοδιότητες των δηµοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισµούς τις
διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το ∆ήµο υπηρεσιών στους
δηµότες.
30) Μεριµνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δηµοτών για κάθε είδους
προγράµµατα και δράσεις που σχεδιάζει ο ∆ήµος και απευθύνονται στους
δηµότες και µεριµνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης
των δηµοτών στις δραστηριότητες αυτές.
31) Μεριµνά για την πληροφόρηση των δηµοτών σχετικά µε απολογιστικά
στοιχεία που αφορούν εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραµµάτων και έργων που αναλαµβάνει και προωθεί ο ∆ήµος.
32) Σχεδιάζει ειδικά προγράµµατα πληροφόρησης των δηµοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του ∆ήµου και µεριµνά για την
πραγµατοποίησή τους.
33) Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη
και ηλεκτρονική
µορφή:
(α) Χάρτας ∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων δηµοτών και κατοίκων,
(β) Οδηγού του ∆ηµότη για τις παρεχόµενες υπηρεσίες του ∆ήµου,
(γ) Κανονισµού πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισµού ∆ιαβούλευσης.
(Γενικές Αρµοδιότητες ΤΠΕ)
34) Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κοµβικό Σηµείο Επαφής) του ∆ήµου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ
Α΄166)
(δ) Αρµοδιότητες Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων
1) Συλλογή πληροφοριών µέσω έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου και έρευνα για
δυνατότητα ένταξης του ∆ήµου σε συγχρηµατοδοτούµενα ευρωπαϊκά ή τοµεακά προγράµµατα, αξιολόγηση αυτών µε στόχο την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, έργων νέας Τεχνολογίας ή κοινωφελών δράσεων.
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2) Αναζήτηση συνεργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό για την αξιοποίηση
ευρωπαϊκών προγραµµάτων χρηµατοδότησης έργων και δράσεων.
3) Ενηµερώνει τη ∆ηµοτική Αρχή, τις αρµόδιες υπηρεσίες και κοινωνικούς
φορείς για τα ευρωπαϊκά προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούν αναπτυξιακά τεχνικά έργα, έργα νέας τεχνολογίας, δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα
ή προβολής της πόλης, υποστηρίζει τις αρµόδιες υπηρεσίες ή φορείς στον
σχεδιασµό και στη σύνταξη της πρότασης, στη σύνταξη Τεχνικών ∆ελτίων
Έργου ή ∆ράσης και στη διεκπεραίωση της διαδικασίας έγκρισης της πρότασης. Καταθέτει τις σχετικές αιτήσεις συµµετοχής και συντάσσει τους σχετικούς φακέλους συνεπικουρούµενο από τις εκάστοτε αρµόδιες δηµοτικές
υπηρεσίες.
4) Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες για την ωρίµανση των έργων και
δράσεων προς χρηµατοδότηση.
5) Παρακολούθηση υλοποίησης των ενταγµένων σε συγχρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα έργων και δράσεων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες
6) Τηρεί α ρχείο των προγραµµάτων µε συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας
7) Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στην υφιστάµενη
κατάσταση των κοινωνικών υποδοµών (Απασχόλησης, Πρόνοιας, Υγείας,
Παιδείας, Επιµόρφωσης, Πολιτισµού κ.α.) ανά κοινωνική οµάδα. Αξιοποίηση αυτών των στοιχείων µε την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και δράσεων µέσω συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.
8) Εκπόνηση ερευνών και µελετών σχετικών µε τις κοινωνικές υποδοµές.
9) Οργάνωση ηµερίδων ενηµέρωσης ή εντύπων επιµόρφωσης στο πλαίσιο
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.
10) ∆ιενέργεια διαγωνισµών µελετών, έργων, προµηθειών, υπηρεσιών στα
πλαίσια ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
11) Συµµετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων ή φορέων µε στόχο την ενηµέρωση, επιµόρφωση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
Άρθρο 9 Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Ύδρευσης-Άρδευσης και
Αποχέτευσης
α) Γραφεία Υδρευσης – Αρδευσης - Αποχέτευσης
1) Εποπτεύει και ελέγχει την λειτουργία των συστηµάτων Ύδρευσης, Άρδευσης
και Αποχέτευσης και µεριµνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
2) Μεριµνά για την επισκευή, την συντήρηση και την καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιµου και ακαθάρτου νερού (γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης, υδατοδεξαµενές, δίκτυο άρδευσης, δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός καθαρισµός κλπ).
3) Προγραµµατίζει, εισηγείται, σχεδιάζει , µεριµνά και συνεργάζεται µε την ∆νση
τεχνικών υπηρεσιών για την σύνταξη µελετών έργων, εργασιών και προµηθειών και κατασκευή έργων επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης,
άρδευσης και αποχέτευσης του ∆ήµου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων
επεξεργασίας νερού.
β) Γραφείο Ηλεκτροµηχανολογικών Εργων & Συγκοινωνιών
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Μεριµνά για την συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτροµηχανολογικού
εξοπλισµού και των κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων των συστηµάτων ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης.
γ) Γραφείο Καταναλωτή
Μεριµνά για τον έλεγχο και την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους
υδροµετρητές και ενηµερώνει σχετικά τις Οικονοµικές Υπηρεσίες για την είσπραξη του αντιτίµου των καταναλώσεων.

Άρθρο 10 Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων- Καθαριότητας και Πράσινου
α) Γραφείο ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Καθαριότητας
(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και εποπτείας)
1) Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος συλλογής και
µεταφοράς και µεριµνά για την έκδοση της προβλεπόµενης άδειας
συλλογής και µεταφοράς.
2) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστηµάτων
και µέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκοµιδής
και µεταφοράς των απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων υλικών,
καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου.
3) Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες
ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών µέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω
λειτουργιών (οχήµατα, τεχνικά µέσα, κάδοι
κλπ).
4) Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση
των λειτουργιών της καθαριότητας και διαµορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
5) ∆ιαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας (αποκοµιδή απορριµµάτων, ανακυκλώσιµων υλικών, οδοκαθαρισµός, ειδικά συνεργεία κλπ).
6) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και
στελέχωση των διαφόρων συνεργείων και εισηγείται προγράµµατα
αναγκών ανθρώπινου δυναµικού.
7) Προσδιορίζει τα σηµεία και µεριµνά για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων και κάδων ανακύκλωσης.
8) Παρακολουθεί την κανονική εφαρµογή των προγραµµάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσµάτων των
σχετικών εργασιών.
9) Παρακολουθεί την διαθεσιµότητα των τεχνικών µέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών και συνεργάζεται µε το Γραφείο
Συντήρησης Οχηµάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών
µέσων που διαθέτει ο ∆ήµος.
10) Παρακολουθεί την διαθεσιµότητα των χώρων εναπόθεσης στερεών
αποβλήτων και ενηµερώνει την ∆νση τεχνικών υπηρεσιών.
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11) Καταρτίζει και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού του Τµήµατος.
12) Συµµετέχει στην κατάρτιση των Τοπικων σχεδίων διαχείρισης στερεών
αποβλήτων
13).Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρµογή συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων
στην περιοχή του ∆ήµου (συστήµατα και προγράµµατα ανακύκλωσης).
(Αρµοδιότητες αποκοµιδής απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών )
14) ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα και συγκροτεί τα
συνεργεία για την αποκοµιδή των αστικών απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών και την µεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
15) ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο της
αποκοµιδής των αστικών απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων
υλικών και την µεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
16) Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχηµάτων και τεχνικών µέσων που χρησιµοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τµήµατος.
17) Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση
των προγραµµάτων αποκοµιδής των απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών.
18) Μεριµνά για το πλύσιµο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των
κάδων και των απορριµµατοδοχείων συγκέντρωσης των απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών.
19) ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο του
καθαρισµού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του
∆ήµου και της συγκέντρωσης των απορριµµάτων σε χώρους µεταφόρτωσης.
20) Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεµφερείς εργασίες όπως η
περισυλλογή ογκωδών αντικειµένων, ο καθαρισµός από παράνοµες αφίσες και διαφηµίσεις, ο καθαρισµός εγκαταλελειµµένων οικιών κλπ.
β) Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου
(Αρµοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου)
21) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστηµάτων
και µέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής
συντήρησης των χώρων πρασίνου του ∆ήµου.
22) Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες
ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών µέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών
της συντήρησης των χώρων πρασίνου του ∆ήµου (τεχνικά µέσα, εργαλεία, λιπάσµατα, φάρµακα κλπ).
23) ∆ιαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου (φυτεύσεις, λίπανση, πότισµα, κλάδεµα κλπ).
24) ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα και συγκροτεί τα
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συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και
κηποτεχνίας.
25) ∆ιενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο της
συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
26) Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών µέσων που χρησιµοποιούν τα συνεργεία του Τµήµατος.
27) Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση
των προγραµµάτων πρασίνου του Τµήµατος.
28) Μεριµνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, των χώρων των κοιµητηρίων καθώς και για τη συντήρηση του πρασίνου των κοιµητηρίων.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 11 Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης
Το Αυτοτελές Τµήµα Οικονοµικής Ανάπτυξης είναι αρµόδιο για τη προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας
στην περιοχή του ∆ήµου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσµου για την βελτίωση
των µεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εµπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του ∆ήµου, την παρακολούθηση και εποπτεία στους τοµείς
της αξιοποίησης των φυσικών πόρων, της ενέργειας και της βιοµηχανίας, την προστασία του καταναλωτή, και την εφαρµογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης. Οι
συγκεκριµένες αρµοδιότητες του Τµήµατος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους γραφείων του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης είναι οι εξής:
1. Αρµοδιότητες Γραφείου Πρωτογενούς Τοµέα
1.1Αρµοδιότητες Αγροτικής Παραγωγής:
(Αρµοδιότητες στον τοµέα της φυτικής παραγωγής)
1) Ερευνά και µελετά κάθε θέµα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού πληθυσµού στις εστίες του.
2) Μεριµνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίµηση και παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής.
3) Μεριµνά για την προστασία της γεωργικής γης από άλλες χρήσεις και ιδιαίτερα
αυτής µε υψηλή παραγωγικότητα, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες πολεοδοµίας και
περιβάλλοντος.
4) Προωθεί προγράµµατα εγκατάστασης νέων αγροτών και µεριµνά για τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία µε την υπηρεσία Τουρισµού.
5) Προωθεί τη συγκρότηση οµάδων παραγωγών και µεριµνά για τη στήριξή τους
για την αντιµετώπιση οικονοµικών και διαρθρωτικών θεµάτων σύµφωνα µε την
ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. Μεριµνά για την αντιµετώπιση των τεχνικών, οικονοµικών και διαρθρωτικών προβληµάτων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.
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6) Τηρεί µητρώο αγροτών και αγροτικών εκµεταλλεύσεων, µε βάση το µητρώο του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
7) Εκτιµά και παρακολουθεί τη γεωργική παραγωγή, τις απολαµβανόµενες από
τους παραγωγούς τιµές γεωργικών προϊόντων και την πορεία των αγορών των γεωργικών προϊόντων και µεριµνά για τη λήψη αντιπροσωπευτικών τιµών προϊόντων.
8) Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία για τη µελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως αυτών που
σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα
βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
9) Εισηγείται για σύσταση, κατάργηση και συγχώνευση των Τοπικών Οργανισµών
Εγγείων Βελτιώσεων. Ασκεί εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών ∆ιοικουσών Επιτροπών (Π.∆.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
10) Συνεργάζεται µε ιδρύµατα έρευνας της αγροτικής παραγωγής, ενηµερώνει τον
αγροτικό πληθυσµό για τις βελτιωµένες µεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των
εκµεταλλεύσεων για την αντιµετώπιση τεχνικών, οικονοµικών και διαρθρωτικώνπροβληµάτων, στο πλαίσιο των προγραµµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και µεριµνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσµο, µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων, γνώσεων για την εφαρµογή βελτιωµένων µεθόδων καλλιέργειας.
11) Μεριµνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στο
πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.
12) Καθορίζει ζώνες προστασίας και µεριµνά για την καταστροφή σε αυτές των
παρανόµων καλλιεργειών.
13) Μεριµνά για ζητήµατα ανάπτυξης της αµπελουργίας και ιδίως:
i. Εισηγείται την χορήγηση αδειών αναφύτευσης αµπελώνων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
ii. Μεριµνά για την παροχή του απαραίτητου άνοσου πολλαπλαστικού υλικού αµπέλου εγκατάστασης και εµβολιοληψίας.
iii. Παρακολουθεί και ελέγχει τη διακίνηση οίνου.
14) Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή µεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων λιανικής πώλησης αγροτικών φαρµακευτικών προϊόντων.
15) Γνωµοδοτεί για το ετήσιο πρόγραµµα δασοπονίας στα όρια του ∆ήµου, που
καταρτίζουν οι οικείες δασικές υπηρεσίες.
(Αρµοδιότητες στον τοµέα της ζωικής παραγωγής)
16) Ερευνά και µελετά κάθε θέµα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και
τη διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσµού στις εστίες του.
17) Μεριµνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίµηση και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής.
18) Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία για τη µελέτη και την εκτέλεση έργων
τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν τη κτηνοτροφία όπως π.χ τα
έργα βελτίωσης βοσκοτόπων.
19) Μεριµνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων.
20) Συνεργάζεται µε ιδρύµατα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής, ενηµερώνει τον αγροτικό πληθυσµό για τις βελτιωµένες µεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων για την αντιµετώπιση τεχνικών, οικονο-
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µικών και διαρθρωτικών προβληµάτων, στο πλαίσιο των προγραµµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και µεριµνά για
την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσµο, µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων,
γνώσεων για την εφαρµογή βελτιωµένων µεθόδων κτηνοτροφικής παραγωγής.
21) Μεριµνά για την εφαρµογή και τον έλεγχο του συστήµατος αναγνώρισης και
καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του ∆ήµου(ενώτια για την ατοµική αναγνώριση
των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατοµικών
µητρώων).
22) Μεριµνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δηµιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ).
23) Εισηγείται για την χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων και εγκαταστάσεων που σχετίζονται µε το εµπόριο ή την αξιοποίηση ζώων (καταστήµατα διατήρησης, εµπορίας και διακίνησης ζώων, καταστήµατα πώλησης σκύλων ή γατών,κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα που µεταφέρουν ζώα, ζωολογικοί κήποι).
24) Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή µεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων.
25) Εφαρµόζει, οργανώνει και εποπτεύει την τεχνητή σπερµατέγχυση και τον συγχρονισµό του οίστρου των ζώων.
26) Γνωµατεύει για την υγειονοµική καταλληλότητα των ζώων, όταν πρόκειται για
πλανόδια έκθεση ζώων.
27) Εισηγείται για την χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου
για τα παραγωγικά ζώα, ειδικής άδειας για την αποθήκευση φαρµακευτικών κτηνιατρικών προϊόντων και αδειών λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών τα οποία και εποπτεύει.
28) Εφαρµόζει προγράµµατα για την καταπολέµηση λοιµωδών και παρασιτικών
νοσηµάτων ζώων, σε συνεργασία µε την υπηρεσία ∆ηµ. Υγείας για τα νοσήµατα
που µεταδίδονται και στον άνθρωπο.
29) Επιβάλλει ή αίρει υγειονοµικά µέτρα, λόγω εµφάνισης βαριάς επιζωοτίας για
την έκδοση πιστοποιητικών προς µεταφορά ζώων.
1.2. Αρµοδιότητες Γεωργικής Ανάπτυξης:
Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του ∆ήµου. Παρακολουθεί τη λειτουργία του Γραφείου αυτού παρέχοντας κατευθύνσεις και πρότυπα για τη δράση τους.Ειδικότερα το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης:
1) Συνεργάζεται µε τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για την
διερεύνηση και επισήµανση των τεχνικών και οικονοµικών προβληµάτων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.
2) Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρµογή βελτιωµένων µεθόδων εργασίας, µε
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων και τη µείωση κόστους παραγωγής τους.
3) Μεριµνά για την οργάνωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την εν γένει
αντιµετώπιση των προβληµάτων στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας,
στα πλαίσια των εκάστοτε εφαρµοζοµένων προγραµµάτων γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης.
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4) ∆ιενεργεί επιτόπιους ελέγχους, ύστερα από εντολή του Γραφείου Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, µε σκοπό την υλοποίηση κοινοτικών προγραµµάτων (οικονοµικές ενισχύσεις στη φυτική και ζωική παραγωγή) και µεριµνά για την χορήγηση
βεβαιώσεων(αγροτικά αυτοκίνητα, αγροτικές αποθήκες, λαϊκές αγορές, εκτίµηση
ζηµιών κ.λ.π.).
5) Ενηµερώνει το Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής ανάπτυξης για τα ζητήµατα της περιοχής που αφορούν τον αγροτικό κόσµο και λαµβάνει κατευθύνσεις και πρότυπα
για την αντιµετώπισή τους.
1.3. Αρµοδιότητες Αλιείας:
1) ∆ιενεργεί όλες τις κατάλληλες δραστηριότητες για την άσκηση εποπτείας και
ελέγχου στον τοµέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του ∆ήµου.
2) Ερευνά και µελετά κάθε θέµα για την ανάπτυξη της αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αλιευτικού πληθυσµού στις εστίες του.
3) Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία για τη µελέτη και την εκτέλεση έργων
τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν την αλιεία. Μεριµνά για την
κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδοµών και εξοπλισµών σε
λιµένες αλιευτικούς ή λιµένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.
4) Παρακολουθεί την ρύπανση και την µόλυνση του υδάτινου περιβάλλοντος και
µεριµνά για την κατάρτισης µελετών και την εφαρµογή προγραµµάτων διαχείρισης
και ανάπτυξης που έχουν σχέση µε την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και την εν
γένει αξιοποίηση των αλιευτικών πόρων.
5) Γνωµοδοτεί για την παραχώρηση, µίσθωση και αναµίσθωση υδάτινων εκτάσεων
για την ίδρυση, επέκταση και µετεγκατάσταση µονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ηµιεντατικής µορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.
6) Εισηγείται την µίσθωση, µε δηµοπρασία, των ιχθυοτρόφων υδάτων, εν γένει,
και καθορίζει την προστατευτική ζώνει πέριξ του τοποθετουµένου αλιευτικού εργαλείου, σε θαλάσσιους παραλιακούς χώρους. Παρακολουθεί την εφαρµογή των
όρων των συµβάσεων εκµίσθωσης υπό του δηµοσίου, των ιχθυοτρόφων υδάτων.
Υποβάλει αίτηµα προς παροχή γνώµης του Γενικού επιτελείου Στρατού για τον καθορισµό των όρων των συµβάσεων εκµίσθωσης των εφαπτοµένων των συνόρων
λιµνών ή ιχθυοτρόφων υδάτων.
7) Συγκεντρώνει και τηρεί στοιχεία των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα
εσωτερικά ύδατα καθώς και στοιχεία των πάσης φύσεως αλιευτικών εκµεταλλεύσεων.
8) Καταρτίζει µελέτες και συντάσσει εκλαϊκευµένα έντυπα που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστηµάτων και διοργανώνει ενηµερωτικές συναντήσεις µε αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόµενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τοµέα.
9) Εισηγείται τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και ρύθµιση ζητηµάτων του
τοµέα της αλιείας στην περιοχή του ∆ήµου,σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν ιδίως:
i. την καταστροφή, εκποίηση και έγκριση του αποτελέσµατος της σχετικής δηµοπρασίας ή διάθεσης των δηµευθέντων υλικών και µέσων αλιείας.
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ii. την εφαρµογή του προγράµµατος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών µε την έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του αναγκαιούντος γόνου για τον εφοδιασµό µε αυτόν των ενδιαφεροµένων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών.
iii. την έγκριση για τη διενέργεια εµπλουτισµού λιµνών και ποταµών και τον καθορισµό της απαγορευτικής περιόδου αλιείας µε κάθεµέσο και εργαλείο στις λίµνες.
iv. την έγκριση ή ανάκληση της έγκρισης της χορήγησης από τις αρµόδιες αρχές,
αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα.
(στ) τη διάθεση σε δηµόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύµατα ή σε νοµικά
πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα των πλωτών µέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισµού που δηµεύθηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί.
v. την έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας.
vi. την επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών µέτρων της αλιείας για ποτάµιους, λιµναίους, λιµνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους χώρους.
vii. την έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους.
viii. την επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την
παραγωγή και αξία αλιευµάτων των επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών.
ix. την σύµφωνη γνώµη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδρόβιων
ζώων και φυτών ή φυκών ή των αγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εµπλουτισµό
υδάτων.
x. την έγκριση της χορήγησης, από τις αρµόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελµατικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας.
xi. τον καθορισµό της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου
αλιείας στους ποταµούς και τις λίµνες χωρικής αρµοδιότητας του ∆ήµου.
xii. την έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας για ορισµένη περίοδο σε περιοχή
χωρικής αρµοδιότητας του ∆ήµου, όταν το επιβάλλει η προστασία της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθµιση της αλιείας.
xiii. την πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων.
xiv. την αξιοποίηση, ιχθυοτροφικά, των µη εκµεταλλεύσιµων τελµάτων ή άγονων
εκτάσεων σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες.
xv. τις εξαιρέσεις υποχρέωσης προσκόµισης αλιευµάτων στις ιχθυόσκαλες.
xvi. τη σύσταση τριµελών συµβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών.
xvii. την έγκριση και την τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισµών και
την παροχή σ΄ αυτούς τεχνικών οδηγιών.
xviii. την κοπή των καλάµων στις λίµνες.
xix. την παροχή γνώµης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθµιση που αφορά
ή θίγει τα κρηπιδώµατα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκαλών.
xx. την µονοµερή λύση της σύµβασης µίσθωσης ιχθυοτροφείου σε περίπτωση εκτέλεσης έργων.
xxi. τον καθορισµό προστατευτικής ζώνης εκµισθουµένου ιχθυοτροφείου.
xxii. την επιβολή ποινών και αποβολής ελεύθερων αλιέων από µίσθιο, συνεπεία,
αλιευτικής παράβασης.
xxiii. την αυξοµείωση των συµβατικών δόσεων µίσθωσης ιχθυοτροφείου σε ιδιώτες.
xxiv. τη µείωση ή πλήρη απαλλαγή από το συµβατικό µίσθωµα, λόγω αδυναµίας
αλιευτικής εκµετάλλευσης.
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xxv. τη λύση µίσθωσης ιχθυοτροφείου.
xxvi. την παράταση της µίσθωσης ιχθυοτροφείου.
xxvii. την εκµίσθωση ιχθυοτροφείου χωρίς δηµοπρασία σε αλιευτικούς συνεταιρισµούς, την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και τον καθορισµό του µισθώµατος.
xxviii. τη γνωµοδότηση για την παραχώρηση, µίσθωση και αναµίσθωση υδάτινων
εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και µετεγκατάσταση µονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ηµιεντατικής µορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για
τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.
xxix. την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για εγκατάσταση µονάδων υδατοκαλλιεργειών.
xxx. τον χαρακτηρισµό ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκµεταλλεύσεις.
xxxi. τον καθορισµό της χωρικής περιφέρειας κάθε ιχθυόσκαλας.
xxxii. την ίδρυση ιχθυοσκαλών και τον καθορισµό της έδρας αυτών.
10) Εισηγείται την χορήγηση αδειών στον τοµέα της αλιείας στην περιοχή του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
i. τα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια δοκιµαστικής αλιείας.
ii. τις ερασιτεχνικές άδειες αλιείας.
iii. τη χρήση καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών.
iv. τις επαγγελµατικές άδειες αλιείας.
v. τη µεταβίβαση κυριότητας επαγγελµατικής άδειας αλιείας σκάφους.
vi. την αντικατάσταση µηχανής αλιευτικού σκάφους.
vii. την άδεια αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισµών.
viii. την ίδρυση συσκευαστηρίων νωπών αλιευµάτων και εργαστηρίων συσκευασίας
και µεταποίησης κατεψυγµένων αλιευµάτων(συνεργασία µε τον τοµέα ζωικής παραγωγής της υπηρεσίας αγροτικής παραγωγής).
11) Αντιµετωπίζει θέµατα και εισηγείται µέτρα που αφορούν τη διακίνηση, µεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εµπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς.
2. Αρµοδιότητες Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιοµηχανίας:
(Αρµοδιότητες ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων)
1) Μελετά και εισηγείται τη ρύθµιση θεµάτων εµπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των
κατοίκων, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες
διατάξεις. Τα θέµατα αυτά αφορούν ιδίως:
i. Τον καθορισµό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εµπορικών
δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εµποροπανηγύρεις).
ii. Τον καθορισµό των χώρων και των όρων για την προσωρινή διαµονή µετακινουµένων πληθυσµιακών οµάδων.
iii. Τον καθορισµό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήµισης.
iv. Τον προσδιορισµό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και
εγκατάσταση καταστηµάτων και επιχειρήσεων,στο βαθµό που επηρεάζουν το περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης.
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v. Τον προσδιορισµό των όρων και των ωρών λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα.
vi. Τον καθορισµό των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών
και των αρτεργατών.
vii. Τον καθορισµό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστηµάτων και επιχειρήσεων.
viii. Τον καθορισµό των ανώτατου αριθµού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εµπορίου.
ix. Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών.
x. Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισµό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών,σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία
περιλαµβανοµένης της χορήγησης επαγγελµατικών και παραγωγικών αδειών καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειµένου (Η αρµοδιότητα δεν αφορά έκδοση
αδειών των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης).
xi. Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελµατιών των λαϊκών αγορών.
xii. Την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων.
xiii. Τη λήψη απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό των ωρών ανοίγµατος, µεσηµβρινής διακοπής και κλεισίµατος των φαρµακείων και φαρµακαποθηκών, καθώς
και τον καθορισµό για κάθε έτος του αριθµού των φαρµακείων που διηµερεύουν
και διανυκτερεύουν.
xiv. Την εξαίρεση επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων, υπηρεσιών ή εργασιών γενικά
από τις διατάξεις περί ανάπαυσης την Κυριακή και τις λοιπές ηµέρες αργίας.
xv. Την εξαίρεση από την εκ περιτροπής Κυριακή αργία των εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφενείων, που λειτουργούν ως εξοχικά.
xvi. Την χορήγηση αναπληρωµατικής ανάπαυσης των µισθωτών σε άλλη ηµέρα,
εκτός από την Κυριακή.
xvii. Την επέκταση της ανάπαυσης την Κυριακή και τις ηµέρες αργίας.
xviii. Την έκδοση απόφασης, όταν λόγω ειδικών κλιµατολογικών συνθηκών καθυστερεί η έναρξη της τυροκοµικής περιόδου, µε την οποία καθορίζεται η έναρξή
της, ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες του ∆ήµου, χωρίς αυτή να είναι δυνατόν να
υπερβεί το πεντάµηνο.
xix. Τη διατύπωση γνώµης για την ίδρυση Εµπορευµατικού Κέντρου.
2) Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρµογή των αποφάσεων των σχετικών µε τα
προηγούµενα θέµατα εµπορικής δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη µέτρων,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
3) Ελέγχει τις τιµές, την επάρκεια και την οµαλή λειτουργία της αγοράς και ελέγχει
την κανονικότητα των τιµών των παρεχοµένων υπηρεσιών.
4) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και την
τήρηση των διατάξεων της τουριστικής νοµοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόµου.
(Αρµοδιότητες προστασίας του καταναλωτή)
5) Μεριµνά για την προστασία του καταναλωτή µε τη δηµιουργία και λειτουργία
µηχανισµών ενηµέρωσής του (π.χ. Γραφείο Ενηµέρωσης Καταναλωτή).

- 42 -

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

(Αρµοδιότητες χορήγησης αδειών εµπορικών και γενικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων)
7) Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εµπορικών και γενικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο
µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
i. Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους σε λαϊκές
αγορές.
ii. Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστηµάτων και επιχειρήσεων οι
όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νοµοθεσία
και τους αντίστοιχους υγειονοµικούς κανονισµούς και διατάξεις.
iii. Την ίδρυση και λειτουργία
(βλ.άρθρο 80 του Κ∆Κ).

καταστηµάτων

υγειονοµικού

ενδιαφέροντος

iv. Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηµατογράφων, θεάτρων και παρεµφερών
επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεποµένων επιθεωρήσεων.
v. Την ίδρυση και λειτουργίας παιδότοπων, και διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, µουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
vi. Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.
vii. Τη λειτουργία µουσικών οργάνων.
viii. Την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, εµποροπανηγύρεων και υπαίθριων
χριστουγεννιάτικων αγορών.
ix. Τα ζωήλατα οχήµατα.
x. Την εγκατάσταση και χρήση του οικήµατος για την άσκηση δραστηριότητας από
εκδιδόµενα πρόσωπα.
xi. Τη διενέργεια διαφήµισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήµισης, την
τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισµού επαγγελµατικής δραστηριότητας σε φυσικά
και νοµικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.
xii. Τη λειτουργία καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων.
xiii. Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εµπορίου.
xiv. Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου.
xv. Την συµµετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.
xvi. Την άσκηση επαγγέλµατος κουρέα, κοµµωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και
ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού
Συµβουλίου, σε συνεργασία µε την υπηρεσία ∆ηµ. Υγείας.
xvii. Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.
xviii. Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των ∆ιεθνών), τη ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας τους και την εποπτεία αυτών.
xix. Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασµένων µόνιµα ή προσωρινά ή
υπαίθριων ή µικτών.
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8) Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη µέτρων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίµων).
9) Ελέγχει την εφαρµογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήµισης, των προδιαγραφών των διαφηµιστικών πλαισίων και επιγραφών, προβαίνει στην αφαίρεση
των παράνοµων υπαίθριων διαφηµίσεων και επιγραφών και εισηγείται την επιβολή
των προβλεπόµενων προστίµων, µε τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται
από την κείµενη νοµοθεσία.
10) Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία των αποκεντρωµένων
Γραφείων Αδειοδοτήσεων Επιχειρήσεων σε δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου.
11) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).
2.2. Αρµοδιότητες Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιοµηχανίας:
1) Μεριµνά για την υλοποίηση των προγραµµάτων υποστήριξης των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων και παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων και σχεδίων αρµοδιότητας του οικείου Υπουργείου.
2) Μεριµνά για την υλοποίηση προγραµµάτων αξιοποίησης των ήπιων µορφών ενέργειας.
3) Ενηµερώνει τους επενδυτές σε θέµατα ίδρυσης επιχειρήσεων, αναπτυξιακών
προγραµµάτων, δικαιολογητικών και διαδικασιών προκειµένου να χορηγηθούν οι
απαιτούµενες άδειες και οι επί µέρους εγκρίσεις.
4) Συνεργάζεται µε τους αρµόδιους συλλογικούς φορείς και τα επιµελητήρια για
την εξέταση θεµάτων τα οποία αφορούν στην αδειοδότηση και στη λειτουργία των
µεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, στην υπαγωγή
των ανωτέρω επιχειρηµατικών µονάδων σε αναπτυξιακά προγράµµατα και σχέδια
και γενικά στη βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος και της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων.
5) Εισηγείται την χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρµανση, για διανοµή και εµφιάλωση υγραερίου, καθώς και την επιβολή κυρώσεων σε
εταιρίες εµπορίας µε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων,
υγραερίων,λιπαντικών και ασφάλτου, σε µονάδες εµφιάλωσης υγραερίου και στους
πωλητές πετρελαίου θέρµανσης.
6) Τηρεί και ενηµερώνει το ηλεκτρονικό ειδικό µητρώο των επιχειρήσεων ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, εγγράφει στο ειδικό µητρώο και διαγράφει από το µητρώο αυτό τις ανωτέρω επιχειρήσεις, καθώς και παρακολουθεί,ελέγχει και επιβάλλει σε αυτές τις προβλεπόµενες κυρώσεις.
7) Ελέγχει τη διαχείριση υπόγειων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων.
8) Ελέγχει την εκτέλεση εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και έργων
αξιοποίησης υδάτινων πόρων.
9) Εξετάζει τις αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων.
(Αρµοδιότητες αδειών Εγκαταστάσεων)
10) Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες.
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11) Ρυθµίζει κάθε θέµα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελµατικών αδειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας.
12) Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών µηχανηµάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους.
13) Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.
(Αρµοδιότητες εξοικονόµησης ενέργειας)
14) Το Γραφείο έχει επίσης ως αντικείµενο την προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του ∆ήµου (κτίρια, αυτοκίνητα
κλπ) και την προώθηση των ήπιων µορφών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό:
i. Μεριµνά για τη µελέτη και σταδιακή εφαρµογή συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης, σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται
συστηµατική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
ii. Μεριµνά για την εφαρµογή των µέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προµήθειες του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις σχετικές ρυθµίσεις της Πολιτείας.
iii. Μεριµνά για την εφαρµογή των µέτρων µείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης
των κτιρίων του ∆ήµου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισµού των δηµόσιων
κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία.
iv. Μεριµνά για την αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας και την χρησιµοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχηµάτων από το ∆ήµο.
3. Αρµοδιότητες Γραφείου Τουρισµού.
1) Τηρεί µητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάµενη κατάσταση του τουρισµού στην περιοχή του ∆ήµου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις,
τουριστικές υποδοµές, στοιχεία απασχόλησης, οικονοµικά στοιχεία κλπ).
2) Σχεδιάζει και εισηγείται προγράµµατα δράσεων παρέµβασης του ∆ήµου για την
ανάπτυξη του τουρισµού στην περιοχή και την αναβάθµιση των παρεχοµένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία µε τους τουριστικούς επαγγελµατικούς φορείς
της περιοχής. Μεριµνά για την εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών.
3) Μεριµνά για το σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση προγραµµάτων τουριστικής
προβολής της περιοχής του ∆ήµου (π.χ.παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις
πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συµµετοχή σε εκθέσεις τουρισµού, δηµιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλες περιοχές εντός και εκτός
της χώρας κλπ).
4) Μεριµνά για την εφαρµογή µηχανισµών ενηµέρωσης/πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Άρθρο 12 Αρµοδιότητες ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας
Η ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας είναι αρµόδια για την εφαρµογή του πολεοδοµι-
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κού σχεδιασµού, την έκδοση και έλεγχο εφαρµογής των οικοδοµικών αδειών και τον
έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Παράλληλα η ∆ιεύθυνση είναι αρµόδια για την
προστασία και αναβάθµιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος.
Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και είναι οι εξής:
(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Πολεοδοµίας
(Αρµοδιότητες έκδοσης οικοδοµικών αδειών)
1) Παραλαµβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλοµένων φακέλων
για την έκδοση οικοδοµικών αδειών, ελέγχει τις υποβαλλόµενες µελέτες
(αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτροµηχανολογικές, θερµοµόνωση, παθητική πυροπροστασία, µελέτη ενεργειακής απόδοσης) σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και µετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις οικοδοµικές άδειες.
2) Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες, τη µελέτη θερµοµόνωσης, τη µελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών βιοµηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθµίσεις της
σχετικής νοµοθεσίας (Συνεργασία µε την υπηρεσία Φυσικών πόρων, Ενέργειας και Βιοµηχανίας).
3) Αναθεωρεί και ενηµερώνει τις οικοδοµικές άδειες, εγκρίνει εργασίες µικρής κλίµακας και τηρεί όλα τα απαιτούµενα σχετικά στατιστικά στοιχεία
και αρχεία των οικοδοµικών αδειών.
4) Ελέγχει το σύννοµο εκδοθεισών οικοδοµικών αδειών και προβαίνει σε
διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται.
5) Εκδίδει απόφαση για τον καθορισµό µεµονωµένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται
µέσα σ’ έξι έτη από την έκδοση της οικοδοµικής άδειας ή της ανωτέρω
απόφασης.
6) Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δοµικής ή µηχανικής κατασκευής προς
εγκατάσταση κεραίας σταθµού στην ξηρά, σύµφωνα µε το άρθρο 24 α΄
του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.
7) Παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος και τα Τµήµατά της (τήρηση ειδικού πρωτοκόλλου οικοδοµικών αδειών, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).
(Αρµοδιότητες ελέγχου κατασκευών)
8) Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρµογή των εγκεκριµένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδοµικών αδειών.
9) Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισµάτων και στον χαρακτηρισµό αυτών σύµφωνα µε την ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία.
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10) Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων,
προβαίνει σε επιβολή προστίµων ή άλλων προβλεποµένων κυρώσεων
κατά την κείµενη πολεοδοµική νοµοθεσία.
11 Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδοµικό
κανονισµό και τις οικοδοµές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία µε τη δηµοτική αστυνοµία.
12) Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδοµές για µη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, σε συνεργασία µε τη δηµοτική αστυνοµία
13) Προβαίνει σε ετήσιο τακτικό προληπτικό έλεγχο των σχολικών κτιρίων
και των κτιρίων που στεγάζουν ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.
14) Λαµβάνει µέτρα και ελέγχει την εφαρµογή µέτρων για την προστασία
από επικίνδυνες οικοδοµές.
β) Αρµοδιότητες Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών
1) Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθµιστικών σχεδίων και των πολεοδοµικών µελετών για την επέκταση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην
περιοχή του ∆ήµου.
2) Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων/αναθεώρησης των
ρυµοτοµικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του ∆ήµου.
3) Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισµένης
περιοχής και µεριµνά για τη λήψη µέτρων για την προστασία και αναβάθµιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισµών.
4) Ελέγχει την εφαρµογή ρυµοτοµικών και πολεοδοµικών σχεδίων, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι εφαρµογές αυτές περιλαµβάνουν ιδίως:
(α)

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

(β)

Την σύνταξη διαγραµµάτων εφαρµογής και διαγραµµάτων διαµορφωµένης κατάστασης.

(γ)

Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραµµάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισµού ή πράξεων εφαρµογής.

(δ)

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

(ε)

Την σύνταξη Πράξεων Εφαρµογής.

(στ) Την εφαρµογή πολεοδοµικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών
πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
(ζ)

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

(η)

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

(θ) Τον έλεγχο των Τοπογραφικών διαγραµµάτων που προορίζονται για
έκδοση οικοδοµικών αδειών.
5)

Γνωµοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόµησης κατασκευής
κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκατα-
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στάσεις αποθήκευσης λιπασµάτων, φαρµάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών
προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαµενών από οποιοδήποτε υλικό (Σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγής και Αλιείας).
6)

Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυµοτοµικών διαγραµµάτων, όρων δόµησης, διαγραµµάτων και πράξεων εφαρµογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισµού.

7)

Εκδίδει βεβαιώσεις πλάτους δρόµου και βεβαιώσεις παλαιότητας
κτισµάτων

8)

Είναι υπεύθνη για όλες τις τεχνικές προπαρασκευαστικές ενέργειες σε
συνεργασία µε την Νοµική Υπηρεσία για τις διεκδικήσεις καταπατηµένων εκτάσεων ιδιοκτησίας του ∆ήµου.

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 13 Αρµοδιότητες ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής , Παιδείας,
Προσχολικής Αγωγής Πολιτισµού και Αθλητισµού
Είναι αρµόδια για το σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για
την προστασία και προαγωγή της δηµόσιας υγείας και για την διερεύνηση και
προώθηση της απασχόλησης στην περιοχή του ∆ήµου.
Είναι αρµόδια για την προώθηση και ρύθµιση ζητηµάτων προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, την προώθηση της ∆ια
Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασµό και την εφαρµογή προγραµµάτων
Προσχολικής αγωγής Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς.
Εποπτεύει , συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία και το παιδαγωγικό
έργο των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθµών, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο και τον κανονισµό λειτουργίας τους. Υλοποιεί δράσεις και προγράµµατα
κοινωνικής πολιτικής καθώς και τις δράσεις και τα προγράµµατα Τρίτης Ηλικίας και
Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων.
Είναι αρµόδια για την αποτελεσµατική λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής
Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) του ∆ήµου, καθώς και για την εφαρµογή ειδικών
προγραµµάτων φροντίδας ατόµων της τρίτης ηλικίας. Παράλληλα είναι αρµόδια για
την αποτελεσµατική εφαρµογή Γενικών Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας για
όλους τους κατοίκους του ∆ήµου καθώς και ειδικών Προγραµµάτων για Ευπαθείς
κοινωνικές Οµάδες
Έχει την εποπτεία και την ευθύνη για την λειτουργία:
1. των Βιβλιοθηκών Σφακιωτών και Αγίου Πέτρου ∆.Ε. Απολλωνίων «Η Πρόοδος».
2. του Λαογραφικού Μουσείου ∆.Ε Σφακιωτών.
3. του ∆ηµοτικού Ραδιοφωνικού Σταθµού «Καρυάς»
4. Των ∆ηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων των γηπέδων και των χώρων άθλησης
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5.Των δηµοτικών Παιδικών Σταθµών Λευκάδας ,Καρυάς, Βλυχού και του Βρεφονηπιακού Σταθµού Λευκάδας.
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων της ∆ιεύθυνσης είναι οι εξής:
Α. Αρµοδιότητες Τµήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας, Υγείας και Απασχόλησης:
Α) Αρµοδιότητες Γραφείου Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών
Ισότητας των φύλων
Α. (Αρµοδιότητες Σχεδιασµού/Συντονισµού/Παρακολούθησης Κοινωνικών
Πολιτικών)
1) ∆ιεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών ή συµµετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην
υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και
της τρίτης ηλικίας, µε την ίδρυση και λειτουργία νοµικών προσώπων, ιδρυµάτων και επιχειρήσεων (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, βρεφοκοµεία,
ορφανοτροφεία, κέντρα ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων, γηροκοµείων κλπ).
2) Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετέχει σε προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική
και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
3) ∆ιεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωµένων, των ατόµων µε αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών οµάδων.
4) Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών ή
συµµετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των δηµοτών µε την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας (µε τη δηµιουργία δηµοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων συµβουλευτικής στήριξης των θυµάτων της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
5) Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων και
πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην
περιοχή του ∆ήµου, µε τη δηµιουργία Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
6) Μεριµνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και οµάδων εθελοντών.
7) Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής
σε τοπικό επίπεδο (πχ µέσω της εκπόνησης και περιοδικής αναπροσαρµογής
ενός «Τοπικού Συµφώνου Κοινωνικής Πολιτικής»)
8) Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως:
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οι κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου
οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου
οι Μ.Κ.Ο οι υπηρεσίες και δοµές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας
και του Κράτους τα αντιπροσωπευτικά σώµατα των οµάδων-χρηστών.

Β (Αρµοδιότητες Εποπτείας και Ελέγχου)
1. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθµών.
2. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύµατα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών
εξοχών.
3. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυµάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωµατεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς
σκοπούς.
4. Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωµατείων και ιδρυµάτων, εγκρίνει
τον προϋπολογισµό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που
δίδονται σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε κοινωφελείς σκοπούς.
5. Μεριµνά για τον διορισµό των µελών διοικητικών συµβουλίων και εποπτεύει
και ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας ιδρυµάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριµνας, Παιδικών Σταθµών,
Παιδικών Εξοχών, παραρτηµάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
6. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωµένων ή ατόµων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
7. Μεριµνά για τον ορισµό µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Ταµείων
Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταµείων είναι στο ∆ήµο.
Γ (Αρµοδιότητες Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας)
1) Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονοµικά αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες
διατάξεις:
(α) Μεριµνά για την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζοµένων,
για τη σχετική µίσθωση ακινήτων, τη ρύθµιση διαφόρων θεµάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νοµοθεσίας.
(β) Εκδίδει πιστοποιητικά οικονοµικής αδυναµίας.
(γ) Μεριµνά για την καταβολή επιδοµάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς,
τετραπληγικούς και ακρωτηριασµένους,
διανοητικά καθυστερηµένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από
εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιµολυτική αναιµία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά
άτοµα δικαιούµενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθµίσεων.
(δ) Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικηµάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
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(ε) Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδροµής.
(στ) Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
(ζ) Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.
(η) χορηγεί κάρτες αναπηρίας έπειτα από γνωµάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας.
2) Επιµελείται των θεµάτων που αφορούν ασφαλισµένους του ΟΓΑ δηµότες και
εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία που
διέπει τους ασφαλισµένους αυτούς.
∆. (Αρµοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των φύλων)
Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων και µέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τοµείς. Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά για:
(α)

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

(β)

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

(γ)

την ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων για ευπαθείς οµάδες γυναικών

(δ)

την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην
απασχόληση

(ε)

τη λήψη µέτρων για την εναρµόνιση επαγγελµατικών και οικογενειακών
υποχρεώσεων

(στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συµµετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ε. ( Αρµοδιότητες Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών
Οµάδων)
Ενηµερώνεται συνεχώς για τις δυνατότητες συµµετοχής σε χρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα φροντίδας τρίτης ηλικίας και εισηγείται για την συµµετοχή του ∆ήµου σε αυτά.
Υλοποιεί προγράµµατα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους χρήστες των υπηρεσιών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) και των εξυπηρετούµενων των προγραµµάτων Φροντίδας τρίτης ηλικίας.
ΣΤ) Αρµοδιότητες Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας
1) Σχεδιάζει, προγραµµατίζει και µεριµνά για την εφαρµογή µέτρων για την
προστασία της δηµόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Μεριµνά για τον υγειονοµικό έλεγχο των δηµοτικών δεξαµενών νερού.
(β) Μεριµνά για τον υγειονοµικό έλεγχο των καταστηµάτων και επιχειρήσεων,
(γ) Μεριµνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της
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εκποµπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος
από τροχοφόρα.
(δ) Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς.
(ε) Παρέχει συνδροµή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεί ελέγχους ή άλλες
πράξεις, που ζητούν τα εντεταλµένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύµφωνα
µε τις οδηγίες τους (Συνεργασία µε τον τοµέα ζωικής παραγωγής της
υπηρεσίας αγροτικής παραγωγής).
(στ) Μεριµνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δηµόσια και ιδιωτικά
σχολεία της περιοχής.
(ζ) Συνεργάζεται µε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και µε το ΕΚΑΒ για την αρτιότερη οργάνωση της αεροµεταφοράς
ασθενών, περιλαµβανοµένης και της δυνατότητας χρήσης ιδίου µέσου.
2) Σχεδιάζει, προγραµµατίζει και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων µέτρων για την προαγωγή της δηµόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα
µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων εµβολιασµών.
(β) Μεριµνά για την υλοποίηση ι) προγραµµάτων δηµόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή
από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον
προϋπολογισµό του αντίστοιχου Υπουργείου ιι) εκτάκτων προγραµµάτων
δηµόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται µε έκτακτη χρηµατοδότηση ιιι)
προγραµµάτων δηµόσιας υγείας που χρηµατοδοτούνται από πόρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
(γ) Εκδίδει τοπικές υγειονοµικές διατάξεις και λαµβάνει µέτρα σε θέµατα δηµόσιας υγιεινής.
(δ) Μεριµνά για την πληροφόρηση των δηµοτών για θέµατα δηµόσιας υγείας.
(ε) Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες περιφερειακές
υπηρεσίες ειδικά προγράµµατα για την προστασία και προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας στην περιοχή αρµοδιότητας του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
3) Ρυθµίζει διάφορα διοικητικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη δηµόσια υγεία
στην περιοχή του ∆ήµου. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες
που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Εισηγείται τον ορισµό ιατρών προς εξέταση επαγγελµατιών και εργαζοµένων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε
αυτούς βιβλιαρίων υγείας.
(β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρµακα
χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρµακοποιών για κατοχή ή
πώληση δειγµάτων φαρµάκων.
(γ) Εισηγείται τον ορισµό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ν.π.δ.δ. της περιοχής του ∆ήµου. δ)Εισηγείται την ίδρυση ∆ηµοτικών ή κοινωνικών Ιατρείων, δηµοτικών ή κοινωνικών Φαρµακείων και µεριµνά για την λειτουργία τους.
Ζ. (Αρµοδιότητες σε θέµατα Απασχόλησης)
1) Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρµογή και εφαρµόζει τοπικά προγράµµατα
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δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συµµετέχει σε ανάλογες δράσεις
και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης
στην περιοχή του ∆ήµου.
2) Μεριµνά για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της επαγγελµατικής κατάρτισης προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης σε συνεργασία και µε το Τµήµα Παιδείας και προσχολικής αγωγής και µε τη υπηρεσία ∆ια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της
αντίστοιχης Περιφέρειας και λαµβάνοντας υπόψη τις προγραµµατικές επιλογές για θέµατα επαγγελµατικής κατάρτισης του περιφερειακού
προγράµµατος δια βίου µάθησης.
3) Μεριµνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναµικού της περιοχής
του ∆ήµου µε την ανάπτυξη συµβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μεριµνά για τη δηµιουργία και λειτουργία µηχανισµών ενηµέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.
Β. Αρµοδιότητες Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής
(α) .Αρµοδιότητες Γραφείου Προσχολικής Αγωγής
•

Εποπτεύει , συντονίζει και υποστηρίζει διοικητικά τη λειτουργία των
Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθµών σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο και τον κανονισµό λειτουργίας τους.

•

Συντονίζει το έργο των Σταθµών σε θέµατα που αφορούν τη λειτουργία
τους και την υλικοτεχνική υποδοµή, όπως:
o

Τον αριθµό και τις ειδικότητες του προσωπικού που είναι αναγκαίο,
προκειµένου να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία του.

o

Το παιδαγωγικό υλικό και το πάσης φύσεως υλικό και εξοπλισµό.

o

Τις απαραίτητες εργασίες και την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων.

o

Την επιµόρφωση του προσωπικού.

•

Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού ,
προγραµµατίζει και εγκρίνει τις άδειες αυτού, ώστε να µην δηµιουργούνται
λειτουργικά προβλήµατα στους Σταθµούς.

•

Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου για να διασφαλισθεί η
εύρυθµη λειτουργία των Σταθµών και η επίτευξη των σκοπών τους.

•

Παραλαµβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής στους σταθµούς
και διεκπεραιώνει τις ολες τις διοικητικές διαδικασίες εγγραφής στους
σταθµούς.

•

Συνεργάζεται µε τους παιδαγωγούς για την εκπόνηση των

•

παιδαγωγικών προγραµµάτων και εποπτεύει την εφαρµογή τους.

•

Συνεργάζεται µε τους παιδαγωγούς των Σταθµών για την προστασία της
υγείας των παιδιών και εργαζοµένων µε περιοδικούς – προληπτικούς
ελέγχους , σε συνεργασία µε εξειδικευµένους επιστήµονες, Ιατρούς ,
Παιδίατρους, Υγειονολόγους κλπ.

•

Συνεργάζεται µε τους παιδαγωγούς των Σταθµών για την κατάρτιση των
προγραµµάτων σίτισης των παιδιών.
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•

Οι δηµοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί λειτουργούν σε επίπεδο
γραφείου και υπάγονται οργανικά στο τµήµα.

Β. Αρµοδιότητες Γραφείων Παιδικών Σταθµών Λευκάδας ,Καρυάς, Βλυχού και
Βρεφονηπιακού Σταθµού Λευκάδας.
Ασκούν παιδαγωγικό έργο και εφαρµόζουν τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας
των Σταθµών.
Επιµελούνται της παροχής σύγχρονης προσχολικής αγωγής, και εξασφαλίζουν
συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής στα φιλοξενούµενα παιδιά.
Μεριµνούν για τη σίτιση των παιδιών και την καθαριότητα των χώρων.
Καταρτίζουν και υποβάλουν στο γραφειο προσχολικής αγωγής τα εβδοµαδιαία,
µηνιαία και ετήσια παιδαγωγικά προγράµµατα και τα προγράµµατα σίτισης.
Ενηµερώνουν τους γονείς για θέµατα της αρµοδιότητάς τους.
Ενηµερώνουν το Γραφείο προσχολικής αγωγής για τυχόν προβλήµατα και δυσλειτουργίες στον τοµέα αρµοδιότητας τους .
Γ. Αρµοδιότητες Τµήµατος Παιδείας, Πολιτισµού , Αθλητισµού
α) Αρµοδιότητες παιδείας και δια βίου µάθησης
1) Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για
την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Μεριµνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα και την φύλαξη των υλικοτεχνικών υποδοµών του εθνικού συστήµατος της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών. Παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους (Άρθρο 243 του ∆ΚΚ).
(β) Μεριµνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίµησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και
επιλογής οικοπέδου µετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
(γ) Συνεργάζεται µε την τεχνική υπηρεσία, για την απαλλοτρίωση οικοπέδων
για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και την ανέγερση σχολικών
κτιρίων.
(δ) Μεριµνά για τη µίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δηµόσιων σχολικών
µονάδων, τη στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης καθορίζει την αποκλειστική χρήση ορισµένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική µονάδα, καθώς και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας της κάθε συστεγαζόµενης σχολικής
µονάδας (Συνεργασία µε την Οικονοµική υπηρεσία για τη µίσθωση ακινήτων).
(ε) Συνεργάζεται µε την ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενηµερώνει για
θέµατα της αρµοδιότητάς της και της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική
υποστήριξη για τη λειτουργία της.
2) Σχεδιάζει και µεριµνά για την εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων για την υποστήριξη των µαθητών της πρωτοβάθµιας και της δευτερο-
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βάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων. Περιλαµβάνονται αρµοδιότητες όπως:
(α) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών
(β) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών
(γ) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής
3) Μεριµνά για το σχεδιασµό και την εκτέλεση προγραµµάτων δια βίου µάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραµµατισµού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα
µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράµµατός του, το
τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης, µε βάση το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ια
Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραµµα δια βίου µάθησης (νόµος 3879/2010, άρθρο 8). Το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης περιλαµβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράµµατα ή επί µέρους δράσεις
γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρµογής της
δηµόσιας πολιτικής δια βίου µάθησης σε τοπικό επίπεδο.
(β) Μεριµνά για την εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος δια βίου µάθησης
και διαχειρίζεται την εφαρµογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του ∆ήµου.
(γ) Εισηγείται την ίδρυση και µεριµνά για τη λειτουργία Κέντρων ∆ια Βίου
Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.) που εφαρµόζουν το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης και τα οποία οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του Τµήµατος, είτε στο
πλαίσιο νοµικού προσώπου του ∆ήµου.
(δ) Μεριµνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δοµών και την εφαρµογή προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης στο
πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτει ο ∆ήµος µε τη Γενική
Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης.
(ε) Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτει ο
∆ήµος µε το Υπουργείο.
(στ) Ασκεί τις αρµοδιότητες λαϊκής επιµόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων µαζί µε την αντίστοιχη επιχειρησιακή µονάδα ή αποκεντρωµένη
δοµή υπηρεσιακής µονάδας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.
3879/2010.
4) Μελετά και εισηγείται για τη ρύθµιση ζητηµάτων εύρυθµης λειτουργίας
της προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθµιας και
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή
για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε τη Σχολική Επιτροπή.
(β) Μεριµνά για τη µεταφορά µαθητών από τον τόπο διαµονής στο σχολείο
φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της µεταφοράς και σίτισης µαθητών µουσικών
γυµνασίων και λυκείων (Συνεργασία µε την Οικονοµική υπηρεσία).
(γ) Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων.
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(δ) Εγκρίνει την εγκατάσταση, µεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.
(ε) Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους µαθητές,
κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.
(στ) Μεριµνά για το διορισµό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυµάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σηµασία.
(ζ) Εγκρίνει οποιαδήποτε µίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης
για µεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
(η) Εισηγείται τον καθορισµό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.
(θ) Εισηγείται την κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
(ι) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους
γονείς και κηδεµόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και
αµελούν για την τακτική φοίτησή τους.
(ια)Εισηγείται τη διακοπή µαθηµάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδηµικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήµου.
(β) Αρµοδιότητες Πολιτισµού και Αθλητισµού
α) Αρµοδιότητες Πολιτισµού και Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων
1. Ασκεί την εποπτεία και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία
των Βιβλιοθηκών Σφακιωτών και Αγίου Πέτρου ∆.Ε. Απολλωνίων «Η
Πρόοδος»,.του Λαογραφικού Μουσείου ∆.Ε Σφακιωτών, και του ∆ηµοτικού Ραδιοφωνικού Σταθµού «Καρυάς»
2. Τηρεί µητρώο πολιτιστικών σωµατείων και συλλόγων και στατιστικά στοιχεία για την λειτουργία και την δραστηριότητα τους.
3. Μεριµνά για την φύλαξη, την καθαριότητα και την ευπρεπή εµφάνιση των
πολιτιστικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού τους.
4. Φροντίζει για τη αποτελεσµατική και αποδοτική λειτουργία της Κεντρικής
Βιβλιοθήκης, των περιφερειακών βιβλιοθηκών και των κινητών
βιβλιοθηκών του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις αρχές, τις µεθόδους και τις
προόδους της βιβλιοθηκονοµίας. Παρέχει υπηρεσίες δανειστικής
βιβλιοθήκης και οργανώνει ειδικά κέντρα πληροφόρησης.
5. Παρακολουθεί τις νέες εκδόσεις και τις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού
και µεριµνά για τον εµπλουτισµό των συλλογών των βιβλιοθηκών µε
πάσης φύσεως έντυπο υλικό, βιβλία, εφηµερίδες, περιοδικά, αφίσες,
χάρτες κ.ά., µε αγορές, µε ανταλλαγές πολλαπλών αντιτύπων µε άλλες
Βιβλιοθήκες ή Ιδρύµατα καθώς και µε δωρεές.
6. Φροντίζει για την περιγραφική και θεµατική καταλογογράφηση,
ευρετηρίαση καθώς και την ταξινόµηση ή αναταξινόµηση του έντυπου και
µη υλικού όλων των βιβλιοθηκών, σύµφωνα µε τους διεθνείς κανόνες.
7. Φροντίζει για τη συντήρηση, βιβλιοδέτηση και διαφύλαξη των εντύπων
και των συλλογών των βιβλιοθηκών, για την απόσυρση φθαρµένου
υλικού και την ενηµέρωση των καταλόγων.
8. Παρακολουθεί τις συνδροµές των βιβλιοθηκών σε εφηµερίδες και
περιοδικά και εισηγείται την αγορά νέων τίτλων. Φροντίζει για την

- 56 -

ταξινόµηση των νέων τίτλων, την ενηµέρωση των καταλόγων και τη
βιβλιοδέτηση των νέων τόµων.
9. Φροντίζει για την κατάρτιση βιβλιογραφιών, τον εντοπισµό και την
απόκτηση σπανίων βιβλίων ή εντύπων, τον εµπλουτισµό των
Βιβλιοθηκών του µε διαφάνειες, µικροφίλµς, δίσκους κασέτες, CD, CDROM, DVD, καθώς και µε οπτικοακουστικό, ηλεκτρονικό και κάθε είδους
υλικό συναφές προς τους στόχους του.
10. Μεριµνά για τη µικροφωτογράφιση και την ψηφιοποίηση των ηµερήσιων
τοπικών εφηµερίδων, των σπανίων εκδόσεων και του πολύτιµου
αρχειακού υλικού.
11. Φροντίζει για την προβολή του έργου και των δυνατοτήτων των
βιβλιοθηκών, καθώς και για τη δηµιουργία ευρύτερου αναγνωστικού
κοινού.
12. Μεριµνά για την έκδοση καταλόγων, ειδικών βιβλιογραφικών ή
βιβλιογραφικών δελτίων της συλλογής των βιβλιοθηκών, σε όποια µορφή
κριθεί χρήσιµο για τη ευχερή πρόσβαση των χρηστών της βιβλιοθήκης
στην συλλογή της.
13. Μεριµνά για την προσφορά εξ αποστάσεως υπηρεσιών και την
ενδυνάµωση της αναγνωστικής συνήθειας στα παιδιά από µικρή ηλικία.
14. Εκπονεί προγράµµατα και διοργανώνει εκδηλώσεις (εκθέσεις έντυπου –
και µη – υλικού, συζητήσεις, διαλέξεις, σεµινάρια κλπ.) µε στόχο τη
µόρφωση, ενηµέρωση ή ψυχαγωγία των δηµοτών του ∆ήµου.
15. Συνεργάζεται µε Βιβλιοθήκες, Ιδρύµατα, Οργανισµούς, Σχολεία κ.ά., που
ασχολούνται µε το βιβλίο και τον πολιτισµό.
16. Μεριµνά για την περιοδική απογραφή του υλικού των βιβλιοθηκών
17. Μεριµνά για την εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες, µορφωτικών
µειονοτήτων, µεταναστών, καθώς και οικοδέσµιων αναγνωστών.
18. Μεριµνά για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς της
περιοχής του ∆ήµου
19. Συγκεντρώνει, διατηρεί, προβάλει και αναδεικνύει την τοπική ιστορία, τον
τοπικό τύπο, το τοπικό ιστορικό αρχείο µε το τοπικό δηµοτικό αρχείο και
τις ειδικές συλλογές.
20. Φροντίζει για τη διάσωση και συγκέντρωση όλων των δηµοτικών εγγράφων ή χειρογράφων που παράγονται ή αναφέρονται στην πολιτική, οικονοµική και διοικητική δραστηριότητα του δήµου ή της τοπικής κοινωνίας
γενικότερα.
21. Μεριµνά για τη συντήρηση, καταγραφή, ευρετηρίαση, ταξινόµηση και µικροφωτογράφιση ή ψηφιοποίηση των παραπάνω αρχείων ώστε η διάθεσή
τους να εξυπηρετεί το ευρύ κοινό αλλά και την λειτουργία και τα προγράµµατα του ∆ήµου.
22. Οργανώνει και διαθέτει τυχόν ειδικά αρχεία που έχουν ιδιαίτερη ιστορική
αξία για το τοπικό κοινό ώστε να αξιοποιούνται για τη µελέτη και την έρευνα.
23. Ασχολείται µε την έρευνα και συγκέντρωση βιβλιακού και άλλου υλικού,
τα έργα τέχνης, τα κειµήλια και άλλα αντικείµενα άυλα και υλικά, αποδείξεις της τοπικής ζωής, των ηθών και των εθίµων, τη πόλης και της µείζο-

- 57 -

νος περιοχής της, από απόψεως ιστορικής, αρχαιολογικής, φιλολογικής,
αρχιτεκτονικής, κοινωνικοοικονοµικής κλπ.
24. Εµπλουτίζει την αρχειακή συλλογή µε την αγορά ή την αποδοχή δωρεάς
αρχειακού υλικού από τους κατόχους τους και οµοιότυπων αρχειακού υλικού που βρίσκονται σε διάφορους φορείς.
25. Συνεργάζεται µε όλους τους τοπικούς φορείς για την εύρεση και την διάσωση αρχειακού υλικού.
26. Αξιοποιεί και συγκεντρώνει υλικό από ιδιωτικά αρχειακά ιδρύµατα, και
συλλέκτες ή συνεργάζεται µαζί τους ώστε να µπορεί να αξιοποιηθεί και
αυτό το υλικό.
27. Εκδίδει δηµοσιεύµατα που εξυπηρετούν την γνώση των ιστορικών πηγών
της τοπικής κοινωνίας
28. Συµµετέχει σε σχετικά ερευνητικά προγράµµατα σε συνεργασία µε άλλους
επιστηµονικούς φορείς.
29. Οργανώνει την έκθεση των αρχείων σε κατάλληλους χώρους και την
προβολή τους για την προσέγγιση επισκεπτών.
30. Φροντίζει για την καταλογογράφηση, ταξινόµηση, συντήρηση και διαφύλαξη των εντύπων και των άλλων συλλογών του, καθώς και για τη µηχανοργάνωση των καταλόγων του.
31. Προωθεί την επιστηµονική έρευνα σε θέµατα τοπικής ιστορίας και διοργανώνει ειδικά συνέδρια, ηµερίδες, διαλέξεις κλπ.
32. Φροντίζει για την ψηφιοποίηση των ανωτέρω αρχείων.
33. Φροντίζει για τη λειτουργία των τοπικών Μουσείων (Λαογραφικών, Ιστορικών κλπ).
34. Μεριµνά για τη διασφάλιση των εκθεµάτων των µουσείων καθώς και για
τη συντήρηση, αποκατάσταση και επισκευή των πιθανών φθορών τους.
35. Μελετά, εισηγείται και προωθεί τον εµπλουτισµό των µουσείων σε συνεργασία µε άλλους συναφείς οργανισµούς.
36. Μεριµνά για την τήρηση ειδικών µητρώων για τις συλλογές των µουσείων.
37. Έχει την ευθύνη για την µεταφορά, εγκατάσταση και τοποθέτηση των εκθεµάτων καθώς και για την καλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων
των µουσείων.
38. ∆ιοργανώνει σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς, εκδηλώσεις προβολής της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ∆ήµου.
39. Συνεργάζεται µε τη σχολική κοινότητα διοργανώνοντας εκδηλώσεις, επισκέψεις κ.α. που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
40. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων στον τοµέα του πολιτισµού για την προστασία του τοπικού πολιτισµού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Περιλαµβάνονται πολιτικές, προγράµµατα και δράσεις όπως:
(α) ∆ηµιουργία πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, µουσείων, πινακοθηκών, κινηµατογράφων και θεάτρων, φιλαρµονικών και σχολών διδασκαλίας µουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ.
(β) ∆ιοργάνωση και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων (θεατρικές
παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις).
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(γ) Προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών
και ιστορικών χώρων της περιοχής.
(δ) Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών
σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο ∆ήµο από τρίτους.
(ε) Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. (στ) Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισµού.
41. Μελετά και εισηγείται για τη ρύθµιση τοπικών πολιτιστικών θεµάτων. Στο
πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις
ισχύουσες διατάξεις:
(α) Εισηγείται για τη συµµετοχή εκπροσώπου του ∆ήµου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εµβέλειας.
(β) Εισηγείται για την επιχορήγηση ΝΠΙ∆ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρµοδιότητα του ∆ήµου.
(γ) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών
µουσικών ιδρυµάτων (Ωδείων, µουσικών σχολών, χορωδιών, συµφωνικών ορχηστρών και συγκροτηµάτων µουσικής δωµατίου).
γ) Αρµοδιότητες Αθλητικών ∆ραστηριοτήτων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων
1. Μεριµνά για την κανονική λειτουργία των δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, την εφαρµογή του κανονισµού λειτουργίας τους και την αποτελεσµατική εφαρµογή των προγραµµάτων των αθλητικών δραστηριοτήτων του
∆ήµου
2. Εισηγείται και µεριµνά για την αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων
για την ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας (διαµόρφωση εστιατορίων, κυλικείων, τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων, ενοικίαση εγκαταστάσεων για
την οργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων κλπ).
3. Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισµού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. Περιλαµβάνονται πολιτικές,
προγράµµατα και δράσεις όπως:
(α) Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δηµοτικά γυµναστήρια, αθλητικά κέντρα και δηµοτικοί χώροι άθλησης).
(β) Προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυσης του µαζικού αθλητισµού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
(γ) Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται µε διυπουργική απόφαση.
4. Τηρεί το µητρώο νέων και συνεργάζεται µε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέων
για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.
5. Μεριµνά για την οργάνωση και εφαρµογή προγραµµάτων που απευθύνονται στους νέους και συµµετέχει στους σχεδιασµούς και τα προγράµµατα
της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς.
6. Υλοποιεί δράσεις και προγράµµατα στους τοµείς του Αθλητισµού και της Νέ-
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ας Γενιάς,..
7. Τηρεί µητρώο αθλητικών σωµατείων και συλλόγων και στατιστικά στοιχεία
για την λειτουργία και την δραστηριότητα τους..
8.

Υποδέχεται, καταχωρεί και διαχειρίζεται τις αιτήσεις εγγραφής ή διαγραφής µελών στα διάφορα τµήµατα των αθλητικών εγκαταστάσεων και τηρεί
τα σχετικά αρχεία.

9. Παρακολουθεί την τακτοποίηση οικονοµικών συµµετοχών µηνιαίως και ενηµερώνει τους χρήστες των εγκαταστάσεων που καθυστερούν την πληρωµή των οικονοµικών τους συµµετοχών.
10. Επιβλέπει και επιµελείται της κανονικής λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων (κλειστά γυµναστήρια, ανοικτά γυµναστήρια, χώροι άθλησης
κλπ) σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα ωρολόγια προγράµµατα λειτουργίας
τους.
11. Μεριµνά για την φύλαξη, την καθαριότητα και την ευπρεπή εµφάνιση των
αθλητικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού τους.
12.

Προσδιορίζει τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών και ενηµερώνει και συνεργάζεται µε
την αρµόδια τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου για την υλοποίηση των σχετικών
εργασιών.

13.

Ελέγχει και επιµελείται της καλής λειτουργίας των οργάνων γυµναστικής,
των ηχητικών συστηµάτων, των εν γένει φορητών ή σταθερών εξαρτηµάτων που χρησιµοποιούνται στους χώρους άθλησης.

14.

Προετοιµάζει τις εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή αθλητικών γεγονότων
µε την τοποθέτηση και επίβλεψη λειτουργίας του αντίστοιχου για το κάθε
άθληµα και εκδήλωση εξοπλισµού.

15.

Προσδιορίζει τις προµήθειες των υλικών που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και εισηγείται στο αρµόδιο Τµήµα
για την προµήθειά τους.

16.

∆ιατηρεί φυσική αποθήκη υλικών και εξοπλισµού και κατανέµει στους
χώρους άθλησης το αναγκαίο υλικό.

17.

Φροντίζει για την ύπαρξη στις αθλητικές εγκαταστάσεις του κατάλληλου
εξοπλισµού και µέσων για την άµεση παροχή υγειονοµικής περίθαλψης
στους ευρισκόµενους στους χώρους άθλησης.

18.

Μεριµνά για την παροχή πρώτων βοηθειών περίθαλψης και στην αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών ( τραυµατισµοί, κακώσεις κλπ).

19.

Παρευρίσκεται σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις χάριν της ασφάλειας
των αθλουµένων.

20.

Μεριµνά για την συλλογή των ιατρικών βεβαιώσεων των αθλουµένων ως
προϋπόθεση για την συµµετοχή τους στα αθλητικά προγράµµατα και τηρεί
σχετικό ιατρικό αρχείο.

21.

Ενηµερώνει τους αθλητικούς επιστήµονες για τυχόν ιατρικά προβλήµατα
των αθλουµένων και συµβάλλει στην κατάρτιση εξειδικευµένων αθλητικών
προγραµµάτων που αφορούν στην εκγύµναση ιδιαίτερων αθλητικών πληθυσµών.

22.
23.

Παρακολουθεί τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων
Σχεδιάζει, συντάσσει, εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί προγράµµατα άθλησης για όλους τους πολίτες συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες
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του ∆ήµου και φορείς του ∆ήµου.
24.

Συντάσσει και εισηγείται τα ωρολόγια προγράµµατα λειτουργίας των χώρων άθλησης και του προσωπικού ( γυµναστές κλπ)

25.

Σχεδιάζει και υλοποιεί υποστηρικτικές ενέργειες για την προώθηση των
προγραµµάτων άθλησης.

26.

Καταρτίζει, εισηγείται και οργανώνει το πρόγραµµα των αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του
∆ήµου καθώς και τοπικούς και κεντρικούς φορείς του εσωτερικού και του
εξωτερικού.

27.

Σχεδιάζει, προτείνει, οργανώνει, υλοποιεί, συµµετέχει σε συνέδρια, επιµορφωτικά προγράµµατα, σεµινάρια, τουρνουά και κάθε είδους αθλητικές
εκδηλώσεις.

28.

Μεριµνά για την κατάρτιση του προϋπολογισµού κάθε προγράµµατος και
εκδήλωσης, επιµελείται της εφαρµογής του προϋπολογισµού και συντάσσει
τους αντίστοιχους απολογισµούς.

29.

Επιµελείται της διοργάνωσης υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης προσωπικοτήτων, καθώς και αθλητών / οµάδων.

30.

Σχεδιάζει, εισηγείται, οργανώνει και αξιοποιεί συνεργασίες µε φορείς που
προωθούν το αθλητικό πνεύµα και τον υγιή τρόπο ζωής.

31.

Φροντίζει για την εκπόνηση και την εφαρµογή χορηγικών προγραµµάτων
των εκδηλώσεων.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Άρθρο 14 Αρµοδιότητες ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών είναι αρµόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δηµοτική κατάσταση και την καταγραφή
των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του ∆ήµου και για τον σχεδιασµό και τον
συντονισµό εφαρµογής των πολιτικών, συστηµάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου.
Παράλληλα η ∆ιεύθυνση είναι αρµόδια για την γραµµατειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του ∆ήµου, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δηµοτικές υπηρεσίες. Οι
συγκεκριµένες αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στη ∆ιεύθυνση, υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωµένα Γραφεία ∆ιοικητικών Θεµάτων σε επιµέρους δηµοτικές ενότητες.
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:
(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου
Το Τµήµα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου παρέχει κάθε είδους
διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη στα αιρετά διοικητικά όργανα του ∆ήµου. Ειδικότερα το Τµήµα:
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1) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τα συλλογικά διοικητικά αιρετά όργανα του ∆ήµου, δηλαδή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων,
ρύθµιση συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων
συλλογικών οργάνων κλπ).
2) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τα ατοµικά
διοικητικά αιρετά όργανα του ∆ήµου, δηλαδή τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τον ∆ήµαρχο, τους Αντιδηµάρχους, καθώς και το Γενικό
Γραµµατέα (οργάνωση και ρύθµιση συναντήσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση,
διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων ατοµικών οργάνων κλπ).
3) Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς τη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, το
Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών, την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, τις
Επιτροπές του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς και προς το Συµπαραστάτη του
∆ηµότη και της Επιχείρησης.
4) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη στις ∆ηµοτικές Παρατάξεις.
5) Μεριµνά για την ενηµέρωση των πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιών του
∆ήµου για τις αποφάσεις που λαµβάνουν τα όργανα του ∆ήµου.
6) Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του ∆ήµου σε διαφόρους φορείς και όργανα και µεριµνά για την αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους και την
παραλαβή και διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο ∆ήµο.
7) Μεριµνά για την εφαρµογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήµατα που αφορούν στο ∆ήµο
(β) Αρµοδιότητες Τµήµατος ∆ηµοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και αλλοδαπών
(Αρµοδιότητες ∆ηµοτικής Κατάστασης)
1) Τηρεί και ενηµερώνει τα µητρώα του δηµοτολογίου και τα µητρώα αρρένων,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες θεσµοθετηµένες διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία για τη δηµιουργία και
τήρηση του Εθνικού ∆ηµοτολογίου.
2) Μεριµνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύµου, καθώς και την πρόσληψη
πατρωνύµου και µητρωνύµου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάµο των
γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
3) Μεριµνά για τον εξελληνισµό του ονοµατεπωνύµου Ελλήνων του εξωτερικού, οµογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων οµογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
4) Χορηγεί άδειες πολιτικού γάµου και µεριµνά για την τέλεση των γάµων αυτών.
5) Ενηµερώνει περιοδικά τις δηµόσιες υπηρεσίες για τις µεταβολές προσωπικής
κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούµενα στοιχεία.
6) Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατοµικής και οικογενειακής κατάστασης
καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και πίνακες µε τα στοιχεία
που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.
7) Συνεργάζεται µε άλλους ∆ήµους και δηµόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις µεταβολών των µητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται
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εκεί.
8) Μεριµνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του ∆ήµου που προκύπτουν
από την ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία.
(Αρµοδιότητες Ληξιαρχείου)
9) Τηρεί και ενηµερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συµβαίνουν στην περιφέρεια του ∆ήµου
(γεννήσεις, γάµοι, θάνατοι) καθώς και κάθε µεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται µε αυτά (π.χ. διαζύγια), σύµφωνα µε τις ισχύουσες θεσµοθετηµένες διαδικασίες.
10) Τηρεί αρχεία επισήµων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
11) Εκδίδει αποσπάσµατα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσµοθετηµένα πιστοποιητικά.
12) Ενηµερώνει τα αντίστοιχα Τµήµατα άλλων ∆ήµων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των µητρώων/αρχείων που τηρούνται στα
Τµήµατα αυτά.
13) Συνεργάζεται µε Ληξιαρχεία άλλων ∆ήµων σε περιπτώσεις µεταβολών ή
προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρηµένες εκεί.
(Αρµοδιότητες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης)
14) Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών.
15) Παραλαµβάνει αιτήσεις, ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα προωθεί στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την χορήγηση και ανανέωση αδειών
παραµονής αλλοδαπών στην Ελλάδα.
16) Παραλαµβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της ελληνικής
ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και τις προωθεί στην αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Εσωτερικών.
17) Επιδίδει σχετικές µε τα ανωτέρω αποφάσεις σε αλλοδαπούς.
(γ) Αρµοδιότητες Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού
(Αρµοδιότητες σε θέµατα ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού)
1) Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρµογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισµών που ρυθµίζουν τις σχέσεις του ∆ήµου µε το προσωπικό
του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθµίσεων της Πολιτείας.
2) Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναµικού που θεσπίζει η Πολιτεία για τον δηµόσιο τοµέα, µεριµνά για τον προσδιορισµό των αναγκαίων
θέσεων εργασίας ανά διοικητική ενότητα του ∆ήµου σε συνεργασία µε το
Γραφείο Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης του Τµήµατος Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης
και
Πληροφορικής
και
την
κατάρτιση/επικαιροποίηση των περιγραφών αρµοδιοτήτων των επιµέρους θέσεων.
3) Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων εργασίας στις διοικητικές
ενότητες του ∆ήµου µε στόχο τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών όσο και την απρόσκοπτη και διαρκή κάλυψη των αναγκών των δηµοτικών υπηρεσιών.
4) Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήµατα των αρµόδιων Προϊσταµένων,
τις κατάλληλες εσωτερικές µετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσµατικότε-
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ρη κάλυψη των επιµέρους θέσεων εργασίας µε βάση τα προσόντα των στελεχών.
5) Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαµβανοµένων στελεχών και διαµορφώνει σχετικές προτάσεις προς τους προϊσταµένους των προς κάλυψη θέσεων.
6) Μεριµνά για την εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης των εργαζοµένων
στο ∆ήµο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.
7) Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση µέτρων επιπρόσθετης στήριξης
του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου (πχ. οργάνωση µετακινήσεων του
προσωπικού στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου, παιδικοί σταθµοί κλπ).
8) Μεριµνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου µε τον
προσδιορισµό των αναγκών βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων
των εργαζοµένων και την εισήγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των συµφωνουµένων µέτρων βελτίωσης.
9) Σχεδιάζει,, εισηγείται και οργανώνει προγράµµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης
και επιµόρφωσης του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου. Παρακολουθεί την
υλοποίηση των προγραµµάτων και µεριµνά για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων από την υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών στην πράξη.
10) Μεριµνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων µέσα στο ∆ήµο µε
τον σχεδιασµό, την εισήγηση και την οργάνωση σχετικών προγραµµάτων
(πχ. εκδηλώσεις, ταξίδια κλπ).
11) Μεριµνά για τις µετακινήσεις και µεταφορές του προσωπικού του ∆ήµου.
(Αρµοδιότητες σε θέµατα µητρώων και διαδικασιών προσωπικού)
12) Μεριµνά για την τήρηση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που
ισχύουν εκάστοτε και ρυθµίζουν τις σχέσεις του ∆ήµου µε το ανθρώπινο δυναµικό του (πχ. θέµατα µισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κλπ).
13) Μεριµνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης
ανθρώπινου δυναµικού για την κάλυψη συγκεκριµένων θέσεων εργασίας µε
βάση τις νόµιµες διαδικασίες.
14) Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της
ατοµικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους µεταβολές στην
εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας,
αµοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κλπ) και τα προσόντα του.
15) Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρµογή όλων
των διαδικασιών που σχετίζονται µε την απασχόληση των εργαζοµένων,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγµατοποίηση υπερωριών κλπ).
16) Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις µεταβολές των στοιχείων των
εργαζοµένων που επηρεάζουν τις αµοιβές τους και ενηµερώνει έγκαιρα τις
αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωµή
των εργαζοµένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
17) Συνεργάζεται µε τους Προϊσταµένους των επιµέρους διοικητικών ενοτήτων
του ∆ήµου και τους ενηµερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέµατα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, βεβαιώσεων προς το προσωπικό κλπ).
18) Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέµατα που άπτο-
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νται της απασχόλησής τους στο ∆ήµο.
19) Μεριµνά για την θέσπιση και την εφαρµογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, σύµφωνα µε την νοµοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική
υποστήριξη στους τεχνικούς ασφαλείας και στους γιατρούς εργασίας που
προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους στο ∆ήµο σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές τους που καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Σύµφωνα µε
τις αρµοδιότητες αυτές:
(α) Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του ∆ήµου,
στους εργαζόµενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια της
εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων.
(β) Ο γιατρός εργασίας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του ∆ήµου, στους
εργαζόµενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συµβουλές,
γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για
τη σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων και επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων.
(γ) Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρούν τις γραπτές
υποδείξεις τους σε ειδικό βιβλίο. Τα όργανα διοίκησης του ∆ήµου λαµβάνουν γνώση των υποδείξεων αυτών ενυπογράφως.

(δ) Αρµοδιότητες Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας
1) Μεριµνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε είδους
εγκαταστάσεων του ∆ήµου.
2) Μεριµνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και
των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου.
3) Μεριµνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ∆ήµου και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία µε τις γραµµατείες των επιµέρους υπηρεσιών.
4) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και τα Τµήµατά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).
5) Μεριµνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του ∆ήµου.
6) Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία των αποκεντρωµένων
Τµηµάτων ∆ιοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε δηµοτικές
ενότητες του ∆ήµου.
Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας
Το Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας είναι αρµόδιο για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτοµα που έχουν αντικειµενική αδυναµία προσπέλασης στις δηµοτικές
υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Ειδικότερα το Γραφείο:
1. Σχεδιάζει και εφαρµόζει συστήµατα και διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των
δηµοτών που έχουν αντικειµενική αδυναµία προσπέλασης στις δηµοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ και χρειάζονται να έλθουν σε επαφή µε τις επιµέρους υπηρεσίες για
συγκεκριµένες ανάγκες τους.
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2. Μεριµνά για τη δηµιουργία και την αποτελεσµατική λειτουργία δικτύων εθελοντών που αναλαµβάνουν την εξυπηρέτηση των ανωτέρω δηµοτών για την εκτέλεση των δοσοληψιών τους µε τις δηµοτικές υπηρεσίες και τα ΚΕΠ για λογαριασµό
τους.
3. ∆έχεται αιτήµατα των ανωτέρω δηµοτών µε βάση τις σχετικές διαδικασίες και
µεριµνά για την ικανοποίησή τους, µε την αξιοποίηση τόσον των υπαλλήλων του
Γραφείου όσο και των δικτύων εθελοντών.
4. Συνεργάζεται µε τα αρµόδια ΚΕΠ για την διεκπεραίωση υποθέσεων των ανωτέρω δηµοτών σε ζητήµατα αρµοδιότητας των ΚΕΠ.
5. Σχεδιάζει και προωθεί κάθε άλλη σχετική ενέργεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών µε αντικειµενική αδυναµία προσπέλασης στις δηµοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ.
Άρθρο 15 Αρµοδιότητες ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών είναι αρµόδια για την αποτελεσµατική
τήρηση των ικονοµικών προγραµµάτων λειτουργίας του ∆ήµου, τη σωστή απεικόνιση
των οικονοµικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και ξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η
∆ιεύθυνση µεριµνά για την αποτελεσµατική διενέργεια όλων των νόµιµων διαδικασιών που απαιτούνται για την προµήθεια υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών του
∆ήµου καθώς και για τη διαχείριση και τη συντήρηση των οχηµάτων του ∆ήµου.
Στη ∆ιεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τµήµα Ταµείου,
και τα αποκεντρωµένα Γραφεία Οικονοµικών Θεµάτων σε επιµέρους δηµοτικές ενότητες.
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:
(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Προϋπολογισµού και Λογιστηρίου
(Αρµοδιότητες Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Πληροφόρησης)
1) Μεριµνά για την τήρηση του συστήµατος κατάρτισης των Προϋπολογισµών
του ∆ήµου.
2) Συνεργάζεται µε τις επιµέρους δηµοτικές υπηρεσίες για την παροχή οικονοµικών στοιχείων, κατευθύνσεων και προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των προϋπολογισµών τους σε συνάρτηση µε τα
αντίστοιχα προγράµµατά τους.
3) Συγκεντρώνει τους επιµέρους προϋπολογισµούς των υπηρεσιών και διαµορφώνει και εισηγείται τους συνολικούς Προϋπολογισµούς του ∆ήµου προς έγκριση από τα αρµόδια όργανα.
4) Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προϋπολογισµών, επισηµαίνει τις αποκλίσεις µεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών µεγεθών, µεριµνά για την
ερµηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.
5) Συνεργάζεται µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες του ∆ήµου για την τήρηση των διαδικασιών αµφίδροµης ενηµέρωσης και ροής των οικονοµικών πληροφοριών
που σχετίζονται µε την εκτέλεση και την αναθεώρηση των προϋπολογισµών
κάθε υπηρεσίας.
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6) Μεριµνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρµόδια όργανα τα περιοδικά οικονοµικά απολογιστικά στοιχεία, σύµφωνα µε το σύστηµα οικονοµικής πληροφόρησης που εφαρµόζει ο ∆ήµος.
7) Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταµειακών προγραµµάτων
του ∆ήµου. ∆ιερευνά τις ταµειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες µεθόδους για την αντιµετώπιση των ταµειακών αναγκών του ∆ήµου (π.χ. δανεισµός). Μεριµνά για την εφαρµογή των αποφάσεων που σχετίζονται µε την κάλυψη των ταµειακών αναγκών του ∆ήµου.
8) Συνεργάζεται µε τις τράπεζες και µεριµνά για την αξιοποίηση των διαθεσίµων του ∆ήµου.
9) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών και τα Τµήµατά της ( διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας,
θέµατα προσωπικού κλπ).
(Αρµοδιότητες Λογιστηρίου)
10) Τηρεί το σύστηµα λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων του ∆ήµου (Γενική και αναλυτική λογιστική). Τηρεί τις σχετικών λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την νοµοθεσία.
11) Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενηµέρωση του συστήµατος λογιστικής απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων
του ∆ήµου.
12) Παρακολουθεί και µεριµνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και
ασφαλιστικών υποχρεώσεων του ∆ήµου.
13) Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συµφωνία των δοσοληπτικών λογαριασµών µε τράπεζες, προµηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσοµένους µε τον ∆ήµο, καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασµών µε τα νοµικά
πρόσωπα και τα ιδρύµατα του ∆ήµου.
14) Εκδίδει τις λογιστικές και οικονοµικές καταστάσεις που συνδέονται µε το τηρούµενο λογιστικό σχέδιο (πχ. ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσης) και ενηµερώνει σχετικά τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου µε βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.
15) Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου και
τις υπόλοιπες δηµοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών µεγεθών
του ∆ήµου.
16) Μεριµνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από ∆ηµόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.
17) Τηρεί ειδικά συστήµατα λογιστικής και οικονοµικής διαχείρισης Προγραµµάτων
και Έργων στα οποία συµµετέχει ο ∆ήµος και που χρηµατοδοτούνται από το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ή/και από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.
18) Τηρεί αρχείο Παραστατικών ∆ιαχείρισης των προηγουµένων προγραµµάτων
και έργων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους ειδικούς κανονισµούς των
φορέων από τους προέρχεται η σχετική χρηµατοδότηση.
19) Μεριµνά για την ετοιµασία των περιοδικών οικονοµικών αναφορών που σχετίζονται µε την πρόοδο των προηγουµένων προγραµµάτων και έργων.
20) Τηρεί το αρχείο συµβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προµήθειες που ανα-
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θέτει ο ∆ήµος. Παραλαµβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που
απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωµή των οφειλών του ∆ήµου στους
αντίστοιχους δικαιούχους και ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη
διενέργεια πληρωµών του ∆ήµου µε βάση τις διατάξεις των αντιστοίχων συµβάσεων.
21) Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου και ελέγχει την επάρκειας των αντίστοιχων πιστώσεων.
22) Εκδίδει τα εντάλµατα πληρωµής των οφειλών του ∆ήµου και τα αποστέλλει
στο Ταµείο για πληρωµή.
23) Συγκεντρώνει τα στοιχεία µεταβολών και των αντιστοίχων καταβληθέντων
παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του ∆ήµου, που έχουν επίδραση στην διαµόρφωση των αµοιβών του και µεριµνά για την έκδοση των µισθολογικών καταστάσεων και την πληρωµή των αµοιβών
24) Μεριµνά για τη έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αµοιβών προς το προσωπικό του ∆ήµου και για τον υπολογισµό και την απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταµεία των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών.
(β) Αρµοδιότητες Τµήµατος Προµηθειών – Αποθήκης Υλικών
( Αρµοδιότητες γραφείου Αποθήκης Υλικών)
1)Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας της αποθήκης υλικών
2)Μεριµνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προµηθευτές των κάθε είδους υλικών παγίων(µηχανήµατα-εξοπλισµός) ή αναλωσίµων που απαιτεί η λειτουργία του ∆ήµου.
3)Τηρεί ηλεκτρονικό µητρώο υλικού
4)Μεριµνά για την ενηµέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά
ποσότητα και αξία)µε τα εισαγόµενα και εξαγόµενα είδη, και την τήρηση των
διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέµατα των αποθηκών
του ∆ήµου.
5)Παρακολουθεί τα αποθεµάτων των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την
ανάγκη ανανέωσής τους. Συνεργάζεται σχετικά µε τις δηµοτικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών.
6)Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου
(µηχανήµατα, οχήµατα, συσκευές, εξοπλισµός κλπ.) και παρακολουθεί την κατανοµή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του ∆ήµου.
7)Τηρεί τις διαδικασίες χαρακτηρισµού υλικών ως αχρήστων ή ως υλικών που
πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής, αποµάκρυνσης ή εκποίησής τους.
8)Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των
κάθε είδους υλικών και εξοπλισµού του ∆ήµου.
9)Τηρεί στατιστικά στοιχεία του είδους της ποιότητας και ποσότητας των υλικών
(Αρµοδιότητες προµηθειών υλικών/ εξοπλισµού/υπηρεσιών)
10)Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράµµατος
των απαιτουµένων προµηθειών και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν.
3316/2005) του ∆ήµου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δηµοτικών υπηρεσιών,
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εξετάζει τη σκοπιµότητα αυτών και διαµορφώνει περιοδικά προγράµµατα για
την προµήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών και εισηγείται
αυτά για έγκριση στα αρµόδια όργανα του ∆ήµου (υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιµα, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα,
µηχανήµατα, εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, µισθώσεις µεταφορικών µέσων,
ασφαλίσεις κλπ).
11)∆ιενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκµηρίωση της διαθεσιµότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το ∆ήµο και τη λήψη στοιχείων τιµών
προµήθειας ή υπηρεσίας.
12)∆ιενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προµηθειών και των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι µεριµνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε
συνεργασία µε τα αρµόδια κάθε φορά τµήµατα του ∆ήµου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συµβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται
τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αποφαινόµενο όργανο του ∆ήµου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και
γενικά µεριµνά για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προµήθειας ή υπηρεσίας µέχρι και την οριστική παραλαβή της σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
13)Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συµβάσεων προµηθειών
και υπηρεσιών (αρχείο προµηθευοµένων ειδών, αρχείο προµηθευτών, αρχείο
φακέλων προµηθειών).
(γ) Αρµοδιότητες Τµήµατος Εσόδων,Περιουσίας και Ταµείου
( Αρµοδιότητες σε θέµατα εσόδων και Περιουσίας )
1) Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους
των χρηµατικών υποχρεώσεων προς τον ∆ήµο των φυσικών και νοµικών
προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώµατα που περιοδικά πρέπει
να καταβάλλονται στο ∆ήµο µε βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της
νοµοθεσίας.
2) Ελέγχει την ακρίβεια των µεγεθών µε βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούµενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωµάτων κλπ.
3) ∆ηµιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιµέρους
ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του ∆ήµου.
4) Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλοµένων
ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο. Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόµενων ποσών κατά κατηγορία
προσόδου.
5) Μεριµνά για την ενηµέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγουµένων οφειλοµένων ποσών και µεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών
που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αµφισβητούν το ύψος των
οφειλόµενων ποσών.
6) Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντιστοίχων εισπράξεων.
7) Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται µε
την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωµάτων ή εισφορών.
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8) Παρακολουθεί και µεριµνά για την τήρηση όλων των οικονοµικών δοσοληψιών που σχετίζονται µε τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του ∆ήµου
µέσω των νεκροταφείων, σφαγείων, δηµοτικών αγορών, κλπ.
9) Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την αποδοχή και την αξιοποίηση των
δωρεών και των κληροδοτηµάτων προς τον ∆ήµο, σύµφωνα µε τους αντιστοίχους όρους.
10) Τηρεί τα αρχεία της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και
φυσική µορφή (φάκελοι µε στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα)
11) Μεριµνά για την διερεύνηση µεθόδων αξιοποίησης της δηµοτικής ακίνητης
περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τα αρµόδια όργανα του
∆ήµου.
12) Μεριµνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις του ∆ήµου και τη διαχείριση της
εκµετάλλευσης της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας (πχ. κατάρτιση συµβάσεων µισθώσεων, µέριµνα είσπραξης µισθωµάτων κλπ.)
13) Μεριµνά για την εκµίσθωση δηµοτικών εκτάσεων γης για βιοµηχανικούς
ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις
θερµοκηπίων και για µονάδες στους τοµείς αλιείας.
14) Μεριµνά για την παραχώρηση χρήσης δηµοτικών ακινήτων ή τη καταβολή µισθώµατος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
(Αρµοδιότητες σε θέµατα Ταµείου )
15) ∆ιενεργεί τις πληρωµές προς τους δικαιούχους µε βάση τα Εντάλµατα Πληρωµών και µετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόµος.
16) Καταγράφει τις διενεργούµενες πληρωµές σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες και µεριµνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων
που αντιστοιχούν στα επιµέρους εντάλµατα πληρωµής.
17) Παραλαµβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντιστοίχων οφειλοµένων στο ∆ήµο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και
µεριµνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.
18) ∆ιενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς τον ∆ήµο και ενηµερώνει το λογιστικό σύστηµα του ∆ήµου µε τις σχετικές ταµειακές εγγραφές.
19) Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον
∆ήµο και ενηµερώνει τις αρµόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούµενες οφειλές.
20 Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του ∆ήµου
που ασχολούνται µε εισπράξεις.
(αποκεντρωµένες υπηρεσίες, κοιµητήρια, σφαγεία, δηµοτικές αγορές κλπ)
21) Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών µε τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των
χρηµατικών διαθεσίµων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωµών µέσω
επιταγών.
22) Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταµείο στα γραφεία του ∆ήµου.
23) Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση του λογιστικού συστήµατος
του ∆ήµου µε τις ταµειακές εγγραφές.
24) Παρακολουθεί την ταµειακή ρευστότητα και προγραµµατίζει τις πληρωµές
σε συνεργασία και µε άλλες αρµόδιες υπηρεσίες.
25) Μεριµνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία των αποκεντρωµένων
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Γραφείων Οικονοµικών Θεµάτων σε δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου.
26) Συγκεντρώνει τα στοιχεία µεταβολών και των αντιστοίχων καταβληθέντων
παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του ∆ήµου, που έχουν επίδραση στην διαµόρφωση των αµοιβών του και µεριµνά για την έκδοση των µισθολογικών καταστάσεων και την πληρωµή των αµοιβών.
27) Μεριµνά για τη έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αµοιβών προς το προσωπικό του ∆ήµου και για τον υπολογισµό και την απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταµεία των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών
Άρθρο 16 Αρµοδιότητες ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρµόδια για τη µελέτη, εκτέλεση
και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του ∆ήµου, µε στόχο την έγκαιρη, οικονοµική και άριστη από επιστηµονικής απόψεως πραγµατοποίησής τους.
Συγχρόνως η ∆ιεύθυνση είναι αρµόδια για την εξασφάλιση βελτιωµένων συνθηκών
ασφαλούς µετακίνησης και κυκλοφορίας των δηµοτών και των οχηµάτων τους,
καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και
εγκαταστατών κυρίως στον τοµέα των µεταφορών. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες
της ∆ιεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες
διατάξεις Νόµων, ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:
(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Τεχνικών Έργων
Το αντικείµενο του Τµήµατος αφορά στη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση και
επισκευή:

I. συγκοινωνιακών έργων (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση
υφιστάµενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόµβων και διαβάσεων κλπ)

II. κτιριακών έργων (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσµηση και εξοπλισµός των δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων),

III. έργων διαµόρφωσης, διαρρύθµισης και εξωραϊσµού των κοινοχρήστων
χώρων στην περιοχή του ∆ήµου (πεζόδροµοι, πλατείες, παιδικές χαρές,
τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και
µνηµεία, κοιµητήρια κλπ).

IV. υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων σε συνεργασία µε το Αυτοτελές
τµήµα Ύδρευσης –Αποχετευσης.

V. Μεριµνά για τον καθαρισµό και την αστυνόµευση των ρεµάτων και των
απαλλοτριώσεων χώρων παρά τα ρέµατα, σε συνεργασία µε τη δηµοτική
αστυνοµία.

VI. ∆ιενεργεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους, προκειµένου να διαπιστωθεί η
ποιότητα των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος και η ποιότητα των προϊόντων τσιµέντου.

- 71 -

Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος περιλαµβάνουν:
1) Συνεργάζεται µε το Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής
και Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης ανάπτυξης κατά το σχεδιασµό των προγραµµάτων δράσης του ∆ήµου που αφορούν την υλοποίηση των τεχνικών
έργων.
2) Μεριµνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων µελετών για την υλοποίηση
των έργων του Τµήµατος (εκπόνηση µε προσωπικό του Τµήµατος ή µε ανάθεση σε τρίτους). Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των µελετών.
3) Τηρεί και παρακολουθεί τη διαδικασίας κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση δηµοσίων έργων.
4) Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου
σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισµό ανθρώπινο δυναµικό κλπ και εισηγείται την µεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (µε αυτεπιστασία ή µε ανάθεση
σε τρίτους).
5) Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων και εργασιών του Τµήµατος που εκτελούνται µε αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία
του ∆ήµου.
6) Συνεργάζεται µε τις Οικονοµικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των προµηθειών υλικών των µελετών και της ανάθεσης
εκτέλεσης των έργων και εργασιών σε τρίτους.
7) Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τµήµατος που ανατίθενται σε τρίτους. ∆ιενεργεί επιµετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών
που υποβάλλονται από τρίτους.
8) Μεριµνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.
9) Μεριµνά για τον σωστό χειρισµό και την αξιοποίηση των µηχανηµάτων και
γενικά του τεχνικού εξοπλισµού που χρησιµοποιεί το Τµήµα
10) Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αµέσου επέµβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράµµατος.
11) Τηρεί τεχνικά αρχεία µε αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί (αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισµού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία µελετών και σχεδίων
(φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από
την εκτέλεση των έργων του Τµήµατος
12) Ενηµερώνει το Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για
την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τµήµατος.
13) Παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών και τα Τµήµατά της (διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).
14) Μεριµνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σε πληροφορίες που έχουν σχέση µε τις προκηρύξεις του ∆ήµου
για την εκτέλεση έργων και την προµήθεια υλικών και υπηρεσιών, σύµφωνα
µε τις νόµιµες διαδικασίες, σε συνεργασία µε την ∆/νση Οικον.Υπηρεσιών και
το Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής .
15) Μεριµνά για την διαχείριση, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό που καταρτίζεται, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης,
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µεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής µονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης
•

την ορθή αποκατάσταση και συντήρηση υφισταµένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑ∆Α), σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Περιβαλλοντικές Αδειες
και µελέτες.

•

Την ορθή κατασκευή και διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης και
βιολογικού καθαρισµού, σε συνεργασία µε το αρµόδιο Αυτοτελές
τµήµα Ύδρευσης –Αποχέτευσης.

(β) Αρµοδιότητες Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών
(Αρµοδιότητες µελέτης και εκτέλεσης έργων)
1) Μελετά και εκτελεί έργα που αφορούν:
(α) Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του ∆ήµου,
καθώς και του φωτισµού για την ανάδειξη των δηµοτικών κτιρίων, µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής..
(β) Στην επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηµατοδότησης για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του ∆ήµου.
(γ) Στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του ∆ήµου (πινακίδες ονοµασίας οδών και πλατειών,
αρίθµησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχοµένους,
πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών µέσων κλπ).
(δ) Στην εκτέλεση εργασιών αποµάκρυνσης παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία αδειοδότησης.
(ε) Στην εκτέλεση εργασιών σήµανσης και διαγράµµισης οδών, καθώς και
τοποθέτησης και συντήρησης προστατευτικών µέσων για την ασφάλεια
της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών.
(στ) Στη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων του ∆ήµου
Για τα ανωτέρω έργα οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι ανάλογες µε
εκείνες του Τµήµατος Τεχνικών Έργων.
(Αρµοδιότητες σε θέµατα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας)
2) Μεριµνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών
στο ∆ήµο και τη ρύθµιση σχετικών θεµάτων. Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Μεριµνά για την άσκηση, µε δυνατότητα επιβολής κοµίστρου, συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της µετακίνησης των κατοίκων της
περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάµενη γραµµή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε µε ιδιόκτητα µέσα, είτε µε τη χρήση µισθωµένων µέσων και υπηρεσιών.
(β) Μεριµνά για τη διενέργεια µεταφορών για τη µετακίνηση κατοίκων που
ανήκουν σε κοινωνικές οµάδες (άτοµα µε αναπηρία, ηλικιωµένοι, παιδιά),
είναι εργαζόµενοι στο ∆ήµο και τα νοµικά του πρόσωπα, ή είναι µαθητές
που µετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο.
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(γ) Καθορίζει τις αστικές γραµµές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη
διαδροµή, τις στάσεις και το τέρµα των αντίστοιχων γραµµών.
(δ) Εισηγείται τον καθορισµό κοµίστρων των αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.
(ε) Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής
επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραµµών.
(στ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από
τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ηµερολογιακού έτους.
3) Μεριµνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου υπεραστικών γραµµών
λεωφορείων στο ∆ήµο και τη ρύθµιση σχετικών θεµάτων. Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Καθορίζει τις υπεραστικές γραµµές λεωφορείων, την αφετηρία, τη διαδροµή, τις στάσεις και το τέρµα κάθε λεωφορειακής γραµµής ΚΤΕΛ εντός
του νησιού, καθώς και τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραµµών.
(β) Καθορίζει τον ελάχιστο αριθµό των υποχρεωτικών δροµολογίων κοινών,
ταχέων και υπερταχέων του ΚΤΕΛ, κατανέµει αυτά ανά 24ωρο, µετά από
εισήγηση του ΚΤΕΛ, και καθορίζει το ύψος κοµίστρου στα όρια ευθύνης
κάθε ΚΤΕΛ.
(γ) Καθορίζει τα κόµιστρα υπεραστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού
έργου, µε βάση τις ρυθµίσεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2963 /
2001.
(δ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας υπεραστικού λεωφορείου
από τον κύκλο εργασίας µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος.
(ε) Συγκροτεί το Πειθαρχικό Συµβούλιο επιβολής κυρώσεων σε φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου και σε ιδιοκτήτες λεωφορείων.
(στ) Καθορίζει τον αριθµό των νέων επιβατηγών δηµοσίας χρήσης αυτοκινήτων µε ή χωρίς µετρητή, που είναι αναγκαίος για την αντιµετώπιση των
σχετικών µεταφορικών αναγκών του ∆ήµου.
(ζ) Εισηγείται την ανάθεση της εκµετάλλευσης νέας υπεραστικής γραµµής
στην περίπτωση που η µέση πληρότητα των πρώτων 6 µηνών λειτουργίας και εκµετάλλευσης της γραµµής από το ΚΤΕΛ, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια, αποδεικνύεται ότι είναι κατώτερη του 20 %, το ΚΤΕΛ αρνηθεί
την εκµετάλλευση της γραµµής και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν έχει αρνηθεί την πρόταση για κάλυψη των απωλειών εσόδων σε ποσοστό
20 %.
(η) Εκδίδει απόφαση για την αλλαγή έδρας επιβατηγών οχηµάτων δηµόσιας
χρήσης, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2. του ν. 3109 / 2003.
4) Μεριµνά και εισηγείται τη λήψη µέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας
και τη διευκόλυνση των µετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Μεριµνά για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, τον καθορισµό πεζοδρόµων,
µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.
(β)(γ) Ρυθµίζει τα θέµατα στάθµευσης των αυτοκινήτων και µεριµνά για τη
δηµιουργία χώρων στάθµευσης τροχοφόρων και µε δυνατότητα µίσθωσης ακινήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
(δ) Λαµβάνει µέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους
χώρους,
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(ε) Μεριµνά για την ονοµασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων, αρίθµηση κτισµάτων κλπ.
(στ) Μεριµνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών και την εκτέλεση
έργων.
(ζ) Απαγορεύει τη δηµιουργία θέσεων στάθµευσης σε συγκεκριµένους χώρους.
(η) Μεριµνά για την παραλαβή των αποσυροµένων δικύκλων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήµατα του Ο∆∆Υ.
(θ) Καθορίζει το εξωτερικού χρώµατος των ΤΑΞΙ.
5) Μεριµνά και λαµβάνει µέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας
των κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυµονούν κινδύνους, σε συνεργασία και µε τη ∆ηµοτική Αστυνοµία. Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Ελέγχει τη σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς,
(β) Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς,
(γ) Λαµβάνει και ελέγχει την εφαρµογή µέτρων για την προστασία από επικίνδυνες οικοδοµές, και από έλλειψη µέτρων ασφάλειας και υγιεινής και ελέγχει τα υφιστάµενα µέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται.
(Αρµοδιότητες σε θέµατα αδειών µεταφορών)
6) Μεριµνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελµάτων στον τοµέα
των µεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων.
(β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος οδικού
τών και εµπορευµάτων.

µεταφορέα επιβα-

(γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυµναστών, καθώς
και
ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και
µοτοσικλετών.
(δ) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και λοιπών
συναφών εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους.
(ε) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), και παρακολουθεί
και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων.
(στ) Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής
αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστηµάτων περιορισµού ταχυτήτων.
(ζ) Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόµενων οχηµάτων.
γ) Αρµοδιότητες Τµήµατος ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων
1) ∆ιαχειρίζεται το στόλο των οχηµάτων του ∆ήµου (απορριµµατοφόρα, διάφο-
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ρα αυτοκινούµενα µηχανήµατα, φορτηγά και επιβατηγά οχήµατα) µεριµνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασµό µε όλα
τα σχετικά µε την κίνηση έγγραφα.
2) Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχηµάτων του ∆ήµου, την κατανάλωση καυσίµων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
3) ∆ιερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχηµάτων και µεριµνά για την αποκατάσταση
βλαβών και αποτελεσµάτων ατυχηµάτων.
4) Σχεδιάζει και εφαρµόζει τα προγράµµατα προληπτικής συντήρησης των κάθε
είδους οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων του ∆ήµου.
5) Μεριµνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των
οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων του ∆ήµου.
6) Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχηµάτων
και κινητών µηχανηµάτων του ∆ήµου.
7) Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχηµάτων του ∆ήµου
και διαµορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

Άρθρο 17: Αρµοδιότητες ∆ιεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
(Κ.Ε.Π.)
Η ∆ιεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είναι αρµόδια για την
παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης µέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία µε τις καθ΄ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες και σύµφωνα µε τον κεντρικό σχεδιασµό του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στη ∆ιεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωµένα Γραφεία Κ.Ε.Π.
σε επιµέρους δηµοτικές ενότητες.
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων της ∆ιεύθυνσης Κ.Ε.Π.
είναι οι εξής:
(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πολιτών
1) Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για
τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών µε τις δηµόσιες υπηρεσίες.
2) Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση,από τις υπηρεσίες του
δηµοσίου,διοικητικών υποθέσεων όπως καθορίζονται µε κοινές αποφάσεις τoυ
Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
3) Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για
την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαµβάνει µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρµόδιες υπηρεσίες, µετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
4) ∆ιαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια
για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί
από τους πολίτες και µεριµνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε µε
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αποστολή στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί είτε τα παραλαµβάνει ο ίδιος ο πολίτης από το ΚΕΠ είτε µέσω του ΚΕΠ.
5) Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύµφωνα µε τον γενικό σχεδιασµό
των ΚΕΠ όπως:
επικύρωση διοικητικών εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση
παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών ασφαλιστικής ενηµερότητας φορολογικής ενηµερότητας, επανεκτύπωση βεβαιώσεων απόδοσης ΑΦΜ, έναρξης εργασιών, διακοπής εργασιών φυσικών προσώπων µέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης µε το σύστηµα TAXIS.
6)Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση των ΚΕΠ του
∆ήµου.
(β) Αρµοδιότητες Τµήµατος Εσωτερικής Ανταπόκρισης
1) Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εµπίπτει στις αρµοδιότητες του ∆ήµου.
2) Προωθεί τα ανωτέρω αιτήµατα στις αρµόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης
και την τήρηση των νόµιµων χρονικών προθεσµιών.
3) Παραλαµβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα
Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
4) Τηρεί τα σχετικά µε τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόµενων αιτήσεων πολιτών
στατιστικά στοιχεία.
5) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2: ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 18 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

♦

Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων που είναι εγκατεστηµένες στις ∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ είναι οι
εξής:

Α. Γραφείο ΚΕΠ.
1) Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται
για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών µε τις δηµόσιες υπηρεσίες.
2) Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που
για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαµβάνει µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρµόδιες υπηρεσίες, µετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
3) ∆ιαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια
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για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
4) Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και µεριµνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε
µε αποστολή, είτε µέσω του ΚΕΠ.
5) Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύµφωνα µε τον γενικό σχεδιασµό των ΚΕΠ ( επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ).
6) Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
7) Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρµογή του προγράµµατος e-kep για την
εξυπηρέτηση των πολιτών σε αποµακρυσµένους οικισµούς του ∆ήµου.
8) Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εµπίπτει στις αρµοδιότητες του ∆ήµου. Προωθεί τα αιτήµατα αυτά στις αρµόδιες
για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόµιµων χρονικών προθεσµιών. Παραλαµβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
9) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για
βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
Β. Γραφείο ∆ιοικητικών – Οικονοµικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του
Πολίτη
1) Παρέχει γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήµαρχο που
εποπτεύει τις υπηρεσίες της δηµοτικής ενότητας και προς τα Τµήµατά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα
προσωπικού κλπ).
2) Παρέχει γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της
δηµοτικής ενότητας.
3) Μεριµνά για την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών, καθώς και βεβαιώσεων µόνιµης κατοικίας.
4) Μεριµνά για τις µετακινήσεις και µεταφορές του προσωπικού των υπηρεσιών
της δηµοτικής ενότητας.
5) Μεριµνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δηµοτικής ενότητας.
6) ∆ιενεργεί εισπράξεις οφειλών προς το ∆ήµο.
7) Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται
για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών µε τις κεντρικές δηµοτικές υπηρεσίες.
8) Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους
φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια για την διεκπεραίωσή
τους δηµοτική υπηρεσία µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
9 )Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που
έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και µεριµνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.
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Άρθρο 19: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ Ε∆ΡΑ ∆.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΣΤΟΥ
Οι αρµοδιότητες των Γραφείων ∆ιοικητικών Θεµάτων που είναι εγκατεστηµένα
στις ∆.Ε. Καλάµου και Καστού είναι οι εξής:
Γραφείο ∆ιοικητικών – Οικονοµικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
1) Παρέχει γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήµαρχο που
εποπτεύει τις υπηρεσίες της δηµοτικής ενότητας και προς τα Τµήµατά της
(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).
2) Παρέχει γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της
δηµοτικής ενότητας.
3) Μεριµνά για την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών, καθώς και βεβαιώσεων µόνιµης κατοικίας.
4) Μεριµνά για τις µετακινήσεις και µεταφορές του προσωπικού των υπηρεσιών
της δηµοτικής ενότητας.
5) Μεριµνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δηµοτικής ενότητας.
6) ∆ιενεργεί εισπράξεις οφειλών προς το ∆ήµο.
7) Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται
για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών µε τις κεντρικές δηµοτικές υπηρεσίες.
8) Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις
κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει πλήρεις τους
φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια για την διεκπεραίωσή
τους δηµοτική υπηρεσία µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
9 )Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που
έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και µεριµνά για την παράδοσή τους στους πολίτες.

ΜΕΡΟΣ 3 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ -ΕΠΟΠΤΕΙΑ -ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Άρθρο 20 ∆ιοίκηση - Εποπτεία - Συντονισµός
1. Ο ∆ήµος διοικείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την Οικονοµική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και το ∆ήµαρχο. Οι αρµοδιότητες των οργάνων αυτών ορίζονται από τις κείµενες διατάξεις.
2. Όργανα διοίκησης, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και των Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου είναι, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, το Συµβούλιο και ο Πρόεδρος του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας
ή το Συµβούλιο και ο Πρόεδρος του συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας (ή ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας) αντίστοιχα. Οι αρµοδιότητες των οργάνων
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αυτών ορίζονται από τις κείµενες διατάξεις.
3. Ο ∆ήµαρχος υποστηρίζεται στα διοικητικά του καθήκοντά του από τον Γενικό
Γραµµατέα, ο οποίος υλοποιεί τις αρµοδιότητες που του εκχωρεί ο ∆ήµαρχος µε
απόφασή του. Οι αρµοδιότητες αυτές είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν ιδίως την
εποπτεία και τον έλεγχο των δηµοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
µε αποδοτικό τρόπο η αποτελεσµατικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων
και προγραµµάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του ∆ήµου.
4. Το ∆ήµαρχο επικουρούν οι Αντιδήµαρχοι που ορίζει ο ∆ήµαρχος και στους οποίους
µεταβιβάζει την άσκηση αρµοδιοτήτων καθ΄ ύλην (π.χ άσκηση εποπτείας συγκεκριµένων δηµοτικών υπηρεσιών ) και κατά τόπο (εποπτεία αποκεντρωµένων υπηρεσιών και ζητηµάτων που αφορούν συγκεκριµένες ∆ηµοτικές ενότητες ).
5. Οι αποκεντρωµένες υπηρεσίες στις έδρες των ∆ηµοτικών ενοτήτων εποπτεύονται
συνολικά από τον αντίστοιχο Αντιδήµαρχο που ορίζεται σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις. Κάθε αποκεντρωµένη υπηρεσία υπάγεται διοικητικά και ακολουθεί κατά
την άσκηση των θεµατικών αρµοδιοτήτων της, τις οδηγίες και κατευθύνσεις της
αντίστοιχης υπερκείµενης θεµατικής διοικητικής ενότητας.
6. Όλες οι υπηρεσίες του ∆ήµου συνεργάζονται µε το Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασµό και την παρακολούθηση εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, των ετησίων προγραµµάτων και γενικά
των προγραµµάτων δράσης του ∆ήµου.
7. Όλες οι κεντρικές υπηρεσίες του ∆ήµου συνεργάζονται µε τα αποκεντρωµένες υπηρεσίες ∆ιοικητικών θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη προκειµένου αυτά
(α) να ενηµερώνουν και να πληροφορούν τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών µε τις κεντρικές
δηµοτικές υπηρεσίες, (β) να παραλαµβάνουν αιτήσεις πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες και να διαβιβάζουν πλήρεις τους
φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια για την διεκπεραίωσή τους
δηµοτική υπηρεσία και (γ) να παραλαµβάνουν από τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και να µεριµνούν για
την παράδοσή τους στους πολίτες.
8. Ο ∆ήµαρχος ή ο Γενικός Γραµµατέας δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συµβούλια στα οποία µετέχουν µε εκπροσώπους τους το σύνολο ή µέρος (ανάλογα µε οµοιογενή θεµατικά αντικείµενα) των υπηρεσιών του
∆ήµου. Παράλληλα, και για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και απόδοσης
του έργου του ∆ήµου, είναι δυνατός ο ορισµός, µε απόφαση του ∆ηµάρχου:
(α) Μόνιµων ή κατά περίπτωση διατµηµατικών επιτροπών ή οµάδων εργασίας για
την επεξεργασία ζητηµάτων που αφορούν περισσότερες διοικητικές ενότητες
του ∆ήµου.
(β) Οµάδων διοίκησης έργου ή προγράµµατος.
(γ) Συντονιστών (project managers) για την εκτέλεση έργων ή προγραµµάτων
µε αξιοποίηση προσωπικού και από διάφορες διοικητικές ενότητες.
(δ) Υπαλλήλων- συνδέσµων µεταξύ διοικητικών ενοτήτων µε ισχυρή αλληλεξάρτηση.
Άρθρο 21 Αρµοδιότητες Προϊσταµένων ∆ιοικητικών Ενοτήτων
Ο Προϊστάµενος µιας διοικητικής ενότητας (∆ιεύθυνσης, Τµήµατος, Αυτοτε-
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λούς Τµήµατος ή Αυτοτελούς Γραφείου) ευθύνεται έναντι του αµέσως υπερκείµενου διοικητικού επιπέδου για την αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της ενότητας, προγραµµατίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επί µέρους δραστηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι περιοδικοί στόχοι του ∆ήµου µε βάση τα αντίστοιχα προγράµµατα δράσης. Ειδικότερα ο
προϊστάµενος της διοικητικής ενότητας:
1) ∆ιατυπώνει σε συνεργασία µε το ιεραρχικά ανώτερο διοικητικό επίπεδο και το
Τµήµα Προγραµµατισµού, τους στόχους και τα προγράµµατα δράσης της διοικητικής ενότητας καθώς και τους αντίστοιχους προϋπολογισµούς, σε συνεργασία µε τις Οικονοµικές Υπηρεσίες.
2) Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση αποφάσεων των ιεραρχικά
ανωτέρων διοικητικών επιπέδων.
3) Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις που αποκεντρώνονται στον
υπηρεσιακό µηχανισµό µετά από εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου.
4)

Μεριµνά για την στελέχωση, την οργάνωση, τον συντονισµό και τον έλεγχο
των δραστηριοτήτων της διοικητικής ενότητας µε τρόπο ώστε να υλοποιούνται αποτελεσµατικά τα προγράµµατα δράσης και οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή εντολές.

5)

Μεριµνά για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της δράσης της διοικητικής ενότητας, τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναµικού και των
τεχνικών µέσων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του δηµότη και την καλύτερη
ανταπόκριση της ενότητας στις τοπικές ανάγκες.

6)

Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό της διοικητικής ενότητας,
µεριµνώντας για την ανάπτυξη και επιµόρφωσή του, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη διατήρηση αρµονικών εργασιακών σχέσεων.

7)

Ετοιµάζει τους περιοδικούς απολογισµούς των προγραµµάτων δράσεις της
διοικητικής ενότητας και τους αντίστοιχους οικονοµικούς απολογισµούς σε
συνεργασία µε τις οικονοµικές υπηρεσίες.

8)

Παραλαµβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες της διοικητικής µονάδας του, την χαρακτηρίζει και την διανέµει στις αρµόδιες υπηρεσιακές µονάδες ή υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

9)

Eισηγείται για θέµατα αρµοδιότητας της διοικητικής ενότητας προς τον προϊστάµενο του ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου και τα αρµόδια πολιτικά όργανα
και παρίσταται, εφόσον απαιτηθεί, στις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και
επιτροπών.

10) Έχει το δικαίωµα τροποποίησης ή απόρριψης των υπηρεσιακών εισηγήσεων
των κατώτερων ιεραρχικά επιπέδων µε ενυπόγραφη πάντοτε σηµείωση του
στα σχετικά έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης και αιτιολογηµένης
ενηµέρωσης του ανώτερου ιεραρχικά επιπέδου.
11) Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της διοικητικής ενότητας που εποπτεύει.
12) ∆έχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες διευκρινήσεις σε περιπτώσεις
παραπόνων και διαφορών σχετικών µε τις υπηρεσίες που εποπτεύει. Εισηγείται συστήµατα ενηµέρωσης των δηµοτών σχετικά µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους έναντι του ∆ήµου.
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13) Συνεργάζεται µε προϊσταµένους άλλων διοικητικών ενοτήτων του ∆ήµου ή
των νοµικών προσώπων του για τον συντονισµό και την ολοκλήρωση των
λειτουργιών του ∆ήµου.
14) Συνεργάζεται µε φορείς εκτός ∆ήµου που σχετίζονται µε τις λειτουργίες της
διοικητικής ενότητας.
15) Είναι υπεύθυνος για την νοµιµότητα των ενεργειών της διοικητικής µονάδας
του.
16) Παρακολουθεί τη νοµοθεσία, τις εξελίξεις της επιστήµης και τεχνολογίας και
τις εξελίξεις στον τοπικό, ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, που έχουν σχέση
µε τις λειτουργίες της διοικητικής ενότητας. Ενηµερώνει το προσωπικό και
µεριµνά για την τήρηση των νοµικών διατάξεων, την εφαρµογή καινοτοµιών
και την προσαρµογή της λειτουργίας της διοικητικής ενότητας στις εξελίξεις
του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Άρθρο 22 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων και των προϊσταµένων
τους θεωρούνται ως η γενική περιγραφή του ρόλου τους και αποτελούν το βασικό
πλαίσιο λειτουργίας τους. Λεπτοµερέστερες περιγραφές αρµοδιοτήτων µπορούν να
γίνουν µε τη σύνταξη κανονισµών ή εγκυκλίων λειτουργίας των οργανικών µονάδων.
Ο λεπτοµερής τρόπος λειτουργίας της κάθε µονάδας, η διάρθρωση των Τµηµάτων σε Γραφεία όταν δεν έχει προβλεφθεί στον ΟΕΥ, οι θέσεις εργασίας της κάθε
οργανικής µονάδας, οι περιγραφές καθηκόντων (καθηκοντολόγιο), καθώς και οι διαδικασίες διοίκησης και λειτουργίας της µονάδας, ορίζονται µε αποφάσεις του ∆ηµάρχου µετά από εισήγηση των αρµοδίων προϊσταµένων.
ΜΕΡΟΣ 4 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ΄
Άρθρο 23 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Ορίζονται οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού:
(α) Μία (1) θέση Γενικού Γραµµατέα.
(β) Μία (1) θέση Ιδιαίτερου Γραµµατέα ∆ηµάρχου.
(γ) πέντε (5) θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών
Συνεργατών.
(δ) ∆ύο (2) θέσεις ∆ικηγόρων µε έµµισθη εντολή.
Άρθρο 24 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
1. Οι θέσεις του µονίµου προσωπικού του ∆ήµου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Α. Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Γ. ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε).
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∆. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Τα προσόντα διορισµού περιγράφονται στο Π.∆. 37α/1987, στο Π∆ 22/90 και
στο Π.∆. 50/2001, όπως εκάστοτε ισχύουν.
2. Στην κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και
προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Υπηρετούντες
ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕ
ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

8

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

4

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

–

Νέες
Θέσεις

∆ιατηρούµενες
Θέσεις

-

-

-

2

Σύνολο
8
6

-

2

-

2

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1
10

ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

4

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

1

ΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

-

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

-

11
1

1
1
2
2
-

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

ΠΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

1

ΠΕ
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

10

2

1

3
-

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

1

ΠΕ ΝΗΠΑΓΩΓΩΝ

2

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Θέσεων
ΠΕ

1

10
1
-

-

2

3

8

53

42

3. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Υπηρετούντες
ΚΛΑ∆ΟΣ TΕ

Νέες
Θέσεις

∆ιατηρούµενες

Σύνολο

Θέσεις
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ΤΕ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

ΤΕ 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

ΤΕ 3 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1

ΤΕ 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ –
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΤΕ 13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

2

ΤΕ 22 ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ Τ.Α.

1

ΤΕ 23 ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

1

ΤΕ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

2

ΤΕ 17 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

ΤΕ19
ΚΗΣ

-

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-

-

1
2

-

1
1
1
2
3
4
1

-

2
1
2
2
2

TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

-

-

1

ΤΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1

-

-

Σύνολο θέσεων ΤΕ

14

1
1

0

7

21

4. Στην κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Υπηρετούντες
ΚΛΑ∆ΟΣ ∆Ε
∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

14

∆Ε
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1

Νέες
θέσεις

∆ιατηρούµενες
Θέσεις
2

-

Σύνολο
16

1
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∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

-

∆Ε
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

1
1

∆Ε ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

1

∆Ε ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΑΣ

2
1
-

ΑΣΤΥ-

1
-

-

4

∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΝΗΜΑΤΩΝ

1
1

∆Ε ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

-

2

4
1

ΜΗΧΑ-

3
3

3

6

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ

9

2

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ

3

3

∆Ε ΤΕΧΝΙΚΩΝ

2

2

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

9

∆Ε ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ

2

2

∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ

1

1

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ - ΠΑΙ∆ΟΚΟΜΩΝ

1

1

Σύνολο θέσεων ∆Ε

55

-

-

11

-

-

2

7

9

64

5. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Υπηρετούντες

Νέες
Θέσεις

∆ιατηρούµενες
θέσεις

Σύνολο

1

1

-

2

ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΕ
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ EΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ

2

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

21

2
2
23

ΥΕ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

5

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

-

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ

-

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

2

2

1

1

ΥΕ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Ε-

5
1
1
1

1

- 85 -

ΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΥΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

1

ΥΕ14
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1

1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΦΥΛΑΚΩΝ

1

1

Σύνολο θέσεων ΥΕ

35

2

3
40

Άρθρο 25 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΚΛΑ∆ΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Σύνολο προσωρινών θέσεων

0

Οι θέσεις αυτές κενούµενες µε οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται.
Άρθρο 26 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
1. Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι∆ΑΧ) και οι οποίες είναι προσωποπαγείς. Οι θέσεις αυτές καταργούνται όταν κενωθούν µε οποιονδήποτε τρόπο.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Υπηρετούντες
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Νέες
σεις

Θέ-

Σύνολο

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3

3

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

1

ΠΕ ΕΦΟΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΩΝ

1

1

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

4

4

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

9

0

1

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

9
1

1

1

TE2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

1

ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

1

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ

1

1

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

1

1
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ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ

1

ΣΥΝΟΛΟ

1

6

1

7

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

5

3

8

∆Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

1

∆Ε ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

1

1

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

2

2

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ

8

8

∆Ε ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝ. ΚΤΙΡΙΩΝ

1

1

∆Ε ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

9

9

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

1

1

∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ

1

1

1

1

∆Ε ΠΑΙ∆ΟΚΟΜΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1

1

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – 4/ΩΡΗ)

1

1

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ
ΜΩΝ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ-

ΣΥΝΟΛΟ

32

3

35

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2

1

3

ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

1

1

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΨΑΡΑ∆ΩΝ

4

4

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1

1

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ

15

15

ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

1

-

1

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

1

-

1

25

1

26

72

5

77

ΣΥΝΟΛΟ
Σύνολο προσωποπαγών θέσεων Ι∆ΑΧ

Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) µέχρι τη λήξη των Προγραµµάτων και οι οποίες είναι προσωποπαγείς. Οι θέσεις αυτές καταργούνται όταν κενωθούν µε οποιονδήποτε τρόπο.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Υπηρετούντες

Σύνολο

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

2

2

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

1

1

∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

1

1
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∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ

2

2

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

3

3

9

9

ΣΥΝΟΛΟ
Α. ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ 14.2.2017

ΜΟΝΙΜΟΙ 146 (ΠΕ 42, ΤΕ 14, ∆Ε 55, ΥΕ 35)
Ι∆ΑΧ: 72 (ΠΕ 9, ΤΕ 6, ∆Ε 32, ΥΕ 25)
ΣΥΝΟΛΟ 218
Ι∆ΟΧ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ): 9 (ΠΕ 0, ΤΕ 2, ∆Ε 4, ΥΕ 3)
Β. ∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1234/21.5.2013 (ΦΕΚ τ.Β΄)
Άρθρο 27 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
Προβλέπονται εκατόν δέκα (110) θέσεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιµετώπιση
εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς και για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ΜΕΡΟΣ 5 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 28 Προϊστάµενοι Υπηρεσιών
Προϊστάµενοι της Γενικής ∆ιεύθυνσης και των ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων και αυτοτελών Τµηµάτων ή Γραφείων της οργανωτικής δοµής του ∆ήµου τοποθετούνται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων:
1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗMΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού,
ΠΕ Επικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης , ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ22 Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων ή ∆Ε ∆ιοικητικού.
2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Χηµικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος ή
ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης ή ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων.

3. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ή ΤΕ ∆ηµοτικής Αστυ-

- 88 -

νοµίας ή ∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
4. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ KAI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού ή ΠΕ Οικονοµικού –Λογιστικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Οικονοµικού – Λογιστικού ή ΤΕ22 Μονάδων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης .
5. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Χηµικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης ή ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ
Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Έργων Υποδοµής ή ΤΕ Τεχνολόγων
Πολιτικών Μηχανικών.
6. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ
Μηχανολόγων Μηχανικών, ή ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων
Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Περιβάλλοντος ή ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ
Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ Έργων Υποδοµής
7. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού -Οικονοµικού ή
ΠΕ Οικονοµικού –Λογιστικού ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ Ιχθυολόγων ή
ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Οικονοµικού – Λογιστικού ή ΤΕ22
Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ΤΕ Τεχνολογίας - Γεωπονίας ή ∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων ή ∆Ε ∆ιοικητικού
8. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης ή ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδοµής ή ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών ∆οµικών Έργων ή ΤΕ Τεχνολόγων
Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ή ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης, ή ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδοµής ή ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών ∆οµικών Έργων ή ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Τοπο-
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γράφων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών.
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ή ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδοµής ή ΤΕ
Μηχανικών Πολιτικών ∆οµικών Έργων ή ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ
Τοπογράφων Μηχανικών.
9 ∆ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού ή
ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ22 Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού ή
ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ22 Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆Ε ∆ιοικητικού -Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων ή ∆Ε ∆ιοικητικού.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού ή ή
ΠΕ Νηπιαγωγών ή ΤΕ Νηπιαγωγών ή ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ
∆ιοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆Ε ∆ιοικητικού -Λογιστικού ή
∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων ή ∆Ε ∆ιοικητικού ή ∆Ε Βοηθών Βρεφοκόµων Παιδοκόµων ή ∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων, ή ∆Ε Παιδοκόµων Βρεφονηπιοκόµων
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού ή
ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ22 Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ή ∆Ε ∆ιοικητικού -Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων ή ∆Ε ∆ιοικητικού.
10. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού -Λογιστικού ή ΤΕ 22 Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού -Λογιστικού ή ΤΕ22 Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή ∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων ή ∆Ε
∆ιοικητικού.
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ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού- Λογιστικού ή ΤΕ22 Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή ∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων ή ∆Ε
∆ιοικητικού.
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ22 Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων ή ∆Ε ∆ιοικητικού.
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ22 Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων ή ∆Ε ∆ιοικητικού.
11. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Οικονοµικού - Λογιστικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ Οικονοµικού – Λογιστικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού -Λογιστικού.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Οικονοµικού - Λογιστικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ Οικονοµικού – Λογιστικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού -Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικού -Λογιστικού
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Οικονοµικού - Λογιστικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ Οικονοµικού – Λογιστικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού -Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικού -Λογιστικού
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Οικονοµικού - Λογιστικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ Οικονοµικού – Λογιστικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού -Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικού -Λογιστικού
12. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Χηµικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης ή ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδοµής ή ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών ∆οµικών Έργων ή ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ
Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών.
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ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Χηµικών Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης ή ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδοµής ή ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών ∆οµικών Έργων ή ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ
Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών.
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Συγκοινωνιολόγων ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Χηµικών Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδοµής.
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης ή ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΠΕ Συγκοινωνιολόγων ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Περιβαλλοντολόγος ή ΠΕ Χηµικών
Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδοµής ή ∆Ε Εργοδηγών.
13. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΠΕ
∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ11 Πληροφορικής ή ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού - Λογιστικού.
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΠΕ
∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή ΠΕ11 Πληροφορικής ή ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού -Λογιστικού ή
ΤΕ22 Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆Ε ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
ή ∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων ή ∆Ε ∆ιοικητικού.
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΠΕ
∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού ή ΠΕ11 Πληροφορικής ή ΤΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή ΤΕ ∆ιοικητικού ή ΤΕ ∆ιοικητικού -Λογιστικού ή
ΤΕ22 Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή ∆Ε ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
ή ∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστικού ή ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων ή ∆Ε ∆ιοικητικού.
ΜΕΡΟΣ 6 ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Άρθρο 29
1. Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισµού οι ήδη υπηρετούντες στο ∆ήµο Προϊστάµενοι ∆/νσεων, τµηµάτων και Αυτοτελών τµηµάτων, που έχουν επιλεγεί απο το υπηρεσιακό συµβούλιο,
παραµένουν στις θέσεις προϊσταµένων µέχρι την ολοκλήρωση της θητείας για την οποία έχουν επιλεγεί εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
από την ισχύουσα νοµοθεσία
Κενές ή κενούµενες θέσεις προϊσταµένων καλύπτονται στο εξής
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντα Ο.Ε.Υ.
2. Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισµού οι υπηρετούντες
στο ∆ήµο υπάλληλοι κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις των σχετικών
κλάδων.
3. Η κατανοµή του προσωπικού στις επί µέρους οργανικές µονάδες γίνεται µε
απόφαση του
∆ηµάρχου, λαµβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των µονάδων, τα
προσόντα, την πείρα και τις ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων.
4.Πέραν των αρµοδιοτήτων που αναφέρονται στον παρόντα Οργανισµό, οι
αρµοδιότητες που θα παραχωρηθούν µε νέες διατάξεις, θα ασκούνται από τις
καθ΄ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Λευκάδας, όπως θα κατανεµηθούν
µε απόφαση του ∆ηµάρχου.
5. Η ισχύς του παρόντος Οργανισµού Εσωτερικών Υπηρεσιών αρχίζει από
τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει κάθε προηγούµενη σχετική απόφαση.
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΥΨΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ
Από την παρούσα Απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 160.250.00 €, για το
τρέχον έτος 2017, η οποία θα καλυφθεί από τους ΚΑ 10.6011 21.900,00€, ΚΑ
10.6051 2.600,00€, ΚΑ 10.6021 31.000,00€, ΚΑ 10.6052 8.000,00€, Κ.Α.
20.6011 21.500,00€, ΚΑ 20.6051 4.100,00€, ΚΑ 30.6011 13.150,00€, ΚΑ
30.6051 2.850,00€, Κ.Α. 30.6021 11.200,00€, ΚΑ 30.6052 3.150,00€, ΚΑ
50.6011 26.300,00€, ΚΑ 50.6051 3.000,00€, ΚΑ 70.6011 10.300,00€ και ΚΑ
70.6051 1.200,00€ του προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας.
Για τα επόµενα έτη θα προκληθεί ανάλογου ύψους δαπάνη, η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1.την ανωτέρω εισηγητική έκθεση
2.τις δ/ξεις της παρ. στ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/10
3.τις δ/ξεις του άρθρου 10 του Ν.3584/2007
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4.Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του
732/ΤΒ΄/13.3.2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύσει

∆ήµου

Λευκάδας

(ΦΕΚ

5.Το ΦΕΚ 2549/Τ.Β΄/18.8.2016 περί κατάργησης του δηµοτικού Ν.Π.∆.∆. µε την
επωνυµία «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθµοί – Παιδεία –Κοινωνική Μέριµνα –
Αθλητισµός- Πολιτισµός – Περιβάλλον ∆ήµου Λευκάδας
6.Το ΦΕΚ 4422/Τ.Β΄/30.12.2016 σχετικά µε τη µεταφορά προσωπικού κατόπιν
κατάργησης του ∆ηµοτικού ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί
Σταθµοί – Παιδεία –Κοινωνική Μέριµνα – Αθλητισµός- Πολιτισµός – Περιβάλλον
∆ήµου Λευκάδας και συστάσεως προσωρινών προσωποπαγών θέσεων µόνιµου
προσωπικού καθώς και προσωπικού µε σχέση Ι∆ΑΧ και Ι∆ΟΧ στον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου
7.Το ΦΕΚ 1234/Τ.Β΄/21.5.2013 περί κατάργησης και διατήρησης κενών θέσεων
µόνιµου προσωπικού στο ∆ήµο Λευκάδας Ν. Λευκάδας, σύµφωνα µε τις δ/ξεις της
παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011 όπως ισχύει.
8. Tην αριθµ. 19849/14.9.2015 Απόφαση ∆ηµάρχου σχετικά µε συγκρότηση επιτροπής για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.,
του ∆ήµου Λευκάδας
9.. Το υπ. αριθµ. ΕΣ 169/14.2.2017 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου
Λευκάδας περί ύπαρξης πιστώσεων προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη από την
τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου Λευκάδας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σχέδιο του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου Λευκάδας σύµφωνα µε την ανωτέρω εισηγητική έκθεση
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 4/2017

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος Ε.Ε

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΕΡΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΡΙΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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