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ΘΕΜΑ: Μεταβίβαςθ Αρμοδιοτιτων ςε Αντιδθμάρχουσ 

 

Α Π Ο Φ Α  Θ  

O 

ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 

αφοφ ζλαβε υπόψθ  

1. τα άρκρα 59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10  

2. Σα επίςθμα πλθκυςμιακά δεδομζνα τθσ τελευταίασ απογραφισ ζτουσ 2001 τθσ Ε..Τ.Ε. για 

τον Διμο Διονφςου, ςφμφωνα με τα οποία ο πλθκυςμόσ του ανζρχεται ςτουσ 32.986 

κατοίκουσ. 

3. Σο γεγονόσ ότι ο Διμοσ Διονφςου ζχει επτά (7) Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ. 

4. Σθν υπ’ αρικμ. 1/8/3-1-2011 απόφαςθ του 

  

Α Π Ο Φ Α  Ι Η Ε Ι 

          υμπλθρϊνει τθν υπ’ αρικμ. 1/8/3-1-2011 ςχετικι απόφαςι του ωσ κατωτζρω: 

          Μετά τθν παράγραφο 1 α προςκζτει: 

α1. Ζχει τθν ευκφνθ τθσ λειτουργίασ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν που είναι εγκατεςτθμζνεσ 

ςτθ δθμοτικι κοινότθτα. 

α2. Παρακολουκεί τθν εξζλιξθ των ζργων και των εργαςιϊν που εκτελοφνται ςτθ δθμοτικι 

κοινότθτα. 

α3. Μεριμνά για τθν καλι κατάςταςθ και λειτουργία του εξοπλιςμοφ που βρίςκεται ςτθ 

δθμοτικι κοινότθτα. 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ 

ΔΘΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 

Γραφείο Δημάρχου 

ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟ   4/ 2/ 2011 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΘ :231 

ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 2429  
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α4. Τπογράφει, βεβαιϊςεισ, πιςτοποιθτικά και λοιπά διοικθτικά ζγγραφα που εκδίδονται 

από τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ που λειτουργοφν ςτα όρια τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ  Άνοιξθσ. 

α5. υνεργάηεται με τουσ προζδρουσ των δθμοτικϊν κοινοτιτων για τθν επίλυςθ των 

προβλθμάτων τουσ. 

α6. Μεριμνά για τθν εξυπθρζτθςθ και ενθμζρωςθ των Πολιτϊν για κζματα τθσ δθμοτικισ 

κοινότθτασ Άνοιξθσ. 

α7. Σελεί ςε περίπτωςθ κωλφματοσ του Δθμάρχου τουσ πολιτικοφσ γάμουσ ςτθ δθμοτικι 

κοινότθτα Άνοιξθσ.  

 
α8. Ζχει τθν εποπτεία και τον ζλεγχο για τθ διαφφλαξθ των υλικϊν και περιουςιακϊν 
ςτοιχείων τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Άνοιξθσ. 
 
α9. Είναι αρμόδιοσ για τθν χοριγθςθ, ανάκλθςθ και αφαίρεςθ των αδειϊν ίδρυςθσ, 
λειτουργίασ και εγκατάςταςθσ των καταςτθμάτων και επιχειριςεων, οι όροι λειτουργίασ και 
εγκατάςταςθσ των οποίων κακορίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τουσ αντίςτοιχουσ 
υγειονομικοφσ κανονιςμοφσ και διατάξεισ, κακϊσ και για τον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ αυτϊν. 

 

        Οι παράγραφοι β1,β2,β3,β4 αντικακίςτανται όπωσ φαίνεται παρακάτω: 

Ο Αντιδιμαρχοσ ΠΘΛΙΩΣΘ ΠΤΡΙΔΩΝ ορίηεται ωσ κακ’ φλθν αντιδιμαρχοσ των υπθρεςιϊν με 
τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ: 

-Σθν υλοποίθςθ ι τθν ςυμμετοχι ςε ολοκλθρωμζνα τοπικά ςχζδια και προγράμματα δράςθσ 
και πρωτοβουλίεσ για τθν εφαρμογι και ανάπτυξθ πολιτικϊν προϊκθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ και 
τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ διαφόρων κατθγοριϊν ανζργων, ςτο πλαίςιο των εκνικϊν και 
ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν. 

-Σθν προϊκθςθ και ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και υπθρεςιϊν επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ, με τθν ίδρυςθ και λειτουργία Κζντρων Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ και 
Κζντρων Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ προςαρμοςμζνα ςτισ τοπικζσ ανάγκεσ και ιδιαιτερότθτεσ 
και κυρίωσ των πλθκυςμϊν των ορεινϊν, αγροτικϊν και νθςιωτικϊν περιοχϊν, ςτο πλαίςιο του 
εκνικοφ και ευρωπαϊκοφ ςχεδιαςμοφ. 

-Σθν ςυμβολι ςτθν απορρόφθςθ του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ περιοχισ τουσ με τθν ανάπτυξθ 
ςυμβουλευτικϊν δράςεων που παρζχονται δωρεάν προσ τουσ ανζργουσ, με ςτόχο τθν 
υποςτιριξθ και τθν ενκάρρυνςι τουσ για τθν εξεφρεςθ απαςχόλθςθσ, κακϊσ και ςτθν 
προϊκθςθ ίςων ευκαιριϊν πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ, με τθ δθμιουργία Δθμοτικϊν και 
Κοινοτικϊν Γραφείων Ενθμζρωςθσ για τθν Απαςχόλθςθ, ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ 
δθμόςιουσ φορείσ και τισ επιχειριςεισ τθσ περιοχισ τουσ. 

-Σθν εφαρμογι πολιτικϊν ι τθν ςυμμετοχι ςε δράςεισ που αποςκοποφν ςτθν υποςτιριξθ και 
κοινωνικι φροντίδα τθσ βρεφικισ και παιδικισ θλικίασ και τθσ τρίτθσ θλικίασ, με τθν ίδρυςθ και 
λειτουργία νομικϊν προςϊπων και ιδρυμάτων όπωσ παιδικϊν και βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν, 
βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κζντρων ανοικτισ περίκαλψθσ και θμεριςιασ φροντίδασ, 
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ψυχαγωγίασ και αναψυχισ θλικιωμζνων, γθροκομείων κ.λπ. και τθ μελζτθ και εφαρμογι 
ςχετικϊν κοινωνικϊν προγραμμάτων. 

-Σθν εφαρμογι πολιτικϊν ι τθν ςυμμετοχι ςε δράςεισ και προγράμματα, που ςτοχεφουν ςτθ 
μζριμνα, υποςτιριξθ και φροντίδα ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων με τθν παροχι υπθρεςιϊν 
υγείασ και τθν προαγωγι ψυχικισ υγείασ, όπωσ δθμιουργία δθμοτικϊν και κοινοτικϊν ιατρείων, 
κζντρων αγωγισ υγείασ, υποςτιριξθσ και αποκατάςταςθσ ατόμων με αναπθρία, κζντρων ψυ-
χικισ υγείασ, ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ των κυμάτων ενδοοικογενειακισ βίασ και βίασ κατά 
ςυνοικοφντων προςϊπων και κζντρων πρόλθψθσ κατά εξαρτθςιογόνων ουςιϊν. 

-Σθν μζριμνα για τθ ςτιριξθ αςτζγων και οικονομικά αδφνατων δθμοτϊν, με τθν παραχϊρθςθ 
δθμοτικϊν και κοινοτικϊν οικοπζδων ςε αυτοφσ ι με τθν παροχι χρθματικϊν βοθκθμάτων, 
ειδϊν διαβίωςθσ και περίκαλψθσ ςε κατοίκουσ που αντιμετωπίηουν ςοβαρά προβλιματα 
διαβίωςθσ κατά τισ προβλζψεισ αυτοφ του Κϊδικα. 

-Σθν ςχεδίαςθ, τθν οργάνωςθ, τον ςυντονιςμό και τθν εφαρμογι προγραμμάτων και 
πρωτοβουλιϊν για τθν πρόλθψθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν περιφζρειά του Διμου, με τθ 
δθμιουργία Σοπικϊν υμβουλίων Πρόλθψθσ Παραβατικότθτασ. 

-Σον ςχεδιαςμό και εφαρμογι προγραμμάτων ι ςυμμετοχι ςε προγράμματα και δράςεισ για 
τθν ζνταξθ ακίγγανων, παλιννοςτοφντων ομογενϊν, μεταναςτϊν και προςφφγων ςτθν 
κοινωνικι, οικονομικι και πολιτιςτικι ηωι τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

-Σθν άςκθςθ ελζγχου και εποπτείασ ςτα ιδρφματα παιδικισ προςταςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 
(ιδιωτικοί παιδικοί ςτακμοί) και τθν ευκφνθ λειτουργίασ των παιδικϊν εξοχϊν. (Θα ιςχφει από 
1/7/2011) 

- Σθν χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ δθμοτικϊν και ιδιωτικϊν παιδικϊν ι 
βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν. (Θα ιςχφει από 1/7/2011) 

- Σθν καταςκευι, διαχείριςθ και βελτίωςθ των υλικοτεχνικϊν υποδομϊν του εκνικοφ 
ςυςτιματοσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ Παιδείασ και ιδιαίτερα θ ςυντιρθςθ, θ 
κακαριότθτα και θ φφλαξθ των ςχολικϊν κτιρίων. 

- Σθν μεταφορά μακθτϊν από τον τόπο διαμονισ ςτο ςχολείο φοίτθςθσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ 
μεταφοράσ των μακθτϊν ςχολείων ειδικισ αγωγισ, κακϊσ και τθσ μεταφοράσ και ςίτιςθσ 
μακθτϊν μουςικϊν και καλλιτεχνικϊν και λυκείων. 

- Σθν εποπτεία και τον ζλεγχο των ςυλλόγων γονζων και κθδεμόνων. 

-Σθν ζγκριςθ τθσ εγκατάςταςθσ, μεταφοράσ ι επιςκευισ τθλεφωνικϊν ςυνδζςεων (κυρίων, 
δευτερευουςϊν, πρόςκετων και παράλλθλων) ςτα ςχολεία. 

- Σθν οργάνωςθ ςυναυλιϊν ι άλλων πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων για τουσ μακθτζσ, κατόπιν 
ζγκριςθσ τθσ χολικισ Επιτροπισ. 

- Σθν ζγκριςθ οποιαςδιποτε μίςκωςθσ ιδιωτικοφ αυτοκινιτου δθμόςιασ χριςθσ για μεταφορά 
προςϊπων και υλικϊν προσ κάλυψθ ςχολικϊν αναγκϊν. 

- Σθν κατανομι πιςτϊςεων ςτισ χολικζσ Επιτροπζσ για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των 
ςχολικϊν κτιρίων. 
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- Σθν εκτζλεςθ προγραμμάτων δια βίου μάκθςθσ ςτο πλαίςιο του αντίςτοιχου εκνικοφ και 
περιφερειακοφ ςχεδιαςμοφ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.  

 
υμβοφλιο Ζνταξθσ Μεταναςτών 
 
Προΐςταται του υμβουλίου Ζνταξθσ Μεταναςτών του οποίου ζχει τθν ευκφνθ ςυγκρότθςθσ 
κακϊσ και τθσ ζκδοςθσ κανονιςμοφ λειτουργίασ του με αρμοδιότθτεσ που αναφζρονται ςτο 
άρκρο 78 παρ. 2 του Ν.3852/2010. Ζργο των ςυμβουλίων ζνταξθσ μεταναςτϊν είναι θ 
καταγραφι και θ διερεφνθςθ προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν οι μετανάςτεσ, που κατοικοφν 
μόνιμα ςτθν περιφζρεια του οικείου Διμου, ωσ προσ τθν ζνταξθ τουσ ςτθν τοπικι κοινωνία, τθν 
επαφι τουσ με δθμόςιεσ αρχζσ ι τθν δθμοτικι αρχι, θ υποβολι ειςθγιςεων προσ το Δθμοτικό 
υμβοφλιο για τθν ανάπτυξθ τοπικϊν δράςεων προϊκθςθσ τθσ ομαλισ κοινωνικισ ζνταξθσ των 
μεταναςτϊν και, εν γζνει, τθν επίλυςθ των προβλθμάτων που αυτοί αντιμετωπίηουν, ιδίωσ 
μζςω τθσ οργάνωςθσ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν από τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και τθ 
διοργάνωςθ εκδθλϊςεων ευαιςκθτοποίθςθσ και ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ του τοπικοφ 
πλθκυςμοφ.  
 
Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ 
 
Προΐςταται του Γραφείου Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ το οποίο ςυςτινεται μετά από 
πρόταςθ του δθμάρχου με ςτόχο τθν προϊκθςθ δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ των επιχειριςεων 
που δραςτθριοποιοφνται ςτο διμο για ςυνεργαςία μαηί του ςε ευαίςκθτα κοινωνικά κζματα 
όπωσ είναι θ κοινωνικι μζριμνα, το περιβάλλον, θ παιδεία και ο πολιτιςμόσ. Οι τοπικζσ 
επιχειριςεισ, ςτο πλαίςιο αυτό, διακζτουν προϊόντα για διανομι ςε κοινωνικά ευπακείσ 
ομάδεσ, ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ του δθμοτικοφ  εξοπλιςμοφ με δωρεά αςκενοφόρου, 
πυροςβεςτικϊν οχθμάτων, πολυμθχανθμάτων πραςίνου, απορριμματοφόρων ανακφκλωςθσ, 
εξοπλιςμοφ των εκελοντϊν του Διμου, καταςκευι  παιδικϊν χαρϊν και πλατειϊν κ.α. ςε 
γειτονιζσ τθσ πόλθσ. 
 
Επιπλζον, αςκεί κάκε μεμονωμζνθ αρμοδιότθτα που τυχόν μεταφερκεί ςταδιακά ζωσ 
31/12/2012 από τισ καταργοφμενεσ Νομαρχιακζσ Τπθρεςίεσ του τομζα ευκφνθσ του. 
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Μετά τθν παράγραφο 2 α προςκζτει: 

α1. Ζχει τθν ευκφνθ τθσ λειτουργίασ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθ 

δθμοτικι κοινότθτα. 

α2. Παρακολουκεί τθν εξζλιξθ των ζργων και των εργαςιϊν που εκτελοφνται ςτθ δθμοτικι 

κοινότθτα. 

α3. Μεριμνά για τθν καλι κατάςταςθ και λειτουργία του εξοπλιςμοφ που βρίςκεται ςτθ 

δθμοτικι κοινότθτα. 

α4. Τπογράφει, βεβαιϊςεισ, πιςτοποιθτικά και λοιπά διοικθτικά ζγγραφα που εκδίδονται από 

τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ που λειτουργοφν ςτα όρια τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ  Αγίου τεφάνου. 

α5. υνεργάηεται με τουσ προζδρουσ των δθμοτικϊν κοινοτιτων για τθν επίλυςθ των 

προβλθμάτων τουσ. 

α6. Μεριμνά για τθν εξυπθρζτθςθ και ενθμζρωςθ των Πολιτϊν για κζματα τθσ δθμοτικισ 

κοινότθτασ Αγίου τεφάνου. 

α7. Σελεί ςε περίπτωςθ κωλφματοσ του Δθμάρχου πολιτικοφσ γάμουσ ςτθ δθμοτικι κοινότθτα 

Αγίου τεφάνου.  

α8. Ζχει τθν Εποπτεία και τον ζλεγχο για τθ διαφφλαξθ των υλικϊν και περιουςιακϊν ςτοιχείων 
τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Αγίου τεφάνου. 

 
α9. Είναι αρμόδιοσ για τθν χοριγθςθ, ανάκλθςθ και αφαίρεςθ των αδειϊν ίδρυςθσ, λειτουργίασ 
και εγκατάςταςθσ των καταςτθμάτων και επιχειριςεων, οι όροι λειτουργίασ και εγκατάςταςθσ 
των οποίων κακορίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τουσ αντίςτοιχουσ υγειονομικοφσ 
κανονιςμοφσ και διατάξεισ, κακϊσ και για τον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ αυτϊν. 
 

       Οι παράγραφοι β1,β2,β3 αντικακίςτανται όπωσ φαίνεται παρακάτω: 

Ο Αντιδιμαρχοσ ΑΚΕΛΛΑΡΙΟΤ ΔΙΟΝΤΙΟ ορίηεται ωσ κακ’ φλθν αντιδιμαρχοσ των   
υπθρεςιϊν με τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ: 
 
1. Διεφκυνςθ Διοικθτικών Τπθρεςιών και των επί μζρουσ τθσ οργανωτικϊν μονάδων  

Θ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν είναι αρμόδια για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν και 

αρχείων που αφοροφν τθν δθμοτικι κατάςταςθ και τθν καταγραφι των λθξιαρχικϊν γεγονότων 
ςτθν περιοχι του Διμου και για τον ςχεδιαςμό και τον ςυντονιςμό εφαρμογισ των πολιτικϊν, 
ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν που αποςκοποφν ςτθν ορκολογικι διοίκθςθ / διαχείριςθ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ του Διμου. Παράλλθλα θ Διεφκυνςθ είναι αρμόδια για τθν 
γραμματειακι υποςτιριξθ των πολιτικϊν οργάνων του Διμου, τθ λειτουργία του κεντρικοφ 



 

 6 

πρωτοκόλλου και τθν παροχι γενικϊν υπθρεςιϊν διοικθτικισ υποςτιριξθσ προσ τισ δθμοτικζσ 
υπθρεςίεσ. Θ Δ/νςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν πιο ςυγκεκριμζνα ζχει τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ: 

 
- Παρζχει κάκε είδουσ διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ προσ τα ςυλλογικά διοικθτικά 
αιρετά όργανα του Διμου, δθλαδι το Δθμοτικό υμβοφλιο, τθν Οικονομικι Επιτροπι, τθν 
Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ και τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι (οργάνωςθ ςυνεδριάςεων, τιρθςθ 
πρακτικϊν ςυνεδριάςεων, παραγωγι , διεκπεραίωςθ, διαχείριςθ και αρχειοκζτθςθ εγγράφων, 
ρφκμιςθ ςυναντιςεων, τιρθςθ πρωτοκόλλου, τιρθςθ αρχείου αποφάςεων ςυλλογικϊν 
οργάνων κλπ). 

-Παρζχει κάκε είδουσ διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ προσ τα αιρετά όργανα του 
Διμου, δθλαδι τον Πρόεδρο του Δθμοτικοφ υμβουλίου, τον Διμαρχο, τουσ Αντιδθμάρχουσ, 
κακϊσ και το Γενικό Γραμματζα (οργάνωςθ και ρφκμιςθ ςυναντιςεων, παραγωγι, 
διεκπεραίωςθ, διαχείριςθ και αρχειοκζτθςθ εγγράφων, τιρθςθ πρωτοκόλλου, τιρθςθ αρχείου 
αποφάςεων ατομικϊν οργάνων κλπ). 

-Παρζχει διοικθτικι υποςτιριξθ προσ τθ Δθμοτικι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ, το υμβοφλιο 
Ζνταξθσ Μεταναςτϊν, τισ Επιτροπζσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, κακϊσ και προσ το 
υμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ. 

-Παρζχει γραμματειακι υποςτιριξθ ςτισ Δθμοτικζσ Παρατάξεισ. 

-Μεριμνά για τθν ενθμζρωςθ των πολιτικϊν οργάνων και των υπθρεςιϊν του Διμου για τισ 
αποφάςεισ που λαμβάνουν τα όργανα του Διμου. 

-Σθρεί το αρχείο των εκπροςϊπων του Διμου ςε διαφόρουσ φορείσ και όργανα και μεριμνά για 
τθν αποςτολι ςτοιχείων ςτουσ εκπροςϊπουσ και τθν παραλαβι και διεκπεραίωςθ των 
εκκζςεων που υποβάλλουν ςτο Διμο. 

-Μεριμνά για τθν τιρθςθ και ενθμζρωςθ των μθτρϊων του δθμοτολογίου και τα μθτρϊα 
αρρζνων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κεςμοκετθμζνεσ διαδικαςίεσ. 

-Μεριμνά για τθν πρόςλθψθ και αλλαγι επωνφμου, κακϊσ και τθν πρόςλθψθ πατρωνφμου και 
μθτρωνφμου από παιδιά, που γεννικθκαν χωρίσ γάμο των γονζων τουσ ι είναι αγνϊςτων 
γονζων. 

-Μεριμνά για τον εξελλθνιςμό του ονοματεπωνφμου Ελλινων του εξωτερικοφ, ομογενϊν 
αλλοδαπϊν, που αποκτοφν τθν ελλθνικι ικαγζνεια και παλιννοςτθςάντων ομογενϊν, που ζχουν 
τθν ελλθνικι ικαγζνεια. 

- Χορθγεί άδειεσ πολιτικοφ γάμου και μεριμνά για τθν τζλεςθ των γάμων αυτϊν. 

- Ενθμερϊνει περιοδικά τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ για τισ μεταβολζσ προςωπικισ κατάςταςθσ που 
προκφπτουν από τα τθροφμενα ςτοιχεία. 

-Μεριμνά για τθν ζκδοςθ κάκε είδουσ πιςτοποιθτικϊν ατομικισ και οικογενειακισ κατάςταςθσ 
κακϊσ και κάκε είδουσ βεβαιϊςεισ, καταλόγουσ και πίνακεσ με τα ςτοιχεία που αναγράφονται 
ςτα ανωτζρω Μθτρϊα. 
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-υνεργάηεται με άλλουσ Διμουσ και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ςτισ περιπτϊςεισ μεταβολϊν των 

μθτρϊων ςε αντιςτοιχία προσ ανάλογα αρχεία που τθροφνται εκεί. 

-Μεριμνά για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων του Διμου που προκφπτουν από τθν ιςχφουςα 
εκλογικι νομοκεςία. 

- Μεριμνά για τθν τιρθςθ των λθξιαρχικϊν βιβλίων και αρχείων, ςτα οποία καταχωροφνται τα 
λθξιαρχικά γεγονότα που ςυμβαίνουν ςτθν περιφζρεια των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων (γεννιςεισ, 
γάμοι, κάνατοι) κακϊσ και κάκε μεταγενζςτερο γεγονόσ που ςυνδζεται με αυτά (π.χ. διαηφγια), 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κεςμοκετθμζνεσ διαδικαςίεσ. 

- Ζχει τθν εποπτεία των επτά (7) λθξιαρχείων των καταργοφμενων Διμων & Κοινοτιτων του 
Διμου Διονφςου τθρϊντασ αρχεία επίςθμων εγγράφων λθξιαρχικϊν γεγονότων. 

-Εκδίδει αποςπάςματα των λθξιαρχικϊν πράξεων ι άλλα κεςμοκετθμζνα πιςτοποιθτικά. 

-Ενθμερϊνει τα αντίςτοιχα Σμιματα άλλων Διμων για τα λθξιαρχικά γεγονότα που επθρεάηουν 

τα ςτοιχεία των μθτρϊων / αρχείων που τθροφνται ςτα Σμιματα αυτά. 

-υνεργάηεται με Λθξιαρχεία άλλων Διμων ςε περιπτϊςεισ μεταβολϊν ι προςκικθσ 
λθξιαρχικϊν πράξεων που βρίςκονται καταχωρθμζνεσ εκεί. 

-υνεργάηεται με τισ επτά (7) Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ του Διμου για τθ ςωςτι λειτουργία των 
κοιμθτθρίων. 

2. Αλλοδαποί και Μετανάςτευςθ 
 

Θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία μεριμνά για τθν:  
 

- Σιρθςθ Μθτρϊου Αλλοδαπϊν. 

 
- Παραλαβι αιτιςεων, ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν και προϊκθςθ ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ 

Περιφζρειασ για τθν χοριγθςθ και ανανζωςθ αδειϊν παραμονισ αλλοδαπϊν ςτθν Ελλάδα. 
 
- Παραλαβι αιτιςεων και δικαιολογθτικϊν για τθν απόκτθςθ τθσ ελλθνικισ ικαγζνειασ με   

πολιτογράφθςθ και τισ προωκεί ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Τπουργείου Εςωτερικϊν. 
 
-  Ζπίδοςθ ςχετικϊν με τα ανωτζρω αποφάςεισ ςε αλλοδαποφσ. 

3. Ανκρώπινο  Δυναμικό 
 
Θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία:  

 
-χεδιάηει, ειςθγείται και ςυντονίηει τθν εφαρμογι των διαδικαςιϊν και εςωτερικϊν 
κανονιςμϊν που ρυκμίηουν τισ ςχζςεισ του Διμου με το προςωπικό του, ςτο πλαίςιο πάντοτε 
των γενικότερων ρυκμίςεων τθσ Πολιτείασ. 

-το πλαίςιο και των πολιτικϊν ανκρϊπινου δυναμικοφ που κεςπίηει θ Πολιτεία για τον δθμόςιο 
τομζα, μεριμνά για τον προςδιοριςμό των αναγκαίων κζςεων εργαςίασ ανά διοικθτικι ενότθτα 
του Διμου και τθν κατάρτιςθ / επικαιροποίθςθ των περιγραφϊν αρμοδιοτιτων των επιμζρουσ 
κζςεων. 
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-Παρακολουκεί τθν κάλυψθ των διαφόρων κζςεων εργαςίασ ςτισ διοικθτικζσ ενότθτεσ του 
Διμου με ςτόχο τόςο τθν αξιοποίθςθ των προςόντων των ςτελεχϊν όςο και τθν απρόςκοπτθ και 
διαρκι κάλυψθ των αναγκϊν των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν. 

 

-Ειςθγείται, ζπειτα από ςχετικά αιτιματα των αρμόδιων Προϊςταμζνων, τισ κατάλλθλεσ 
εςωτερικζσ μετακινιςεισ ςτελεχϊν για τθν αποτελεςματικότερθ κάλυψθ των επιμζρουσ κζςεων 
εργαςίασ με βάςθ τα προςόντα των ςτελεχϊν. 

-Αξιολογεί τα προςόντα των νεοπροςλαμβανομζνων ςτελεχϊν και διαμορφϊνει ςχετικζσ 

προτάςεισ προσ τουσ προϊςταμζνουσ των προσ κάλυψθ κζςεων. 

-Μεριμνά για τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ των εργαηομζνων ςτο Διμο και τθν 
τιρθςθ των ςχετικϊν ςτοιχείων. 

-Ειςθγείται και παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ μζτρων επιπρόςκετθσ ςτιριξθσ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ του Διμου ( πχ. οργάνωςθ μετακινιςεων του προςωπικοφ ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
Διμου, παιδικοί ςτακμοί κλπ). 

-Μεριμνά για τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του Διμου με τον προςδιοριςμό των 
αναγκϊν βελτίωςθσ των προςόντων και ικανοτιτων των εργαηομζνων και τθν ειςιγθςθ και τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των ςυμφωνουμζνων μζτρων βελτίωςθσ. 

-χεδιάηει,, ειςθγείται και οργανϊνει προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ και επιμόρφωςθσ 
του ανκρϊπινου δυναμικοφ του Διμου. Παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων και 
μεριμνά για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων από τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων αυτϊν 
ςτθν πράξθ. 

-Μεριμνά για τθν βελτίωςθ των ανκρωπίνων ςχζςεων μζςα ςτο Διμο με τον ςχεδιαςμό, τθν 
ειςιγθςθ και τθν οργάνωςθ ςχετικϊν προγραμμάτων ( πχ. εκδθλϊςεισ, ταξίδια κλπ). 

-Μεριμνά για τθν τιρθςθ των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν διατάξεων που ιςχφουν εκάςτοτε 
και ρυκμίηουν τισ ςχζςεισ του Διμου με το ανκρϊπινο δυναμικό του ( πχ. κζματα μιςκολογικά, 
ωραρίου, αδειϊν , αςκενειϊν, υπερωριϊν, απολφςεων, διεκδικιςεων κλπ). 

 
-Μεριμνά για τθ διενζργεια και ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν πρόςλθψθσ ανκρϊπινου 
δυναμικοφ για τθν κάλυψθ ςυγκεκριμζνων κζςεων εργαςίασ με βάςθ τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ. 

-Μεριμνά για τθν τιρθςθ των Μθτρϊων του Προςωπικοφ ςτο οποίο καταγράφονται τα ςτοιχεία 
τθσ ατομικισ και οικογενειακισ του κατάςταςθσ, οι κάκε είδουσ μεταβολζσ ςτθν εργαςιακι του 
ηωι (προςλιψεισ, απολφςεισ, αλλαγζσ κζςεων εργαςίασ, αμοιβζσ, άδειεσ, απουςίεσ, 
αξιολογιςεισ κλπ) και τα προςόντα του. 

-χεδιάηει και ειςθγείται βελτιϊςεισ και παρακολουκεί τθν εφαρμογι όλων των διαδικαςιϊν 

που ςχετίηονται με τθν απαςχόλθςθ των εργαηομζνων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
(τιρθςθ ωραρίου, ζγκριςθ και πραγματοποίθςθ υπερωριϊν κλπ). 

-υγκεντρϊνει τα ςτοιχεία απαςχόλθςθσ και τισ μεταβολζσ των ςτοιχείων των εργαηομζνων που 
επθρεάηουν τισ αμοιβζσ τουσ και ενθμερϊνει ζγκαιρα τισ αρμόδιεσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ , 
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ϊςτε να προωκείται ζγκαιρα θ πλθρωμι των εργαηομζνων και θ απόδοςθ των αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν. 

-υνεργάηεται με τουσ Προϊςταμζνουσ των επιμζρουσ διοικθτικϊν ενοτιτων του Διμου και τουσ 
ενθμερϊνει για τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκοφνται ςε εργαςιακά κζματα (διαχείριςθ 
παρουςιϊν, υπερωριϊν, βεβαιϊςεων προσ το προςωπικό κλπ). 

-Εκδίδει κάκε είδουσ βεβαιώςεισ προσ το προςωπικό για κζματα που άπτονται τθσ 
απαςχόλθςισ τουσ ςτο Διμο. 

-Μεριμνά για τθν κζςπιςθ και τθν εφαρμογι των κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ των 
εργαηομζνων, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία.  

 4. Διοικθτικι Μζριμνα 
 
Θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία:  
 

-Μεριμνά για τθν φφλαξθ, τθν αςφάλεια και τθν κακαριότθτα των κάκε είδουσ εγκαταςτάςεων 

του Διμου. 

 
-Μεριμνά για τθν ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ βλαβϊν των κτιριακϊν και των 

θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων του Διμου. 

-Μεριμνά για τισ μετακινιςεισ και μεταφορζσ του προςωπικοφ του Διμου. 

-Μεριμνά για τθ λειτουργία του Κεντρικοφ Πρωτοκόλλου του Διμου και διεκπεραιϊνει τα ςχετικά 
ζγγραφα ςε ςυνεργαςία με τισ γραμματείεσ των επιμζρουσ υπθρεςιϊν. 

-Παρζχει γραμματειακι υποςτιριξθ προσ τθ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν και τα Σμιματά 

τθσ (τιρθςθ πρωτοκόλλου, διεκπεραίωςθ και αρχειοκζτθςθ αλλθλογραφίασ, κζματα 
προςωπικοφ κλπ). 

-Μεριμνά για τθ λειτουργία του τθλεφωνικοφ κζντρου του Διμου. 

-Μεριμνά για τθ ςφςταςθ και τθν εφρυκμθ λειτουργία των αποκεντρωμζνων Γραφείων 
Διοικθτικϊν Θεμάτων ςε δθμοτικζσ κοινότθτεσ του Διμου. 

5. Εξυπθρζτθςθ Πολιτών 

 
Θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία:  

 
- Ενθμερϊνει και πλθροφορεί τουσ πολίτεσ για τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθ διεκπεραίωςθ 
διοικθτικϊν υποκζςεων ςχετικϊν με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

-Παραλαμβάνει αιτιςεισ πολιτϊν για τθν διεκπεραίωςθ υποκζςεϊν τουσ από τισ υπθρεςίεσ του 
Δθμοςίου, ελζγχει τθν πλθρότθτά τουσ και ςε περίπτωςθ που για τθν διεκπεραίωςθ τθσ υπόκεςθσ 
απαιτοφνται δικαιολογθτικά, που δεν υποβάλλονται μαηί με τθν αίτθςθ, τα αναηθτά και τα 
παραλαμβάνει με οποιονδιποτε πρόςφορο τρόπο από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, μετά από ςχετικι 
εξουςιοδότθςθ των πολιτϊν. 
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-Διαβιβάηει πλιρεισ τουσ φακζλουσ των υποκζςεων των πολιτϊν ςτθν αρμόδια για τθν 

διεκπεραίωςι τουσ υπθρεςία με οποιονδιποτε πρόςφορο τρόπο. 

-Παραλαμβάνει από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τα τελικά ζγγραφα που ζχουν ηθτθκεί από τουσ 
πολίτεσ και μεριμνά για τθν παράδοςι τουσ ςτουσ πολίτεσ, είτε με αποςτολι, είτε μζςω του ΚΕΠ. 

-Παρζχει διάφορεσ υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ ςφμφωνα με τον γενικό ςχεδιαςμό των ΚΕΠ 
(επικφρωςθ εγγράφων, κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, χοριγθςθ παράβολων, χοριγθςθ 
αποδεικτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κλπ). 

-Σθρεί αρχεία και επεξεργάηεται ςτατιςτικά ςτοιχεία από τθν δράςθ των ΚΕΠ του Διμου. 
 
 

6. Δθμοτικι Αςτυνομία  
 

Θ ςυγκεκριμζνθ Διεφκυνςθ:  
 

-Ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων που αφοροφν τθν φδρευςθ, τθν άρδευςθ και τθν αποχζτευςθ, 
όπωσ αυτζσ περιλαμβάνονται ςτθν εκάςτοτε κείμενθ νομοκεςία, ςτισ τοπικζσ κανονιςτικζσ 
αποφάςεισ που εκδίδουν οι δθμοτικζσ αρχζσ και ςτισ αποφάςεισ των διοικθτικϊν ςυμβουλίων των 
δθμοτικϊν επιχειριςεων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. 

 
-Ελζγχει τθν τιρθςθ των όρων που προβλζπονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία και ςτισ τοπικζσ 
κανονιςτικζσ αποφάςεισ που εκδίδουν οι δθμοτικζσ αρχζσ, για τθ χριςθ των αλςϊν και των 
κιπων, των πλατειϊν, των παιδικϊν χαρϊν και των λοιπϊν κοινόχρθςτων χϊρων. 

-Ελζγχει τθν τιρθςθ των όρων οι οποίοι προβλζπονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία και ςτισ τοπικζσ 
κανονιςτικζσ αποφάςεισ που εκδίδουν οι δθμοτικζσ αρχζσ, για τθ χριςθ και λειτουργία των 
δθμοτικϊν αγορϊν, των εμποροπανθγφρεων, των χριςτουγεννιάτικων αγορϊν και γενικά των 
υπαίκριων δραςτθριοτιτων. 

-Ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων που αφοροφν ςτο υπαίκριο εμπόριο και ςτισ λαϊκζσ αγορζσ. 

-Ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων που αφοροφν ςτθν υπαίκρια διαφιμιςθ, κακϊσ και τον ζλεγχο 
τθσ τιρθςθσ ειδικότερων προδιαγραφϊν καταςκευισ και προχποκζςεων τοποκζτθςθσ 
διαφθμιςτικϊν πλαιςίων, που τυχόν ζχουν τεκεί με τοπικζσ κανονιςτικζσ αποφάςεισ, από τισ 
δθμοτικζσ αρχζσ. 

-Ελζγχει τθν τιρθςθ τθσ κακαριότθτασ ςε κοινόχρθςτουσ υπαίκριουσ χϊρουσ τθσ εδαφικισ 
περιφζρειασ του οικείου διμου και γενικότερα τθν τιρθςθ των κανόνων που προβλζπονται από 
τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ τοπικζσ κανονιςτικζσ αποφάςεισ που εκδίδουν οι δθμοτικζσ αρχζσ 
για τθν αναβάκμιςθ τθσ αιςκθτικισ των πόλεων και των οικιςμϊν. 

-Ελζγχει τθν τιρθςθ των μζτρων που επιβάλλονται για τθν πρόλθψθ πυρκαγιϊν ςε κοινόχρθςτουσ 
υπαίκριουσ χϊρουσ. 

-Ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων που αφοροφν ςτθν κυκλοφορία των πεηϊν και των οχθμάτων, 
τθ ςτάςθ και ςτάκμευςθ των οχθμάτων, ςτθν επιβολι των διοικθτικϊν μζτρων του άρκρου 103 
του ν. 2696/1999, όπωσ ιςχφει, για τθν παράνομθ ςτάκμευςθ οχθμάτων, κακϊσ και τθν εφαρμογι 
των διατάξεων, που αναφζρονται ςτθν κυκλοφορία τροχοφόρων ςτουσ πεηόδρομουσ, πλατείεσ, 
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πεηοδρόμια και γενικά ςε χϊρουσ που δεν προορίηονται για τζτοια χριςθ και ςτθν εκπομπι 
κορφβων από αυτά.  

-Ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων, που αφοροφν τα εγκαταλελειμμζνα οχιματα. 

 
-Ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων, που αφοροφν ςτθ ςιμανςθ των εργαςιών που εκτελοφνται 
ςτισ οδοφσ και ςτισ υποχρεϊςεισ αυτϊν που εκτελοφν ζργα και εναποκζτουν υλικά και εργαλεία 
ςτο δθμοτικό οδικό δίκτυο και ελζγχει για τθ λιψθ μζτρων αςφάλειασ και υγιεινισ ςε εργαςίεσ 
που εκτελοφνται. 

-Ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων που αφοροφν ςτθ λειτουργία παιδότοπων. 

-Ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων που αφοροφν ςτθ λειτουργία καταςτθμάτων, επιχειριςεων, 

κεάτρων, κινθματογράφων, ψυχαγωγικϊν και λοιπϊν δραςτθριοτιτων, για τισ οποίεσ αρμόδιοσ 
για τθ χοριγθςθ, ανάκλθςθ και αφαίρεςθ αδειϊν ίδρυςθσ, εγκατάςταςθσ, λειτουργίασ και 
αςκιςεωσ τουσ είναι ο οικείοσ Διμοσ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ εκείνεσ για τισ οποίεσ ζχουν 

οριςκεί άλλεσ αρχζσ αρμόδιεσ για το ςχετικό ζλεγχο. 

-Ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων για τθν θχορφπανςθ, τθν κοινι θςυχία, το ωράριο λειτουργίασ 

των καταςτθμάτων και τθ λειτουργία μουςικισ ςτα καταςτιματα και ςτα δθμόςια κζντρα. 

-Εκτελεί τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ που αφοροφν τθ λειτουργία καταςτθμάτων και επιχειριςεων, 
των οποίων τθν άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ χορθγοφν οι δθμοτικζσ αρχζσ. 

-Ελζγχει τθν τιρθςθ διατάξεων που αφοροφν τουσ οργανωμζνουσ από τουσ Διμουσ χϊρουσ 

προςωρινισ εγκατάςταςθσ μετακινοφμενων πλθκυςμιακϊν ομάδων. 

-Ελζγχει τθν εφαρμογι των μζτρων που λαμβάνονται από τισ δθμοτικζσ αρχζσ για δραςτθριότθτεσ 
και καταςτάςεισ που εγκυμονοφν κινδφνουσ για τθ ηωι και τθν περιουςία των κατοίκων και 
ειδικότερα από τισ επικίνδυνεσ οικοδομζσ, κακϊσ και τθν εφαρμογι των κανονιςτικϊν πράξεων 
που τίκενται από αυτζσ για τθν προςταςία τθσ υγείασ των κατοίκων από τισ οχλοφςεσ 
δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται ςε αυτζσ. 

-Ελζγχει τθν τιρθςθ των μζτρων για τθν προςταςία των μουςείων, μνθμείων, ςπθλαίων, 
αρχαιολογικϊν και ιςτορικϊν χϊρων τθσ περιοχισ του Διμου και των εγκαταςτάςεων αυτϊν, που 
λαμβάνονται από τισ οικείεσ δθμοτικζσ αρχζσ.  

 

-υμμετζχει ςτθν εφαρμογι των ςχεδίων πολιτικισ προςταςίασ. 

 

-Ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων που αφοροφν τα ηϊα ςυντροφιάσ. 

 
-Ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων που αφοροφν τισ κάκε είδουσ κανονιςτικζσ 
αποφάςεισ που εκδίδουν οι δθμοτικζσ αρχζσ, κακϊσ και τθν επιβολι των πάςθσ φφςεωσ 
διοικθτικϊν μζτρων που προβλζπονται από αυτζσ. 
 
-Προςτατεφει τθ δθμοτικι και κοινοτικι περιουςία. 

-Διενεργεί αυτοψία για τθν εξακρίβωςθ των προχποκζςεων που απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ 
διοικθτικϊν πράξεων από τα όργανα του Διμου και, ιδίωσ, διενεργεί αυτοψία και ςυντάςςει 
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ζκκεςθ για τθν ζκδοςθ πρωτοκόλλου διοικθτικισ αποβολισ και για τθ χοριγθςθ βεβαίωςθσ 
μόνιμθσ κατοικίασ. 

-Επιδίδει τα πάςθσ φφςεωσ ζγγραφα του οικείου Διμου ι άλλων Δθμοτικϊν Αρχϊν εντόσ των 

διοικθτικϊν ορίων του οικείου Διμου. 
 
-υμμετζχει ςτθ διαδικαςία απομάκρυνςθσ παράνομων διαφθμιςτικϊν πινακίδων ςε ςυνεργαςία 
με τθν Οικονομικι Τπθρεςία και τυχόν άλλων Τπθρεςιϊν. 
 
-Ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων που αφοροφν το Γενικό Οικοδομικό Κανονιςμό και τισ 
οικοδομζσ που χαρακτθρίηονται επικίνδυνεσ. 
 

 
Επιπλζον, αςκεί κάκε μεμονωμζνθ αρμοδιότθτα που τυχόν μεταφερκεί ςταδιακά ζωσ 31/12/2012 
από τισ καταργοφμενεσ Νομαρχιακζσ Τπθρεςίεσ του τομζα ευκφνθσ του. 
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Μετά τθν παράγραφο 3α προςκζτει: 

α1. Ζχει τθν ευκφνθ τθσ λειτουργίασ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθ 

δθμοτικι κοινότθτα. 

α2. Παρακολουκεί τθν εξζλιξθ των ζργων και των εργαςιϊν που εκτελοφνται ςτθ δθμοτικι 

κοινότθτα. 

α3. Μεριμνά για τθν καλι κατάςταςθ και λειτουργία του εξοπλιςμοφ που βρίςκεται ςτθ 

δθμοτικι κοινότθτα. 

α4. Τπογράφει, βεβαιϊςεισ, πιςτοποιθτικά και λοιπά διοικθτικά ζγγραφα που εκδίδονται από 

τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ που λειτουργοφν ςτα όρια τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ  Κρυονερίου. 

α5. υνεργάηεται με τουσ προζδρουσ των δθμοτικϊν κοινοτιτων για τθν επίλυςθ των 

προβλθμάτων τουσ. 

α6. Μεριμνά για τθν εξυπθρζτθςθ και ενθμζρωςθ των Πολιτϊν για κζματα τθσ δθμοτικισ 

κοινότθτασ Κρυονερίου. 

α7. Σελεί ςε περίπτωςθ κωλφματοσ του Δθμάρχου πολιτικοφσ γάμουσ ςτθ δθμοτικι κοινότθτα 

Κρυονερίου.  

α8. Ζχει τθν Εποπτεία και τον ζλεγχο για τθ διαφφλαξθ των υλικϊν και περιουςιακϊν 
ςτοιχείων τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Κρυονερίου. 
 
α9. Είναι αρμόδιοσ για τθν χοριγθςθ, ανάκλθςθ και αφαίρεςθ των αδειϊν ίδρυςθσ, 
λειτουργίασ και εγκατάςταςθσ των καταςτθμάτων και επιχειριςεων, οι όροι λειτουργίασ και 
εγκατάςταςθσ των οποίων κακορίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τουσ αντίςτοιχουσ 
υγειονομικοφσ κανονιςμοφσ και διατάξεισ, κακϊσ και για τον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ αυτϊν. 

 

Οι παράγραφοι β1,β2,β3 αντικακίςτανται όπωσ φαίνεται παρακάτω: 

Ο Αντιδιμαρχοσ ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟΤ ΧΡΘΣΟ ορίηεται ωσ κακ’ φλθν αντιδιμαρχοσ των   
υπθρεςιϊν με τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ: 
 

    1. Κακαριότθτα και Ανακφκλωςθ 

Θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία:  

-Διαμορφϊνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και ςυγκροτεί τα ςυνεργεία για τθν 

αποκομιδι των αςτικϊν απορριμμάτων και των ανακυκλοφμενων υλικϊν και τθν μεταφορά 
τουσ ςτουσ ΧΤΣΑ ι τα εργοςτάςια επεξεργαςίασ τουσ. 

-Διενεργεί με τα κατάλλθλα ςυνεργεία και τεχνικά μζςα το ζργο τθσ αποκομιδισ των αςτικϊν 

απορριμμάτων και των ανακυκλοφμενων υλικϊν και τθν μεταφορά τουσ ςτουσ ΧΤΣΑ ι τα 
εργοςτάςια επεξεργαςίασ τουσ. 
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-Μεριμνά για τον ςωςτό χειριςμό και τθν διατιρθςθ ςε καλι κατάςταςθ των οχθμάτων και 
τεχνικϊν μζςων που χρθςιμοποιοφν τα ςυνεργεία κακαριότθτασ του Σμιματοσ. 

-Καταγράφει και ςυγκεντρϊνει κακθμερινά ςτοιχεία για τθν εκτζλεςθ των προγραμμάτων 
αποκομιδισ των απορριμμάτων και των ανακυκλοφμενων υλικϊν. 

-Μεριμνά για το πλφςιμο και τθν διατιρθςθ ςε καλι κατάςταςθ των κάδων και των 
απορριμματοδοχείων ςυγκζντρωςθσ των απορριμμάτων και των ανακυκλοφμενων υλικϊν. 
 

-Μελετά τθν οργάνωςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ ςυλλογισ και μεταφοράσ και μεριμνά 
για τθν ζκδοςθ τθσ προβλεπόμενθσ άδειασ ςυλλογισ και μεταφοράσ. 
 

-Μελετά, ςχεδιάηει και ειςθγείται για τθ βελτίωςθ των ςυςτθμάτων και μζςων που είναι 
κατάλλθλα για τθ διαςφάλιςθ τθσ αποκομιδισ και μεταφοράσ των απορριμμάτων και των 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν, κακϊσ και τθσ κακαριότθτασ των κοινοχριςτων χϊρων του Διμου. 
 

-Μελετά και ειςθγείται για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ αναγκαίεσ ποςότθτεσ των κάκε 

είδουσ τεχνικϊν μζςων και υλικϊν που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι και αποδοτικι 
εκτζλεςθ των παραπάνω λειτουργιϊν ( οχιματα, τεχνικά μζςα , κάδοι κλπ). 

 
-υγκεντρϊνει, τθρεί και επεξεργάηεται ςτοιχεία από τθν εκτζλεςθ των λειτουργιϊν τθσ 

κακαριότθτασ και διαμορφϊνει και παρακολουκεί ςχετικοφσ δείκτεσ αποδοτικότθτασ. 
 

-Διαμορφϊνει τα κατάλλθλα προγράμματα για τθ διενζργεια των εργαςιϊν κακαριότθτασ 
(αποκομιδι απορριμμάτων, ανακυκλϊςιμων υλικϊν, οδοκακαριςμόσ, ειδικά ςυνεργεία κλπ). 
 

-Μελετά, ςχεδιάηει και ειςθγείται τθν κατάλλθλθ ςυγκρότθςθ και ςτελζχωςθ των διαφόρων 

ςυνεργείων και ειςθγείται προγράμματα αναγκϊν ανκρϊπινου δυναμικοφ. 
 

-Προςδιορίηει τα ςθμεία και μεριμνά για τθν τοποκζτθςθ κάδων απορριμμάτων και κάδων 
ανακφκλωςθσ. 
 

-Μεριμνά για τθ ςφςταςθ και τθν εφρυκμθ λειτουργία των αποκεντρωμζνων Σμθμάτων 
Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ ςτισ δθμοτικζσ κοινότθτεσ του Διμου. 

-Διαμορφϊνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και ςυγκροτεί τα ςυνεργεία για τον 
κακαριςμό των οδϊν και των λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων του Διμου και τθ ςυγκζντρωςθ 
των απορριμμάτων ςε χϊρουσ μεταφόρτωςθσ. 

-Διενεργεί με τα κατάλλθλα ςυνεργεία και τεχνικά μζςα το ζργο του κακαριςμοφ των οδϊν 
και των λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων του Διμου και τθσ ςυγκζντρωςθσ των απορριμμάτων ςε 
χϊρουσ μεταφόρτωςθσ. 

-Μεριμνά για τον ςωςτό χειριςμό και τθν διατιρθςθ ςε καλι κατάςταςθ των τεχνικϊν μζςων 
που χρθςιμοποιοφν τα ςυνεργεία κακαριότθτασ του Σμιματοσ. 

-υγκροτεί ειδικά ςυνεργεία και διενεργεί παρεμφερείσ εργαςίεσ όπωσ θ περιςυλλογι 
ογκωδϊν αντικειμζνων, ο κακαριςμόσ από παράνομεσ αφίςεσ και διαφθμίςεισ, ο κακαριςμόσ 
εγκαταλελειμμζνων οικιϊν κλπ. 
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-Καταγράφει και ςυγκεντρϊνει κακθμερινά ςτοιχεία για τθν εκτζλεςθ των προγραμμάτων 
κακαριότθτασ του Σμιματοσ. 

 

2. Διαχείριςθ και υντιρθςθ Οχθμάτων 
 
Θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία:  

- Διαχειρίηεται το ςτόλο των οχθμάτων του Διμου (απορριμματοφόρα, διάφορα 
αυτοκινοφμενα μθχανιματα, φορτθγά και επιβατθγά οχιματα) μεριμνϊντασ για τθ 
ςτελζχωςι τουσ, τθν αςφάλιςι τουσ και τον εφοδιαςμό με όλα τα ςχετικά με τθν κίνθςθ 

ζγγραφα. 

- Παρακολουκεί και εποπτεφει τθν κίνθςθ των οχθμάτων του Διμου, τθν κατανάλωςθ 
καυςίμων και τθν ανάγκθ περιοδικισ προλθπτικισ τουσ ςυντιρθςθσ. 

- Διερευνά τισ ςυνκικεσ τυχόν ατυχθμάτων και μεριμνά για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν και 
αποτελεςμάτων ατυχθμάτων. 

- χεδιάηει και εφαρμόηει τα προγράμματα προλθπτικισ ςυντιρθςθσ των κάκε είδουσ 
οχθμάτων και κινθτϊν μθχανθμάτων του Διμου. 

- Μεριμνά για τθν αποκατάςταςθ κάκε είδουσ βλαβϊν και τθν επιςκευι των οχθμάτων και 
κινθτϊν μθχανθμάτων του Διμου. 

- Σθρεί τθν φυςικι αποκικθ ανταλλακτικϊν και λοιπϊν υλικϊν που είναι αναγκαία για τθ 
ςυντιρθςθ και τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν των οχθμάτων και κινθτϊν μθχανθμάτων του 
Διμου. 

-υγκεντρϊνει, τθρεί και επεξεργάηεται ςτοιχεία από τθν εκτζλεςθ των λειτουργιϊν 
ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ βλαβϊν των οχθμάτων του Διμου και διαμορφϊνει και 
παρακολουκεί ςχετικοφσ δείκτεσ αποδοτικότθτασ. 

 

3. Συντήρηςη Πραςίνου 
 
Θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία:  

-Μελετά, ςχεδιάηει και ειςθγείται για τθ βελτίωςθ των ςυςτθμάτων και μζςων που είναι 
κατάλλθλα για τθ διαςφάλιςθ τθσ ικανοποιθτικισ ςυντιρθςθσ των χϊρων πραςίνου του 
Διμου. 

-Μελετά και ειςθγείται για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ αναγκαίεσ ποςότθτεσ των κάκε 
είδουσ τεχνικϊν μζςων και υλικϊν που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι και αποδοτικι 

εκτζλεςθ των λειτουργιϊν τθσ ςυντιρθςθσ των χϊρων πραςίνου του Διμου ( τεχνικά μζςα , 
εργαλεία, λιπάςματα, φάρμακα κλπ). 

-Μεριμνά για τθν ςωςτι λειτουργία των χϊρων αποκικευςθσ εργαλείων, λιπαςμάτων και 
λοιπϊν υλικϊν. 

-υγκεντρϊνει, τθρεί και επεξεργάηεται ςτοιχεία από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ 

πραςίνου και διαμορφϊνει και παρακολουκεί ςχετικοφσ δείκτεσ αποδοτικότθτασ. 
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-Διαμορφϊνει τα κατάλλθλα προγράμματα για τθ διενζργεια των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ των 

χϊρων πραςίνου ( φυτεφςεισ, λίπανςθ, πότιςμα, κλάδεμα κλπ). 

-Μελετά, ςχεδιάηει και ειςθγείται τθν κατάλλθλθ ςυγκρότθςθ και ςτελζχωςθ των διαφόρων 
ςυνεργείων εκτζλεςθσ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ πραςίνου και ειςθγείται ςχετικά προγράμματα 
αναγκϊν ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

-Παρακολουκεί τθν κανονικι εφαρμογι των προγραμμάτων διενζργειασ των εργαςιϊν 
ςυντιρθςθσ πραςίνου και εποπτεφει τθν ποιότθτα των αποτελεςμάτων των ςχετικϊν 
εργαςιϊν. 

-Καταρτίηει και μεριμνά για τθν εφαρμογι προγραμμάτων εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ 
ςυντιρθςθσ του πραςίνου του Διμου. 

-Διαμορφϊνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και ςυγκροτεί τα ςυνεργεία για τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ πραςίνου και κθποτεχνίασ. 

-Διενεργεί με τα κατάλλθλα ςυνεργεία και τεχνικά μζςα το ζργο τθσ ςυντιρθςθσ πραςίνου και 
κθποτεχνίασ. 

 

4. Σεχνικά Ζργα & Εφαρμογζσ 
 

τα πλαίςια των Σεχνικϊν Ζργων και Εφαρμογϊν, ο κακ’ φλθν Αντιδιμαρχοσ ζχει ωσ 

αρμοδιότθτα τθν ευκφνθ και εποπτεία: 

 

-Σθσ καταςκευισ, ςυντιρθςθσ και διαχείριςθσ των ςχετικϊν ζργων και εγκαταςτάςεων, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

- Σθσ μελζτθσ, καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, εκμετάλλευςθσ και διαχείριςθσ των δικτφων φυςικοφ 
αερίου, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

- Σον εξθλεκτριςμό, τθν επζκταςθ θλεκτρικϊν δικτφων και γενικότερα δικτφων ενζργειασ, 
εντόσ των διοικθτικϊν τουσ ορίων, για κοινωφελείσ ςκοποφσ, κακϊσ και για τθν τόνωςθ τθσ 
ανάπτυξθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ. 

- Σθν μελζτθ, καταςκευι και εκμετάλλευςθ βιοτεχνικϊν κζντρων και κτιρίων ςτισ ειδικζσ 
βιοτεχνικζσ και βιομθχανικζσ ηϊνεσ που κακορίηονται ςτο πλαίςιο του πολεοδομικοφ και του 
χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ. 

 

-Σον ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι, ςυντιρθςθ και διαχείριςθ υποδομϊν για τθ ςτιριξθ τθσ 
τοπικισ οικονομίασ, όπωσ ζργων οδοποιίασ, ςυςτθμάτων άρδευςθσ, αντιπλθμμυρικϊν και 
εγγειοβελτιωτικϊν ζργων. 

 

- Σθν καταςκευι, ςυντιρθςθ δθμοτικϊν και κοινοτικϊν κτιρίων. 

 

-Σθν καταςκευι, ςυντιρθςθ και διαχείριςθ ςυςτθμάτων αποχζτευςθσ και βιολογικοφ 
κακοριςμοφ. 

 

- Σθν εξαςφάλιςθ και διαρκι βελτίωςθ των τεχνικϊν και κοινωνικϊν υποδομϊν όπωσ θ 
καταςκευι, ςυντιρθςθ και διαχείριςθ ςυςτθμάτων φδρευςθσ, τθλεκζρμανςθσ, ζργων θλε-
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κτροφωτιςμοφ των κοινόχρθςτων χϊρων, τθν δθμιουργία χϊρων πραςίνου, χϊρων 
αναψυχισ, πλατειϊν και λοιπϊν υπαίκριων κοινόχρθςτων χϊρων. 

 

-Σον κακοριςμό, τθν καταςκευι, ςυντιρθςθ και εκμετάλλευςθ υπόγειων και υπζργειων 
χϊρων ςτάκμευςθσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 

-Σον κακοριςμό πεηοδρόμων, μονοδρομιςεων και κατευκφνςεων τθσ κυκλοφορίασ ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 

-Σθν ονομαςία των οδϊν, πλατειϊν, τθν τοποκζτθςθ πινακίδων πλθροφορίασ ςε ςυνεργαςία 
με το αρμόδιο Σμιμα και τθν αρίκμθςθ κτιςμάτων. 

- Σθν μελζτθ των ζργων ςυντιρθςθσ και βελτίωςθσ του οδικοφ δικτφου αρμοδιότθτασ διμου. 

- Σθν εκπόνθςθ κυκλοφοριακϊν μελετϊν, κακϊσ και τθν μελζτθ, εκτζλεςθ και επίβλεψθ των 
εργαςιϊν ςιμανςθσ, ςθματοδότθςθσ και θλεκτροφωτιςμοφ του οδικοφ δικτφου του διμου. 

- Σθν απαγόρευςθ τθσ δθμιουργίασ κζςεων ςτάκμευςθσ ςε ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ. 

 
5. Σμιμα Μικροςυντθριςεων 

Θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία μεριμνά για τθν:  
 
-Εκτζλεςθ εργαςιϊν ςιμανςθσ και διαγράμμιςθσ οδϊν, κακϊσ και τοποκζτθςθσ και 
ςυντιρθςθσ προςτατευτικϊν μζςων για τθν αςφάλεια τθσ κυκλοφορίασ οχθμάτων και πεηϊν. 
 

-Επζκταςθ, ςυντιρθςθ, επιςκευι και βελτίωςθ του δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ των οδϊν και 
γενικά των υπαικρίων χϊρων του Διμου, κακϊσ και του φωτιςμοφ για τθν ανάδειξθ των 
δθμοτικϊν κτιρίων, μνθμείων και αρχαιολογικϊν χϊρων τθσ περιοχισ. 

 

-Εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ κάκε είδουσ πλθροφοριακϊν πινακίδων ςτθν περιοχι του 
Διμου (πινακίδεσ ονομαςίασ οδϊν και πλατειϊν, αρίκμθςθσ κτιρίων, παροχισ πλθροφοριϊν 
ςε οδθγοφσ και διερχομζνουσ, πινακίδεσ ςτάςεων ςυγκοινωνιακϊν μζςων κλπ) φςτερα από 
εντολι τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ. 

 
-υντιρθςθ, επιςκευι ι βελτίωςθ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και των κάκε 

είδουσ Θ/Μ εγκαταςτάςεων των Διμου. 
 
- υντιρθςθ του δικτφου φδρευςθσ του Διμου και κάκε  υδρευτικισ εγκατάςταςθσ 
(αντλιοςτάςια, κλπ) / μζριμνα για τθν εκτζλεςι του / ειςιγθςθ για τθν προμικεια του 
κατάλλθλου υλικοφ φδρευςθσ. 

 
- Τλοποίθςθ μελετϊν τεχνικϊν ζργων οδοποιίασ, φδρευςθσ, αποχζτευςθσ μικρισ κλίμακασ. 
 
Επιπλζον, αςκεί κάκε μεμονωμζνθ αρμοδιότθτα που τυχόν μεταφερκεί ςταδιακά ζωσ 
31/12/2012 από τισ καταργοφμενεσ Νομαρχιακζσ Τπθρεςίεσ του τομζα ευκφνθσ του. 
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Μετά τθν παράγραφο 4 α προςκζτει: 

α1. Ζχει τθν ευκφνθ τθσ λειτουργίασ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτισ 

δθμοτικζσ κοινότθτεσ Ροδόπολθσ και ταμάτασ. 

α2. Παρακολουκεί τθν εξζλιξθ των ζργων και των εργαςιϊν που εκτελοφνται ςτισ δθμοτικζσ 

κοινότθτεσ Ροδόπολθσ και ταμάτασ  

α3. Μεριμνά για τθν καλι κατάςταςθ και λειτουργία του εξοπλιςμοφ που βρίςκεται ςτισ 

δθμοτικζσ κοινότθτεσ Ροδόπολθσ και ταμάτασ  

α4. Τπογράφει, βεβαιϊςεισ, πιςτοποιθτικά και λοιπά διοικθτικά ζγγραφα που εκδίδονται από 

τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ που λειτουργοφν ςτα όρια των δθμοτικϊν κοινοτιτων Ροδόπολθσ και 

ταμάτασ . 

α5. υνεργάηεται με τουσ προζδρουσ των δθμοτικϊν κοινοτιτων για τθν επίλυςθ των 

προβλθμάτων τουσ. 

α6. Μεριμνά για τθν εξυπθρζτθςθ και ενθμζρωςθ των Πολιτϊν για κζματα των δθμοτικϊν 

κοινοτιτων Ροδόπολθσ και ταμάτασ. 

α7. Σελεί ςε περίπτωςθ κωλφματοσ του Δθμάρχου τουσ πολιτικοφσ γάμουσ των δθμοτικϊν 

κοινοτιτων Ροδόπολθσ και ταμάτασ 

α8. Ζχει τθν Εποπτεία και τον ζλεγχο για τθ διαφφλαξθ των υλικϊν και περιουςιακϊν 

ςτοιχείων των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων Ροδόπολθσ και ταμάτασ. 

α9. Είναι αρμόδιοσ για τθν χοριγθςθ, ανάκλθςθ και αφαίρεςθ των αδειϊν ίδρυςθσ, 
λειτουργίασ και εγκατάςταςθσ των καταςτθμάτων και επιχειριςεων, οι όροι λειτουργίασ και 
εγκατάςταςθσ των οποίων κακορίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τουσ αντίςτοιχουσ 
υγειονομικοφσ κανονιςμοφσ και διατάξεισ, κακϊσ και για τον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ αυτϊν. 

 

Οι παράγραφοι β1,β2,β3,β4 αντικακίςτανται όπωσ φαίνεται παρακάτω: 

Ο Αντιδιμαρχοσ ΠΕΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ορίηεται ωσ κακ’ φλθν αντιδιμαρχοσ των  υπθρεςιϊν με τισ 
παρακάτω αρμοδιότθτεσ: 
 
1. Σμιμα Προγραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ και Πλθροφορικισ 

Σο Σμιμα Προγραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ και Πλθροφορικισ του Διμου είναι αρμόδιο για τθν 
υποςτιριξθ των οργάνων διοίκθςθσ, των υπθρεςιϊν και των νομικϊν προςϊπων του Διμου 
κατά τισ διαδικαςίεσ ςφνταξθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων των 
περιοδικϊν Επιχειρθςιακών Προγραμμάτων και των Ετθςίων Προγραμμάτων Δράςθσ, τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και απόδοςθσ των υπθρεςιϊν του Διμου κατά τθν 

επίτευξθ των περιοδικϊν ςτόχων του και τον ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
εφαρμογισ των εςωτερικϊν οργανωτικϊν ςυςτθμάτων του Διμου υπό ςυνκικεσ διαςφάλιςθσ 
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του επικυμθτοφ επιπζδου ποιότθτασ των παρεχομζνων κάκε είδουσ υπθρεςιϊν. Επιπρόςκετα 
το Σμιμα είναι αρμόδιο για τθν ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ, λειτουργία και ςυντιρθςθ των 
ςυςτθμάτων ΣΠΕ του Διμου, περιλαμβανομζνθσ τθσ ευκφνθσ εκπλιρωςθσ του ζργου του 
ΚΟ..Ε. ( Κομβικό θμείο Επαφισ) του Διμου, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 19 του Ν. 3882 / 
2010 (ΦΕΚ ΑΚ66). 

 

Επιπλζον, θ υπθρεςία αυτι: 

 

 -υγκεντρϊνει, επεξεργάηεται, τεκμθριϊνει και ενθμερϊνει ςυνεχϊσ τα γεωγραφικά, 
δθμογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν ανάπτυξθ του 
Διμου, ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ και τισ υπθρεςίεσ του Διμου. 

-υγκεντρϊνει και τεκμθριϊνει τθν αναγκαία τεχνογνωςία και πλθροφόρθςθ που είναι 
απαραίτθτθ για τθ διαμόρφωςθ των προγραμμάτων ανάπτυξθσ του Διμου (π.χ. κλαδικζσ και 
αναπτυξιακζσ μελζτεσ, μελζτεσ και κζματα τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, νομοκεςία που αφορά τθν 
αυτοδιοίκθςθ, τισ λειτουργίεσ και τουσ ςτόχουσ του Διμου κλπ). 

-Μεριμνά για τθ διενζργεια ερευνϊν για τισ ανάγκεσ των δθμοτϊν και ςυγκεντρϊνει και 
τεκμθριϊνει προτάςεισ για επεμβάςεισ (ζργα, ενζργειεσ, προγράμματα) που κα ικανοποιοφν τισ 
ανάγκεσ των δθμοτϊν. 

-Μεριμνά για τθν εκπόνθςθ ερευνϊν και μελετϊν για τθ διάγνωςθ των αναγκϊν ανάπτυξθσ του 
Διμου, τθ διερεφνθςθ τθσ ςκοπιμότθτασ αναπτυξιακϊν προτάςεων και τθν ιεράρχθςθ 
προτεραιοτιτων ζργων, δράςεων και μζτρων. 

-Μελετά, ςχεδιάηει και ειςθγείται τθν εφαρμογι προγραμμάτων οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ 
περιοχισ του Διμου, με τθν αξιοποίθςθ των τοπικϊν φυςικϊν πόρων, τθν ανάπτυξθ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθν αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ και τθ δθμιουργία και 
διαχείριςθ υποδομϊν ςτιριξθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ. 

-Μελετά, ςχεδιάηει και ειςθγείται τθν εφαρμογι προγραμμάτων και δράςεων, που 

ενςωματϊνουν τθν ιςότθτα των φφλων και τθ λιψθ κετικϊν μζτρων υπζρ των γυναικϊν ςτισ 
προτάςεισ του Διμου ςτα εκνικά και ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα. 

-υνεργάηεται με τισ υπθρεςίεσ τθσ Περιφζρειασ ςτθν οποία ανικει ο Διμοσ για τθν εναρμόνιςθ 
των προγραμμάτων οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ του Διμου με τα ευρφτερα αντίςτοιχα 
προγράμματα τθσ Περιφζρειασ. 

-υνεργάηεται με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και ςυντάςςει προτάςεισ που αφοροφν ςτθν 
εφαρμογι προγραμμάτων για τθν εξαςφάλιςθ και διαρκι βελτίωςθ των τεχνικϊν και 
κοινωνικϊν υποδομϊν (δομθμζνο περιβάλλον) ςτθν περιοχι του Διμου, με ςτόχο τθν 
εξαςφάλιςθ ικανοποιθτικϊν ςυνκθκϊν ποιότθτασ ηωισ. 

-Διερευνά και ενθμερϊνει τα όργανα και τισ υπθρεςίεσ του Διμου για τισ πικανζσ πθγζσ 
χρθματοδότθςθσ των αναπτυξιακϊν προγραμμάτων του Διμου (προγράμματα 
ςυγχρθματοδοτοφμενα από τθν EE, προγράμματα τθσ EE, εκνικά προγράμματα, ζργα ΔΙΣ, ζργα 
αυτοχρθματοδοτοφμενα κλπ). 

-Τποςτθρίηει τα όργανα διοίκθςθσ και τισ υπθρεςίεσ του Διμου και των Νομικϊν Προςϊπων του 
και τθν ομάδα ζργου που είναι δυνατόν να ςυγκροτείται για τθ ςφνταξθ του Επιχειρθςιακοφ 
Προγράμματοσ του Διμου, κατά τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ 
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του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ και των Ετθςίων Προγραμμάτων Δράςθσ, ςτα οποία 
εξειδικεφεται το επιχειρθςιακό πρόγραμμα. 

-Μεριμνά για τθ διενζργεια των διαδικαςιϊν ζνταξθσ ζργων και δράςεων του Διμου ςε 
αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςισ τουσ και τθ 
ςχετικι ενθμζρωςθ των αρμοδίων Αρχϊν, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου. 

-Τποςτθρίηει το Διμαρχο για τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του Επιχειρθςιακοφ 
Προγράμματοσ, ςυνεργάηεται με τισ υπθρεςίεσ του Διμου και των Νομικϊν Προςϊπων του και 
ςυντάςςει τθν ενδιάμεςθ και τθν τελικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ, τισ οποίεσ υποβάλλει ςτο 
Διμαρχο. Ειςθγείται τθν ενδεχόμενθ ανακεϊρθςθ των ςτόχων του Επιχειρθςιακοφ 
Προγράμματοσ μετά τθν ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ του. 

-Με ςκοπό τθν αντικειμενικότερθ αξιολόγθςθ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ, διαμορφϊνει 
τουσ κατάλλθλουσ δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ, που επιτρζπουν να εκτιμθκεί ο βακμόσ 
επίτευξθσ των ςτόχων ςε ςχζςθ με τα αποτελζςματα των δράςεων, κακϊσ και κατάλλθλουσ 

δείκτεσ αποδοτικότθτασ, που ςυςχετίηουν το κόςτοσ πραγματοποίθςθσ με τισ εκροζσ των 
δράςεων. 

-υντάςςει ςχζδιο του Ετθςίου Προγράμματοσ Δράςθσ του Διμου, αφοφ λάβει υπόψθ τισ 
γραπτζσ ειςθγιςεισ των υπθρεςιϊν, και το υποβάλλει ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι. 

-Τποςτθρίηει τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι για τθν παρακολοφκθςθ και τον απολογιςμό των 

Ετθςίων Προγραμμάτων Δράςθσ του Διμου. Ειδικότερα (α) κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του 
ετθςίου προγράμματοσ δράςθσ του Διμου, ςυντάςςει εκκζςεισ παρακολοφκθςθσ ςε 
ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, ανά τακτά διαςτιματα που ορίηονται με απόφαςθ του 
Δθμάρχου και (β) πριν από τθ ςφνταξθ του οικονομικοφ απολογιςμοφ, υποβάλλει ςτθ 
Εκτελεςτικι Επιτροπι ζκκεςθ με τον απολογιςμό δράςθσ του προθγοφμενου ζτουσ, αφοφ λάβει 

υπόψθ τισ απολογιςτικζσ εκκζςεισ των υπθρεςιϊν. 

-Τποςτθρίηει τθν ςφναψθ και παρακολουκεί τθν πρόοδο των προγραμματικϊν και άλλων 
ςυμβάςεων μεταξφ του Διμου και άλλων φορζων για τθν υλοποίθςθ ζργων, ενεργειϊν και 
προγραμμάτων. Τποςτθρίηει τισ ςχζςεισ διαδθμοτικισ ςυνεργαςίασ και ςυντονίηει τισ ςχζςεισ 
του Διμου με άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ. 

-υγκεντρϊνει ςτοιχεία και δεδομζνα που αναφζρονται ςτθν αποδοτικότθτα και 
αποτελεςματικότθτα των υπθρεςιϊν και ςτθν επίτευξθ των ςχετικϊν περιοδικϊν τουσ ςτόχων, 
παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ, επεξεργάηεται τα ςτοιχεία και εκδίδει ενθμερωτικζσ αναφορζσ. 

- Διατυπϊνει αναλυτικά ετθςίωσ τισ εκκζςεισ αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των 

υπθρεςιϊν και των Νομικϊν Προςϊπων. 

- Εντοπίηει τισ καλφτερεσ πρακτικζσ αποτελεςματικισ και αποδοτικισ λειτουργίασ και προωκεί 
τθν εφαρμογι τουσ και ςε άλλεσ υπθρεςίεσ. 

-Παρακολουκεί τθν εφαρμογι των καλϊν πρακτικϊν και αξιολογεί τα αποτελζςματά τουσ. 

-Ειςθγείται, παρακολουκεί και αξιολογεί μζτρα για τθ διαρκι βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και 
τθσ αποτελεςματικότθτασ των υπθρεςιϊν και τθσ ανταπόκριςισ τουσ ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν. 

- χεδιάηει, ειςθγείται και ςυντονίηει τθν εφαρμογι ςυςτθμάτων διοίκθςθσ ολικισ ποιότθτασ 
και διαδικαςιϊν αυτοαξιολόγθςθσ. 
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- Ειςθγείται και παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων ζργων και δράςεων για τθν 
βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ του Διμου με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ 
αποτελεςματικότθτάσ του. 

- υνεργάηεται με τθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν για τθ διαμόρφωςθ των καταλλιλων 

ςυςτθμάτων προχπολογιςμοφ και απολογιςτικοφ ελζγχου των οικονομικϊν μεγεκϊν του Διμου 
και των Νομικϊν του Προςϊπων, κακϊσ και των καταλλιλων ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ 
του κόςτουσ λειτουργίασ των οργανωτικϊν μονάδων του Διμου και του κόςτουσ των 
παραγομζνων και παρεχομζνων υπθρεςιϊν του Διμου προσ τουσ πολίτεσ. 

-Παρακολουκεί και ενθμερϊνει με ςυγκεκριμζνεσ αναφορζσ τα όργανα του Διμου ςχετικά με 
τθν εξζλιξθ των οικονομικϊν μεγεκϊν του Διμου και των Νομικϊν του Προςϊπων, κακϊσ και 
τθν εξζλιξθ του κόςτουσ λειτουργίασ των οργανωτικϊν μονάδων και του κόςτουσ των 
παραγομζνων και παρεχομζνων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ. 

-Μεριμνά για τθν εγκατάςταςθ και τιρθςθ ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των επί μζρουσ 
λειτουργιϊν του Διμου. 

-Μεριμνά για τθν εγκατάςταςθ και τιρθςθ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ τθσ διαχειριςτικισ 
επάρκειασ του Διμου ςτον ςχεδιαςμό και παραγωγι ζργων. 

-Μεριμνά για τθν εκτζλεςθ των εγκεκριμζνων προγραμμάτων ζργων και δράςεων για τθν 
βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ του Διμου και των Νομικϊν του Προςϊπων. Ειδικότερα μεριμνά για 
τον ςχεδιαςμό / αναςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι βελτιωμζνων οργανωτικϊν δομϊν, 
κατανομισ αρμοδιοτιτων , κατανομισ ςτελεχιακοφ δυναμικοφ, οργανωτικϊν ςυςτθμάτων, 
εςωτερικϊν διαδικαςιϊν και εντφπων. 

-Μεριμνά για τθν εκπόνθςθ των κάκε είδουσ εςωτερικϊν Κανονιςμϊν του Διμου και των 
Νομικϊν του Προςϊπων (Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Τπθρεςιϊν, Εςωτερικοί Κανονιςμοί 
Λειτουργίασ, Κανονιςμοί Παροχισ Τπθρεςιϊν ςτουσ Δθμότεσ κλπ) ςε ςυνεργαςία με τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 

-Παρακολουκεί τθν τιρθςθ και ςχεδιάηει και ειςθγείται τισ τυχόν επικαιροποιιςεισ τθσ 
οργανωτικισ δομισ και γενικότερα των διατάξεων του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ του 
Διμου. 

-Μεριμνά για τον προςδιοριςμό των αναγκαίων κζςεων εργαςίασ και τον προςδιοριςμό του 
αρικμοφ του προςωπικοφ ανά κζςθ εργαςίασ και οργανωτικι μονάδα του Διμου, ςε 
ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και ςυνεργάηεται με τθ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν 
Τπθρεςιϊν για τον προγραμματιςμό τθσ κάλυψθσ των κζςεων (με νζα ςτελζχθ ι ανακατανομι 
των υφιςταμζνων ςτελεχϊν) 

-χεδιάηει και ειςθγείται ςυςτιματα και διαδικαςίεσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ καλισ 
εφαρμογισ των εγκεκριμζνων από τα αρμόδια όργανα εςωτερικϊν οργανωτικϊν ςυςτθμάτων, 
διαδικαςιϊν και κανονιςμϊν. 

-Εφαρμόηει τα εγκεκριμζνα ςυςτιματα και διαδικαςίεσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ καλισ 
εφαρμογισ των εςωτερικϊν οργανωτικϊν ςυςτθμάτων, διαδικαςιϊν και κανονιςμϊν και 
ενθμερϊνει τα αρμόδια όργανα του Διμου ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτϊνονται αποκλίςεισ. 

-Μελετά και ειςθγείται για τθ ςκοπιμότθτα ςφςταςθσ, τροποποίθςθσ του αντικειμζνου ι 

κατάργθςθσ των Νομικϊν Προςϊπων του Διμου. 
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2. Διεφκυνςθ Οικονομικών Τπθρεςιών 

Θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν είναι αρμόδια για τθν αποτελεςματικι τιρθςθ των 
οικονομικϊν προγραμμάτων λειτουργίασ του Διμου, τθ ςωςτι απεικόνιςθ των οικονομικϊν 
πράξεων και τθ διαχείριςθ των εςόδων και δαπανϊν του, κακϊσ και τθ διαςφάλιςθ και 
αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ. υγχρόνωσ, θ Διεφκυνςθ μεριμνά για τθν 
αποτελεςματικι διενζργεια όλων των νόμιμων διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθν 
προμικεια υλικϊν, εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν του Διμου. 
 
τθ Διεφκυνςθ υπάγονται διοικθτικά, και ειδικότερα ςτο Σμιμα Σαμείου, και τα 
αποκεντρωμζνα Γραφεία Οικονομικϊν Θεμάτων ςτισ επιμζρουσ δθμοτικζσ κοινότθτεσ. 
 
Πιο ςυγκεκριμζνα θ υπθρεςία αυτι: 

       -Μεριμνά για τθν τιρθςθ του ςυςτιματοσ κατάρτιςθσ των Προχπολογιςμϊν του Διμου. 

-υνεργάηεται με τισ επιμζρουσ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ για τθν παροχι οικονομικϊν ςτοιχείων, 
κατευκφνςεων και προτφπων που κα επιτρζπουν τθν κατάρτιςθ από τισ υπθρεςίεσ των 
προχπολογιςμϊν τουσ ςε ςυνάρτθςθ με τα αντίςτοιχα προγράμματά τουσ. 

 
-υγκεντρϊνει τουσ επιμζρουσ προχπολογιςμοφσ των υπθρεςιϊν και διαμορφϊνει και 
ειςθγείται τουσ ςυνολικοφσ Προχπολογιςμοφσ του Διμου προσ ζγκριςθ από τα αρμόδια 
όργανα. 

-Παρακολουκεί τθν εκτζλεςθ των Προχπολογιςμϊν, επιςθμαίνει τισ αποκλίςεισ μεταξφ 
απολογιςτικϊν και προχπολογιςτικϊν μεγεκϊν , μεριμνά για τθν ερμθνεία των αποκλίςεων και 
ειςθγείται τισ αναγκαίεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

-υνεργάηεται με τισ υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ του Διμου για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν 
αμφίδρομθσ ενθμζρωςθσ και ροισ των οικονομικϊν πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με τθν 
εκτζλεςθ και τθν ανακεϊρθςθ των προχπολογιςμϊν κάκε υπθρεςίασ . 

-Μεριμνά για τθν ςφνταξθ και υποβολι ςτα αρμόδια όργανα τα περιοδικά οικονομικά 
απολογιςτικά ςτοιχεία, ςφμφωνα με το ςφςτθμα οικονομικισ πλθροφόρθςθσ που εφαρμόηει ο 
Διμοσ. 

-Παρακολουκεί τθν κατάρτιςθ και τθν εξζλιξθ των ταμειακϊν προγραμμάτων του Διμου. 
Διερευνά τισ ταμειακζσ ανάγκεσ και ειςθγείται τισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ για τθν αντιμετϊπιςθ 
των ταμειακϊν αναγκϊν του Διμου (π.χ. δανειςμόσ) . Μεριμνά για τθν εφαρμογι των 
αποφάςεων που ςχετίηονται με τθν κάλυψθ των ταμειακϊν αναγκϊν του Διμου. 

-υνεργάηεται με τισ τράπεηεσ και μεριμνά για τθν αξιοποίθςθ των διακεςίμων του Διμου. 

-Παρζχει γραμματειακι υποςτιριξθ προσ τθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν και τα 
Σμιματά τθσ (τιρθςθ πρωτοκόλλου, διεκπεραίωςθ και αρχειοκζτθςθ αλλθλογραφίασ, κζματα 
προςωπικοφ κλπ). 

-Σθρεί το ςφςτθμα λογιςτικισ απεικόνιςθσ των οικονομικϊν πράξεων του Διμου (Γενικι και 
αναλυτικι λογιςτικι ). Σθρεί τισ ςχετικϊν λογιςτικζσ διαδικαςίεσ κακϊσ και τα αντίςτοιχα 
λογιςτικά βιβλία και ςτοιχεία που προβλζπονται από τθν νομοκεςία. 
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-Σθρεί τα αρχεία των κάκε είδουσ παραςτατικϊν που απαιτοφνται για τθν ενθμζρωςθ του 
ςυςτιματοσ λογιςτικισ απεικόνιςθσ των οικονομικϊν πράξεων του Διμου. 

-Παρακολουκεί και μεριμνά για τθν εκπλιρωςθ όλων των φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν 

υποχρεϊςεων του Διμου. 

-Παρακολουκεί και ελζγχει τθ λογιςτικι ςυμφωνία των δοςολθπτικϊν λογαριαςμϊν με 
τράπεηεσ, προμθκευτζσ, πιςτωτζσ και άλλουσ ςυναλλαςςομζνουσ με τον Διμο , κακϊσ και των 
δοςολθπτικϊν λογαριαςμϊν με τα νομικά πρόςωπα και τα ιδρφματα του Διμου. 

-Εκδίδει τισ λογιςτικζσ και οικονομικζσ καταςτάςεισ που ςυνδζονται με το τθροφμενο λογιςτικό 
ςχζδιο (πχ. ιςολογιςμοί και αποτελζςματα χριςθσ) και ενθμερϊνει ςχετικά τα αρμόδια όργανα 
του Διμου με βάςθ τισ ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ. 

 
-Παρζχει κάκε είδουσ πλθροφόρθςθ προσ τα αρμόδια όργανα του Διμου και τισ υπόλοιπεσ 

δθμοτικζσ υπθρεςίεσ για τθν εξζλιξθ των λογιςτικϊν μεγεκϊν του Διμου. 

-Μεριμνά για τθν παροχι κάκε είδουσ ςτοιχείων που ηθτοφνται από Δθμόςιεσ/Ελεγκτικζσ 

Τπθρεςίεσ ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που ιςχφουν εκάςτοτε. 

-Σθρεί ειδικά ςυςτιματα λογιςτικισ και οικονομικισ διαχείριςθσ Προγραμμάτων και Ζργων ςτα 
οποία ςυμμετζχει ο Διμοσ και που χρθματοδοτοφνται από το Πρόγραμμα Δθμοςίων 
Επενδφςεων ι/και από ευρωπαϊκοφσ ι διεκνείσ πόρουσ. 

-Σθρεί αρχείο Παραςτατικϊν Διαχείριςθσ των προθγουμζνων προγραμμάτων και ζργων 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτουσ ειδικοφσ κανονιςμοφσ των φορζων από τουσ προζρχεται θ 
ςχετικι χρθματοδότθςθ. 

-Μεριμνά για τθν ετοιμαςία των περιοδικϊν οικονομικϊν αναφορϊν που ςχετίηονται με τθν 

πρόοδο των προθγουμζνων προγραμμάτων και ζργων. 

-Σθρεί το αρχείο ςυμβάςεων για υπθρεςίεσ, ζργα και προμικειεσ που ανακζτει ο Διμοσ. 
Παραλαμβάνει και ελζγχει τα κάκε φφςθσ παραςτατικά που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ για 
τθν πλθρωμι των οφειλϊν του Διμου ςτουσ αντίςτοιχουσ δικαιοφχουσ και ελζγχει τθν φπαρξθ 
των προχποκζςεων για τθ διενζργεια πλθρωμϊν του Διμου με βάςθ τισ διατάξεισ των 
αντιςτοίχων ςυμβάςεων. 

-Ελζγχει τθν πρόβλεψθ των οφειλϊν ςτουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ του προχπολογιςμοφ του 
Διμου και ελζγχει τθν επάρκειασ των αντίςτοιχων πιςτϊςεων. 

-Εκδίδει τα εντάλματα πλθρωμισ των οφειλϊν του Διμου και τα αποςτζλλει ςτο Σαμείο για 

πλθρωμι. 

-Μεριμνά για τθν παραλαβι από τουσ αντίςτοιχουσ προμθκευτζσ των κάκε είδουσ υλικϊν 
παγίων(μθχανιματα-εξοπλιςμόσ) ι αναλωςίμων που απαιτεί θ λειτουργία του Διμου. 

-Μεριμνά για τθν ενθμζρωςθ των διαχειριςτικϊν βιβλίων των αποκθκϊν (κατά ποςότθτα και 
αξία) με τα ειςαγόμενα και εξαγόμενα είδθ, και τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν χοριγθςθσ των 
ειδϊν που τθροφνται ςτα αποκζματα των αποκθκϊν του Διμου. 
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-Παρακολουκεί τα αποκεμάτων των αποκθκϊν και διατυπϊνει ειςθγιςεισ για τθν ανάγκθ 
ανανζωςισ τουσ. υνεργάηεται ςχετικά με τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ που κάνουν χριςθ των 
υλικϊν των αποκθκϊν. 

-Σθρεί το αρχείο των παγίων κινθτών περιουςιακών ςτοιχείων του Διμου (μθχανιματα , 

οχιματα, ςυςκευζσ, εξοπλιςμόσ κλπ.) και παρακολουκεί τθν κατανομι των παγίων αυτϊν ςτισ 
υπθρεςίεσ του Διμου. 

-Σθρεί τισ διαδικαςίεσ χαρακτθριςμοφ υλικϊν ωσ αχριςτων ι ωσ υλικϊν που πλεονάηουν και 
τιρθςθ των διαδικαςιϊν καταςτροφισ, απομάκρυνςθσ ι εκποίθςισ τουσ . 

-Μεριμνά για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν των περιοδικϊν απογραφών των κάκε είδουσ 
υλικϊν και εξοπλιςμοφ του Διμου. 

-υγκεντρϊνει τα ςτοιχεία μεταβολϊν και των αντιςτοίχων καταβλθκζντων παροχϊν ι 
καταλογιςκζντων ποςϊν προσ το προςωπικό του Διμου, που ζχουν επίδραςθ ςτθν 

διαμόρφωςθ των αμοιβϊν του και μεριμνά για τθν ζκδοςθ των μιςκολογικϊν καταςτάςεων και 
τθν πλθρωμι των αμοιβϊν 

-Μεριμνά για τθ ζκδοςθ βεβαιϊςεων καταβλθκειςϊν αμοιβϊν προσ το προςωπικό του Διμου 
και για τον υπολογιςμό και τθν απόδοςθ προσ τα αςφαλιςτικά ταμεία των αντιςτοίχων 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. 

Σμιμα Προμθκειών & Λογιςτθρίου: 

-χεδιάηει τισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ για τθν κατάρτιςθ του προγράμματοσ απαιτουμζνων 
προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (εκτόσ του πεδίου του Ν. 3316 / 2005) του Διμου, ςυγκεντρϊνει τισ 
αιτιςεισ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν, εξετάηει τθν ςκοπιμότθτα αυτϊν και διαμορφϊνει 
περιοδικά προγράμματα για τθν προμικεια κάκε είδουσ υλικϊν, εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν 
και ειςθγείται αυτά για ζγκριςθ ςτα αρμόδια όργανα του Διμου ( υλικά για τθν εκτζλεςθ 
τεχνικϊν ζργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καφςιμα, λιπάςματα, φυτοφάρμακα, μθχανιματα, 
εργαλεία, ζπιπλα, είδθ γραφείου, μιςκϊςεισ μεταφορικϊν μζςων, αςφαλίςεισ κλπ). 

-Διενεργεί ζρευνεσ αγοράσ για τθν τεκμθρίωςθ τθσ διακεςιμότθτασ των ειδϊν που 
ενδιαφζρουν το Διμο και τθ λιψθ ςτοιχείων τιμϊν προμικειασ ι υπθρεςίασ. 

-Διενεργεί τισ διαδικαςίεσ για τθν ανάκεςθ των προμθκειϊν και των ςυμβάςεων παροχισ 
υπθρεςιϊν, ιτοι μεριμνά για τθν κατάρτιςθ προδιαγραφϊν ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια κάκε 
φορά τμιματα του Διμου, καταρτίηει το ςχζδιο τθσ διακιρυξθσ, των ςυμβάςεων και όλων των 
αποφάςεων και ειςθγείται τθ ςυγκρότθςθ όλων των επιτροπϊν που απαιτοφνται (διενζργειασ 
διαγωνιςμϊν, αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και παραλαβισ των ειδϊν) ςτο κάκε φορά 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του Διμου, παρακολουκεί τθ λειτουργία τουσ και γενικά 
μεριμνά για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν τθν εκτζλεςθ κάκε προμικειασ ι υπθρεςίασ μζχρι 
και τθν οριςτικι παραλαβι τθσ, ςφμφωνα πάντοτε με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

-Μεριμνά για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν χαρακτθριςμοφ υλικϊν / εξοπλιςμοφ ωσ αχριςτων ι 
ωσ υλικϊν που πλεονάηουν και τθρεί τισ διαδικαςίεσ καταςτροφισ, απομάκρυνςθσ ι εκποίθςθσ 
των υλικϊν αυτϊν. 

-Σθρεί τα πλθροφοριακά αρχεία και ζγγραφα των ςυμβάςεων προμθκειϊν και υπθρεςιϊν 
(αρχείο προμθκευομζνων ειδϊν, αρχείο προμθκευτϊν, αρχείο φακζλων προμθκειϊν). 

 



 

 25 

Σμιμα Εςόδων και Περιουςίασ: 
 

-υγκεντρϊνει ςτοιχεία για τθν εξακρίβωςθ των υπόχρεων και του φψουσ των χρθματικϊν 

υποχρεϊςεων προσ τον Διμο των φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων για φόρουσ, ειςφορζσ, 

τζλθ, δικαιϊματα που περιοδικά πρζπει να καταβάλλονται ςτο Διμο με βάςθ τισ ιςχφουςεσ 
εκάςτοτε διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ. 

-Ελζγχει τθν ακρίβεια των μεγεκϊν με βάςθ τα οποία υπολογίηονται το φψοσ ανά υπόχρεο των 

προθγοφμενων φόρων, ειςφορϊν, τελϊν, δικαιωμάτων κλπ. 

-Δθμιουργεί και τθρεί αρχεία υπόχρεων για τθν καταβολι των επιμζρουσ ποςϊν που αποτελοφν 
τακτικά ζςοδα του Διμου. 

-Επεξεργάηεται ςτοιχεία και υπολογίηει περιοδικά το φψοσ των οφειλομζνων ποςϊν κατά 
κατθγορία προςόδου και υπόχρεο. Καταρτίηει βεβαιωτικοφσ καταλόγουσ υπόχρεων και 
αντίςτοιχων οφειλόμενων ποςϊν κατά κατθγορία προςόδου. 

-Μεριμνά για τθν ενθμζρωςθ των υπόχρεων για τθν καταβολι των προθγουμζνων 
οφειλομζνων ποςϊν και μεριμνά για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν που ιςχφουν για τισ 
προςφυγζσ των υπόχρεων όταν αμφιςβθτοφν το φψοσ των οφειλόμενων ποςϊν . 

-Οριςτικοποιεί τουσ βεβαιωτικοφσ καταλόγουσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν των 

τυχόν προςφυγϊν για τθν εκτζλεςθ των αντιςτοίχων ειςπράξεων. 

-Σθρεί τισ αντίςτοιχεσ διαδικαςίεσ και εκδίδει βεβαιϊςεισ που ςχετίηονται με τθν είςπραξθ 
διαφόρων τελϊν, δικαιωμάτων ι ειςφορϊν. 

-Παρακολουκεί και μεριμνά για τθν τιρθςθ όλων των οικονομικϊν δοςολθψιϊν που 
ςχετίηονται με τθ λειτουργία τθσ παροχισ υπθρεςιϊν του Διμου μζςω των νεκροταφείων, 
ςφαγείων, δθμοτικϊν αγορϊν, κλπ. 

-Σθρεί τισ διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με τθν αποδοχι και τθν αξιοποίθςθ των δωρεϊν και των 
κλθροδοτθμάτων προσ τον Διμο, ςφμφωνα με τουσ αντιςτοίχουσ όρουσ. 

-Σθρεί τα αρχεία τθσ δθμοτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ ςε θλεκτρονικι και φυςικι μορφι   

(φάκελοι με ςτοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτθςιακά ζγγραφα) 

-Μεριμνά για τθν διερεφνθςθ μεκόδων αξιοποίθςθσ τθσ δθμοτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ και 
διατυπϊνει ςχετικζσ ειςθγιςεισ προσ τα αρμόδια όργανα του Διμου. 

-Μεριμνά για τθν προϊκθςθ τθσ αξιοποίθςθσ τθσ δθμοτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ ςφμφωνα με 
τισ ςχετικζσ αποφάςεισ του Διμου και τθ διαχείριςθ τθσ εκμετάλλευςθσ τθσ δθμοτικισ ακίνθτθσ 
περιουςίασ (πχ. κατάρτιςθ ςυμβάςεων μιςκϊςεων, μζριμνα είςπραξθσ μιςκωμάτων κλπ.) 

-Μεριμνά για τθν εκμίςκωςθ δθμοτικϊν εκτάςεων γθσ για βιομθχανικοφσ ι βιοτεχνικοφσ 
ςκοποφσ, κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ, εγκαταςτάςεισ κερμοκθπίων και για μονάδεσ ςτουσ 
τομείσ αλιείασ. 

-Μεριμνά για τθν παραχϊρθςθ χριςθσ δθμοτικϊν ακινιτων ι τθ καταβολι μιςκϊματοσ προσ 
κάλυψθ ςτεγαςτικϊν αναγκϊν τθσ πυροςβεςτικισ υπθρεςίασ. 
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Σμιμα Σαμείου: 

-Διενεργεί τισ πλθρωμζσ προσ τουσ δικαιοφχουσ με βάςθ τα Εντάλματα Πλθρωμϊν και μετά 
από ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν που ορίηει ο νόμοσ. 

-Καταγράφει τισ διενεργοφμενεσ πλθρωμζσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ και μεριμνά 
για τθν απόδοςθ των κάκε φφςθσ κρατιςεων υπζρ τρίτων που αντιςτοιχοφν ςτα επιμζρουσ 
εντάλματα πλθρωμισ. 

-Παραλαμβάνει τουσ βεβαιωτικοφσ καταλόγουσ των υπόχρεων και των αντιςτοίχων 
οφειλομζνων ςτο Διμο ποςϊν κατά κατθγορία εςόδου. Εκδίδει και μεριμνά για τθν 
κοινοποίθςθ ειδικϊν προςκλιςεων προσ τουσ οφειλζτεσ. 

-Διενεργεί τισ ειςπράξεισ των οφειλϊν προσ τον Διμο και ενθμερϊνει το λογιςτικό ςφςτθμα του 

Διμου με τισ ςχετικζσ ταμειακζσ εγγραφζσ. 

-Παρακολουκεί τθν τακτοποίθςθ των υποχρεϊςεων των οφειλετϊν προσ τον Διμο και 
ενθμερϊνει τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τισ κακυςτεροφμενεσ οφειλζσ. 

-Παρακολουκεί και ελζγχει τουσ υπαλλιλουσ άλλων υπθρεςιϊν του Διμου που αςχολοφνται 
με ειςπράξεισ, (αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ, κοιμθτιρια, κλπ) 

-Σθρεί τισ διαδικαςίεσ ςυναλλαγϊν με τισ Σράπεηεσ για τθν τοποκζτθςθ των χρθματικϊν 
διακεςίμων και τθν διενζργεια ειςπράξεων και πλθρωμϊν μζςω επιταγϊν. 

-Σθρεί το αναγκαίο φυςικό ταμείο ςτα γραφεία του Διμου. 

-Σθρεί αρχεία των κάκε είδουσ παραςτατικϊν και αντιςτοίχων δικαιολογθτικϊν που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν ενθμζρωςθ του λογιςτικοφ ςυςτιματοσ του Διμου με τισ ταμειακζσ 
εγγραφζσ. 

-Παρακολουκεί τθν ταμειακι ρευςτότθτα και προγραμματίηει τισ πλθρωμζσ ςε ςυνεργαςία και 

με άλλεσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 

-Μεριμνά για τθ ςφςταςθ και τθν εφρυκμθ λειτουργία των αποκεντρωμζνων Γραφείων 
Οικονομικϊν Θεμάτων ςε δθμοτικζσ ενότθτεσ του Διμου. 

 
3. Γραφείο Διαφάνειασ 

Σο Γραφείο Διαφάνειασ είναι αρμόδιο για το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι ςυςτθμάτων και 
διαδικαςιϊν που επιδιϊκουν τθν διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ ςτισ κάκε είδουσ ςχζςεισ του 
Διμου προσ τρίτουσ.  

Ειδικότερα το Γραφείο Διαφάνειασ: 

-χεδιάηει, ενθμερϊνει τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ και μεριμνά για τθν εφαρμογι κάκε είδουσ 
διαδικαςίασ και ενζργειασ που διαςφαλίηουν τθν διαφάνεια ςτισ ςχζςεισ του διμου προσ 
τρίτουσ. Προσ τοφτο χρθςιμοποιεί κάκε πρόςφορο μζςο και κυρίωσ τισ κατάλλθλεσ τεχνολογίεσ 
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΣΠΕ). 
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-Μεριμνά για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ζγκαιρθσ πρόςβαςθσ από κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςε 
πλθροφορίεσ που ζχουν ςχζςθ με τισ προκθρφξεισ του Διμου για τθν εκτζλεςθ ζργων και τθν 
προμικεια υλικϊν και υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ. 

-Μεριμνά για τθν εξαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ των δθμοτϊν και κάκε τρίτου ςε πλθροφορίεσ 

που ζχουν ςχζςθ με τθν δομι, τθν οργάνωςθ και τισ αρμοδιότθτεσ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν, 
κακϊσ και τουσ κανονιςμοφσ τισ διαδικαςίεσ και τισ προχποκζςεισ παροχισ από το Διμο 
υπθρεςιϊν ςτουσ δθμότεσ. 

-Μεριμνά για τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ ςε κζματα ανάκεςθσ από το Διμο τθσ εκτζλεςθσ 
ζργων και τθσ προμικειασ υλικϊν και υπθρεςιϊν. 

-Μεριμνά για τθν ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ των δθμοτϊν για κάκε είδουσ προγράμματα και 
δράςεισ που ςχεδιάηει ο Διμοσ και απευκφνονται ςτουσ δθμότεσ και μεριμνά για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ των δθμοτϊν ςτισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ. 

-Τποδζχεται υποδείξεισ, προτάςεισ και παράπονα των δθμοτϊν και τουσ ενθμερϊνει για τα 

δικαιϊματα τουσ και τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεϊν τουσ. 
Μεριμνά επίςθσ για τον εφοδιαςμό τουσ με τα απαραίτθτα πλθροφοριακά ςτοιχεία και ζντυπα. 

-Μεριμνά για τθν πλθροφόρθςθ των δθμοτϊν ςχετικά με απολογιςτικά ςτοιχεία που αφοροφν 
εκπλιρωςθ ςτόχων, ολοκλιρωςθ προγραμμάτων και ζργων που αναλαμβάνει και προωκεί ο 

Διμοσ. 

-χεδιάηει ειδικά προγράμματα πλθροφόρθςθσ των δθμοτϊν για τθν εξζλιξθ και υλοποίθςθ των 
δραςτθριοτιτων του Διμου και μεριμνά για τθν πραγματοποίθςι τουσ. 

-χεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν ζκδοςθ και διακίνθςθ, ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι 

μορφι: 
 

(α) Χάρτασ Δικαιωμάτων και Τποχρεϊςεων δθμοτϊν και κατοίκων, 

(β) Οδθγοφ του Δθμότθ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του Διμου, 
(γ) Κανονιςμοφ πλθροφόρθςθσ των πολιτϊν και Κανονιςμοφ Διαβοφλευςθσ. 

-Μεριμνά για τθν τιρθςθ μθτρϊου πολιτϊν προσ τουσ οποίουσ ο Διμοσ προςφζρει 
ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ. 

 
-Μεριμνά για τθν εφαρμογι διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ για αποφάςεισ και ηθτιματα που 
αφοροφν το Διμο. 

-Λειτουργεί τθλεφωνικζσ γραμμζσ επικοινωνίασ πολιτϊν με το Διμο για τθν υποδοχι 

παραπόνων ι παροχι διοικθτικϊν πλθροφοριϊν προσ τουσ πολίτεσ. 

 
4. Σμιμα Σεχνολογιών Πλθροφορικισ και Επικοινωνιών (ΣΠΕ) 

-Διαμορφϊνει και ειςθγείται τθ ςτρατθγικι του Διμου ςε ότι αφορά τθν ανάπτυξθ, επζκταςθ 
και βελτίωςθ των ςυςτθμάτων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) και τα 
ηθτιματα τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 
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-υγκεντρϊνει ςτοιχεία, προςδιορίηει τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ και ειςθγείται για τα 
αναγκαία ζργα ανάπτυξθσ και βελτίωςθσ των ςυςτθμάτων ΣΠΕ που πρζπει να αξιοποιεί ο Διμοσ 
για τθν υποςτιριξθ των λειτουργιϊν του. 

-Προδιαγράφει και ειςθγείται τθν μεκοδολογία ανάπτυξθσ των αναγκαίων ςυςτθμάτων ΣΠΕ και 

τθν υλοποίθςθ μθχανιςμϊν επιχειρθςιακισ υποςτιριξθσ των ςυςτθμάτων και των χρθςτϊν των 
εφαρμογϊν. 

-Μεριμνά για τθν μελζτθ, ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ των ςυςτθμάτων ΣΠΕ με τθν αξιοποίθςθ 
και εξειδικευμζνων τρίτων. 

-Προδιαγράφει τα νζα ςυςτιματα ι τισ νζεσ λειτουργίεσ ςυςτθμάτων ΣΠΕ, παρακολουκεί τθν 

ανάπτυξι τουσ και παραλαμβάνει τα ςυςτιματα. 

-χεδιάηει, εγκακιςτά και παρζχει υπθρεςίεσ ςυνεχοφσ ςυντιρθςθσ δικτυακϊν τόπων και 
ιςτοςελίδων καλφπτοντασ τισ ςχετικζσ ανάγκεσ του Διμου. 

-Παρακολουκεί τθν ποιότθτα των δεδομζνων που τθροφνται ςτα ςυςτιματα ΣΠΕ του Διμου. 

-Διαχειρίηεται και ςυντθρεί τισ εφαρμογζσ και τισ βάςεισ δεδομζνων που ςχεδιάηει και 
εγκακιςτά ο Διμοσ για τισ ανάγκεσ του. 

-Διαχειρίηεται το περιεχόμενο των ςυςτθμάτων και τθσ ανάκτθςθσ δεδομζνων για τα 

ςυςτιματα ΣΠΕ που λειτουργοφν ςτο Διμο. 

-Μεριμνά για τθν αξιοποίθςθ τρίτων για τθν επεξεργαςία δεδομζνων ςφμφωνα με ςχετικζσ 
ανάγκεσ του Διμου. 

-Εκπαιδεφει τουσ χριςτεσ των ςυςτθμάτων ΣΠΕ του Διμου και μεριμνά για τθν παροχι κάκε 

είδουσ υποςτιριξθσ προσ τουσ χριςτεσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να λειτουργοφν και να αξιοποιοφν 
αποτελεςματικά τα ςυςτιματα. Μεριμνά για τθ λειτουργία ςχετικϊν Helpdesk για τισ ανάγκεσ 
των χρθςτϊν. 

-Μεριμνά για τθ δθμιουργία των κατάλλθλων αναφορϊν επιτελικισ πλθροφόρθςθσ με τθν 
αξιοποίθςθ των ςτοιχείων που τθροφνται ςτα πλθροφορικά ςυςτιματα του Διμου. 

-Μεριμνά για τθν τιρθςθ των βακμϊν αςφαλείασ τθσ πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ που 
τθροφνται ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα του Διμου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
εμπιςτευτικότθτά τουσ. 

-Εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια των δεδομζνων και τθν βελτίωςθ τθσ χρθςτικότθτασ των 
ιςτοςελίδων και των βάςεων δεδομζνων του Διμου. 

 
-Προςδιορίηει τισ ανάγκεσ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν ςε εξοπλιςμό πλθροφορικισ και 
επικοινωνιϊν, προςδιορίηει τισ απαιτιςεισ του εξοπλιςμοφ αυτοφ ςε αναβάκμιςθ και ειςθγείται 
τα αναγκαία προγράμματα για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ. 

-Προςδιορίηει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και προδιαγράφει και ειςθγείται τθν μεκοδολογία 
προμικειασ και εγκατάςταςθσ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. 
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-Μεριμνά για τθν παρακολοφκθςθ τθσ παραλαβισ και τθν εγκατάςταςθ του αναγκαίου 
εξοπλιςμοφ ΣΠΕ. 

-Μεριμνά για τθν άρτια λειτουργία του δικτφου των κεντρικϊν και περιφερειακϊν 

ςυςτθμάτων. 

-Ειςθγείται για τθν κζςπιςθ κανόνων αςφαλοφσ χριςθσ του δικτφου και των ςυςτθμάτων 
ΣΠΕ και παρακολουκεί και ελζγχει τθν τιρθςθ των κανόνων αυτϊν. 

-Μεριμνά για τθν ςυνεχι ςυντιρθςθ και τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν του εξοπλιςμοφ ΣΠΕ 
του Διμου. 
 

-Τποςτθρίηει τθν εκπλιρωςθ του ζργου του ΚΟ..Ε. ( Κομβικό θμείο Επαφισ) του Διμου, 
όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ ΑΚ66). 
 
Επιπλζον, αςκεί κάκε μεμονωμζνθ αρμοδιότθτα που τυχόν μεταφερκεί ςταδιακά ζωσ 
31/12/2012 από τισ καταργοφμενεσ Νομαρχιακζσ Τπθρεςίεσ του τομζα ευκφνθσ του. 
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Μετά τθν παράγραφο 5α προςκζτει: 

α1. Ζχει τθν ευκφνθ τθσ λειτουργίασ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν που είναι εγκατεςτθμζνεσ 

ςτθ δθμοτικι κοινότθτα. 

α2. Παρακολουκεί τθν εξζλιξθ των ζργων και των εργαςιϊν που εκτελοφνται ςτθ δθμοτικι 

κοινότθτα. 

α3. Μεριμνά για τθν καλι κατάςταςθ και λειτουργία του εξοπλιςμοφ που βρίςκεται ςτθ 

δθμοτικι κοινότθτα. 

α4. Τπογράφει, βεβαιϊςεισ, πιςτοποιθτικά και λοιπά διοικθτικά ζγγραφα που εκδίδονται 

από τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ που λειτουργοφν ςτα όρια τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ  

Διονφςου. 

α5. υνεργάηεται με τουσ προζδρουσ των δθμοτικϊν κοινοτιτων για τθν επίλυςθ των 

προβλθμάτων τουσ. 

α6. Μεριμνά για τθν εξυπθρζτθςθ και ενθμζρωςθ των Πολιτϊν για κζματα τθσ Δθμοτικισ 

Κοινότθτασ  Διονφςου.  

α7. Σελεί ςε περίπτωςθ κωλφματοσ του Δθμάρχου τουσ πολιτικοφσ γάμουσ τθσ Δθμοτικισ 

Κοινότθτασ  Διονφςου.  

α8. Ζχει τθν Εποπτεία και τον ζλεγχο για τθ διαφφλαξθ των υλικϊν και περιουςιακϊν 
ςτοιχείων τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ  Διονφςου.  

α9. Είναι αρμόδια για τθν χοριγθςθ, ανάκλθςθ και αφαίρεςθ των αδειϊν ίδρυςθσ, 
λειτουργίασ και εγκατάςταςθσ των καταςτθμάτων και επιχειριςεων, οι όροι λειτουργίασ και 
εγκατάςταςθσ των οποίων κακορίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τουσ αντίςτοιχουσ 
υγειονομικοφσ κανονιςμοφσ και διατάξεισ, κακϊσ και για τον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ αυτϊν. 
 
Οι παράγραφοι β(β1,β2) αντικακίςτανται όπωσ φαίνεται παρακάτω: 

Θ Αντιδιμαρχοσ ΑΡΑΝΣΑΚΘ ΘΕΟΔΩΡΑ ορίηεται ωσ κακ’ φλθν αντιδιμαρχοσ των  
υπθρεςιϊν με τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ: 
 
 1. Δθμοτικι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ 

 τουσ διμουσ με πλθκυςμό μεγαλφτερο από δζκα χιλιάδεσ (10.000) κατοίκουσ 
ςυγκροτείται, με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται με πλειοψθφία 
των δφο τρίτων (2/3) των μελϊν του και εκδίδεται εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν 
εγκατάςταςθ των δθμοτικϊν αρχϊν, δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ ωσ όργανο με 
ςυμβουλευτικζσ αρμοδιότθτεσ. Θ διάρκεια τθσ κθτείασ τθσ δθμοτικισ επιτροπισ 
διαβοφλευςθσ δεν υπερβαίνει τα δυόμιςθ ζτθ. Δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ μπορεί να 
ςυγκροτθκεί και ςε μικρότερουσ διμουσ, με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Θ 
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δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ αποτελείται από εκπροςϊπουσ των φορζων τθσ τοπικισ 
κοινωνίασ, όπωσ: 

α) των τοπικϊν εμπορικϊν και επαγγελματικϊν ςυλλόγων και οργανϊςεων 

β) των επιςτθμονικϊν ςυλλόγων και φορζων 

γ) των τοπικϊν οργανϊςεων εργαηομζνων και εργοδοτϊν 

δ) των εργαηομζνων ςτο διμο και τα νομικά του πρόςωπα 

ε) των ενϊςεων και ςυλλόγων γονζων  

ςτ) των ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν ςυλλόγων και φορζων 

η) των εκελοντικϊν οργανϊςεων και κινιςεων πολιτϊν 

θ) άλλων οργανϊςεων και φορζων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν 

κ) εκπρόςωποι των τοπικϊν ςυμβουλίων νζων και 

ι) δθμότεσ. 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μελϊν τθσ δθμοτικισ επιτροπισ διαβοφλευςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του προζδρου, μπορεί να είναι από είκοςι πζντε (25) ζωσ πενιντα 
(50) μζλθ. ε ποςοςτό ζνα τρίτο (1/3) του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν εκπροςϊπων 
φορζων ορίηονται επιπλζον μζλθ, μετά από κλιρωςθ, δθμότεσ εγγεγραμμζνοι ςτουσ 
εκλογικοφσ καταλόγουσ κακϊσ και όςοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτουσ ειδικοφσ εκλογικοφσ 
καταλόγουσ. τθ δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ προεδρεφει ο διμαρχοσ ι ο 
αντιδιμαρχοσ που ορίηει ο διμαρχοσ με απόφαςι του. τισ ςυνεδριάςεισ τθσ επιτροπισ 
καλοφνται κατά περίπτωςθ και ςυμμετζχουν χωρίσ δικαίωμα ψιφου και εκπρόςωποι 
αρμόδιων κρατικϊν αρχϊν, των τοπικϊν οργανϊςεων πολιτικϊν κομμάτων, κακϊσ και οι 
επικεφαλισ των δθμοτικϊν παρατάξεων που εκπροςωποφνται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο. 

Επιπλζον, θ δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ: 

α) Γνωμοδοτεί ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο ςχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα 
προγράμματα δράςθσ του διμου, το επιχειρθςιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα 
του διμου. 

β) Γνωμοδοτεί για κζματα γενικότερου τοπικοφ ενδιαφζροντοσ, που παραπζμπονται ςε 
αυτι από το δθμοτικό ςυμβοφλιο ι τον διμαρχο. 

γ) Εξετάηει τα τοπικά προβλιματα και τισ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ του διμου και 
διατυπϊνει γνϊμθ για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων και τθν αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων 
αυτϊν. 

δ) Δφναται να διατυπϊνει παρατθριςεισ επί του περιεχομζνου των κανονιςτικοφ 
χαρακτιρα αποφάςεων οι οποίεσ εκδίδονται ςφμφωνα με το άρκρο 79 του Κ.Δ.Κ.. 

Θ διατφπωςθ γνϊμθσ από τθ δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ δεν αποκλείει τθν 
παράλλθλθ θλεκτρονικι διαβοφλευςθ με τουσ πολίτεσ, μζςω διαδικτφου. Οι προτάςεισ τθσ 
θλεκτρονικισ διαβοφλευςθσ ςυγκεντρϊνονται και ςυςτθματοποιοφνται από τισ αρμόδιεσ 
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υπθρεςίεσ του διμου και παρουςιάηονται από τον πρόεδρο τθσ δθμοτικισ επιτροπισ 
διαβοφλευςθσ κατά τθν αντίςτοιχθ ςυνεδρίαςι τθσ. 

Θ δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ ςυνεδριάηει δθμόςια, μετά από πρόςκλθςθ του 
προζδρου τθσ, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τθ ςφνταξθ των προςχεδίων του 
προχπολογιςμοφ και του ετιςιου προγράμματοσ δράςθσ και τουλάχιςτον μία φορά κάκε 
τρεισ (3) μινεσ για άλλα κζματα που ειςάγονται προσ ςυηιτθςθ. Θ πρόςκλθςθ κοινοποιείται 
ςτα μζλθ με κάκε πρόςφορο μζςο επτά (7) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ ςυνεδρίαςθ και 
περιλαμβάνει τθν θμεριςια διάταξθ, τον τόπο, τθν θμερομθνία και τθν ϊρα τθσ 
ςυνεδρίαςθσ και ςυνοδεφεται από ειςιγθςθ επί των υπό ςυηιτθςθ κεμάτων. ε περίπτωςθ 
ζλλειψθσ απαρτίασ, θ ςυνεδρίαςθ επαναλαμβάνεται τθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, 
οπότε κεωρείται ςε κάκε περίπτωςθ ότι υφίςταται απαρτία. Θ γραμματειακι υποςτιριξθ 
τθσ δθμοτικισ επιτροπισ διαβοφλευςθσ γίνεται από τισ υπθρεςίεσ του διμου και τθροφνται 
πρακτικά. Θ δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ διατυπϊνει τθ γνϊμθ τθσ μετά από ςχετικι 
ςυηιτθςθ. τθν ειςιγθςι τθσ αναγράφονται όλεσ οι γνϊμεσ που διατυπϊνονται. 

Σο δθμοτικό ςυμβοφλιο μπορεί να ψθφίηει ςχετικό κανονιςμό διαβοφλευςθσ, ο οποίοσ 
ρυκμίηει όλα τα κζματα τα ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ, τθ ςυμμετοχι φορζων 
και πολιτϊν ςε αυτι, κακϊσ και τθν παρουςίαςθ των ποριςμάτων τθσ διαβοφλευςθσ ςτο 
αρμόδιο όργανο του διμου. 

 
2. Γραφείο Εκελοντιςμοφ 

Με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου- μετά από πρόταςθ του Δθμάρχου ςυςτινεται 
γραφείο εκελοντιςμοφ με ςτόχο τθν προαγωγι και προϊκθςθ δράςεων εκελοντιςμοφ ςτο 
διμο και τθ γενικότερθ ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε δράςεισ 
εκελοντιςμοφ που αφοροφν κυρίωσ κζματα: περιβάλλοντοσ και εκτάκτων αναγκϊν, 
κοινωνικισ πρόνοιασ και υγείασ, νζασ γενιάσ, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ. Επίςθσ, μεριμνά 
για τθν ενεργοποίθςθ των ομάδων εκελοντϊν, ϊςτε να βρίςκονται ςε διαρκι ετοιμότθτα 
για τθν επικουρικι δραςτθριοποίθςθ τουσ και τθν αρωγι προσ τισ υπθρεςίεσ του διμου. 

Επιπλζον, αςκεί κάκε μεμονωμζνθ αρμοδιότθτα που τυχόν μεταφερκεί ςταδιακά ζωσ 
31/12/2012 από τισ καταργοφμενεσ Νομαρχιακζσ Τπθρεςίεσ του τομζα ευκφνθσ του. 
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Μετά τθν παράγραφο 6 α προςκζτει: 

α1. Ζχει τθν ευκφνθ τθσ λειτουργίασ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθ 

δθμοτικι κοινότθτα. 

α2. Παρακολουκεί τθν εξζλιξθ των ζργων και των εργαςιϊν που εκτελοφνται ςτθ δθμοτικι 

κοινότθτα. 

α3. Μεριμνά για τθν καλι κατάςταςθ και λειτουργία του εξοπλιςμοφ που βρίςκεται ςτθ 

δθμοτικι κοινότθτα. 

α4. Τπογράφει, βεβαιϊςεισ, πιςτοποιθτικά και λοιπά διοικθτικά ζγγραφα που εκδίδονται από 

τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ που λειτουργοφν ςτα όρια τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ  Δροςιάσ . 

α5. υνεργάηεται με τουσ προζδρουσ των δθμοτικϊν κοινοτιτων για τθν επίλυςθ των 

προβλθμάτων τουσ. 

α6. Μεριμνά για τθν εξυπθρζτθςθ και ενθμζρωςθ των Πολιτϊν για κζματα τθσ Δθμοτικισ 
Κοινότθτασ  Δροςιάσ 

α7. Σελεί ςε περίπτωςθ κωλφματοσ του Δθμάρχου τουσ πολιτικοφσ γάμουσ τθσ Δθμοτικισ 
Κοινότθτασ  Δροςιάσ  

α8. Ζχει τθν Εποπτεία και τον ζλεγχο για τθ διαφφλαξθ των υλικϊν και περιουςιακϊν 
ςτοιχείων τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Δροςιάσ. 

α9. Είναι αρμόδιοσ για τθν χοριγθςθ, ανάκλθςθ και αφαίρεςθ των αδειϊν ίδρυςθσ, 
λειτουργίασ και εγκατάςταςθσ των καταςτθμάτων και επιχειριςεων, οι όροι λειτουργίασ και 
εγκατάςταςθσ των οποίων κακορίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τουσ αντίςτοιχουσ 
υγειονομικοφσ κανονιςμοφσ και διατάξεισ, κακϊσ και για τον ζλεγχο τθσ τιρθςθσ αυτϊν. 
 
Οι παράγραφοι β(β1,β2,β3,β4) αντικακίςτανται όπωσ φαίνεται παρακάτω: 

Ο Αντιδιμαρχοσ ΡΟΪΔΘ ΑΘΑΝΑΙΟ ορίηεται ωσ κακ’ φλθν αντιδιμαρχοσ των  υπθρεςιϊν με 

τισ παρακάτω αρμοδιότθτεσ: 
 

-  Σθν ςυμμετοχι ςτο ζργο τθσ δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ και τθν διενζργεια μεταφοράσ για τθ 
μετακίνθςθ κατοίκων τθσ περιοχισ τουσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 83 και ςτθ ςχετικι 
νομοκεςία. 

 

- Σθν προςταςία, τθν αξιοποίθςθ και τθν εκμετάλλευςθ των τοπικϊν φυςικϊν πόρων και 
περιοχϊν, των ιαματικϊν πθγϊν. 

 
- Σθν εκπόνθςθ και εφαρμογι προγραμμάτων ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ 

περιοχισ τουσ. 
 

- Σθν εκπόνθςθ και εφαρμογι προγραμμάτων ζρευνασ και τεχνολογίασ για τθν ανάπτυξθ 
τθσ περιοχισ τουσ. 
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- Σθν ίδρυςθ, καταςκευι, ςυντιρθςθ και διαχείριςθ δθμοτικϊν και κοινοτικϊν αγορϊν. 
 

- Σθν  καταςκευι, ςυντιρθςθ και διαχείριςθ αποκθκευτικϊν χϊρων υγρϊν καυςίμων. 
 

- Σθν διαχείριςθ, τθν αξιοποίθςθ και τθν εκμετάλλευςθ τθσ δθμοτικισ και κοινοτικισ 
περιουςίασ. 

 

- Σθν εκμετάλλευςθ δθμοτικϊν και κοινοτικϊν δαςϊν. 

- Σθν διαχείριςθ και εκμετάλλευςθ δθμοτικϊν και κοινοτικϊν καλλιεργθτικϊν εκτάςεων και 
βοςκοτόπων, κακϊσ και αποκαλυπτόμενων καλλιεργθτικϊν εκτάςεων που τουσ 
παραχωροφνται από το Δθμόςιο. 

 

- Σθν εκπόνθςθ τοπικϊν προγραμμάτων για τθν προςταςία και αναβάκμιςθ του φυςικοφ, 
αρχιτεκτονικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ, ςτο πλαίςιο των εκνικϊν και 
ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν. 

 

- Σθν προςταςία και διαχείριςθ των υδάτινων πόρων, τθν προςταςία του εδάφουσ και των 
εςωτερικϊν υδάτων και τθν καταπολζμθςθ τθσ ρφπανςθσ ςτθν περιφζρειά του Διμου. 

 

- Σθν ίδρυςθ και λειτουργία δθμοτικϊν και κοινοτικϊν εργαςτθρίων. 
 

- Σθν λιψθ προλθπτικϊν και καταςταλτικϊν μζτρων για τθν προςταςία των κοινόχρθςτων 
χϊρων και ιδιαίτερα των χϊρων διάκεςθσ απορριμμάτων από εκδιλωςθ πυρκαγιάσ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ ςχετικι νομοκεςία. 

 

- Σθν παροχι ςυνδρομισ ςτθν αρμόδια πυροςβεςτικι υπθρεςία, με κάκε πρόςφορο μζςο 
που διακζτουν, για τθν αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν, ιδίωσ ςε περιοχζσ που ζχουν δαςικό 
χαρακτιρα. 

 

- Σθν ίδρυςθ και λειτουργία ςφαγείων. 
 

- Σθν μελζτθ, διαχείριςθ και εκτζλεςθ προγραμμάτων οικιςτικισ και πολεοδομικισ 
ανάπτυξθσ. 

 

- Σθν λιψθ μζτρων για τθν αποκατάςταςθ και ανάπλαςθ των περιοχϊν του Διμου, κυρίωσ 
ςε περιοχζσ όπου αναπτφςςεται εκμετάλλευςθ ορυκτοφ πλοφτου και εγκακίςτανται 
μονάδεσ επεξεργαςίασ αποβλιτων. 

 

-  Σθν ςυμμετοχι ςε κζματα πολεοδομίασ, χωροταξίασ και χριςεων γθσ, όπωσ αυτι 
προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 

- Σον κακοριςμό των χϊρων για τθ δθμιουργία κοιμθτθρίων και τθν παροχι γνϊμθσ για τον 
κακοριςμό χϊρων αποτζφρωςθσ νεκρϊν. 

 

- Σθν μζριμνα, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ πυροςβεςτικζσ διατάξεισ, για τθν τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων κακαριςμοφ, από τουσ ιδιοκτιτεσ, νομείσ, και επικαρπωτζσ, των 
οικοπεδικϊν και λοιπϊν ακάλυπτων χϊρων, που βρίςκονται εντόσ πόλεων, κωμοπόλεων 
και οικιςμϊν και ςε απόςταςθ μζχρι 100 μζτρων από τα όριά τουσ, κακϊσ και τθν 
υποχρζωςθ αυτεπάγγελτου κακαριςμοφ από τουσ διμουσ, ςε περίπτωςθ μθ 
ςυμμόρφωςθσ των υπόχρεων. ε βάροσ εκείνων που δεν ςυμμορφϊνονται επιβάλλεται 
πρόςτιμο πενιντα (50) λεπτϊν, ανά τετραγωνικό μζτρο του οικείου χϊρου, το οποίο και 



 

 35 

αποτελεί ζςοδο του οικείου διμου, βεβαιοφται εισ βάροσ τουσ θ ιςόποςθ ςχετικι δαπάνθ 
του διμου προσ κακαριςμό και υποβάλλεται μινυςθ για το αδίκθμα του άρκρου 433 του 
Ποινικοφ Κϊδικα. 

 

- Σον κακοριςμό των χϊρων και των όρων λειτουργίασ των λαϊκϊν αγορϊν και των 
εμποροπανθγφρεων, για άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, που 
διενεργοφνται ςτθν περιφζρειά τουσ, κατά τθ ςχετικι νομοκεςία, κακϊσ και των χϊρων 
για τθν προςωρινι διαμονι μετακινοφμενων πλθκυςμιακϊν ομάδων. 

 

- Σον κακοριςμό χϊρων για τθν τοποκζτθςθ πλαιςίων προβολισ υπαίκριασ διαφιμιςθσ, 
κακϊσ και τον προςδιοριςμό ειδικότερων προδιαγραφϊν καταςκευισ και προχποκζςεων 
τοποκζτθςθσ διαφθμιςτικϊν πλαιςίων, ςφμφωνα με τισ τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ ςτο 
πλαίςιο τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 

- Σθν προςταςία του καταναλωτι με τθ δθμιουργία Γραφείων Ενθμζρωςθσ του 
καταναλωτι ςχετικά με κζματα που αφοροφν τα δικαιϊματά του, τθν ποιότθτα των 
προςφερόμενων αγακϊν και υπθρεςιϊν και τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτθν υγεία και το 
περιβάλλον, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

 

- Σον προςδιοριςμό ειδικότερων όρων και προχποκζςεων τθσ ίδρυςθσ και εγκατάςταςθσ 
καταςτθμάτων, επιχειριςεων και ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων τθσ δικαιοδοςίασ του 
Διμου που επθρεάηουν το φυςικό, πολιτιςτικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, κακϊσ και 
τθν αιςκθτικι, φυςιογνωμία και τισ εν γζνει λειτουργίεσ τθσ πόλθσ. 

 

- Σον προςδιοριςμό των όρων και των ωρϊν λειτουργίασ μουςικισ ςε καταςτιματα, τα 
οποία λειτουργοφν ςτθν πόλθ, ςτο πλαίςιο των υγειονομικϊν και κανονιςτικϊν διατάξεων 
τθσ διοίκθςθσ. 

 

-  Σθν μζριμνα και τθ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ, όπωσ ο 
υγειονομικόσ ζλεγχοσ των δθμοτικϊν και κοινοτικϊν δεξαμενϊν νεροφ, ο υγειονομικόσ 
ζλεγχοσ των καταςτθμάτων και επιχειριςεων που λειτουργοφν ςτθν περιφζρειά τουσ, ο 
ζλεγχοσ τθσ θχορφπανςθσ, τθσ κοινισ θςυχίασ και τθσ εκπομπισ ρφπων, κορφβων και 
άλλων επιβαρφνςεων του περιβάλλοντοσ από τροχοφόρα, θ περιςυλλογι και εν γζνει θ 
μζριμνα για τα αδζςποτα ηϊα και θ δθμιουργία καταφυγίων, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία. (ε ςυνεργαςία με τθν Δθμοτικι Αςτυνομία όπου αυτό απαιτείται) 

 

- Σθν μζριμνα και τθ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία και αναβάκμιςθ τθσ αιςκθτικισ των 
πόλεων και των οικιςμϊν. 

 

- Σθν μζριμνα για τθν περιςυλλογι αδζςποτων ςκφλων ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια 
ςυνεργεία του Διμου, κακϊσ και τθν ίδρυςθ ι βελτίωςθ εγκαταςτάςεων καταφυγίων 
αδζςποτων ςκφλων 

- Σθν ζκδοςθ τοπικϊν υγειονομικϊν διατάξεων και θ λιψθ μζτρων ςε κζματα δθμόςιασ 
υγιεινισ. (Θα ιςχφει από 1/7/2011) 

-Σθν ίδρυςθ και λειτουργία βιβλιοκθκϊν. 

- Σθν ίδρυςθ και λειτουργία κζντρων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ παιδιϊν. 

- Σθν ίδρυςθ και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακισ αγωγισ. 
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- Σθν εφαρμογι πολιτικϊν για τθν ανάδειξθ και προςταςία του τοπικοφ πολιτιςμοφ, τθν 
προβολι των πολιτιςτικϊν αγακϊν και των ςφγχρονων πολιτιςτικϊν ζργων που παράγονται 
ςε τοπικό επίπεδο, με τθ δθμιουργία πολιτιςτικϊν και πνευματικϊν κζντρων, μουςείων, πι-
νακοκθκϊν, κινθματογράφων και κεάτρων, φιλαρμονικϊν και ςχολϊν διδαςκαλίασ μουςικισ, 
ςχολϊν χοροφ, ηωγραφικισ, γλυπτικισ κ.λπ., κακϊσ και θ μελζτθ και εφαρμογι πολιτιςτικϊν 
προγραμμάτων. 

- Σθν προςταςία μουςείων, μνθμείων, ςπθλαίων, κακϊσ και αρχαιολογικϊν και ιςτορικϊν 
χϊρων τθσ περιοχισ και των εγκαταςτάςεων αυτϊν. 

- Σθν επιςκευι, ςυντιρθςθ και αξιοποίθςθ παραδοςιακϊν και ιςτορικϊν ςχολικϊν κτιρίων και 
κτιρίων που παραχωροφνται από δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ φορείσ. 

 -Σθν διοργάνωςθ ςυναυλιϊν, κεατρικϊν παραςτάςεων και άλλων πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων 
ι θ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτά. 

-Σθν προϊκθςθ πολιτιςτικϊν ανταλλαγϊν, ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

- Σθν ανάπτυξθ του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ. 

- Σθν μζριμνα για καταςκευι, ςυντιρθςθ και διαχείριςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, όπωσ 
δθμοτικϊν και κοινοτικϊν γυμναςτθρίων, ακλθτικϊν κζντρων και δθμοτικϊν και κοινοτικϊν 
χϊρων άκλθςθσ. 

- Σθν προϊκθςθ και εφαρμογι προγραμμάτων ενίςχυςθσ μαηικοφ ακλθτιςμοφ και 
διοργάνωςθ ακλθτικϊν εκδθλϊςεων. 

- Σθν ςυμμετοχι εκπροςϊπου του οικείου διμου ςτθν οργανωτικι επιτροπι φεςτιβάλ 
τοπικισ εμβζλειασ. 

- Σθν επιχοριγθςθ φορζων που αναπτφςςουν πολιτιςτικοφ χαρακτιρα δραςτθριότθτεσ ςτθ 
χωρικι αρμοδιότθτα του διμου, κακϊσ και όςων ςυμβάλλουν ςτθν τουριςτικι ανάπτυξθ και 
προβολι του, φςτερα από απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου που λαμβάνεται με πλειο-
ψθφία των δφο τρίτων (2/3) των μελϊν του. 

- Σον ςυντονιςμό και τθν επίβλεψθ του ζργου τθσ πολιτικισ προςταςίασ για τθν πρόλθψθ, 
ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν που ςυμβαίνουν ςτα 
διοικθτικά όρια του Διμου. 

- Σθν διατφπωςθ ειςιγθςθσ για το ςχεδιαςμό πολιτικισ προςταςίασ τθσ περιοχισ τουσ, ςτο 
πλαίςιο του ετιςιου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ και θ εφαρμογι των προγραμμάτων, μζτρων και 
δράςεων που αφοροφν τθν περιοχι ςτο πλαίςιο του εκνικοφ και περιφερειακοφ ςχεδιαςμοφ 
του Διμου. 

- Σθ διάκεςθ και τον ςυντονιςμό δράςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων για τθν 
πρόλθψθ, ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν τθσ περιφζρειάσ του 
Διμου. 

 

- Σθν παροχι γνϊμθσ για τον κακοριςμό Βιομθχανικϊν και Επιχειρθςιακϊν Περιοχϊν (Β.Ε.ΠΕ.)  
και για τθ μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, κατ’ άρκρο 5 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Αϋ) 
(Θα ιςχφει από 1/7/2011) 
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-Σθν ανάπτυξθ, προςταςία, εκτίμθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ φυτικισ και ηωικισ 
παραγωγισ. (Θα ιςχφει από 1/7/2011) 
 
-Σθν χοριγθςθ, ανάκλθςθ και αφαίρεςθ αδειϊν εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ 
κινθματογράφων, κεάτρων και παρεμφερϊν επιχειριςεων και θ διενζργεια των 
προβλεπόμενων επικεωριςεων. 

- Σθν χοριγθςθ, ανάκλθςθ και αφαίρεςθ αδειϊν ίδρυςθσ και λειτουργίασ παιδοτόπων και 
διάφορων ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων, όπωσ λοφνα πάρκ, τςίρκο, πίςτεσ αυτοκινθτιδίων, 
μουςικϊν ςυναυλιϊν και άλλων καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων, που προβλζπονται από τθν 
κείμενθ νομοκεςία, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τιρθςθσ των ςχετικϊν διατάξεϊν τθσ. 

- Σθν χοριγθςθ, ανάκλθςθ και αφαίρεςθ αδειϊν τεχνικϊν ψυχαγωγικϊν παιγνίων και παροχισ 
υπθρεςιϊν διαδικτφου, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τιρθςθσ των ςχετικϊν διατάξεων. 

- Σθν χοριγθςθ και ανάκλθςθ άδειασ λειτουργίασ μουςικϊν οργάνων, κακϊσ και ο ζλεγχοσ 
τιρθςθσ των ςχετικϊν διατάξεων. (Λόγω τησ ιδιότητασ του ωσ Προζδρου τησ Επιτροπήσ 
Ποιότητασ Ζωήσ) 

- Σθν  χοριγθςθ και ανάκλθςθ αδειϊν για τθν άςκθςθ υπαίκριου ςτάςιμου εμπορίου, θ 
χοριγθςθ αδειϊν εμποροπανθγφρεων και υπαίκριων χριςτουγεννιάτικων αγορϊν, ςφμφωνα με 
το άρκρο 2 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Αϋ), κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των διατάξεων που 
αφοροφν το υπαίκριο εμπόριο και τισ λαϊκζσ αγορζσ. 

- Σθν χοριγθςθ άδειασ κυκλοφορίασ ηωιλατου οχιματοσ ςτθν περιφζρειά τουσ. 

- Σθν χοριγθςθ και ανάκλθςθ άδειασ εγκατάςταςθσ και χριςθσ του οικιματοσ για τθν άςκθςθ 
δραςτθριότθτασ από εκδιδόμενα πρόςωπα, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τιρθςθσ των ςχετικϊν 
διατάξεων. 

- Σθν χοριγθςθ αδειϊν διενζργειασ διαφιμιςθσ, τοποκζτθςθσ πλαιςίων υπαίκριασ διαφιμιςθσ, 
τοποκζτθςθσ επιγραφϊν προςδιοριςμοφ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ςε φυςικά και 
νομικά πρόςωπα, κακϊσ και τθν παραχϊρθςθ χϊρων για τθν προβολι δραςτθριοτιτων ςε 
νομικά πρόςωπα, που επιδιϊκουν κοινωφελείσ ςκοποφσ, όπωσ επίςθσ τον ζλεγχο εφαρμογισ 
των διατάξεων περί υπαίκριασ διαφιμιςθσ των προδιαγραφϊν των διαφθμιςτικϊν πλαιςίων 
και επιγραφϊν, τθν αφαίρεςθ των παράνομων υπαίκριων διαφθμίςεων και επιγραφϊν (ςε 
ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ) και τθν επιβολι των προβλεπόμενων προςτίμων, με τισ 
προχποκζςεισ και τουσ όρουσ που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία. 

- Σθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ καταςτθμάτων εκμίςκωςθσ μοτοποδθλάτων. 

- Σθν χοριγθςθ (από το δθμοτικό ςυμβοφλιο) αδειϊν ίδρυςθσ υπεραγορϊν λιανικοφ εμπορίου. 

- Σθν χοριγθςθ (με απόφαςθ δθμοτικοφ ςυμβουλίου) άδειασ άςκθςθσ υπαίκριου πλανόδιου 
εμπορίου και ο κακοριςμόσ του ανϊτατου αρικμοφ των αδειϊν αυτϊν ςτο διμο, κακϊσ και τθ 
ςυγκρότθςθ (με απόφαςθ δθμάρχου) τθσ Επιτροπισ Τπαίκριου Πλανόδιου Εμπορίου. 

- Σθν ζγκριςθ (με απόφαςθ δθμοτικοφ ςυμβουλίου) τθσ λειτουργίασ Κυριακάτικων Αγορϊν, 
κακϊσ και τθ χοριγθςθ άδειασ ςυμμετοχισ ςτισ αγορζσ αυτζσ. 
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- Σθν χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ επαγγζλματοσ κουρζα, κομμωτι, τεχνίτθ περιποίθςθσ χεριϊν 
και ποδιϊν, κακϊσ και θ ςυγκρότθςθ ςχετικισ εξεταςτικισ επιτροπισ και πεικαρχικοφ 
ςυμβουλίου. (Θα ιςχφει από 1/7/2011) 

- Σθν δυνατότθτα παραχϊρθςθσ χριςθσ δθμοτικϊν ακινιτων ι θ καταβολι του μιςκϊματοσ 
προσ κάλυψθ ςτεγαςτικϊν αναγκϊν τθσ πυροςβεςτικισ υπθρεςίασ. 

 

Εξοικονόμηςη ενζργειασ 
 

Αντικείμενο τθσ υπθρεςία αυτισ είναι θ προϊκθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτισ κινθτζσ 
και ακίνθτεσ εγκαταςτάςεισ του Διμου (κτίρια, αυτοκίνθτα κλπ) και τθν προϊκθςθ των ιπιων 
μορφϊν ενζργειασ. το πλαίςιο αυτό θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία: 

 

- Μεριμνά για τθ μελζτθ και ςταδιακι εφαρμογι ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ, 
ςφμφωνα με τουσ ςχεδιαςμοφσ τθσ Πολιτείασ, ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται ςυςτθματικι και 
ςυνεχισ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. 

 
- Μεριμνά για τθν εφαρμογι των μζτρων βελτίωςθσ και των ελάχιςτων απαιτιςεων 
ενεργειακισ απόδοςθσ για τισ προμικειεσ του Διμου, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ ρυκμίςεισ τθσ 
Πολιτείασ. 

 

- Μεριμνά για τθν εφαρμογι των μζτρων μείωςθσ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των κτιρίων 
του Διμου, κακϊσ και των δικτφων θλεκτροφωτιςμοφ των δθμόςιων κοινόχρθςτων χϊρων που 
κεςπίηονται από τθν Πολιτεία. 

 

- Μεριμνά για τθν αξιοποίθςθ των ιπιων μορφϊν ενζργειασ και τθν χρθςιμοποίθςθ, κατά το 
δυνατόν, κακαρϊν οχθμάτων από το Διμο. 

 
-Μελετά και ειςθγείται τθν προκαταρκτικι πρόταςθ ανάπλαςθσ οριςμζνθσ περιοχισ 

 

-Μελετά, ςχεδιάηει, ειςθγείται και παρακολουκεί τθν εφαρμογι ςυςτθμάτων εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων ςτθν περιοχι του Διμου (ςυςτιματα και 
προγράμματα ανακφκλωςθσ). 
 
Επιπλζον, αςκεί κάκε μεμονωμζνθ αρμοδιότθτα που τυχόν μεταφερκεί ςταδιακά ζωσ 
31/12/2012 από τισ καταργοφμενεσ Νομαρχιακζσ Τπθρεςίεσ του τομζα ευκφνθσ του. 

 

 
Για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων οι κακ’ φλθν αντιδιμαρχοι μποροφν να ςυνεργάηονται με 
άλλεσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ. 

 
     Κατά τα άλλα ιςχφει θ υπ’ αρικμ. 1/8/3-1-2011 Απόφαςθ Δθμάρχου Διονφςου. 
 

 
Κοινοποίθςθ: 

 
1. Ενδιαφερόμενοι Αντιδιμαρχοι 
2. Όλεσ οι Δ/νςεισ 
3. Γραφείο Δθμάρχου 

 

Ο ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 

 

ΚΑΛΑΦΑΣΕΛΘ ΙΩΑΝΝΘ 



 

 

 


