
Συνεδρίαση :03/2009                                 Πέµπτη 22 / 1 / 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  004/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  03/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  004/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Ιανουαρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 3η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 16-1-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην 
υπ΄ αριθ. 016 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος 
Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ.  016 απόφαση και 
επαναπροσέλευση στην υπ΄ αριθ. 031 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3)                      
Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 4) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 5)  
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ηµερήσιας διάταξης  θέµα 
που το Σώµα οµόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

∆ιόρθωση – συµπλήρωση της υπ’ αριθ. 543/2008 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 
αφορά στην έγκριση του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Μπασακίδης Νικόλαος, λέει τα εξής: 

 
Στις 23/12/08 δηµοσιεύθηκε ο Ν 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α΄) για την 
αναδιοργάνωση της ∆ηµοτικής αστυνοµίας, στο άρθρο 3 του οποίου 

προβλέπεται ότι το προσωπικό της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας κατατάσσεται σε κλάδους 
ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, ΤΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και ∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 
Επειδή ο Οργανισµός του ∆ήµου Καλαµάτας που εγκρίθηκε µε την υπ’αρ. 543/13-
11-08 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, βρίσκεται στην Περιφέρεια, η οποία 
ολοκληρώνει τον έλεγχο και πριν εκδώσουν την σχετική απόφαση, µας προέτρεψαν 
να διορθώσουµε την 543/08 απόφασή µας στα παρακάτω σηµεία : 

 
Α. Ως προς τις κατηγορίες και κλάδους της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, οι οποίες 
είχαν καθοριστεί µε το Π.∆. 23/2002, να διορθωθούν και να 
προσαρµοστούν στο Νόµο 3731/2008 καθώς και η ιεραρχία αυτού: 
 
Στο άρθρο 7 συµπληρώνεται παράγραφος 3:   
 

3. Η ιεραρχία του προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, έχει ως εξής: 
1. Ενας (1) ∆ιευθυντής 
2. Ενας (1) Υποδιευθυντής 
3. ∆ύο (2) Τµηµατάρχες Α΄ 
4. ∆ύο (2) Τµηµατάρχες Β΄ 
5. Τέσσερις (4) Επόπτες 
6. Οκτώ θέσεις (8) ∆ηµοτικοί Αστυνόµοι   

 
Στο άρθρο 8 διορθώνονται οι κατηγορίες: 
 

8. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

από ΠΕ23 ∆ηµοτικής Αστυνοµίας σε ΠΕ ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας 

από ΤΕ23 ∆ηµοτικής Αστυνοµίας σε ΤΕ ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας 

8.1 Τµήµα Αστυνόµευσης και 
Φύλαξης 

από ΠΕ23 ∆ηµοτικής Αστυνοµίας σε ΠΕ ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας 

από ΤΕ23 ∆ηµοτικής Αστυνοµίας σε ΤΕ ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας  

από ∆Ε23  Ειδικού Προσωπικού (∆ηµ.Αστυνοµίας) 
σε ∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

8.2 Τµήµα Ελέγχων και Τήρησης 
Λειτουργίας Επιτηδευµατιών 

και Επιχειρήσεων 

από ΠΕ23 ∆ηµοτικής Αστυνοµίας σε ΠΕ ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας 

από ΤΕ23 ∆ηµοτικής Αστυνοµίας σε ΤΕ ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας  

από ∆Ε23  Ειδικού Προσωπικού (∆ηµ.Αστυνοµίας) 
σε ∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

 
 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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Β. Να προστεθεί στο άρθρο 13 του Ο.Ε.Υ. «Προϊστάµενοι Οργανικών 
Μονάδων», ο Νόµος 3731/2008 από τον οποίο θα επιλέγεται το 
προσωπικό της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του Αντιδηµάρχου κ. Μπασακίδη, το λόγο παίρνει ο κ. 
Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος λέει τα εξής: 

 
Εµείς έχουµε ταχθεί κατά της ίδρυσης και λειτουργίας ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας. ∆εν έχουµε τίποτα µε τους εργαζόµενους, προς Θεού, αλλά 

επειδή όµως έχουµε εκφράσει την αντίθεσή µας στη λειτουργία γιατί κυριολεκτικά θα στοιχίσει 
ο κούκος αηδόνι στο καλαµατιανό πολίτη αφού το κόστος λειτουργίας θα ξεπεράσει τα 
500.000 € ετησίως, - είναι έτσι ή δεν είναι κ. υπεύθυνε; -, χρήµατα που ασφαλώς θα ληφθούν 
από τους καλαµατιανούς, γι΄ αυτό λοιπόν και ψηφίζουµε ΟΧΙ. Ψηφίζουµε ΟΧΙ σε κάθε θέµα 
που έχει να κάνει µε τη ∆ηµοτική Αστυνοµία.   
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 543/2008 προηγούµενη απόφασή του,  καθώς επίσης 
και τις διατάξεις του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α΄), µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της 
ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων, µειοψηφούντος του κ. Μπάκα Ιωάννη ο οποίος τάσσεται 
ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

∆ιορθώνει και συµπληρώνει την υπ΄ αριθµ. 543/2008 προηγούµενη απόφασή του 
έγκρισης νέου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου Καλαµάτας, 
ως εξής:  
 
        Στο άρθρο 7 συµπληρώνεται παράγραφος 3:   
 

3.  Η ιεραρχία του προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, 
έχει ως εξής: 
 1.   Ενας (1) ∆ιευθυντής 
2. Ενας (1) Υποδιευθυντής 
3. ∆ύο (2) Τµηµατάρχες Α΄ 
4. ∆ύο (2) Τµηµατάρχες Β΄ 
5. Τέσσερις (4) Επόπτες 
6. Οκτώ θέσεις (8) ∆ηµοτικοί Αστυνόµοι   

 
 

Στο άρθρο 13 του Ο.Ε.Υ. «Προϊστάµενοι Οργανικών Μονάδων»  
 
 

- διορθώνεται η αναφορά που υπάρχει ως προς τις κατηγορίες και κλάδους της 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας, προσαρµοζόµενες στο Ν. 3731/2008, ως εξής: 

  

8. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

από ΠΕ23 ∆ηµοτικής Αστυνοµίας σε ΠΕ ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας 

από ΤΕ23 ∆ηµοτικής Αστυνοµίας σε ΤΕ ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας 

8.1 Τµήµα Αστυνόµευσης και 
Φύλαξης 

από ΠΕ23 ∆ηµοτικής Αστυνοµίας σε ΠΕ ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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από ΤΕ23 ∆ηµοτικής Αστυνοµίας σε ΤΕ ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας  

από ∆Ε23  Ειδικού Προσωπικού (∆ηµ.Αστυνοµίας) 
σε ∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

8.2 Τµήµα Ελέγχων και Τήρησης 
Λειτουργίας Επιτηδευµατιών 

και Επιχειρήσεων 

από ΠΕ23 ∆ηµοτικής Αστυνοµίας σε ΠΕ ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας 

από ΤΕ23 ∆ηµοτικής Αστυνοµίας σε ΤΕ ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας  

από ∆Ε23  Ειδικού Προσωπικού (∆ηµ.Αστυνοµίας) 
σε ∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

 
 

- συµπληρώνονται οι εξής παράγραφοι: ¨ 

¨ Η επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας του άρθρου 7, παρ. 3, διενεργείται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 2 και 6 του άρθρου 8 του Ν3731/2008, 
όπως ισχύουν κάθε φορά. Τα κριτήρια για το σχηµατισµό της κρίσης είναι 
αυτά που αναφέρονται στις διατάξεις των παρ. 2,3 του άρθρου 9 του 
Ν3731/2008, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

Η επιλογή προϊσταµένων των οργανικών µονάδων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας διενεργείται µε τη διαδικασία των αντίστοιχων διατάξεων του 
άρθρου 10 του Ν3731/2008. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 8 του πιο πάνω νόµου η επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας του 
άρθρου 7, παρ. 3, γίνεται µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του ίδιου 
νόµου.¨  

 
 
Μετά τις παραπάνω διορθώσεις – συµπληρώσεις, το πλήρες κείµενο του νέου 
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, έχει ως εξής: 
 
 

ΜΕΡΟΣ Ι 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Η Υπηρεσία του ∆ήµου συγκροτείται από: 

1. Γραφείο ∆ηµάρχου & Αιρετών 

2. Γραφείο Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων & Εθιµοτυπίας 

3. Γραφείο Ειδικών Συµβούλων & Επιστηµονικών Συνεργατών 

4. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

5. Γενική ∆ιεύθυνση 

6. Γραφείο Νοµικών Συµβούλων 

7. Γραφείο ∆ιασφάλισης Ποιότητας & Εσωτερικού Ελέγχου 

8. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 

9. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών  
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10. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών  

11. ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 

12. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

13. ∆ιεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 

14. ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Αµαξοστασίου 

15. ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

16. ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η διάρθρωση των υπηρεσιών του ∆ήµου, είναι η εξής : 
 

Γραφείο ∆ηµάρχου & Αιρετών 

Γραφείο Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων & Εθιµοτυπίας 

Γραφείο Ειδικών Συµβούλων & Επιστηµονικών Συνεργατών 

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Γραφείο Νοµικών Συµβούλων 

Γραφείο ∆ιασφάλισης Ποιότητας & Εσωτερικού Ελέγχου 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

• ∆ιευθυντής 
1. Τµήµα ∆ιοίκησης και Προσωπικού 
2. Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης 
3. Τµήµα Ληξιαρχείου 
4. Τµήµα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής 
5. Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

• ∆ιευθυντής 
1. Τµήµα Λογιστηρίου 
2. Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 
3. Τµήµα ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων και ∆ηµοτικής Περιουσίας 
4. Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας 
5. Τµήµα Προµηθειών και Αποθήκης 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

• ∆ιευθυντής 
1. Τµήµα προγραµµατισµού 
2. Τµήµα ∆ιαχείρισης ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων 
3. Τµήµα Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεµάτων 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

• ∆ιευθυντής  
1. Τµήµα Μελετών 
2. Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κυκλοφοριακών Θεµάτων 
3. Τµήµα Εκτέλεσης Έργων και Συντήρησης Υποδοµών 
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4. Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

• ∆ιευθυντής  
1. Τµήµα Γεωτεχνικών Έργων 
2. Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου και ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 

• ∆ιευθυντής  
1. Τµήµα Αποκοµιδής και ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 
2. Τµήµα Κίνησης Οχηµάτων και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισµού 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ του ΠΟΛΙΤΗ 

• ∆ιευθυντής  
1. Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
2. Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

• ∆ιευθυντής  
1. Τµήµα Αστυνόµευσης και Φύλαξης 
2. Τµήµα Ελέγχων και Τήρησης Λειτουργίας Επιτηδευµατιών και Επιχειρήσεων 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι αρµοδιότητες κάθε υπηρεσίας που αναφέρονται στον παρόντα Οργανισµό περιγράφονται 
ως εξής : 

Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

Ο Γενικός Γραµµατέας είναι µετακλητός, διορίζεται και απολύεται µε απόφαση του 
∆ηµάρχου που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης . 

1. Ο Γενικός Γραµµατέας προΐσταται αµέσως µετά τον ∆ήµαρχο όλων των υπηρεσιών 
του ∆ήµου. 

2. Ενηµερώνει το ∆ήµαρχο για τα θέµατα που θεωρούνται ενδιαφέροντα και επείγοντα 
και συνεργάζεται µαζί του για την υπηρεσιακή τους προώθηση και επίλυση. 

3. Χαρακτηρίζει την εισερχόµενη στο ∆ήµο αλληλογραφία κατά αρµοδιότητα των 
διαφόρων υπηρεσιών. 

4. Μελετά και προωθεί προς επίλυση τα γενικότερα θέµατα του ∆ήµου, που δεν 
υπάγονται στις ειδικές αρµοδιότητες υπηρεσιακών µονάδων και δίνει στους 
προϊσταµένους αυτών τις κατευθυντήριες γραµµές για την τακτοποίησή τους. 

5. Εισηγείται τις εγκυκλίους και τη γενική αλληλογραφία του ∆ηµάρχου που δεν 
υπάγεται στην αρµοδιότητα των άλλων υπηρεσιών του ∆ήµου. 

6. Σχεδιάζει και εισηγείται προγράµµατα ενηµέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις και 
τους στόχους των υπηρεσιών του ∆ήµου, µε σκοπό τη δραστηριοποίηση των 
πολιτών για την προώθηση των τοπικών συµφερόντων. 

7. Αποτελεί το σύνδεσµο µεταξύ του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του, µε στόχο 
το συντονισµό στην παραγωγή έργου. 

8. Εποπτεύει την υλοποίηση των αποφάσεων του ∆ηµάρχου, του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και των άλλων συλλογικών οργάνων του ∆ήµου. 

9. Μεριµνά για την προώθηση επαφών και συνεργασιών µε άλλες ∆ηµοτικές, ∆ηµόσιες 
και ιδιωτικές αρχές συναφών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. 
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10. Οργανώνει και µετέχει στις υπηρεσιακές συσκέψεις που συγκαλούνται από το 
∆ήµαρχο και τους Αντιδηµάρχους. 

11. Εκπροσωπεί το ∆ήµο µε απόφαση ∆ηµάρχου, όπου και όταν κρίνεται αυτό αναγκαίο. 

12. Αναλαµβάνει επιπλέον αρµοδιότητες που του ανατίθεται µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

13. Συντονίζει τις υπηρεσίες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

14. Προωθεί και υποστηρίζει ενώπιον των συλλογικών οργάνων του ∆ήµου θέµατα, που 
δεν υπάγονται στις ειδικές αρµοδιότητες υπηρεσιακών µονάδων του ∆ήµου. 

Γραφείο ∆ηµάρχου & Αιρετών 

1. ∆ιεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει ο ∆ήµαρχος στο Γραφείο αυτό και η οποία 
δεν ανήκει στην αρµοδιότητα των ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου. 

2. Επιµελείται της αλληλογραφίας του ∆ηµάρχου και τηρεί το σχετικό αρχείο. 

3. Τηρεί το ηµερολόγιο των συναντήσεων του ∆ηµάρχου µε συλλόγους, φορείς και 
πολίτες. 

4. ∆ιεξάγει κάθε υποστηρικτική που ανάγεται στις αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί 
από το ∆ήµαρχο σε Αντιδηµάρχους ή ∆ηµοτικούς Συµβούλους. 

5. Καταγράφει αιτήµατα των πολιτών και φροντίζει για την επίλυσή τους. 

6. Συνεργάζεται µε το γραφείου Επικοινωνίας για την καλύτερη δυνατή υποδοχή 
των προσκεκληµένων στο ∆ήµο. 

Γραφείο Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων & Εθιµοτυπίας 

1. Οργανώνει τις συνεντεύξεις τύπου και φροντίζει για την γενικότερη παροχή 
πληροφοριών που αφορούν στο ∆ήµο. 

2. Ενηµερώνει για τις δραστηριότητες της ∆ηµοτικής Αρχής και το επιτελούµενο 
έργο της. 

3. Επιµελείται της έκδοσης ενηµερωτικών εντύπων προβολής του έργου και των 
δραστηριοτήτων του ∆ήµου. 

4. Καταγράφει και τηρεί αρχείο για όλα τα θέµατα που δηµοσιεύονται στον 
ηµερήσιο τύπο, στα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης και στο διαδίκτυο, τα οποία 
αφορούν σε δραστηριότητες του ∆ήµου. 

5. Τηρεί φωτογραφικό αρχείο και ασχολείται µε τη συγκέντρωση και διατήρηση 
ιστορικών αρχείων του ∆ήµου. 

6. Επιµελείται για την οργάνωση της υποδοχής, της φιλοξενίας και της ξενάγησης, 
προσωπικοτήτων ή οµάδων, ηµεδαπών ή αλλοδαπών, που επισκέπτονται την 
πόλη. 

7. Φροντίζει για την οργάνωση εορτών, επισήµων τελετών και δεξιώσεων, καθώς 
επίσης και για το σηµαιοστολισµό των χώρων σε Εθνικές ή Τοπικές εορτές. 

8. Συνεργάζεται µε τους µαζικούς φορείς της πόλης, τους ενηµερώνει για τις 
δραστηριότητες του ∆ήµου και τους παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια. 

9. Επιµελείται για την καθηµερινή ενηµέρωση της επίσηµης διαδικτυακής παρουσίας 
(Website) του ∆ήµου. 

10. Συνεργάζεται µε τους εκπροσώπους του τύπου και διευκολύνει το έργο τους. 

Γραφείο Ειδικών Συµβούλων & Επιστηµονικών Συνεργατών 

Οι ειδικοί σύµβουλοι και επιστηµονικοί συνεργάτες, προσλαµβάνονται, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο Ν. 3584/07, προσφέρουν και επιλύουν : 
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1. Ασκούν τα καθήκοντα τους επιτελικά και δεν έχουν αποφασιστικές αρµοδιότητες 
οποιασδήποτε µορφής. 

2. Παρέχουν συµβουλές και διατυπώνουν εξειδικευµένες γνώµες, γραπτά ή προφορικά, 
για το συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων του ∆ήµου τον οποίο έχουν ορισθεί να 
εξυπηρετήσουν. 

3. Υποστηρίζουν το ∆ήµαρχο, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τις υπηρεσίες, µε τις 
εξειδικευµένες γνώσεις τους.  

4. Παρέχουν ειδικά, υπηρεσίες, µέσα στον κύκλο των γνώσεών τους, σε εξειδικευµένα 
επιστηµονικά και τεχνικά θέµατα, που µπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια 
ερευνών, την εκπόνηση µελετών, τη σύνταξη εκθέσεων, την υποβολή προτάσεων ή 
εισηγήσεων, την επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την 
πραγµάτωση των σκοπών του ∆ήµου, την παροχή επιστηµονικής ή τεχνολογικής 
βοήθειας σε ειδικά θέµατα που απασχολούν τις οργανωτικές µονάδες του ∆ήµου, τη 
συστηµατική παρακολούθηση της επιστήµης και της τεχνολογίας στον τοµέα  της 
δραστηριότητάς τους, την τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών 
δεδοµένων, καθώς και κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από το ∆ήµαρχο. 

 

Γραφείο Νοµικών Συµβούλων 

Οι Νοµικοί Σύµβουλοι προσλαµβάνονται, προσφέρουν υπηρεσία και απολύονται σύµφωνα 
µε το Ν. 3584/07 ή νεώτερο νόµο. 

Έχουν ως αρµοδιότητες : 

1. Παρέχουν νοµική υποστήριξη στα αιρετά όργανα, στις υπηρεσίες και τα Νοµικά 
Πρόσωπα του ∆ήµου 

2. Παρίσταται, όταν καλούνται, στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 

3. Εκπροσωπούν το ∆ήµο ενώπιον παντός δικαστηρίου και εξωδίκως ενώπιον 
οποιασδήποτε Αρχής ή τρίτου για νοµικής φύσης ζητήµατα του ∆ήµου. 

4. Επιµελούνται της δηµιουργίας αναγκαίας υποδοµής ώστε να δύναται να ανταποκριθεί 
στις προηγούµενες δραστηριότητες. (Συγκέντρωση νόµων, διαταγµάτων, 
γνωµοδοτήσεων, αποφάσεων και νοµολογίας που αφορούν στα θέµατα που 
απασχολούν το ∆ήµο). 

 

Γραφείο ∆ιασφάλισης Ποιότητας & Εσωτερικού Ελέγχου 

Η λειτουργία της µονάδας έχει ως στόχο, την προώθηση της πιστοποίησης των διαδικασιών 
λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου, καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο για την 
εξασφάλιση της υλοποίησης των γενικών στόχων που έχουν τεθεί. Ο εσωτερικός έλεγχος 
θα παρέχει µια ανεξάρτητη γνώµη αναφορικά µε τη διαχείριση των κινδύνων, τον έλεγχο 
και τη διοίκηση των υπηρεσιών του ∆ήµου, καταγράφοντας, αξιολογώντας και 
διαµορφώνοντας, τις διαδικασίες και τις λειτουργίες που διασφαλίζουν την επίτευξη των 
στόχων. 

Ειδικότερα οι αρµοδιότητες του τµήµατος είναι : 

1. Η επίβλεψη του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας και η τήρηση/ ανανέωση της 
σχετικής τεκµηρίωσης. 

2. Ο προγραµµατισµός και η εποπτεία της διενέργειας εσωτερικών επιθεωρήσεων, σε 
συνεργασία µε τα λοιπά εµπλεκόµενα στελέχη. 
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3. Η συλλογή και επεξεργασία των αποτελεσµάτων των εσωτερικών επιθεωρήσεων/ 
ελέγχων και η ενηµέρωση της διοίκησης. 

4. Η προετοιµασία/ εισήγηση λήψης προληπτικών και διορθωτικών µέτρων, ως 
απόρροια των εσωτερικών επιθεωρήσεων. 

5. Η εκπροσώπηση του φορέα κατά τη διενέργεια εξωτερικών επιθεωρήσεων του 
συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας και των επιµέρους διαδικασιών. 

6. Η παρακολούθηση της εφαρµογής των κανονισµών λειτουργίας των υπηρεσιών και η 
σύνταξη αναφορών προς τη διοίκηση. 

7. Η υποστήριξη της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης, περιλαµβανοµένων των 
δραστηριοτήτων καθιέρωσης και παρακολούθησης των στόχων που έχουν τεθεί. 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 

1. Παρακολουθεί και διαχειρίζεται το ∆ηµοτικό Σχέδιο Αντιµετώπισης έκτακτων 
αναγκών. 

2. Καταγράφει κάθε µεταβολή του ∆ηµοτικού Σχεδίου Αντιµετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών και µεριµνά για την ενεργοποίησή του όταν χρειαστεί. 

3. Βρίσκεται σε επαφή µε τις υπηρεσίες ΠΣΕΑ της Νοµαρχίας, καθώς και άλλες κατά 
περίπτωση υπηρεσίες (Πυροσβεστική, ∆ασαρχείο κλπ). 

4. Εισηγείται για τη σύγκλιση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.). 

5. Έχει την αρµοδιότητα της οργάνωσης του Μηχανολογικού Εξοπλισµού που 
απαιτείται σύµφωνα µε το ∆ηµοτικό Σχέδιο Αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών, της 
εποπτείας των δηµοτικών υπαλλήλων (χειριστών µηχανηµάτων, οδηγών, 
πυροφυλάκων κ.λ.π) και της συνεργασίας και υποστήριξης της δράσης των 
εθελοντών και των εθελοντικών οργανώσεων. 

 

Γενική ∆ιεύθυνση 

Στο Γενικό ∆ιευθυντή υπάγονται οι ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου µε τις οποίες συνεργάζεται 
και συντονίζει τις ενέργειές τους. 

Παρακολουθεί και ενηµερώνεται για τη νοµοθεσία και νοµολογία που αφορούν στο ∆ήµο 
και φροντίζει για την εφαρµογή των νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, 
εγκυκλίων κ.λ.π. 

• Υπογράφει αποφάσεις και υπηρεσιακά έγγραφα ύστερα από εξουσιοδότηση του 
∆ηµάρχου καθώς και εκείνα που απευθύνονται στις ∆/νσεις του ∆ήµου. 

• Συνεργάζεται µε τον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου για θέµατα αρµοδιότητάς 
του. 

• Επιλαµβάνεται θεµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού µε στόχο τη βελτίωση 
της απόδοσής του και εισηγείται µέτρα για την εύρυθµη λειτουργία υπηρεσιών 
καθώς και για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 

• Μεριµνά για την καλλιέργεια του πνεύµατος συνεργασίας και εµπιστοσύνης στις 
µεταξύ των υπαλλήλων του ∆ήµου σχέσεις. 

• Παρακολουθεί και φροντίζει για την επίτευξη των στόχων του ∆ήµου σε ετήσια 
τουλάχιστον βάση και προτείνει λύσεις σε περίπτωση αντιµετώπισης 
δυσκολιών. 

• Παρακολουθεί ιδιαίτερα θέµατα που αφορούν στην εξυπηρέτηση του πολίτη, 
την τήρηση του ωραρίου, της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων. 
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• Συµµετέχει σε όλες  τις υπηρεσιακές συσκέψεις, που καλούνται από το 
∆ήµαρχο ή αρµόδιο Αντιδήµαρχο. 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  

∆ιευθυντής 
• Ελέγχει, µεριµνά, προγραµµατίζει και φροντίζει για την σωστή λειτουργία των 

τµηµάτων που υπάγονται στη ∆ιεύθυνσή του. 
• Συνεργάζεται µε τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων από τους οποίους 

ενηµερώνεται για την υπηρεσιακή κατάσταση των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης 
• Ενηµερώνει και συνεργάζεται µε τη ∆ηµοτική Αρχή για όλο το φάσµα των 

αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσής του. 

• Παρίσταται στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής όταν υπάρχουν θέµατα στην ηµερήσια διάταξη της ∆ιεύθυνσής του. 

• Συγκαλεί κάθε εβδοµάδα σύσκεψη στελεχών της ∆ιεύθυνσης και 
συγκεντρώνει, σε τακτά χρονικά διαστήµατα τους υπαλλήλους, για 
προγραµµατισµό δράσης, αξιολόγηση ενεργειών και ενηµέρωση.  

 

1. Τµήµα ∆ιοίκησης και Προσωπικού 

• Επιµελείται της παραλαβής, της πρωτοκόλλησης, ευρετηρίασης και συσχέτισης 
αυθηµερόν όλης της εισερχόµενης αλληλογραφίας και της αµέσου παραδόσεως 
αυτής στα αρµόδια Τµήµατα και Γραφεία για ενέργεια. 

• Τηρεί όλα τα κατά νόµο σχετικά βιβλία. 

• Μεριµνά για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των διακηρύξεων και λοιπών 
ανακοινώσεων και κοινοποιήσεων του ∆ήµου καθώς και διαφόρων άλλων αρχών 
και υπηρεσιών. 

• Αναλαµβάνει την επίδοση στους κατοίκους και στις διάφορες αρχές και υπηρεσίες 
εγγράφων, που διαβιβάζονται στο ∆ήµο από άλλες ∆ηµόσιες ή ∆ηµοτικές Αρχές. 

• Τηρεί και φυλάσσει το Γενικό Αρχείο του ∆ήµου και φροντίζει για την εκκαθάριση 
και καταστροφή των εγγράφων που κρίνονται άχρηστα. 

• Φροντίζει για την κανονική τήρηση των ατοµικών φακέλων των υπαλλήλων του 
∆ήµου, ανεξαρτήτως της εργασιακής τους σχέσης. 

• Ενηµερώνει µέσω διαδικτύου το µητρώο εργαζοµένων. 

• Φροντίζει για το διορισµό, τις προαγωγές, τις άδειες, τις µετατάξεις, τις 
πειθαρχικές ποινές, τις απολύσεις, τη χορήγηση µισθολογικών κλιµακίων και 
χρονοεπιδοµάτων και γενικά όλες τις µεταβολές του προσωπικού, ανεξαρτήτως 
σχέσης εργασίας και ενηµερώνει σχετικά τους ενδιαφερόµενους. 

• Ελέγχει τα δελτία παρουσίας του µόνιµου προσωπικού . 

• Συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης του προσωπικού σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο Π.∆. 318/1992.  

• Επιµελείται τον διορισµό , την πρόσληψη, την µονιµοποίηση, την τοποθέτηση, 
την προαγωγή, την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και τη λύση κάθε 
υπαλληλικής σχέσης. 

• Επιµελείται για την παρακολούθηση από τους νεοδιορισµένους του ειδικού 
σεµιναρίου εισαγωγικής εκπαίδευσης . 

• Εκδίδει τις προκηρύξεις για πρόσληψη µόνιµου και εποχιακού προσωπικού. 

• Ασχολείται µε τη µελέτη και εφαρµογή των σχετικών νόµων και συλλογικών 
συµβάσεων εργασίας.  
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• Συντάσσει τους πίνακες αρχαιότητας προσωπικού. 
• Επιµελείται της συγκέντρωσης όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών για την 

απονοµή της σύνταξης στους υπαλλήλους 

• Τηρεί µισθολογικό µητρώο των υπηρετούντων υπαλλήλων, ανεξαρτήτως σχέσης 
εργασίας 

• Μεριµνά για την έκδοση των µισθοδοτικών καταστάσεων και των αντιστοίχων 
εκθέσεων ανάληψης δαπάνης, καθώς και για την έγκαιρη διαβίβασή τους στην 
αρµόδια υπηρεσιακή µονάδα έκδοσης των χρηµατικών ενταλµάτων.  

• Εκδίδει κάθε είδους βεβαίωση και ότι από το νόµο προβλέπεται για τις 
υποχρεώσεις των υπαλλήλων και της υπηρεσίας απέναντι στη ∆.Ο.Υ 

• Μεριµνά για την σύνταξη και ενταλµατοποίηση από τη αρµόδια υπηρεσιακή 
µονάδα των καταστάσεων έκδοσης των εξόδων παράστασης και κίνησης των 
αιρετών. 

• Μεριµνά για την σύνταξη και ενταλµατοποίηση από την αρµόδια υπηρεσιακή 
µονάδα, των καταστάσεων αποζηµίωσης των Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων για 
συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών.  

• Μεριµνά για την σύνταξη και ενταλµατοποίηση από την αρµόδια υπηρεσιακή 
µονάδα, των καταστάσεων εξόδων κίνησης και εκτός έδρας των υπαλλήλων 
καθώς και εργαζοµένων στο ΚΠΕ. 

• Χειρίζεται και παρακολουθεί την ασφαλιστική κάλυψη των υπαλλήλων του 
∆ήµου, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας και αναλαµβάνει κάθε είδους υποχρέωση 
που απορρέει από το νόµο έναντι του ασφαλιστικού φορέα. 

 

•••• Υπηρεσία Υποδοχής Κοινού 

1. Υποδεικνύει τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των 
υποθέσεων των δηµοτών και τους εφοδιάζει µε τα απαραίτητα 
πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα. 

2. ∆ιαθέτει Τράπεζα Πληροφοριών για τη διευκόλυνση των δηµοτών 
στις επαφές τους µε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση γενικά, Φορείς και 
Υπηρεσίες.  

3. ∆ιαθέτει ενηµερωτικά φυλλάδια, οδηγίες, έντυπα κ.λ.π. 

4. Παραλαµβάνει τις υποδείξεις, προτάσεις και τα αιτήµατα των 
δηµοτών, τα οποία προωθεί και παρακολουθεί την πορεία 
ικανοποίησης τους. 

5. Υποστηρίζει τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. 

2. Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης 

• Μεριµνά για τη σύνταξη, ενηµέρωση και τήρηση των βιβλίων του δηµοτολογίου 
και πληθυσµού. 

• Τηρεί για κάθε οικογένεια, ιδιαίτερο φάκελο µε τα σχετικά δικαιολογητικά και 
αρχείο αποφάσεων µεταβολών στα δηµοτολόγια (µεταδηµοτεύσεις, διορθώσεις 
ηλικιών, διαγραφές λόγω θανάτου εγγραφή αδήλωτων εξώγαµων κ.λ.π.) 

• Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης και 
ταυτοπροσωπίας των δηµοτών. 

• Εποπτεύει τις πολιτογραφήσεις των αλλοδαπών µε αίτηση και δήλωση στα 
τηρούµενα βιβλία πολιτογραφήσεων. 

• Επιµελείται της εφαρµογής των σχετικών µε τους δηµότες διατάξεων του 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 

• Καταρτίζει τους ετήσιους πίνακες των µητρώων αρένων, εποπτεύει την τήρηση 
των αρχείων αυτών, καθώς την ενηµέρωση και τήρηση του αρχείου των 
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αποφάσεων των µεταβολών που επέρχονται σε αυτά (αλλαγή επωνύµου, 
προσθήκης πατρώνυµου, µητρωνύµου, κυρίου ονόµατος κ.α. στοιχείων). 

• Επιµελείται της κατάρτισης ετησίως των στρατολογικών πινάκων και έκδοσης 
των απαιτούµενων πιστοποιητικών. 

• Εκδίδει τα αναγκαία πιστοποιητικά για την εισαγωγή των ενδιαφερόµενων στις 
στρατιωτικές σχολές. 

• Επιµελείται της σύνταξης και τήρησης των µητρώων διαφόρων απογραφών 
στρατολογικού ενδιαφέροντος. 

• Εποπτεύει τη διεκπεραίωση των προβλεπόµενων διαδικασιών για την εγγραφή 
αδήλωτων, την εξακρίβωση της ιθαγένειας αυτών, καθώς και τη διόρθωση των 
κάθε είδους εσφαλµένων εγγραφών στα µητρώα αρένων. 

• Επιµελείται της εφαρµογής της εκλογικής νοµοθεσίας και εκτέλεσης των 
καθηκόντων που ανατίθενται στο ∆ήµο από τον εκλογικό νόµο. 

• Παραλαµβάνει και υποβάλλει αρµοδίως τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την 
εγγραφή, µετεγγραφή δηµοτών στους εκλογικούς καταλόγους. 

• Επιµελείται την τήρηση, φύλαξη και αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων. 
• Επιµελείται για την προετοιµασία, συγκέντρωση και διανοµή του εκλογικού 

υλικού και γενικά κάθε εργασίας που έχει σχέση µε τη διεξαγωγή των εκλογών 
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική Νοµοθεσία. 

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Αλλοδαπών. 

Έχει την ευθύνη για τη µελέτη και προώθηση των θεµάτων που έχουν σχέση µε 
τη µεταναστευτική πολιτική. 

Αναλυτικά οι αρµοδιότητές του είναι : 

• Τηρεί τα βιβλία και όσα έγγραφα προβλέπει ο Νόµος για την καταγραφή 
των Αλλοδαπών. 

• Τηρεί φάκελο για κάθε αλλοδαπό καθώς και συνολικό µητρώο αλλοδαπών  

• Εξετάζει την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα διαβιβάζει µαζί µε την 
αίτηση του αλλοδαπού στην υπηρεσία που ασκεί τις αρµοδιότητες της 
υπηρεσίας αλλοδαπών και µετανάστευσης για τη χορήγηση αδειών 
παραµονής – εργασίας. 

• Παραλαµβάνει τις άδεις παραµονής, διαµονής, εργασίας από την αρµόδια 
υπηρεσία και τις διανέµει στους δικαιούχους αλλοδαπούς. 

3. Τµήµα Ληξιαρχείου 

• Παραλαµβάνει την αλληλογραφία του Ληξιαρχείου και επιµελείται για την άµεση 
ενέργειά της. 

• Τηρεί τα ληξιαρχικά βιβλία (γέννησης, γάµων, θανάτων, εκθέσεων) και 
καταγράφει σ' αυτά τα σχετικά ληξιαρχικά γεγονότα. 

• Τηρεί τα βοηθητικά βιβλία του ληξιαρχείου και τους φακέλους και υποφακέλους 
ληξιαρχικών γεγονότων, δικαστικών αποφάσεων, αδειών Εισαγγελικής Αρχής ή 
Ειρηνοδίκη, εκθέσεων επιθεώρησης, πιστοποιητικών ιερέων, γιατρών κ.λ.π. 

• Εκδίδει αντίγραφα, αποσπάσµατα και βεβαιώσεις από τα Ληξιαρχικά βιβλία, 
καθώς και αντίγραφα των δικαιολογητικών σύνταξης που υπάρχουν στο αρχείο. 

• Καταχωρεί στα βιβλία κάθε µεταβολή που επέρχεται στις ληξιαρχικές πράξεις 
βάσει δικαστικών αποφάσεων, αποφάσεων Νοµαρχίας και εντολών Εισαγγελικής 
αρχής. 

• Επιµελείται της αποστολής αντιγράφων ή αποσπασµάτων των συντασσοµένων 
πράξεων µέσα στη νόµιµη προθεσµία στους ∆ήµους και Κοινότητες και άλλες 
υπηρεσίες όπως ορίζει ο νόµος για την ενηµέρωση των οικείων Μητρώων 
Αρρένων και ∆ηµοτολογίων. 
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• Επιµελείται της σύνταξης και υποβολής των οριζοµένων από το νόµο στατιστικών 
και λοιπών στοιχείων στη Στατιστική Υπηρεσία. 

• ∆ιεξάγει κάθε εργασία που έχει σχέση µε το Ληξιαρχείο. 
• Επιµελείται της παραλαβής δικαιολογητικών και της έκδοσης αδειών γάµου. 
• Καταχωρεί τις άδειες στο ειδικό βιβλίο αδειών γάµου. 
• Επιµελείται κάθε διαδικασίας για την τέλεση των πολιτικών γάµων. 
• Συντάσσει τις δηλώσεις των πολιτικών γάµων στο προβλεπόµενο βιβλίο. 
• Συντάσσει τις πράξεις προσδιορισµού επωνύµων των τέκνων και καταχωρεί στα 

βιβλία τέλεσης γάµου και στα αλφαβητικά ευρετήρια. 

4. Τµήµα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής 

Οι αρµοδιότητες του τµήµατος ανάγονται, στην ανάπτυξη υπολογιστικών συστηµάτων και 
την υποστήριξη της λειτουργίας τους, στην εγκατάσταση και υποστήριξη εφαρµογών 
λογισµικού και γενικότερα στην εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών, στη λειτουργία των 
υπηρεσιών του ∆ήµου. Ειδικότερα αφορούν:  

• Την ανάπτυξη και υποστήριξη της υλικοτεχνικής υποδοµής του πληροφοριακού 
συστήµατος των υπηρεσιών του δήµου. 

• Την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών µέσω της πληροφορικής, την ανάλυση των 
συστηµάτων, την εκτίµηση των αναγκών για την εγκατάσταση και λειτουργία 
των µηχανογραφικών εφαρµογών, καθώς και την παραγωγή εφαρµογών. 

• Την εποπτεία της καλής λειτουργίας και της υποστήριξης της χρήσης των 
εφαρµογών λογισµικού. 

• Τη φροντίδα για την εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού, στη χρήση 
συστηµάτων ΗΥ και των προγραµµάτων λειτουργίας αυτών, καθώς και την 
ενηµέρωση τους σε θέµατα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. 

• Την εκπόνηση µελετών προµήθειας του απαραίτητου εξοπλισµού σε λογισµικό ή/ 
και υλικό. 

• Την διασφάλιση των αποθηκευµένων πληροφοριών και την προστασία τους, 
καθώς και την συνεχή ενηµέρωση για τη νοµοθεσία που αφορά θέµατα 
ασφάλειας των πληροφοριών και των προσωπικών δεδοµένων. 

• Τη διαρκή ενηµέρωση για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διοικητική 
λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

• Την προώθηση των διαδικασιών για την εφαρµογή και χρήση της ψηφιακής 
υπογραφής από τις ∆ηµοτικές Υπηρεσίες. 

• Την εποπτεία της υλοποίησης των έργων που συγχρηµατοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Την επιµέλεια για την ακεραιότητα των δεδοµένων που εισάγονται σε κάθε νέα 
εφαρµογή λογισµικού. 

• Τον έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων των προµηθευτών των λογισµικών 
εφαρµογών. 

• Την ανάπτυξη υποστήριξη και συντήρηση των τηλεπικοινωνιακών υποδοµών 

• Τον έλεγχο των τιµολογίων χρήσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

5. Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων 

• Επιµελείται της κατάρτισης της ηµερήσιας διάταξης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
και της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα αποστελλόµενα θέµατα των 
υπηρεσιών και κατόπιν οδηγιών του Προέδρου, καθενός συλλογικού οργάνου. 
Επιµελείται επίσης και της εµπρόθεσµης κοινοποίησης της ηµερήσιας αυτής 
διάταξης. 
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• Τηρεί βιβλιοδετηµένα τα πρακτικά των συνεδριάσεων των συλλογικών αυτών 
οργάνων. 

• Συντάσσει τις αποφάσεις, µεριµνά για τη δηµοσίευσή τους και τις υποβάλλει στην 
αρµόδια αρχή. Τηρεί ευρετήριο αυτών. 

• Παρακολουθεί τις υποθέσεις που παραπέµπονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στις 
οικείες Επιτροπές και φροντίζει για την έγκαιρη εισαγωγή τους στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 

• ∆ιευκολύνει το έργο της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας και τηρεί τα πρακτικά 
των συνεδριάσεων και αποφάσεων της επιτροπής. 

• Υποστηρίζει την τήρηση αρχείου θεµάτων παιδείας του ∆ήµου. 

• Εποπτεύει τη ∆ιοικητική και Γραµµατειακή υποστήριξη στα δηµοτικά 
διαµερίσµατα τόσο σε αυτά που υπερβαίνουν σε πληθυσµό τους 1.000 κατοίκους 
όσο και σε γεωγραφικές ενότητες (δ.δ.) που βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση 
από την έδρα του ∆ήµου και παρουσιάζουν ιδιοµορφίες. 

• Παρέχει επίσης ∆ιοικητική και Γραµµατειακή υποστήριξη στις επιτροπές που 
ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την υποστήριξη του έργου του ∆ήµου. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

∆ιευθυντής 
• Ελέγχει, µεριµνά, προγραµµατίζει και φροντίζει για την σωστή λειτουργία των 

τµηµάτων που υπάγονται στη ∆ιεύθυνσή του. 
• Συνεργάζεται µε τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων από τους οποίους 

ενηµερώνεται για την υπηρεσιακή κατάσταση των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης 
• Ενηµερώνει και συνεργάζεται µε τη ∆ηµοτική Αρχή για όλο το φάσµα των 

αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσής του. 

• Παρίσταται στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής όταν υπάρχουν θέµατα στην ηµερήσια διάταξη της ∆ιεύθυνσής του. 

• Συγκαλεί κάθε εβδοµάδα σύσκεψη στελεχών της ∆ιεύθυνσης και 
συγκεντρώνει, σε τακτά χρονικά διαστήµατα τους υπαλλήλους, για 
προγραµµατισµό δράσης, αξιολόγηση ενεργειών και ενηµέρωση.  

 

1. Τµήµα Λογιστηρίου 

• Συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου για τη σύνταξη του 
σχεδίου του προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων,  σύµφωνα µε τις οδηγίες 
της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 

• Μεριµνά για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ψήφισης του προϋπολογισµού 
εσόδων-εξόδων και εποπτεύει την πορεία εκτέλεσης του. 

• Εισηγείται στα αρµόδια όργανα την αναµόρφωσή του Προϋπολογισµού. 

• Παρακολουθεί τα εγκεκριµένα δάνεια του ∆ήµου και τηρεί πίνακες ετήσιων 
τοκοχρεολυτικών δόσεων. 

• Τηρεί αρχείο ετήσιων απολογισµών του ∆ήµου εσόδων και εξόδων,  που 
έχουν καταρτισθεί από το Τµήµα της Ταµειακής Υπηρεσίας. 

• Παρέχει στη ∆ηµοτική Αρχή κάθε οικονοµικό στοιχείο,  το οποίο ήθελε 
ζητηθεί κατά την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισµού. 

• Τηρεί τα βιβλία του ∆ήµου που προβλέπονται στην αρµοδιότητά του και 
ελέγχει τη συµφωνία τους µε τα αντίστοιχα βιβλία του Ταµείου και των 
άλλων ∆ιευθύνσεων.   
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• Φροντίζει για την πιστή εφαρµογή των διατάξεων «περί οικονοµικής 
∆ιοικήσεως και Λογιστικού των ∆ήµων». 

• Συγκεντρώνει τα στοιχεία για την εµπρόθεσµη απόδοση λογαριασµού από το 
∆ήµαρχο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τα έργα που εκτελούνται µε 
αυτεπιστασία και για τις προµήθειες που εκτελούνται χωρίς δηµοπρασία. 

• Παρακολουθεί τις πιστώσεις του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού 
και φροντίζει για την έγκαιρη ενίσχυση αυτών που είναι σε ανεπάρκεια. 

• Ελέγχει τα υποβληθέντα από τις υπηρεσίες δικαιολογητικά για την έκδοση 
των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµών,  µέσα στα όρια των πιστώσεων του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ηµοτικού 
Κώδικα. 

• Τηρεί για κάθε έσοδο και έξοδο του προϋπολογισµού φακέλους που να 
περιλαµβάνουν όλα τα αναγκαία στοιχεία. 

• Παρακολουθεί την εξέλιξη των προϋπολογισµών  προηγούµενων ετών και 
τηρεί τις σχετικές διαδικασίες και αρχεία.  

• Παρακολουθεί για τυχόν αποκλίσεις µεταξύ προϋπολογισθέντων και 
απολογιστικών µεγεθών και εισηγείται κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. 

• Τηρεί αρχεία κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών που 
χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση του λογιστικού συστήµατος του ∆ήµου. 

• Παρέχει κάθε είδους στοιχεία που ζητούνται από ∆ηµόσιες - Ελεγκτικές 
υπηρεσίες σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν εκάστοτε. 

2. Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 

• Συγκεντρώνει όλα τα παραστατικά στοιχεία,  σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις,  σε συνεργασία µε τα αρµόδια κατά περίπτωση Γραφεία και 
Τµήµατα των ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου,  για τη νόµιµη βεβαίωση του ενιαίου 
Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας - Φωτισµού,  Φόρου 
Ηλεκτροδοτούµενων χώρων,  Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και γενικά τελών ή 
εισφορών για υπηρεσίες ή τοπικά έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

• Παρακολουθεί τα αρχεία της ∆.Ε.Η., ζητώντας απ’ αυτήν αντίγραφα όλων 
των υπόχρεων δηµοτών του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και 
Φωτισµού,  του Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων χώρων,  του Τέλους Ακίνητης 
Περιουσίας κ.λ.π. 

• Βεβαιώνει το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος Καθαριότητας - Φωτισµού,  το Φόρο  
Ηλεκτροδοτούµενων  Χώρων,  Τέλος Ακίνητης Περιουσίας κ.λ.π.  για χώρους 
και ακίνητα που δεν καταβάλλονται τα εν λόγω τέλη µέσω ∆ΕΗ,  κατόπιν  
εκθέσεων ελέγχων των αρµοδίων υπηρεσιών.  

• Επιµελείται των διαδικασιών επανελέγχου ακινήτων και ειδικότερα 
βιοµηχανιών,  βιοτεχνιών,  ξενοδοχείων,  νοσοκοµείων  και Φιλανθρωπικών  
Ιδρυµάτων,  Αθλητικών και Επαγγελµατικών χώρων και βεβαιώνει τις τυχόν 
διαφορές µε τις επιβαλλόµενες από το νόµο κυρώσεις. 

• Παραλαµβάνει και ελέγχει τις υπεύθυνες δηλώσεις των δηµοτών,  οι οποίοι 
επιθυµούν να ηλεκτροδοτήσουν νέους χώρους και χορηγεί  σχετική βεβαίωση 
για τη ∆.Ε.Η. µε το αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης. 

• Φροντίζει για τη βεβαίωση του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους για τις 
εποχιακές επιχειρήσεις. 

• Εκδίδει τις σχετικές βεβαιώσεις για σύνταξη συµβολαιογραφικών πράξεων. 
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• Παραλαµβάνει τις εκθέσεις ελέγχου των αρµόδιων οργάνων,  που αφορούν 
την εφαρµογή του Κανονισµού καθαριότητας και αξιοποιεί αυτές προκειµένου 
να χρεώσει κάθε παράβαση. 

• Φροντίζει για τη λήψη αποφάσεων προς επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως 
καταβληθέντων τελών και φόρων. 

• Εισηγείται µέσω του αµέσου Προϊσταµένου του στο ∆ιευθυντή για τις δικές 
του παραπέρα ενέργειες,  µέσα στην από το νόµο προβλεπόµενη προθεσµία,  
σχετικά µε τον καθορισµό από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο των οικείων 
συντελεστών. 

• Επιµελείται για τη βεβαίωση του Τέλους Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων  µε 
εµπορεύµατα,  οικοδοµικά υλικά  κ.λ.π. τοποθέτησης προσθηκών (βιτρίνες) 
και των διαφηµιστικών   πλαισίων. 

• Επιµελείται για τις βεβαιώσεις του Τέλους Χρήσης  Κοινόχρηστων Χώρων από 
µικροπωλητές (στάσιµου και υπαίθριου εµπορίου). 

• Παραλαµβάνει τις εκθέσεις ελέγχου των αρµόδιων οργάνων και αξιοποιεί 
αυτές προκειµένου να χρεώσει κάθε αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων 
και υπέρβαση της άδειας και εισηγείται αρµοδίως την ανάκληση της άδειας. 

• Παραλαµβάνει και ελέγχει τις αιτήσεις Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων των 
ενδιαφεροµένων,  υπολογίζει το τέλος,  εκδίδει τις σχετικές άδειες και 
ενηµερώνει τις καρτέλες των υπόχρεων,  αρχειοθετώντας τις σχετικές άδειες. 

• Συντάσσει παραστατικά στοιχεία και φροντίζει για την σύνταξη των 
χρηµατικών καταλόγων τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και εκείνων των 
λοιπών φόρων τελών, που δεν έχουν εξοφληθεί µαζί µε τις αντίστοιχες 
αποφάσεις επιβολής προστίµου. Εποπτεύει των διαδικασιών οριστικής 
είσπραξής τους από το αρµόδιο Τµήµα της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 

• Επιµελείται και για τις βεβαιώσεις του τέλους διαφήµισης που ειδικότερα 
περιλαµβάνει : 

(i) Παραλαβή των αιτήσεων των διαφηµιζοµένων,  έλεγχο αυτών και 
έκδοση βεβαιωτικών σηµειωµάτων προς το Τµήµα της Ταµειακής 
Υπηρεσίας για την είσπραξη των αντίστοιχων ποσών και εκδίδει τις 
σχετικές άδειες. 

(ii) Τήρηση του αρχείου των ατοµικών καρτελών των διαφηµιζοµένων,  
καθώς και του ευρετηρίου έκδοσης αδειών. 

(iii) Έκδοση βεβαιωτικών σηµειωµάτων (οίκοθεν) για την είσπραξη του 
αναλογούντος τέλους επί της δαπάνης διαφήµισης. 

(iv) Παραλαβή των εκθέσεων ελέγχου διαφηµίσεων των αρµόδιων 
εξωτερικών οργάνων και αξιοποίησή τους. 

• Παραλαµβάνει τις εκθέσεις Ελέγχου των αρµόδιων εξωτερικών οργάνων, τις 
κλήσεις που επιδίδονται από την Τροχαία και τη ∆ηµοτική Αστυνοµία για 
παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,  και  γενικά των Κανονισµών 
του ∆ήµου, τις ταξινοµεί  και  αξιοποιεί αυτές προκειµένου να χρεώσει τους 
παραβάτες για την καταβολή των χρηµατικών προστίµων,  εφ΄  όσον δεν 
έχουν ήδη εξοφληθεί και τις παραπέµπει στο αρµόδιο δικαστήριο. 

• Επιµελείται για τη βεβαίωση της δαπάνης που αναλογεί στους ιδιοκτήτες για 
κατασκευή πεζοδροµίων κ.λ.π. και συντάσσει τα αναγκαία παραστατικά 
στοιχεία για τη σύνταξη των χρηµατικών καταλόγων, παρακολουθώντας το 
θέµα µέχρι οριστικής είσπραξης από το αρµόδιο Τµήµα της Ταµειακής 
Υπηρεσίας. 

• Εκτελεί κάθε προπαρασκευαστική εργασία που αφορά τη διαγραφή 
βεβαιωθέντων ή επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων λοιπών φόρων,  
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τελών εισφορών και δικαιωµάτων  και  καταρτίζει τα οικεία πρωτόκολλα 
εκπτώσεων ή διαγραφών και τις καταστάσεις επιστροφών. 

• Παρακολουθεί την είσπραξη του Πολιτιστικού τέλους µέσω της ∆.Ε.Υ.Α.Κ.  

• Επιµελείται για την περιοδική και ετήσια συγκέντρωση της φορολογητέας 
ύλης όλων των φορολογικών αντικειµένων αρµοδιότητας Τµηµάτων 
∆ηµοτικών Προσόδων,  ∆ηµοτικής Περιουσίας και Καταστηµάτων ή 
Επιχειρήσεων  Υγειονοµικού  Ενδιαφέροντος και υποβάλλει εκθέσεις µε 
πλήρη στοιχεία για την έγκυρη και νόµιµη βεβαίωση. 

• Κοινοποιεί τις κάθε µορφής φορολογικές εγγραφές στους εγγραφόµενους 
στους φορολογικούς καταλόγους  καθώς και των προσκλήσεων και 
αποφάσεων των Επιτροπών Επίλυσης µε συµβιβασµό Φορολογικών ∆ιαφορών 
και γενικά Αµφισβητήσεων. 

• Παρακολουθεί, σε συνεργασία µε τα αρµόδια καθ’  ύλη Γραφεία και Τµήµατα, 
το έργο της καθολικής συγκέντρωσης της φορολογητέας ύλης και ελέγχει τις 
υποβαλλόµενες δηλώσεις και των κατά περίπτωση εκδιδόµενων αδειών του 
∆ήµου. 

• Επιµελείται για τις δικαστικές διαφορές του ∆ήµου και των δηµοτών και 
συγκεκριµένα παραλαµβάνει και καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο τις 
υποβαλλόµενες προσφυγές των δηµοτών και συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις 
τις οποίες επισυνάπτει στις δικογραφίες µαζί µε τα φωτοαντίγραφα όλων των 
σχετικών στοιχείων που αφορούν τη χρέωση. 

• Επιµελείται και παρακολουθεί την άσκηση ή µη εφέσεων και σε συνεργασία 
µε τον άµεσο Προϊστάµενό του,  το ∆ιευθυντή και το Νοµικό Σύµβουλο,  
φροντίζει για την ενηµέρωση των σχετικών φακέλων,  του βιβλίου 
προσφυγών και του αρχείου αποφάσεων των Επιτροπών ∆ιοικητικών 
∆ικαστηρίων και του αρχείου δικογραφιών. 

• Επιµελείται για τη συγκέντρωση αυτών και τη διαβίβασή τους στα αρµόδια 
Τµήµατα για αντίκρουση των ισχυρισµών  των προσφευγόντων και 
ενηµερώνει έγκαιρα τα βιβλία σχετικά µε τα ένδικα µέσα κατά των 
φορολογικών εγγραφών  καθώς και για το αποτέλεσµα µετά την έκδοση των 
σχετικών αποφάσεων. 

• Επιµελείται για την παραποµπή των προσφυγών που ζητούν συµβιβαστική 
επίλυση στις αρµόδιες επιτροπές και φροντίζει για την έγκαιρη αποστολή των 
προσφυγών που έχει επιτευχθεί συµβιβασµός στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 
έγκριση και αυτών που δεν συµβιβάσθηκαν και δεν ζητούν συµβιβασµό,  τις 
οποίες αποστέλλει στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια µαζί µε σχετικές εκθέσεις καθώς 
και µε φωτοαντίγραφα όλων των σχετικών στοιχείων που αφορούν τη 
βεβαίωση. 

• Γενικά παρακολουθεί και ελέγχει τους γραµµατείς των φορολογικών 
διαφορών σχετικά µε την ολοκλήρωση τη διαδικασίας κοινοποίησης των 
αποφάσεων εντός των προθεσµιών  που προβλέπονται από το Νόµο και τηρεί 
το γενικό αρχείο αποφάσεων φορολογικών Επιτροπών και ∆ιοικητικών 
∆ικαστηρίων (δηλαδή αρχείο δικογραφιών µετά των σχετικών 
δικαιολογητικών και πρωτότυπων αποφάσεων). 

• Ενηµερώνει µέσα σε ορισµένη προθεσµία το ∆ηµοτικό Ταµείο σχετικά µε την 
άσκηση ένδικων µέσων κατά των φορολογικών εγγραφών. 

• Παραλαµβάνει τις αποφάσεις των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων και επιµελείται σε 
συνεργασία µε τον άµεσο Προϊστάµενό του,  το ∆ιευθυντή και τη Νοµική 
Υπηρεσία του ∆ήµου και της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής,  για τη συνέχιση ή µη 
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των ένδικων µέσων και ενηµερώνει το σχετικό βιβλίο προσφυγών και το 
αρχείο των σχετικών δικογραφιών. 

• Φροντίζει για την αντιπροσώπευση του ∆ηµάρχου ενώπιον των ∆ιοικητικών 
∆ικαστηρίων για την υπεράσπιση των οικονοµικών συµφερόντων του ∆ήµου. 

• Επιµελείται σε συνεργασία µε τον Προϊστάµενο του Τµήµατος και το 
∆ιευθυντή για την έγκαιρη λήψη των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
και του ∆ηµάρχου. 

• ∆ιεκπεραιώνει γενικά την αλληλογραφία γύρω από τα αντικείµενα του 
Τµήµατος και τηρεί το αντίστοιχο αρχείο. 

• Μεριµνά για την τήρηση των διατάξεων,  όπως κάθε φορά ισχύουν,  στα 
θέµατα αρµοδιότητάς του. 

3. Τµήµα ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων και ∆ηµοτικής Περιουσίας 

•••• Επιµελείται για την πιστή εφαρµογή του Κανονισµού Λειτουργίας του 
∆ηµοτικού των Περιφερειακών και ∆ιαµερισµατικών Κοιµητηρίων.  

•••• Φροντίζει για την ακριβή και νόµιµη βεβαίωση των εσόδων των 
Κοιµητηρίων. 

•••• Επιµελείται της τήρησης των προβλεπόµενων βιβλίων των όλων των 
Κοιµητηρίων.  

•••• Ευθύνεται για την τήρηση της κείµενης νοµοθεσίας,  και την 
εφαρµογή των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και του 
∆ηµάρχου σχετικά µε τα Κοιµητήρια. 

•••• Φροντίζει για τη βεβαίωση των τελών καθαριότητας οικογενειακών 
τάφων και κτιστών οστεοφυλακείων και δικαιωµάτων τέλεσης 
κηδειών,  τέλεσης µνηµοσύνων,  παράτασης ταφής,  δόµησης 
οικογενειακών τάφων και τριετούς χρήσης,  φύλαξης οστών,  
εκταφών  και γενικά των εσόδων του Νεκροταφείου και της 
αποστολής αυτών αρµόδια προς είσπραξη και εκδίδει τις άδειες ταφής 
σύµφωνα πάντα µε τα προβλεπόµενα από τον εκάστοτε ισχύοντα 
κανονισµό του νεκροταφείου. 

•••• Εισηγείται,  κάθε µέτρο που θα πρέπει να ληφθεί για την αρτιότερη 
λειτουργία των Κοιµητηρίων. 

• Επιµελείται για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τον έλεγχο 
της κατάστασης των λόγω ρυµοτοµίας απαλλοτριώσεων κτηµάτων και 
την εξακρίβωση της πραγµατικής αξίας τους. 

• Η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για τον έλεγχο της 
κατάστασης και της πραγµατικής αξίας των προς αγορά από το ∆ήµο 
ακινήτων. 

• Συνεργάζεται µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Νοµική 
Υπηρεσία του ∆ήµου για την ολοκλήρωση των αγορών ακινήτων και 
τη σύνταξη των σχετικών συµβολαιογραφικών πράξεων. 

• Μεριµνά για την αποστολή όλων των στοιχείων που συνιστούν αγορές 
και απαλλοτριώσεις στο Οικονοµικό Τµήµα της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης 
– Οικονοµίας, για την έκδοση των σχετικών ενταλµάτων πληρωµής. 

• Τηρεί ιδιαίτερους φακέλους για τις αγορές ακινήτων. 
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• Τηρεί το αρχείο των δωρεών - κληροδοτηµάτων στο ∆ήµο.  

• Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αποδοχή δωρεών,  
κληροδοτηµάτων,  σύµφωνα µε αιτήσεις ενδιαφεροµένων για τη 
δωρεά και την κληροδότηση. 

• Μεριµνά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για να περιέλθουν στο 
∆ήµο τα προϊόντα δωρεάς και τα κληροδοτούµενα ακίνητα. 

• Φροντίζει για τη συγκέντρωση των κάθε µορφής τίτλων της ακίνητης 
περιουσίας του ∆ήµου και τη σύνταξη σχετικού για κάθε ακίνητο 
σχεδιαγράµµατος. 

• Η κατάρτιση για κάθε ακίνητο του ∆ήµου φακέλου,  που περιλαµβάνει 
όλα τα στοιχεία που θεµελιώνουν τα επί του ακινήτου δικαιώµατα 
ιδιοκτησίας του ∆ήµου. 

• Η περιφρούρηση επί της ακίνητης περιουσίας των δικαιωµάτων 
κυριότητας,  νοµής και κατοχής τους από το ∆ήµο. 

• Τηρεί αρχείο παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου 
(µηχανήµατα, συσκευές, εξοπλισµός κ.λπ.) και παρακολουθεί την 
κατανοµή των παγίων αυτών στις επιµέρους υπηρεσίες. 

• Φροντίζει για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισµού υλικών / 
εξοπλισµού ως αχρήστων ή υλικών που πλεονάζουν και τηρεί την 
διαδικασία καταστροφής ή εκποίησης των υλικών αυτών. 

4. Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας 

• ∆ιεξάγει κάθε υπηρεσία που σχετίζεται µε την επιµέλεια της βεβαίωσης 
και είσπραξης όλων των εσόδων του ∆ήµου και µε την τήρηση των 
αντίστοιχων λογιστικών βιβλίων. 

• Σχετικά µε τις εισπράξεις γενικά τους χρηµατικούς καταλόγους,  τις 
διπλότυπες αποδείξεις,  τα τηρούµενα κύρια και βοηθητικά βιβλία,  τη 
θεώρηση αυτών,  την έκδοση γραµµατίων,  την αποδοχή επιταγών 
κ.λ.π. εφαρµόζονται ακριβώς τα από το λογιστικό των ∆ήµων 
οριζόµενα. 

• Τα εισπραττόµενα έσοδα της ηµέρας παραδίδονται από τους 
εισπράκτορες πριν από την αναχώρησή τους από το Ταµείο,  στο 
τέλος του ωραρίου τους,  στα χέρια του Ταµία. 

• Επιµελείται για την έγκαιρη είσπραξη των εσόδων του ∆ήµου από 
οποιαδήποτε πηγή προέρχονται,  όπως οφειλέτες επιχορηγήσεως,  
δωρεές κ.λ.π. 

• Εισηγείται την άσκηση ενδίκων µέσων και τη λήψη αναγκαστικών 
µέτρων κατά των δυστροπούντων οφειλετών του ∆ήµου και 
παρακολουθεί την εξέλιξη των µέσων αυτών. 

• Έλεγχος της ακρίβειας των µεγεθών µε βάση τα οποία υπολογίζονται 
το ύψος ανά υπόχρεο των φόρων,  εισφορών,  τελών,  δικαιωµάτων 
κ.λ.π. 

• Επεξεργασία στοιχείων και περιοδικοί υπολογισµοί του ύψους των 
οφειλόµενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο. 

• Μέριµνα για την ενηµέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των 
οφειλόµενων ποσών και µέριµνα για την τήρηση των διαδικασιών που 
ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αµφισβητούν το ύψος 
των οφειλόµενων ποσών. 
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• Τήρηση όλων των οικονοµικών δοσοληψιών που σχετίζονται µε τη 
λειτουργία των νεκροταφείων κ.λ.π. 

• ∆ιαµόρφωση και παρακολούθηση των ταµειακών προγραµµάτων του 
∆ήµου µε τη συνεχή παρακολούθηση των υποχρεώσεων και των 
αναµενόµενων εισπράξεων. 

• ∆ιενέργεια εισπράξεων αντίστοιχων οφειλών προς το ∆ήµο.  Έκδοση 
αντίστοιχων γραµµατίων είσπραξης και σχετική ενηµέρωση του 
περιοδικού αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτη. 

• Παρακολούθηση της πραγµατοποίησης των υποχρεώσεων των 
οφειλετών προς το ∆ήµο. 

• Παραλαβή των βεβαιωτικών καταλόγων των υπόχρεων και των 
αντίστοιχων οφειλόµενων στο ∆ήµο ποσών κατά κατηγορία 
προσόδου.  Έκδοση και µέριµνα για την κοινοποίηση ατοµικών ή 
ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες του ∆ήµου. 

• Αρχική ενηµέρωση περιοδικού αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτες 
όπου αναγράφονται τα οφειλόµενα ποσά ανά κατηγορία προσόδου. 

• Τήρηση των διαδικασιών,  αρχείων και γενικά λογαριασµών του 
λογιστικού συστήµατος του ∆ήµου που αφορούν τα εισπρακτέα και τα 
πραγµατοποιηθέντα έσοδα του ∆ήµου,  σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διαδικασίες. 

• Κατάρτιση των περιοδικών καταστάσεων εισπραχθέντων και 
εισπρακτέων εσόδων. 

• Τήρηση αρχείων κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων 
δικαιολογητικών που χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση του 
λογιστικού συστήµατος του ∆ήµου.  Παροχή κάθε είδους στοιχείων 
που ζητούνται από ∆ηµόσιες Ελεγκτικές υπηρεσίες σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε. 

• ∆ιεξάγει τις λογιστικές πράξεις που σχετίζονται µε την πληρωµή των 
εξόδων του ∆ήµου,  την τήρηση των αντίστοιχων λογιστικών βιβλίων 
του Ταµείου και την κατάρτιση των µηνιαίων και ετήσιων 
λογαριασµών της διαχείρισης αυτού. 

• Ενεργεί το σύνολο των πληρωµών του ∆ήµου. 

• Ελέγχει τη νοµιµότητα των ενταλµάτων πληρωµής. 

• Μεριµνά για την παρακράτηση των κρατήσεων υπέρ τρίτων. 

• Συντάσσει και υποβάλλει στην Οικονοµική Εφορία, στο τέλος κάθε 
χρόνου, την οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. 

• Συνεργάζεται µε τα διάφορα επικουρικά και ασφαλιστικά ταµεία σε ότι 
αφορά τα αντίστοιχα µε αυτά θέµατα των εργαζοµένων,  
παρακολουθώντας ανελλιπώς την ανάλογη νοµοθεσία. 

• Τήρηση αρχείων κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων 
δικαιολογητικών που χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση του 
λογιστικού συστήµατος του ∆ήµου.  Παροχή κάθε είδους στοιχείων 
που ζητούνται από ∆ηµόσιες - Ελεγκτικές υπηρεσίες σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε. 

• Συγκεντρώνει  τα στοιχεία για την κατάρτιση του απολογισµού εξόδων 
του Ταµείου. 
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• Συντάσσει αναλυτικό λογιστικό σχέδιο και αντιστοιχίζει τον 
προϋπολογισµό µε το λογιστικό σχέδιο. 

• Υπολογίζει αποσβέσεις. 

• Εκδίδει ισοζύγια. 

• Συντάσσει ισολογισµούς. 

• Οργανώνει απογραφές. 

• Έχει την ευθύνη παρακολούθησης λογαριασµών τάξης. 

• Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και εφαρµογής της αναλυτικής 
λογιστικής. 

 

5. Τµήµα Προµηθειών και Αποθήκης 

• Φροντίζει για την καταγραφή των αναγκών σε προµήθειες υλικών 
όλων των Τµηµάτων όλων των ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου. Η 
καταγραφή των αναγκών επιδιώκεται να γίνεται άπαξ του έτους ούτως 
ώστε τα προς προµήθεια υλικά να καταγράφονται συνολικά για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών ολόκληρο το χρόνο. Έτσι 
καθίσταται δυνατός ο σωστός προγραµµατισµός αλλά και η συνολική  
για το έτος προµήθεια κάθε είδους ώστε να επιτυγχάνονται οι 
καλλίτερες τιµές και να προτιµώνται οι πλέον συµφέροντες, για το 
∆ήµο, προµηθευτές .  

• Φροντίζει για την ασφάλιση των δηµοτικών κτιρίων, των αυτοκινήτων 
και των µηχανηµάτων του ∆ήµου. 

• Έχει την ευθύνη σύνταξης των µελετών όλων των προµηθειών ειδών 
και υλικών  που γίνονται από τις διάφορες υπηρεσίες του ∆ήµου. Η 
σύνταξη βέβαια των µελετών αυτών γίνεται σε συνεργασία µε την 
αρµόδια ∆ιεύθυνση ή Τµήµα, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των 
οποίων γίνεται η κάθε προµήθεια ( π.χ. συνεργασία µε Τεχνική 
Υπηρεσία για προµήθεια τσιµέντου ή θραυστών υλικών λατοµείου 
κ.λ.π., συνεργασία µε Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων για 
προµήθεια απορριµµατοφόρων, κάδων κ.λ.π.) 

• ∆ιατηρεί αρχείο µελετών των προµηθειών του ∆ήµου. 

• Φροντίζει για τη διενέργεια των κανονικών και πρόχειρων 
διαγωνισµών προµηθειών καθώς και τις απ΄ ευθείας και χωρίς 
διαγωνισµό προµήθειες. Υποστηρίζει το έργο των αρµόδιων, κάθε 
φορά, επιτροπών και αρχειοθετεί τους σχετικούς φακέλους. 

•  Συντάσσει τις εκθέσεις ανάληψης δαπάνης σε συνεργασία µε τους 
∆ιευθυντές των Υπηρεσιών. 

• Συντάσσει όλα τα συµφωνητικά των προµηθειών.  

• Συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά κάθε προµήθειας και τα διαβιβάζει 
στο Λογιστήριο του ∆ήµου για την έκδοση των ενταλµάτων 
πληρωµής. Υποστηρίζει το έργο των επιτροπών παραλαβής 
προµηθειών. 

• Παραλαµβάνει όλα τα τιµολόγια και τηρεί βιβλίο εισερχοµένων 
τιµολογίων. 

• Τηρεί και ενηµερώνει τα από το νόµο προβλεπόµενα βιβλία. 
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• Έχει την ευθύνη φύλαξης των ειδών  και υλικών τα οποία 
προµηθεύεται συνολικά ο ∆ήµος, για τη διάρκεια ολόκληρου του 
έτους, και τα οποία σταδιακά καταναλώνονται από τις δηµοτικές 
υπηρεσίες. 

• Τηρεί ειδικό βιβλίο αποθήκης για την παραπάνω κίνηση. 
Παρακολουθεί την πορεία εισροής στο ∆ήµο των υλικών προµηθειών 
τα οποία δεν εισέρχονται συνολικά στην αποθήκη είτε λόγω 
περιορισµένου αποθηκευτικού χώρου είτε λόγω ειδικής συµφωνίας µε 
τον προµηθευτή κ.λ.π. 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

∆ιευθυντής 
• Ελέγχει, µεριµνά, προγραµµατίζει και φροντίζει για την σωστή λειτουργία των 

τµηµάτων που υπάγονται στη ∆ιεύθυνσή του. 
• Συνεργάζεται µε τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων από τους οποίους 

ενηµερώνεται για την υπηρεσιακή κατάσταση των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης 
• Ενηµερώνει και συνεργάζεται µε τη ∆ηµοτική Αρχή για όλο το φάσµα των 

αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσής του. 

• Παρίσταται στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής όταν υπάρχουν θέµατα στην ηµερήσια διάταξη της ∆ιεύθυνσής του. 

• Συγκαλεί κάθε εβδοµάδα σύσκεψη στελεχών της ∆ιεύθυνσης και 
συγκεντρώνει, σε τακτά χρονικά διαστήµατα τους υπαλλήλους, για 
προγραµµατισµό δράσης, αξιολόγηση ενεργειών και ενηµέρωση.  

 
1. Τµήµα προγραµµατισµού 

Αρµοδιότητα του τµήµατος είναι η επιστηµονικοτεχνική υποστήριξη των 
οργάνων, διοίκησης και λήψης πολιτικών αποφάσεων, των υπηρεσιών και 
των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου σε θέµατα, σχεδιασµού, 
προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του ∆ήµου, 
της οργάνωσης των πόρων, καθώς και των διαδικασιών λειτουργίας και 
διοίκησης του. 

Ειδικότερα ο ρόλος του τµήµατος συνίσταται στην παροχή εισηγήσεων και 
γνωµοδοτήσεων προς τα όργανα διοίκησης και λήψης αποφάσεων του ∆ήµου 
και των Νοµικών του Προσώπων και µεριµνά για την έγκαιρη και 
τεκµηριωµένη λήψη αποφάσεων από τα αρµόδια όργανα. 
Το τµήµα προγραµµατισµού ειδικότερα έχει ως αρµοδιότητες : 
���� Τη διερεύνηση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος για τον 

καθορισµό και ιεράρχηση των αναγκών που θα αποτελέσουν το 
έναυσµα για το σχεδιασµό των µελλοντικών δράσεων του ∆ήµου. 

���� Την εκπόνηση και παρακολούθηση των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων του ∆ήµου.  

���� Την επιµέλεια σύνταξης του Ετήσιου Τεχνικού Προγράµµατος, σε 
συνεργασία µε τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις. 

���� Τη διερεύνηση του εξωτερικού περιβάλλοντος για την εξεύρεση νέων 
χρηµατοδοτικών µέσων. 

���� Το συντονισµό και την επικοινωνία του ∆ήµου, µε τις δηµόσιες αρχές 
διαχείρισης των εκάστοτε προγραµµάτων (π.χ. διαχειριστικές αρχές, 
ενδιάµεσους φορείς κλπ.). 

���� Τη συγκέντρωση δεδοµένων από τις ∆ιευθύνσεις και τα τµήµατα του 
δήµου, για την εξέλιξη της συνολικής δηµοτικής δραστηριότητας σε 
όλους τους τοµείς (ροή των χρηµατοδοτήσεων, αξιολόγηση και 
ιεράρχηση των αναγκών, κλπ). 

���� Την διατύπωση τεκµηριωµένων προτάσεων και εισηγήσεων προς τα 
πολιτικά όργανα  
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���� Την καταγραφή αιτηµάτων και προτάσεων των πολιτών και των 
φορέων, την αξιολόγηση τους και προώθηση της επίλυσης τους. 

���� Την παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραµµάτων που υλοποιεί 
ο ∆ήµος και τα Νοµικά του Πρόσωπα. 

���� Την καταγραφή των αιτηµάτων για επισκευές των σχολικών µονάδων. 
���� Τη συγκέντρωση στοιχείων, την ανάλυση, επεξεργασία και εξαγωγή 

συµπερασµάτων, για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει ο 
∆ήµος. 

 

Υπηρεσία Παρακολούθησης Έργων 

Η υπηρεσία παρακολούθησης έργων έχει ως βασικό αντικείµενο: 
���� Την τυποποίηση και την αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά 

στην υλοποίηση έργων. 
���� Τη συλλογή και επεξεργασία όλων των αναγκαίων πληροφοριών που 

αφορούν τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. 
���� Τη σύνταξη αναφορών και ενηµέρωσης των οργάνων διοίκησης και 

λήψης πολιτικών αποφάσεων του ∆ήµου. 
���� Την υποστήριξη των εµπλεκόµενων στελεχών (από τρίτες 

διευθύνσεις) που διαχειρίζονται έργα κατά τη φάση υλοποίησής τους. 

2. Τµήµα ∆ιαχείρισης ∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων 

Το τµήµα διαχείρισης διαγωνισµών και συµβάσεων έχει ως βασικό 
αντικείµενο: 

• Την επιµέλεια της διενέργειας όλων των διαγωνισµών που διεξάγει ο 
∆ήµος Καλαµάτας, ως Αναθέτουσα Αρχή. 

• Το συντονισµό των υποστηρικτικών διαδικασιών στα διαδοχικά 
βήµατα της αξιολόγησης και τη σχετική διοικητική διεκπεραίωση. 

• Την υποστήριξη των επιτροπών αξιολόγησης για την τήρηση των 
τυπικών τους υποχρεώσεων. Σηµειώνεται ότι οι επιτροπές δε θα 
στελεχώνονται από το προσωπικό του συγκεκριµένου τµήµατος. 

• Το συντονισµό της διαδικασίας σύναψης σύµβασης µετά την επιλογή 
αναδόχου.  

 

3. Τµήµα Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεµάτων 

Το Τµήµα Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεµάτων έχει ως αντικείµενο, την 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων που αφορούν την Τοπική Ανάπτυξη, την 
εποπτεία για την εφαρµογή πολιτικών Κοινωνικής Μέριµνας Παιδείας και 
Αθλητισµού, την αξιολόγηση και αξιοποίηση χρηµατοδοτικών πόρων από 
Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα, την προώθηση 
της τουριστικής ανάπτυξης, την εποπτεία των προγραµµάτων δράσης των 
Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου, καθώς και την ευθύνη σύναψης και 
διοικητικής εποπτείας όλων των προγραµµατικών συµβάσεων του ∆ήµου. 

Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος κατανέµονται στους τοµείς : 

Τοπικής Ανάπτυξης, µε  

���� τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και δεικτών που περιγράφουν την 
οικονοµική, περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτιστική κλπ κατάστασή της 
ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου, η επεξεργασία τους και η επιστηµονική 
τεκµηρίωση. 

���� Τη συγκέντρωση πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον του ∆ήµου που 
επηρεάζουν τις δραστηριότητες του (π.χ. πλαίσια του εθνικού, περιφερειακού 
και νοµαρχιακού προγραµµατισµού, χρηµατοδοτήσεις, δηµόσιες πολιτικές, 
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κατευθύνσεις των συλλογικών οργάνων της Τ.Α., προγράµµατα φορέων 
υποστήριξης της Τ.Α., προγράµµατα Ε.Ε.). 

���� Τη φροντίδα για τη συγκέντρωση µελετών και τεχνογνωσίας που είναι 
δυνατόν να βοηθήσουν τις επιδιώξεις του ∆ήµου (π.χ. κλαδικές και 
αναπτυξιακές µελέτες, έρευνες, ειδικές µελέτες διαµόρφωσης και 
τυποποίησης τεχνογνωσίας στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π). 

Ευρωπαϊκά Θέµατα,  

���� Έχει την ευθύνη της ενηµέρωσης του ∆ήµου για όλα τα χρηµατοδοτικά 
προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδιαφέρουν την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. 

���� Καταγράφει το σύνολο των προγραµµάτων αυτών και διερευνά τις 
δυνατότητες συνεργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό για την αξιοποίησή 
τους. 

���� Έχει την ευθύνη της κατάρτισης των αιτήσεων (σε συνεργασία µε τις 
αρµόδιες υπηρεσίες) συµµετοχής του ∆ήµου στα συγκεκριµένα προγράµµατα 
που επελέγησαν από τη ∆ηµοτική Αρχή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

���� Παρακολουθεί στενά τη διαδικασία εγκρίσεων και εκταµιεύσεων των 
προγραµµάτων χρηµατοδότησης. 

���� Συνεργάζεται µε τα Τµήµατα της Υπηρεσίας τα οποία υλοποιούν τα 
εγκεκριµένα προγράµµατα συντονίζοντας τη διεξαγωγή των απαιτούµενων 
ενεργειών, τη συλλογή των δικαιολογητικών κ.λ.π. 

���� Συντάσσει τον απολογισµό των προγραµµάτων, τακτοποιεί τις λογιστικές 
κ.λ.π. γραφειοκρατικές εκκρεµότητες για το κλείσιµο του φακέλου τους. 

���� Αξιολογεί το αποτέλεσµα των προγραµµάτων που υλοποιήθηκαν και 
ενηµερώνει σχετικά τη ∆ηµοτική Αρχή. 

Εποπτεία Νοµικών Προσώπων 

���� Επιµελείται κάθε εργασίας που αφορά την εποπτεία του ∆ήµου επί των 
Νοµικών Προσώπων συγκεντρώνοντας στοιχεία της δραστηριότητάς τους και 
εισηγείται για τη διεκπεραίωση θεµάτων στα οποία έχει αρµοδιότητα ο ∆ήµος. 

���� Φροντίζει για τη συγκέντρωση των σχετικών µε τη σύσταση δηµοτικών 
νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων Νόµων και εγκυκλίων - ∆ιαταγών. 

���� Συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες των Νοµικών Προσώπων για την οργάνωση 
και επιτυχία εκδηλώσεων γενικότερου ενδιαφέροντος. 

���� Παρακολουθεί και φροντίζει την εισαγωγή στο ∆.Σ. των εισηγήσεων των 
Νοµικών Προσώπων που υποβάλλονται σε αυτό λόγω αρµοδιότητας. 

���� Μεσολαβεί για την αντιµετώπιση θεµάτων των Νοµικών Προσώπων που 
απαιτούν ειδικούς χειρισµούς (Νοµικούς - Τεχνικούς) και διαβιβάζει τις 
σχετικές εισηγήσεις στα ειδικά όργανα του ∆ήµου. 

Τουριστικών Θεµάτων 

���� Με τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν την υφιστάµενη 
κατάσταση του τουρισµού στον ∆ήµο. 

���� Με την εισήγηση και το σχεδιασµό των προγραµµάτων παρέµβασης του 
∆ήµου στον χώρο της παροχής τουριστικών υπηρεσιών. 

���� Με τα την παρακολούθηση της υλοποίησης προγραµµάτων τουριστικής 
προβολής της περιοχής του ∆ήµου  

���� Με τη συνεργασία και το συντονισµό, µε τους αρµόδιους φορείς τουρισµού, 
ενώσεις ξενοδόχων κ.α. επαγγελµατικών φορέων καθώς και µε κάθε φορέα ή 
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άτοµο που δραστηριοποιείται στον τουρισµό για την καταγραφή των 
προβληµάτων του τοµέα και για την βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ιευθυντής  
• Ελέγχει, µεριµνά, προγραµµατίζει και φροντίζει για την σωστή λειτουργία των 

τµηµάτων που υπάγονται στη ∆ιεύθυνσή του. 
• Συνεργάζεται µε τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων από τους οποίους 

ενηµερώνεται για την υπηρεσιακή κατάσταση των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης 
• Ενηµερώνει και συνεργάζεται µε τη ∆ηµοτική Αρχή για όλο το φάσµα των 

αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσής του. 

• Παρίσταται στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής όταν υπάρχουν θέµατα στην ηµερήσια διάταξη της ∆ιεύθυνσής του. 

• Συγκαλεί κάθε εβδοµάδα σύσκεψη στελεχών της ∆ιεύθυνσης και 
συγκεντρώνει, σε τακτά χρονικά διαστήµατα τους υπαλλήλους, για 
προγραµµατισµό δράσης, αξιολόγηση ενεργειών και ενηµέρωση.  

• Εισηγείται προς την αρµόδια ∆ιεύθυνση τα έργα προς ένταξη στο Ετήσιο 
Τεχνικό Πρόγραµµα και επιµελείται την εφαρµογή του, σε ότι αφορά τα έργα 
που υλοποιεί η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.  

• Παρακολουθεί, συντονίζει και επιβλέπει την εκτέλεση όλων των τεχνικών 
έργων και µελετών, έχοντας δικαίωµα ελέγχου, για τη σύµφωνα µε τους 
κανόνες της Τεχνικής και τις προδιαγραφές των οικείων µελετών κατασκευή 
τους και παροχής των απαραίτητων οδηγιών στα όργανα εκτέλεσης και 
επίβλεψης των έργων, έχοντας την υποχρέωση να ενηµερώνει έγκαιρα το 
∆ήµαρχο και τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο. 

• Αναθέτει σε οποιοδήποτε Τµήµα ανεξαρτήτως από αρµοδιότητα, τυχόν 
έκτακτες ή επείγουσες υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την εύρυθµη 
λειτουργία των έργων και την οµαλή λειτουργία της Υπηρεσίας.  

• Επιµελείται για τη θεώρηση των µελετών, τον ορισµό των υπευθύνων έργων, 
του ελέγχου και θεώρησης των τιµολογίων και λογαριασµών, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού ενταλµάτων πληρωµής, που αναφέρονται στα 
εκτελούµενα από το ∆ήµο έργα και τις ενεργούµενες από την Τεχνική Υπηρεσία 
προµήθειες.  

• Ελέγχει την κανονική απορρόφηση των πιστώσεων και εισηγείται σε 
συνεργασία µε τις Οικονοµικές Υπηρεσίες τα ανάλογα µέτρα. 

• Φροντίζει για την κάλυψη των αναγκών της ∆ιεύθυνσης του σε προσωπικό, 
µηχανήµατα κλπ και επιλαµβάνεται κάθε θέµατος γενικά που εµπίπτει στις 
ειδικές αρµοδιότητες, που ορίζονται µε τις διατάξεις περί εκτελέσεως δηµοτικών 
και κοινοτικών έργων.  

• Ενηµερώνεται για τα έργα γενικότερου ενδιαφέροντος που εκτελούνται από 
Κρατικές Υπηρεσίες, Οργανισµούς, ΝΠ∆∆ κλπ. και εισηγείται σχετικά στη 
∆ηµοτική Αρχή για τις απαραίτητες ενέργειες του ∆ήµου (παρέµβαση του 
∆ήµου στον προγραµµατισµό των έργων αυτών, άδειες εκτέλεσης έργων στη 
∆ιοικητική περιοχή του ∆ήµου κλπ). 

• Έχει την τελική ευθύνη εισήγησης στο ∆ήµαρχο (για θέµατα της ∆ιεύθυνσης 
του, που απαιτείται απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου). 

• Φροντίζει για την έγκαιρη επίλυση και απάντηση των αιτηµάτων των δηµοτών 
που έχουν σχέση µε την υπηρεσία του. 
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• Θεωρεί κάθε είδους αντίγραφο που έχει σχέση µε τη ∆ιεύθυνσή του και 
χορηγεί βεβαιώσεις σε συνεργασία µε το αρµόδιο Τµήµα.  

• Τέλος, ασχολείται και ενεργεί κάθε µορφής έλεγχο και επιθεώρηση για 
οποιοδήποτε θέµα εµπίπτει στην αρµοδιότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

 

1. Τµήµα Μελετών 
Συντάσσει ή έχει την ευθύνη σύνταξης όλων των µελετών είτε µε το υπάρχον 
δυναµικό του, είτε µε ανάθεση σε τρίτους ύστερα από σχετική συνεννόηση µε 
το ∆/ντή Τ.Υ. και µετά από απόφαση αρµοδίου οργάνου του ∆ήµου.  

Αναλυτικά οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι : 

• Έχει την ευθύνη σύνταξης και θεώρησης των τεχνικών και οικονοµικών 
στοιχείων των απαιτούµενων µελετών σε συνεργασία µε τον Τµηµατάρχη του 
αντίστοιχου Τµήµατος στα πλαίσια του τεχνικού προγράµµατος των έργων 
που θα εκτελεσθούν δι' αυτεπιστασίας.  

• Έχει την ευθύνη της εισήγησης και προώθησης των προβλεπόµενων 
διαδικασιών για την ανάθεση µελετών σε τρίτους (ιδιώτες µελετητές κλπ). 

• Συντάσσει τις συµβάσεις των µελετών, τηρεί τους λογαριασµούς πληρωµής 
των διαφόρων σταδίων των µελετών, παρακολουθεί το χρονοδιάγραµµα 
εκπόνησης και φέρει την ευθύνη για την έγκαιρη και πλήρη παραλαβή, 
θεώρηση και έγκριση της κάθε µελέτης σύµφωνα µε την προβλεπόµενη 
νοµοθεσία. 

• Έχει την ευθύνη µετά από σχετική καθοδήγηση του Τµηµατάρχη για την 
τήρηση βιβλίων καταγραφής των συνταχθεισών και θεωρηθεισών µελετών µε 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τίτλος, προϋπολογισµός, χρόνος σύνταξης κλπ). 

• Οφείλει να σχεδιάσει σύστηµα αρχειοθέτησης των µελετών κατά τέτοιο τρόπο 
(π.χ. κατά θέµα ή οτιδήποτε άλλο) µε ηλεκτρονικό υπολογιστή για την άµεση 
εύρεση των µελετών και των στοιχείων τους.  

• Τέλος, µαζί µε τις µελέτες οφείλει να αρχειοθετεί του φακέλους των 
εκτελεσµένων έργων, όταν παραδίδονται σ' αυτό από τους επιβλέποντες µετά 
την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής τους. 

 

2. Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων και 
Κυκλοφοριακών Θεµάτων 

Έχει την ευθύνη της κατασκευής και συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων 
του ∆ήµου, του ∆ηµοτικού φωτισµού, της διαχείρισης του εξοπλισµού 
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων και υποστήριξης εκδηλώσεων, της λειτουργίας 
του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

Αναλυτικά οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι : 

• Έχει την ευθύνη µελέτης και κατασκευής νέων έργων µε Η/Μ 
περιεχόµενο. 

• Μεριµνά για το φωτισµό των οδών, πλατειών, του ∆ηµοτικού 
καταστήµατος και κάθε χώρου κοινής χρήσης ή ακινήτου που 
χρησιµοποιεί ο ∆ήµος ή Νοµικό πρόσωπο του ∆ήµου. 

• Φροντίζει για τη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων, των σχολικών κτιρίων, των δηµοτικών κτιρίων των 
δηµοτικών διαµερισµάτων, των πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων 
χώρων. 



Συνεδρίαση :03/2009                                 Πέµπτη 22 / 1 / 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  004/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  27 

• Επιµελείται για τη συντήρηση και επέκταση του δικτύου του δηµοτικού 
φωτισµού της πόλης και των δηµοτικών διαµερισµάτων.  

• Επιµελείται για την εγκατάσταση και συντήρηση κάθε 
ηλεκτροµηχανολογικής εγκατάστασης του ∆ήµου και των δηµοτικών 
καταστηµάτων (καυστήρες πετρελαίου, εγκαταστάσεις θέρµανσης-
κλιµατισµού, ανελκυστήρες, συστήµατα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας, 
καθώς και των φωτεινών σηµατοδοτών) συντάσσοντας τις σχετικές 
µελέτες. 

• Ελέγχει τα τιµολόγια κατανάλωσης ρεύµατος για το φωτισµό της πόλης 
και των δηµοτικών καταστηµάτων, τηρώντας για κάθε περίπτωση ειδικό 
µητρώο. 

• Έχει την ευθύνη της προώθησης και παρακολούθησης όλων των 
ενεργειών για την άµεση συµµόρφωση προς την υποχρέωση που έχουν οι 
υπηρεσίες του δηµοσίου και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και των Ν.Π.∆.∆. 
αυτών, που βρίσκονται µέσα στα όρια του ∆ήµου Καλαµάτας, να 
λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ως προς την εξασφάλιση της 
προσβασιµότητας και των λοιπών διευκολύνσεων για τα άτοµα µε 
αναπηρίες, στους χώρους λειτουργίας τους.  

• Συντάσσει ή επιµελείται την εκπόνηση των απαιτούµενων κάθε φορά 
κυκλοφοριακών µελετών και εισηγείται για την εφαρµογή ενδεδειγµένων 
µέτρων ορθής λειτουργίας του κυκλοφοριακού συστήµατος της πόλεως. 

• Έχει την ευθύνη λειτουργίας του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής 

• Συνεργάζεται µε τις Λιµενικές Αρχές για τη λήψη των απαραίτητων 
µέτρων για την ασφάλεια των λουοµένων κατά τους θερινούς µήνες. 

• Συλλέγει πληροφορίες κυκλοφοριακών παραµέτρων σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα και παρακολουθεί την εξέλιξη των µεγεθών αυτών. 

• ∆ιαχειρίζεται το οδικό δίκτυο της πόλης µε µελέτες και έργα για 
µονοδροµήσεις, πεζοδροµήσεις, ποδηλατοδρόµους, διαµορφώσεις 
κόµβων, διατοµές οδών και χώρους στάθµευσης στην οδό και εκτός οδού. 

• Επιµελείται για την τοποθέτηση και συντήρηση των ρυθµιστικών και 
πληροφορικών πινακίδων, των πινακίδων ονοµατοθεσίας και αρίθµησης 
οδών & πλατειών, των διαφηµιστικών πλαισίων του ∆ήµου, των 
φωτεινών σηµατοδοτών, των διαγραµµίσεων των οδών, των διαβάσεων 
πεζών, των στάσεων των µέσων µαζικής συγκοινωνίας κλπ. 

• Μελετά, προτείνει ρυθµίσεις και εκτελεί έργα, για τη σωστή λειτουργία 
της αστικής συγκοινωνίας, των ΤΑΞΙ και των οχηµάτων τροφοδοσίας. 

• Μεριµνά και παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη για την υλοποίηση των 
διαφόρων εκδηλώσεων του ∆ήµου (πολιτιστικές εκδηλώσεις, παρελάσεις, 
τοπικές εορτές κλπ) µε την τοποθέτηση εξεδρών και τη µεταφορά 
συστηµάτων ήχου και φωτισµού. 

 

3. Τµήµα Εκτέλεσης Έργων και Συντήρησης Υποδοµών 

Το Τµήµα έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των πάσης φύσεως έργων του 
∆ήµου και των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων, καθώς και της συντήρησης όλων των 
υποδοµών εκτός των Η/Μ. 

Αναλυτικά οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι : 
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• Εποπτεύει την υλοποίηση των έργων οδοποιίας και εφαρµογής σχεδίου 
πόλεως (ήτοι διανοίξεις, κρασπεδώσεις, οδοστρωσίες, τεχνικά έργα, τοίχοι 
αντιστήριξης, γέφυρες κλπ). 

• Εποπτεύει την υλοποίηση κατασκευής κάθε µορφής κτιριακού έργου (νέα 
κτίρια, αναπαλαίωση παλαιών κτιρίων, διαρρυθµίσεις κτιρίων κλπ) ως και 
τα εκτεταµένα έργα αναπλάσεων - διαµορφώσεων κοινοχρήστων χώρων 
(πλατείες, πεζόδροµοι κλπ). 

• Έχει την ευθύνη της τήρησης των απαραίτητων στοιχείων για την 
απόδοση λογαριασµού και την τήρηση των φακέλων έργων, που 
προβλέπεται από τη νοµοθεσία. 

• Μεριµνά την προώθηση των διαδικασιών για την εκτέλεση όλων των 
ειδικών έργων του ∆ήµου, που δεν εντάσσονται στις παραπάνω 
κατηγορίες.  

• Εκτελεί τα έργα µε αυτεπιστασία που αφορούν οδοποιία, µικρά τεχνικά 
έργα (τοίχοι αντιστήριξης, γέφυρες, διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων 
κλπ) αξιοποιώντας  το εργατοτεχνικό δυναµικό του ∆ήµου και τον 
υπάρχοντα µηχανικό εξοπλισµό. 

• Συγκεντρώνει τα απαραίτητα  προµετρητικά  στοιχεία για  τη σύνταξη των 
απαιτούµενων µελετών και συνεργάζεται µε το Τµήµα Μελετών για την 
έγκαιρη και πλήρη εκπόνησή τους. 

• Επιµετρά και ελέγχει το κόστος των µικρών έργων σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις και παραδίδει τα έργα αυτά προς παραλαβή σύµφωνα 
µε το Νόµο. 

• Εκτελεί τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του ∆ήµου (δηµοτικά καταστήµατα, σχολεία όλων των 
βαθµίδων, αθλητικές εγκαταστάσεις, δηµοτικά κτήρια κλπ) εκτός των 
Η/Μ-ικών, τον προγραµµατισµό εκτέλεσης, την τήρηση των απαραίτητων 
στοιχείων για την απόδοση λογαριασµού καθώς και την τήρηση των 
φακέλων έργων που προβλέπεται από τη νοµοθεσία. 

 

4. Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών 

Αντικείµενο του Τµήµατος είναι οι κάθε µορφής παρεµβάσεις του ∆ήµου για 
τη βελτίωση του πολεοδοµικού ιστού της περιοχής, των χρήσεων γης, της 
οικιστικής επέκτασης και της εφαρµογής του πολεοδοµικού σχεδίου και των 
κανόνων που θεσπίζει η πολιτεία για την οικοδόµηση και το ανθρωπογενές 
περιβάλλον γενικότερα. Στις αρµοδιότητες του Τµήµατος περιλαµβάνεται η 
τήρηση αρχείου εγκεκριµένων πολεοδοµικών σχεδίων ή διαταγµάτων της 
πόλης και των δηµοτικών διαµερισµάτων της, όπως και του αρχείου 
οικοδοµικών αδειών της περιοχής. 

Αναλυτικά οι αρµοδιότητες του Τµήµατος είναι : 

•••• Ελέγχει την εφαρµογή των αποφάσεων του ∆ήµου που αφορούν τη 
ρύθµιση πολεοδοµικών/ρυµοτοµικών, οικιστικών και θεµάτων του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  

• Συγκεντρώνει στοιχεία που αφορούν το δοµηµένο χώρο της πόλης και 
της ευρύτερης περιοχής και εισηγείται τις απαιτούµενες παρεµβάσεις - 
µελέτες για την αντιµετώπιση θεµάτων χρήσεων γης, ρυθµιστικού, 
πολεοδοµικού και ρυµοτοµικού σχεδιασµού της περιοχής. 

• Παρακολουθεί, επιβλέπει και συντονίζει τις πολεοδοµικές µελέτες των 
διαφόρων περιοχών του ∆ήµου, εισηγείται τυχόν απαιτούµενες ή 
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ζητούµενες τροποποιήσεις του εγκεκριµένου σχεδίου, είναι αρµόδιο 
για τη σύνταξη των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν στην 
αποζηµίωση των επικειµένων και στην είσπραξη από το ∆ήµο των 
εισφορών σε γή και χρήµα. 

• Ευθύνεται για την έκδοση βεβαιώσεων που αφορούν θέµατα 
αρµοδιότητάς του και για την τήρηση αρχείου χαρτών, 
σχεδιαγραµµάτων και διοικητικών πράξεων που το αφορούν. 

• Μεριµνά για την εκτέλεση των πάσης φύσεως τοπογραφικών 
εργασιών και εργασιών εφαρµογής του σχεδίου στο έδαφος 
(καθορισµός οικοδοµικών γραµµών , τοπογραφικά διαγράµµατα, 
µετρήσεις επικειµένων, υλοποίηση υψοµετρικών αφετηριών, κλπ). 

• Επιµελείται για την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών για τις ανάγκες 
γενικά της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

• Είναι αρµόδιο για την τήρηση των διαδικασιών και τη συλλογή των 
απαραίτητων στοιχείων που αφορούν στη σύνταξη πράξεων 
αναλογισµού, προσκύρωσης και τακτοποίησης οικοπέδων. 

• Επίσης είναι αρµόδιο για την έκδοση υψοµετρικών βεβαιώσεων, 
διενέργεια αυτοψιών, παροχή στοιχείων σε δηµότες, παροχή τεχνικής 
συνδροµής στον έλεγχο και χορήγηση αδειών καταστηµάτων κλπ. 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ιευθυντής  
• Ελέγχει, µεριµνά, προγραµµατίζει και φροντίζει για την σωστή λειτουργία των 

τµηµάτων που υπάγονται στη ∆ιεύθυνσή του. 
• Συνεργάζεται µε τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων από τους οποίους 

ενηµερώνεται για την υπηρεσιακή κατάσταση των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης 
• Ενηµερώνει και συνεργάζεται µε τη ∆ηµοτική Αρχή για όλο το φάσµα των 

αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσής του. 

• Παρίσταται στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής όταν υπάρχουν θέµατα στην ηµερήσια διάταξη της ∆ιεύθυνσής του. 

• Συγκαλεί κάθε εβδοµάδα σύσκεψη στελεχών της ∆ιεύθυνσης και 
συγκεντρώνει, σε τακτά χρονικά διαστήµατα τους υπαλλήλους, για 
προγραµµατισµό δράσης, αξιολόγηση ενεργειών και ενηµέρωση.  

1. Τµήµα Γεωτεχνικών  Έργων 

Το Τµήµα έχει την ευθύνη για τον προγραµµατισµό, τη σύνταξη µελετών και 
την εκτέλεση των πάσης φύσεως έργων, παροχών υπηρεσιών και 
προµηθειών του ∆ήµου και των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων, πλην των έργων 
αυτεπιστασίας. 
Επίσης φροντίζει για την αγροτική ανάπτυξη του ∆ήµου και το περιαστικό 
πράσινο.  
Οι αρµοδιότητες του τµήµατος, ανα τοµέα δράσης, είναι : 
���� Η ευθύνη σύνταξης και θεώρησης των απαιτούµενων τεχνικών και 

οικονοµικών στοιχείων των απαραίτητων µελετών για την υλοποίηση 
των έργων, των παροχών υπηρεσιών και των προµηθειών της 
∆ιεύθυνσης. 

���� Η εισήγηση αναγκαιότητας, για την ανάθεση µελετών σε τρίτους και η 
τήρηση των σχετικών διαδικασιών ολοκλήρωσης τους. 

���� Η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια φυτών, 
λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων και κηποτεχνικού εξοπλισµού. 

���� Η συνεργασία µε την αρµόδια διεύθυνση για την κατάρτιση του ετήσιου 
και µεσοπρόθεσµου προγράµµατος του Τµήµατος.  
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����  Η στελέχωση και διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού των συνεργείων 
του Τµήµατος. 

���� Η τήρηση αρχείων µελετών, προδιαγραφών φυτών, αρδευτικών υλικών, 
εργαλείων, κηποτεχνικών µηχανηµάτων, φωτογραφιών, προµηθευτών 
και προσωπικού του Τµήµατος καθώς και αρχείων φυτοπαθολογίας, 
φαρµακολογίας, λιπασµατολογίας και εδαφολογίας. 

���� Η αναζήτηση και ανάπτυξη φυτικών ειδών και ποικιλιών, ιθαγενών της 
λεκάνης της Μεσογείου. 

���� Η ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ άλλων ∆ήµων της χώρας και διεθνών 
σχέσεων για ανταλλαγή φυτοτεχνικής εµπειρίας και φυτικών ειδών. 

���� Η επίβλεψη όλων των έργων που εκτελούνται από τη ∆ιεύθυνση. 
���� Η διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την υλοποίηση 

των παροχών υπηρεσιών και των προµηθειών της ∆ιεύθυνσης.. 
���� Η επίβλεψη της παραλαβής των παροχών υπηρεσιών και των 

προµηθειών της ∆ιεύθυνσης. 
���� Η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης του αγροτικού τοµέα στα 

όρια του ∆ήµου καθώς και η καταγραφή ελλείψεων έργων αγροτικής 
υποδοµής. 

���� Η συνεργασία µε υπηρεσίες Νοµαρχίας, Περιφέρειας, Υπουργείου, για 
την προώθηση ζητηµάτων αγροτικής ανάπτυξης. 

���� Η εκπόνηση µελετών, σύνταξης σχεδίων και υλοποίησης προγραµµάτων 
για την αγροτική ανάπτυξη του ∆ήµου. 

���� Η πληροφόρηση και ο προσανατολισµός των δικαιούχων δηµοτών για 
την ένταξή τους σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα. 

���� Η συµβουλευτική και τεχνική υποστήριξη τοπικών φορέων για την 
εισαγωγή καινοτοµιών στην αγροτική παραγωγή. 

���� Η υποστήριξη διαδικασιών προώθησης, υλοποίησης, παρακολούθησης 
και αξιολόγησης προγραµµάτων που σχετίζονται µε την προστασία των 
δασών καθώς και µε την ορθολογική διαχείριση του δασικού πλούτου. 

���� Η διαµόρφωση προτάσεων αναδάσωσης, δασοπροστασίας και 
πυροπροστασίας. 

���� Η εκπόνηση προγραµµάτων κατάρτισης αγροτών. 
���� Η συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Γεωργίας για την επίβλεψη εφαρµογής 

του προγράµµατος δακοκτονίας εντός των ορίων του ∆ήµου. 

2. Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου και ∆ιαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος 

Έχει ως αντικείµενο, τη συντήρηση των χώρων πρασίνου της πόλης και του 
απαραίτητου εξοπλισµού, την αειφόρο ανάπτυξη, την ισορροπία των 
οικοσυστηµάτων, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση πολιτών, και τη διοργάνωση εκδηλώσεων µε 
θέµα το περιβάλλον. Έχει την ευθύνη για την ποιοτική και ποσοτική απόδοση 
των συνεργείων και την παρουσία των εργαζοµένων σε αυτά. 
Οι αρµοδιότητες του τµήµατος, κατανέµονται ανά τοµέα, ως εξής : 

1.ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΚΩΝ, ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ 

���� Η εκτέλεση των έργων πρασίνου µε αυτεπιστασία (επιχωµατώσεις, φυτεύσεις, 
αρδεύσεις) σε κοινόχρηστους χώρους, πάρκα, παιδικές χαρές, νησίδες, 
δενδροστοιχίες κ.λπ., σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες. 

���� Η συντήρηση των χώρων πρασίνου σύµφωνα µε τις αρχές της γεωπονικής 
επιστήµης. 

���� Η κατάρτιση και εφαρµογή λεπτοµερών προγραµµάτων φυτεύσεων, 
συντήρησης, άρδευσης και φυτοπροστασίας των χώρων πρασίνου του 
∆ήµου. 

���� Η τήρηση αποθήκης λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων κ.λπ. 
���� Η συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για τη 

λειτουργική αρτιότητα των χώρων από πλευράς πρασίνου. 
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���� Η δίωξη µε ένδικα µέσα κατά των δραστών σε βάρος του πρασίνου. 
���� Η συνεχής παραγωγή ποσότητας και ποιότητας φυτικών ειδών και ποικιλιών 

µε βάση τις µελέτες ανάπτυξης και συντήρησης πρασίνου. 
���� Η σωστή διαχείριση και συντήρηση των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού. 
���� Η τήρηση αρχείου διαχείρισης υλικών, εργαλείων και µηχανηµάτων.  

2. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΩΝ 

���� Η καλή λειτουργία και συντήρηση των παιδότοπων του ∆ήµου, τόσο του 
εξοπλισµού τους (όργανα, παιχνίδια, παγκάκια κ.λ.π.) όσο και του πρασίνου. 

���� Η δηµιουργία νέων παιδότοπων σε συνεργασία µε την Τεχνική Υπηρεσία. 

3. ΤΟΜΕΑΣ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 

���� Η συντήρηση των αρδευτικών δικτύων, των γεωτρήσεων, των σιντριβανιών 
του ∆ήµου καθώς και η συντήρηση του εξοπλισµού όλων των 
προαναφερόµενων. 

���� Η εισήγηση για επέκταση των αρδευτικών δικτύων, όπου θεωρεί ότι αυτό 
είναι απαραίτητο. 

���� Η αυτοµατοποίηση του συστήµατος άρδευσης. 
���� Η τήρηση αποθήκης µηχανηµάτων, υλικών, εργαλείων κ.λπ. 
���� Η ανόρυξη και ο εξοπλισµός των νέων αρδευτικών γεωτρήσεων. 
���� Η κατασκευή και η συντήρηση των αρδευτικών δεξαµενών. 

4. ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

���� Η διαχείριση των ζώων αστικού περιβάλλοντος 
���� ∆ηµιουργία και διαχείριση καταφυγίου αδέσποτων ζώων 
���� Η συνεργασία µε την Α/θµια και Β/θµια Εκπαίδευση σε θέµατα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
���� Η διοργάνωση εκδηλώσεων µε θέµα το φυσικό περιβάλλον. 
���� Η µελέτη και δηµιουργία πάρκου χλωρίδας της περιοχής, εναλλακτικών 

µορφών ενέργειας, χρήσεων νερού, κ.λπ. 
���� Η ανάδειξη µνηµείων της φύσης, κατασκευών ενδιαφέροντος και παράδοσης 

(δένδρα, άλση, ποτάµια, µοναστήρια, χάνια, µύλοι, πηγάδια, γεφύρια κ.λπ.). 
���� Οι ψεκασµοί - απεντοµώσεις και µυοκτονίες στην περιφέρεια του ∆ήµου. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 

∆ιευθυντής  
• Ελέγχει, µεριµνά, συντονίζει και φροντίζει για την σωστή λειτουργία των 

τµηµάτων που υπάγονται στη ∆ιεύθυνσή του. 
• Συνεργάζεται µε τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων από τους οποίους 

ενηµερώνεται για την υπηρεσιακή κατάσταση των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης 
• Ενηµερώνει και συνεργάζεται µε τη ∆ηµοτική Αρχή για όλο το φάσµα των 

αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσής του. 
• Παρίσταται στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της 

∆ηµαρχιακής Επιτροπής όταν υπάρχουν θέµατα στην ηµερήσια διάταξη της 
∆ιεύθυνσής του. 

 

1. Τµήµα Αποκοµιδής και ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 

Αντικείµενο του Τµήµατος είναι η µέριµνα για την κανονική διενέργεια αλλά 
και τη βελτίωση της συλλογής των απορριµµάτων και της καθαριότητας της 
πόλης και η αντιµετώπιση κάθε θέµατος που αφορά στην εκτέλεση εργασιών 
σχετικά µε την καθαριότητα και τα χρησιµοποιούµενα µέσα. 
Επίσης είναι η προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των απορριµµάτων, 
της ανακύκλωσης και η επεξεργασία των αστικών απορριµµάτων µετά τη 
συλλογή τους, καθώς και η τελική διάθεση των προϊόντων µετά την 
επεξεργασία και των υπολειµµάτων.  
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Οι αρµοδιότητες του τµήµατος, ανά τοµέα δράσης, είναι : 
1. ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
• Η µέριµνα για τη συλλογή και τη µεταφορά, των αστικών απορριµµάτων 

και των ογκωδών αντικειµένων. 
• Η µέριµνα για την τοποθέτηση των κάδων απορριµµάτων στα σωστά 

σηµεία του ∆ήµου.  
• Η εποπτεία τη σωστής λειτουργίας των κάδων απορριµµάτων και η 

τήρηση του προγράµµατος καθαρισµού τους. 
• Η διεκπεραίωση των αιτηµάτων των πολιτών και των φορέων. 

2. ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΩΝ 
• Η φροντίδα για την καθαριότητα των οδών, πλατειών, παιδικών χαρών 

και γενικά των κοινοχρήστων χώρων καθώς και των ακτών που 
βρίσκονται µέσα στα όρια του ∆ήµου. 

• Η λήψη κάθε µέτρου αναγκαίου για την ευκοσµία των κοινόχρηστων 
χώρων.  

• Η φροντίδα για την καθαριότητα του Νεκροταφείου, των χώρων 
άθλησης και τον ευπρεπισµό της πόλης κατά τις εορταστικές 
εκδηλώσεις. 

• Η µέριµνα για την καθαριότητα όλων των εσωτερικών χώρων των 
κτιρίων όπου στεγάζονται δηµοτικές υπηρεσίες. 

3. ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
− ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ − ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

• Η φροντίδα για την εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου 
επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και Αξιοποίησης υλικών σε 
συνεργασία κυρίως µε τα αντίστοιχα συλλογικά συστήµατα, 
υλοποιώντας τις θεσµοθετηµένες αρµοδιότητες του ∆ήµου αλλά και 
συντονίζοντας τις προσπάθειες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από 
όλους τους αρµόδιους φορείς προκειµένου να συσταθούν και να 
λειτουργούν σωστά όλα τα επί µέρους συστήµατα συλλογής και 
αξιοποίησης υλικών, πέραν των υλικών συσκευασίας, όπως συστήµατα 
για: 

���� µπαταρίες και συσσωρευτές, 
���� είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, 
���� ορυκτέλαια, λιπαντικά έλαια, 
���� αυτοκίνητα που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 
���� µεταχειρισµένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, 
���� απενεργοποιηµένοι καταλυτικοί µετατροπείς αυτοκινήτων, 
���� χρησιµοποιηµένα ελαστικά, 
���� µπάζα κ.λπ. 

4. ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

•••• Η µέριµνα για τη συλλογή και τη µεταφορά των ανακυκλώσιµων 
απορριµµάτων. 

•••• Η µέριµνα για την τοποθέτηση των κάδων ανακύκλωσης απορριµµάτων 
σε επιλεγµένα σηµεία του ∆ήµου και της σωστής λειτουργίας των κάδων 
ανακύκλωσης. 

•••• Η εποπτεία τη σωστής λειτουργίας των κάδων απορριµµάτων 
ανακύκλωσης και η τήρηση του προγράµµατος καθαρισµού τους. 

5. ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
• Η συνεχής ενηµέρωση των δηµοτών σχετικά µε τον καλλίτερο δυνατό 

τρόπο διαχείρισης των απορριµµάτων και τις υποχρεώσεις τους στην 
προσπάθεια βελτίωσης της καθαριότητας της πόλης και διατήρησής της 
σε ψηλό επίπεδο. Ειδικότερα φροντίζει για την ενηµέρωση των δηµοτών 
στον τρόπο εφαρµογής των διαφόρων προγραµµάτων ανακύκλωσης – 
αξιοποίησης όλων των κατηγοριών αποβλήτων. 
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6. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
• Η εποπτεία της εφαρµογής του προγράµµατος οικιακής 

κοµποστοποίησης. 

•••• Ενηµερώνεται για τις σύγχρονες µεθόδους επεξεργασίας και τελικής 
διάθεσης των απορριµµάτων και εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα. 

•••• Ενηµερώνεται για τις ενέργειες και συνεργάζεται µε τους αρµόδιους 
φορείς για την προώθηση ζητηµάτων επεξεργασίας και εναπόθεσης 
απορριµµάτων.  

• Αναζητά, σε συνεργασία µε αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες, αξιολογεί 
και αξιοποιεί προγράµµατα που αφορούν στο αντικείµενο του Τµήµατος.  

2. Τµήµα Κίνησης Οχηµάτων και Συντήρησης Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού 

Αντικείµενο του τµήµατος είναι ο προγραµµατισµός, ο έλεγχος της κίνησης 
και η συντήρηση των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου. 
Οι αρµοδιότητες του τµήµατος ανά τοµέα δράσης είναι: 
Α. Τοµέας κίνησης οχηµάτων 

• Εκδίδει τα δελτία κίνησης και εντολές πορείας 
• Εκδίδει δελτία εφοδιασµού σε καύσιµα 
• Τηρεί τα µητρώα των οχηµάτων και τα προβλεπόµενα από το νόµο 

βιβλία προµήθειας – κατανάλωσης καυσίµων και λιπαντικών 
• Εισηγείται και συντάσσει τις µελέτες σε συνεργασία µε το τµήµα 

προµηθειών για την προµήθεια καυσίµων, λιπαντικών, ελαστικών για 
τα οχήµατα και µηχανήµατα 

• Έχει την ευθύνη για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας, τελών 
κυκλοφορίας και χρήσης, για την ασφάλιση των οχηµάτων, για τον 
έλεγχο ΚΤΕΟ κλπ. 

Β. Τοµέας συντήρησης και επισκευών οχηµάτων – µηχανηµάτων 
• Εισηγείται για την προµήθεια οχηµάτων και µηχανηµάτων, των 

αναγκαίων εργαλείων, ανταλλακτικών κλπ. 
• Εισηγείται και συντάσσει τις µελέτες για την προµήθεια του ανωτέρω 

εξοπλισµού καθώς και τις µελέτες ανάθεσης εργασιών επισκευής – 
ανακατασκευής των οχηµάτων και µηχανηµάτων 

• Επιµελείται για την τακτική συντήρηση και επισκευή βλαβών όλων 
των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου προκειµένου να 
εξασφαλίζεται η διαθεσιµότητά τους, η καλή και ασφαλή λειτουργία 
τους 

• Τηρεί βιβλία συντήρησης – επισκευών οχηµάτων, φάκελο µε τα 
τεχνικά εγχειρίδια των οχηµάτων κλπ. 

Γ. Τοµέας επισκευής και τοποθέτησης κάδων 
• Επιµελείται για την επισκευή και συντήρηση κάδων 
• Εισηγείται για την προµήθεια νέων κάδων, ανταλλακτικών και υλικών 

απαραιτήτων για την επισκευή τους 
• Επιµελείται για την απόσυρση των κατεστραµµένων και την 

επανατοποθέτηση νέων ή επισκευασµένων 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ του ΠΟΛΙΤΗ 

∆ιευθυντής   
• Ελέγχει, µεριµνά, προγραµµατίζει και φροντίζει για την σωστή λειτουργία των 

τµηµάτων που υπάγονται στη ∆ιεύθυνσή του. 
• Συνεργάζεται µε τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων από τους οποίους 

ενηµερώνεται για την υπηρεσιακή κατάσταση των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης 
• Ενηµερώνει και συνεργάζεται µε τη ∆ηµοτική Αρχή για όλο το φάσµα των 

αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσής του. 
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• Παρίσταται στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής όταν υπάρχουν θέµατα στην ηµερήσια διάταξη της ∆ιεύθυνσής του. 

• Συγκαλεί κάθε εβδοµάδα σύσκεψη στελεχών της ∆ιεύθυνσης και 
συγκεντρώνει, σε τακτά χρονικά διαστήµατα τους υπαλλήλους, για 
προγραµµατισµό δράσης, αξιολόγηση ενεργειών και ενηµέρωση.  

 

1. Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

•••• Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που 
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων. 

•••• Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων τους 
από τις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε 
ειδικό πρωτόκολλο. ∆ιαθέτει για διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων 
κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Ν. 
2690/1999). 

•••• Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση 
που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά που 
δεν υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση, το ΚΕΠ τα αναζητά και τα 
παραλαµβάνει µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες, µετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών. 

•••• ∆ιαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην 
αρµόδια για τη διεκπεραίωση τους υπηρεσία, µε οποιονδήποτε 
πρόσφορο τρόπο. Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρµόδια 
υπηρεσία και πάλι στο ΚΕΠ υποβολής της αρχικής αίτησης, από το οποίο 
το παραλαµβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται από το ΚΕΠ στη 
διεύθυνση που έχει δηλωθεί µε συστηµένη επιστολή και µε 
αντικαταβολή.   

•••• Επικυρώνει διοικητικά έγγραφα. 

•••• Θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής. 

•••• Χορηγεί παράβολα και υπεύθυνες δηλώσεις. 

•••• Χορηγεί αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας µέσω ηλεκτρονικής 
διασύνδεσης µε το σύστηµα TAXIS. 

 
 

2. Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 

•••• Παραλαµβάνει τις αιτήσεις πολιτών που στέλνονται στο Τµήµα αυτό από 
την υπηρεσία, η διεκπεραίωση των οποίων εµπίπτει στις αρµοδιότητες 
του ∆ήµου ή της Νοµαρχίας, προωθεί τα αιτήµατα αυτά στις αρµόδιες 
για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες, παρακολουθεί τη διαδικασία 
διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόµιµων χρονικών προθεσµιών, 
παραλαµβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο ΚΕΠ της 
αρχικής υποβολής της αίτησης. 

•••• Τηρεί τα σχετικά µε τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόµενων 
αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία. 

•••• Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών 
για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

∆ιευθυντής  
• Ελέγχει, µεριµνά, προγραµµατίζει και φροντίζει για την σωστή λειτουργία των 

τµηµάτων που υπάγονται στη ∆ιεύθυνσή του. 
• Συνεργάζεται µε τους Προϊσταµένους των Τµηµάτων από τους οποίους 

ενηµερώνεται για την υπηρεσιακή κατάσταση των Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης 
• Ενηµερώνει και συνεργάζεται µε τη ∆ηµοτική Αρχή για όλο το φάσµα των 

αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσής του. 

• Παρίσταται στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής όταν υπάρχουν θέµατα στην ηµερήσια διάταξη της ∆ιεύθυνσής του. 

• Συγκαλεί κάθε εβδοµάδα σύσκεψη στελεχών της ∆ιεύθυνσης και 
συγκεντρώνει, σε τακτά χρονικά διαστήµατα τους υπαλλήλους, για 
προγραµµατισµό δράσης, αξιολόγηση ενεργειών και ενηµέρωση.  

 

1. Τµήµα Αστυνόµευσης και Φύλαξης 

•••• Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην ύδρευση, στην 
άρδευση και στην αποχέτευση οι οποίες προβλέπονται, από την κείµενη 
νοµοθεσία, τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές 
και κοινοτικές αρχές, καθώς και τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου 
της δηµοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης. 

•••• Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται από την κείµενη 
νοµοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι 
δηµοτικές και κοινοτικές αρχές, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, 
των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων 
και εφαρµόζει τις διατάξεις που προβλέπονται σε περίπτωση κατάληψής 
τους. 

•••• Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους 
χώρους, της εδαφικής περιφέρειας του δήµου και γενικότερα την τήρηση 
των κανόνων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και τις τοπικές 
κανονιστικές αποφάσεις, τις οποίες εκδίδουν οι δηµοτικές και κοινοτικές 
αρχές, για την αναβάθµιση της αισθητικής εικόνας της πόλης, των τοπικών 
διαµερισµάτων και των οικισµών. 

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

•••• Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των 
πεζών, στη στάση και στάθµευση των οχηµάτων, στην επιβολή των 
διοικητικών µέτρων του άρθρου 103 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει για την 
παράνοµη στάθµευση των οχηµάτων, καθώς και στην εφαρµογή των 
διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους 
πεζόδροµους, τις πλατείες, τα πεζοδρόµια και γενικά σε χώρους που δεν 
προορίζονται για τέτοια χρήση, καθώς 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 
άσκησή τους επιλαµβάνονται η ∆ηµοτική Αστυνοµία και η Ελληνική 
Αστυνοµία ή και το Λιµενικό Σώµα, ταυτόχρονα, τον συντονισµό έχει η 
Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα, κατά περίπτωση. 

•••• Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στη ρύθµιση της 
κυκλοφορίας µε υποδείξεις και σήµατα των τροχονόµων στο δηµοτικό οδικό 
δίκτυο και στα τµήµατα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου που διέρχονται 
µέσα από κατοικηµένες περιοχές. Η αρµοδιότητα αυτή εξακολουθεί να 
ασκείται παραλλήλως και κατά περίπτωση, από την Ελληνική Αστυνοµία 
(ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιµενικό Σώµα. Όταν κατά την άσκησή της επιλαµβάνονται 
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η ∆ηµοτική Αστυνοµία και η Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα, 
ταυτόχρονα, τον συντονισµό έχει η Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα 
κατά περίπτωση. 

•••• Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν τα εγκαταλελειµµένα 
οχήµατα. 

•••• Ελέγχει την τήρηση διατάξεων, που αφορούν τους οργανωµένους από τους 
δήµους και κοινότητες χώρους προσωρινής εγκατάστασης µετακινούµενων 
πληθυσµιακών οµάδων. 

•••• Ελέγχει την εφαρµογή των µέτρων, που λαµβάνονται από τις δηµοτικές και 
κοινοτικές αρχές για δραστηριότητες και καταστάσεις που εγκυµονούν 
κινδύνους για την ζωή και την περιουσία των κατοίκων και ειδικότερα από 
τις επικίνδυνες οικοδοµές, καθώς και των κανόνων που τίθεται από αυτά για 
την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες. 

•••• Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στο Γενικό Οικοδοµικό 
Κανονισµό. 

•••• Ελέγχει την τήρηση των µέτρων για την προστασία των µουσείων, 
µνηµείων, σπηλαίων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής του 
δήµου ή της κοινότητας και των εγκαταστάσεων αυτών, που λαµβάνουν οι 
οικείες δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ή προβλέπονται από την κείµενη 
νοµοθεσία. 

•••• Συµµετέχει στην εφαρµογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας. 

•••• Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς. 

•••• 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.  

•••• Προστατεύει τη δηµοτική περιουσία, τις µονάδες εκπαίδευσης (µε την 
υποστήριξη των σχολικών φυλάκων) και τις λοιπές εγκαταστάσεις. 

•••• ∆ιενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται 
για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του δήµου ή της 
κοινότητας και, ιδίως, διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την 
έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης 
µόνιµης κατοικίας. 

•••• Το προσωπικό της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας παρευρίσκεται σε εορτές και άλλες 
εκδηλώσεις που διοργανώνει ή συµµετέχει ο οικείος ∆ήµος ή Κοινότητα. 

2. Τµήµα Ελέγχων και Τήρησης λειτουργίας Επιτηδευµατιών και 
Επιχειρήσεων 

•••• Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία 
και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δηµοτικές και 
κοινοτικές αρχές, για τη χρήση και λειτουργία των δηµοτικών και κοινοτικών 
αγορών, των εµποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των 
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων. 

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

•••• 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 
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τεθεί µε τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από τις δηµοτικές και κοινοτικές 
αρχές. 

•••• 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 και 
κοινοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη µέτρων ασφαλείας και 
υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται. 

•••• Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία παιδότοπων. 

•••• Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις, που αφορούν στη λειτουργία καταστηµάτων 
και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι 
δηµοτικές και κοινοτικές αρχές. 

•••• Αφαιρεί την άδεια οικοδοµής για οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές στο 
Ι.Κ.Α. 

•••• Επιµελείται της επίδοσης πάσης φύσεως εγγράφων του οικείου ∆ήµου ή 
άλλων ∆ηµοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου ∆ήµου. 

Τοµέας Έκδοσης Αδειών Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος. 

Υποστηρίζει τις διοικητικές διαδικασίες και τις γνωµοδοτήσεις, που σχετίζονται 
µε τις εξής αρµοδιότητες του ∆ήµου. 

(1) Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστηµάτων 
και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από 
υγειονοµικές διατάξεις. 

(2) Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και αδειών 
λειτουργίας και εκµετάλλευσης περιπτέρων και κυλικείων εντός 
κοινοχρήστων χώρων. 

(3) Χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων, 
κινηµατογράφων και παρεµφερών επιχειρήσεων, που προβλέπονται 
από τους Α.Ν. 445/1937 και 446/1937. 

(4) Χορήγηση των αδειών λειτουργίας µουσικής σε δηµόσια κέντρα, που 
προβλέπονται από αστυνοµικές διατάξεις και χορηγούνται σύµφωνα 
µε την Α5/3010/85 υγειονοµική διάταξη. 

(5) Χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών 
παιχνίων, που προβλέπονται από αστυνοµικές διατάξεις και δεν 
υπάγονται στις διατάξεις του ν.2000/1991. 

(6) Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε παραβάτες των όρων λειτουργίας 
των καταστηµάτων (προσωρινή ή οριστική ανάκληση άδειας ή 
σφράγιση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις). 

(7) Μεριµνά για την έκδοση και εκτέλεση διοικητικών πράξεων σφράγισης 
των καταστηµάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν χωρίς άδεια η 
οποία εκδίδεται από τις υπηρεσίες του ∆ήµου.  

(8) Χορήγηση των αδειών λειτουργίας καταστηµάτων εκµισθώσεως 
ποδηλάτων και  µοτοποδηλάτων κάτω των 50 cc, που χορηγούνται 
σύµφωνα   µε τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 19  και 11 του Ν. 
2647/98 (ΦΕΚ 237/Α'/22-10-98) και της 1023/2/34α/9-3-1994 (ΦΕΚ 
178/Β’/17-3-1994) Αστυνοµικής ∆ιάταξης.  

(9) Χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος, από 
πρόσωπα που κατέχουν πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλµατος 
εκδιδοµένου επ' αµοιβή προσώπου, σύµφωνα, µε τις διατάξεις του Ν. 
2734/99 (ΦΕΚ 161/Α'/5-8-1999) και της  Υπουργικής Απόφασης µε 
αριθ. Τ.Τ. 9946/10-3-2000 (ΦΕΚ 351/Β'/17-3-2000).  
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(10) Χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του αρθ. 18 παρ. 5 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α’/8-
10-2001),  και της  Κ.Υ.Α. 36873/2-7-2007 (ΦΕΚ 1364/Β΄/2-8-
2007). 

(11) Χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχηµάτων, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 14119/22-4-2002 (ΦΕΚ 535/30-4-2002) 
απόφασης, Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης.  

(12) Χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Εργαστηρίων 
∆ερµατοστιξίας (Τατουάζ), σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ1γ/Γ.Π. οικ. 
21172/27-2-2003 (ΦΕΚ 306/14-3-2003) απόφασης Υπουργού Υγείας 
και Πρόνοιας.  

(13) Χορήγηση των αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς 
υπηρεσιών διαδικτύου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 
3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α’/30-7-2002), όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 25 του Ν. 3148/2003 (ΦΕΚ 136/Α’/5-6-2003) και της  Κ.Υ.Α. 
1107414/1491/Τ.& Ε.Φ./26-11-2003 (ΦΕΚ 1827/Β’/8-12-2003).  

(14) Χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σε µετασκευασµένα 
µεταφορικά µέσα, (αυτοκίνητα, τραίνα, αεροπλάνα κ.λ.π.), σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της µε αριθ. 87539/19-7-2006 (ΦΕΚ 1086/Β΄/9-8-
2006), απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

ΑΡΘΡΟ 4
ο
  

ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Όλα τα Γραφεία και Τµήµατα των υπηρεσιών του ∆ήµου,  µε τη χρήση του µηχανογραφικού 
εξοπλισµού τους,  χειρίζονται τις αντίστοιχες εφαρµογές,  για διευκόλυνση και αύξηση της 
απόδοσης της εργασίας µε στόχο την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του ∆ήµου και των 
δηµοτών.  

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  

ΚΑΤΑΝΟΜΗ-ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

Για τα θέµατα που αφορούν προσλήψεις προσωπικού, τοποθετήσεις προϊσταµένων, 
µετακινήσεις, µετατάξεις όπως και θέµατα αποδοχών του προσωπικού του ∆ήµου έχουν 
εφαρµογή οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που αφορούν το προσωπικό των ΟΤΑ. 
Η κατανοµή του προσωπικού στις ∆ιευθύνσεις και τα Τµήµατα που προβλέπονται στον 
παρόντα οργανισµό, γίνεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου αναλόγως των αναγκών όλων των 
υπηρεσιών του δήµου, των προσόντων των υπαλλήλων, της εµπειρίας και των γνώσεων 
αυτών σε ειδικά αντικείµενα.  
∆ιευθυντές και Προϊστάµενοι Τµηµάτων ορίζονται πάντα µε απόφαση του ∆ηµάρχου, 
κρινόµενοι από το αρµόδιο Υπηρεσιακό Συµβούλιο εφαρµοζοµένων των διατάξεων που 
ισχύουν κάθε φορά. 

ΑΡΘΡΟ 6
ο 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ 

Η γενική περιγραφή των αρµοδιοτήτων των επί µέρους υπηρεσιών αποτελεί το βασικό 
πλαίσιο λειτουργίας τους. Λεπτοµερέστερες περιγραφές αρµοδιοτήτων, µπορούν να γίνουν 
µε τη σύνταξη κανονισµών ή εγχειριδίων λειτουργίας των διοικητικών µονάδων, στο 
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πλαίσιο της πιστοποίησης των κρίσιµων διαδικασιών µεταξύ όλων των υπηρεσιών του 
∆ήµου. 
Οι θέσεις εργασίας κάθε διοικητικής ενότητας µε τις ανάλογες περιγραφές εργασίας, η 

εσωτερική κατανοµή αντικειµένων και η ανάθεση αρµοδιοτήτων στο προσωπικό του ∆ήµου, 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη εσωτερική διαδικασία διοίκησης ή λειτουργίας του ∆ήµου, 

ορίζονται µε αποφάσεις του ∆ηµάρχου στο πλαίσιο ενός ενιαίου, κωδικοποιηµένου και 

τακτικά αναθεωρούµενου κανονισµού λειτουργίας της κάθε υπηρεσίας του ∆ήµου. 
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 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
  

ΤΑΚΤΙΚΕΣ  ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ  ΜΕ   ΣΧΕΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  ∆ΙΚΑΙΟΥ 

 
7. Οι θέσεις των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών εντάσσονται και 

κατατάσσονται ενιαία σε βαθµούς όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις εξελισσόµενες ακωλύτως από τον εισαγωγικό 
έως και τον καταληκτικό βαθµό κάθε κατηγορίας. 

8. Τα προσόντα διορισµού των θέσεων είναι τα οριζόµενα στις εκάστοτε 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις, κατά όµοιο δε τρόπο θα ορίζεται τυχόν 
απαίτηση πρόσθετων προσόντων και ειδικεύσεων στις εκάστοτε προκηρύξεις 
για πλήρωση των θέσεων. 

9. Η ιεραρχία του προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, έχει ως 
εξής: 

1. Ενας (1) ∆ιευθυντής 
2. Ενας (1) Υποδιευθυντής 
3. ∆ύο (2) Τµηµατάρχες Α΄ 
4. ∆ύο (2) Τµηµατάρχες Β΄ 
5. Τέσσερις (4) Επόπτες 
6. Οκτώ θέσεις (8) ∆ηµοτικοί Αστυνόµοι   

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑ∆Ο 

Οι θέσεις του προσωπικού, κατανέµονται ανά κατηγορία και κλάδο ως εξής : 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
(Προσωπικό Ειδικών θέσεων µε σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου  Αρθρων 161, 163, και 165 του 
Ν3584/2007.) 

Περιγραφή Θέσεις 

Μετακλητός Γενικός Γραµµατέας 1 

Προσωπικό Ειδικών θέσεων 6 

∆ικηγόροι µε σχέση εντολής 3 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 10 

  
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

ΠΕ1 ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 20 

ΠΕ  Οικονοµικού - Λογιστικού 5 
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ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 8 

ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων 6 

ΠΕ5 
Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών, Μηχ/γων - Ηλεκ/γων Μηχανικών 

5 

ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών 5 

ΠΕ7 Χηµικών Μηχανικών 1 

ΠΕ9 Γεωπόνων 4 

ΠΕ Πληροφορικής 3 

ΠΕ14 ∆ασολόγων 1 

ΠΕ16 Συγκοινωνιολόγων 1 

ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 3 

ΠΕ Χωροταξίας & Περιφ. Ανάπτυξης 2 

ΠΕ Περιβαλλοντολόγων 1 

ΠΕ Μηχαν. Παραγ. & ∆ιοίκησης 2 

ΠΕ Πολεοδόµων 1 

ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων 3 

ΠΕ Τεχνικός ∆ιασφάλισης Ποιότητας 1 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ : 72 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ 

ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών 1 

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 11 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 5 

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 3 

ΤΕ Τεχνίτης Τροχοφόρων Οχηµάτων 2 

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 6 

ΤΕ11 Εποπτών ∆ηµόσιας  Υγείας 1 

ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπονίας 4 

ΤΕ Αρχιτεκτονικής τοπίου 1 

ΤΕ17 Λογιστικών ∆ιοικητικών 7 

ΤΕ Πληροφορικής 2 

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης 10 

ΤΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 2 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ : 55 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆Ε 

∆Ε1 ∆ιοικητικών 57 

∆Ε ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων 1 

∆Ε2 Εποπτών Καθαριότητας 4 
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∆Ε5 Εργοδηγών 9 

∆Ε6 Σχεδιαστών 1 

∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 13 

∆Ε26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 6 

∆Ε27 Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων 2 

∆Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων 15 

∆Ε29 Οδηγών 30 

∆Ε30 Τεχνιτών γενικά 6 

∆Ε30 Ηλεκτροτεχνιτών   11 

∆Ε30 Υδραυλικών 4 

∆Ε30 Σιδηρουργών 3 

∆Ε30 Τεχνιτών Συντηρητών 2 

∆Ε30 Τεχνιτών Συντηρητών Κάδων Καθαριότητας 2 

∆Ε30 Ξυλουργών 2 

∆Ε35 ∆ενδροκηπουρών 10 

∆Ε Προσωπικού ΗΥ ή Πληροφορικής 6 

∆Ε Σχεδιαστών µε ΗΥ 2 

∆Ε Τεχνικός ΗΥ & ∆ικτύων 2 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε : 188 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ 

ΥΕ01 Κλητήρων 3 

ΥΕ16 Εργατών Κήπων 8 

ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας 72 

ΥΕ16 Καθαριστών / καθαριστριών 2 

ΥΕ16 Εργατών Νεκροταφείου 5 

ΥΕ16 Εργατών έργων 11 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ : 101 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 416 
 

Οι προσωρινές θέσεις του προσωπικού (οι οποίες κενούµενες µε οποιονδήποτε τρόπο, 
καταργούνται), κατανέµονται ανά εργασιακή σχέση ως εξής : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ  

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΤΕ Εργοδηγών 8 

∆Ε2 Εποπτών Καθαριότητας 1 

  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ : 9 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
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(Ν. 1476/84, Ν.1735/87, ∆ΙΠΙ∆/Φ42/24/11440/31-12-86, ∆ΙΠΙ∆/Φ24/63/11056/31-8-87, Ν.1874/90, 

Ν.2503/97, Ν.2738/99, Ν. 3106/2003) 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 7 

ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 2 

ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων 2 

ΠΕ Πληροφορικής 1 

  ΣΥΝΟΛΟ : 12 

ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών 1 

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 4 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 2 

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1 

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 3 

ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπονίας 1 

ΤΕ17 Λογιστικών ∆ιοικητικών 3 

ΤΕ Πληροφορικής 1 

  ΣΥΝΟΛΟ : 16 

∆Ε1 ∆ιοικητικών 6 

∆Ε5 Εργοδηγών 7 

∆Ε6 Σχεδιαστών 2 

∆Ε26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 4 

∆Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων 4 

∆Ε29 Οδηγών 12 

∆Ε30 Τεχνιτών γενικά 10 

∆Ε30 Ηλεκτροτεχνιτών   7 

∆Ε30 Υδραυλικών 2 

∆Ε30 Σιδηρουργών 2 

∆Ε35 ∆ενδροκηπουρών 1 

  ΣΥΝΟΛΟ : 57 

ΥΕ01 Κλητήρων 1 

ΥΕ16 Εργατών Κήπων 2 

ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας 17 

ΥΕ16 Καθαριστών / καθαριστριών 1 

ΥΕ16 Εργατών Νεκροταφείου 2 

ΥΕ16 Εργατών έργων 5 

  ΣΥΝΟΛΟ : 28 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 113 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
(Ν.1476/84, Ν.1874/90, Ν.2130/93, Ν.2508/97, που καλύπτονται από προσωπικό που κατετάγη σε θέσεις 

αορίστου χρόνου) 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
  

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

∆Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων 1 

∆Ε29 Οδηγών 3 

∆Ε30 Τεχνιτών γενικά 1 

∆Ε30 Ξυλουργών 1 

  ΣΥΝΟΛΟ : 6 

ΥΕ16 Εργατών καθαριότητας 9 

ΥΕ16 Εργατών έργων 1 

  ΣΥΝΟΛΟ : 10 
      

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

16 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ Π∆ 164/2004 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ/ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 2 

  ΣΥΝΟΛΟ : 2 

      

ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών 1 

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 2 

ΤΕ17 Λογιστικών ∆ιοικητικών 1 

  ΣΥΝΟΛΟ : 4 

      

∆Ε1 ∆ιοικητικών 9 

∆Ε Προσωπικού ΗΥ ή Πληροφορικής 1 

∆Ε Σχολικών Φυλάκων 32 

∆Ε Νοσηλευτριών 1 

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 1 

  ΣΥΝΟΛΟ : 44 

      

      

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 50 
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ΑΡΘΡΟ 9
ο
  

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

Οι προσωρινές θέσεις  που υπάρχουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος οργανισµού και 
καλύπτονται από υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου, 
καταργούνται όταν κενωθούν µε οποιονδήποτε τρόπο.  
Επίσης καταργούνται οι προσωρινοί κλάδοι καθώς και οι θέσεις αυτών, όταν κενωθούν µε 
οποιονδήποτε τρόπο.  

ΑΡΘΡΟ 10
ο
  

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Οι µόνιµοι υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος 
οργανισµού, κατατάσσονται αυτοδίκαια µε το βαθµό που κατέχουν στους αντίστοιχους 
κλάδους.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  

ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

Από τις προβλεπόµενες για κάθε κλάδο οργανικές θέσεις δεν καλύπτεται αριθµός θέσεων 
ίσος µε τον αριθµό των υπαλλήλων, ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Πίνακας 3) και Ιδιωτικού ∆ικαίου 
(Πίνακας 4), που υπηρετούν κάθε φορά σε προσωρινές θέσεις του οικείου κλάδου ή σε 
προσωρινές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας.  

ΑΡΘΡΟ 12
ο
  

ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (άρθρου 18 παρ. 12 του Ν.2503/1997) 

     ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΡΙΘ. ΘΕΣΕΩΝ 

- -  Οδηγοί αυτοκινήτων 10 

   Χειριστές µηχανηµάτων  10 

   Χειριστές γερανογέφυρας 4 

   Εργάτες καθαριότητας 30 

   Εργάτες πρασίνου 20 

   Πυροφύλακες 10 

   Φύλακες χώρων διάθεσης απορριµµάτων 10 

  Ναυαγοσώστες 12 

   Ηλεκτροτεχνίτες 4 

   Μηχανοτεχνίτες  4 

  ΣΥΝΟΛΟ  114 
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ΑΡΘΡΟ 13
ο
  

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

Η επιλογή των προϊσταµένων των κατά περίπτωση οργανικών µονάδων, θα γίνεται κατά τις 
διαδικασίες που ορίζονται από το Ν3584/07 (Κώδικας Κατάστασης Κοινοτικών Υπαλλήλων, 
άρθρα 87, 88, 89, 99, κ.λ.π.), από τους κλάδους που καθορίζονται στον παρόντα Ο.Ε.Υ. ως 
ο πίνακας που ακολουθεί : 
 

α/α ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΚΛΑ∆ΟΣ/ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ όλων των κατηγοριών 

1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού 

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

1.1 Τµήµα ∆ιοίκησης και 
Προσωπικού 

ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού 

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

∆Ε1 ∆ιοικητικού 

1.2 Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού 

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

∆Ε1 ∆ιοικητικού 

1.3 Τµήµα Ληξιαρχείου ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού 

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

∆Ε1 ∆ιοικητικού 

1.4 Τµήµα Νέων Τεχνολογιών και 
Πληροφορικής 

ΠΕ11 Πληροφορικής 

ΤΕ19 Πληροφορικής 

∆Ε Προσωπικού Η/Υ 

1.5 Τµήµα ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης Συλλογικών 

Οργάνων 

ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού 

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

∆Ε1 ∆ιοικητικού 

2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

ΠΕ Οικονοµικού-Λογιστικού 

ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού 

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

2.1 Τµήµα Λογιστηρίου ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

ΠΕ Οικονοµικού-Λογιστικού 

ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού 

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

∆Ε1 ∆ιοικητικού 

2.2 Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

ΠΕ Οικονοµικού-Λογιστικού 

ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού 

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

∆Ε1 ∆ιοικητικού 

2.3 Τµήµα ∆ιαχείρισης 
Κοιµητηρίων και ∆ηµοτικής 

ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

ΠΕ Οικονοµικού-Λογιστικού 
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Περιουσίας ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού 

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

∆Ε1 ∆ιοικητικού 

2.4 Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

ΠΕ Οικονοµικού-Λογιστικού 

ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού 

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

∆Ε1 ∆ιοικητικού 

2.5 Τµήµα Προµηθειών και 
Αποθήκης 

ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

ΠΕ Οικονοµικού-Λογιστικού 

ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού 

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

∆Ε1 ∆ιοικητικού 

3. 
1. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

ΠΕ Οικονοµικού-Λογιστικού 

ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 

ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων 

ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΠΕ5 Μηχ/γων Ηλ/γων Μηχανικών 

ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών 

ΠΕ7 Χηµικών Μηχανικών 

ΠΕ9 Γεωπόνων 

ΠΕ11 Πληροφορικής 

ΠΕ14 ∆ασολόγων 

ΠΕ16 Συγκοινωνιολόγων 

ΠΕ Περιβάλλοντος 

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού 

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

3.1 Τµήµα Προγραµµατισµού ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

ΠΕ Οικονοµικού-Λογιστικού 

ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 

ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων 

ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΠΕ5 Μηχ/γων Ηλ/γων Μηχανικών 

ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών 

ΠΕ7 Χηµικών Μηχανικών 

ΠΕ9 Γεωπόνων 

ΠΕ11 Πληροφορικής 

ΠΕ14 ∆ασολόγων 

ΠΕ16 Συγκοινωνιολόγων 

ΠΕ Περιβάλλοντος 

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 
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ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού 

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

∆Ε1 ∆ιοικητικού 

3.2 Τµήµα ∆ιαχείρισης 
∆ιαγωνισµών και Συµβάσεων 

ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

ΠΕ Οικονοµικού-Λογιστικού 

ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 

ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων 

ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΠΕ5 Μηχ/γων Ηλ/γων Μηχανικών 

ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών 

ΠΕ7 Χηµικών Μηχανικών 

ΠΕ9 Γεωπόνων 

ΠΕ11 Πληροφορικής 

ΠΕ14 ∆ασολόγων 

ΠΕ16 Συγκοινωνιολόγων 

ΠΕ Περιβάλλοντος 

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού 

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

∆Ε1 ∆ιοικητικού 

3.3 Τµήµα Ανάπτυξης και 
Ευρωπαϊκών Θεµάτων 

ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

ΠΕ Οικονοµικού-Λογιστικού 

ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 

ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων 

ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΠΕ5 Μηχ/γων Ηλ/γων Μηχανικών 

ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών 

ΠΕ7 Χηµικών Μηχανικών 

ΠΕ9 Γεωπόνων 

ΠΕ11 Πληροφορικής 

ΠΕ14 ∆ασολόγων 

ΠΕ16 Συγκοινωνιολόγων 

ΠΕ Περιβάλλοντος 

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού 

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

∆Ε1 ∆ιοικητικού 

4. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 

ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων 
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ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΠΕ5 Μηχ/γων Ηλ/γων Μηχανικών 

ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών 

ΠΕ16 Συγκοινωνιολόγων 

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

4.1 Τµήµα Μελετών ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 

ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων 

ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΠΕ5 Μηχ/γων Ηλ/γων Μηχανικών 

ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών 

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

4.2 Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και 

Κυκλοφοριακών Θεµάτων 

ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΠΕ5 Μηχ/γων Ηλ/γων Μηχανικών 

ΠΕ16 Συγκοινωνιολόγων 

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΤΕ Εργοδηγών 

∆Ε5 Εργοδηγών  

4.3 Τµήµα Εκτέλεσης Έργων και 
Συντήρησης Υποδοµών 

ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 

ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων 

ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΠΕ5 Μηχ/γων Ηλ/γων Μηχανικών 

ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών 

ΠΕ16 Συγκοινωνιολόγων 

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

ΤΕ Εργοδηγών 

∆Ε5 Εργοδηγών 

4.4 Τµήµα Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού και Εφαρµογών 

ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 

ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων 

ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών 

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 

ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 

5. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕ9 Γεωπόνων 

ΠΕ14 ∆ασολόγων 

ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπονίας 
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5.1 Τµήµα Γεωτεχνικών Έργων ΠΕ9 Γεωπόνων 

ΠΕ14 ∆ασολόγων 

ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπονίας 

∆Ε35 ∆ενδροκηπουρών 

5.2 Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου 
και ∆ιαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος 

ΠΕ9 Γεωπόνων 

ΠΕ14 ∆ασολόγων 

ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπονίας 

∆Ε35 ∆ενδροκηπουρών 

6. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού 

ΠΕ Οικονοµικού 

ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 

ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων 

ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΠΕ5 Μηχ/γων Ηλ/γων Μηχανικών 

ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών 

ΠΕ7 Χηµικών Μηχανικών 

ΠΕ9 Γεωπόνων 

ΠΕ11 Πληροφορικής 

ΠΕ14 ∆ασολόγων 

ΠΕ16 Συγκοινωνιολόγων 

ΠΕ Περιβάλλοντος 

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

6.1 Τµήµα Αποκοµιδής και 
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 

ΠΕ7 Χηµικών Μηχανικών 

ΠΕ9 Γεωπόνων 

ΠΕ14 ∆ασολόγων 

ΠΕ Περιβάλλοντος 

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

∆Ε2 Εποπτών Καθαριότητας 

6.2 Τµήµα Κίνησης Οχηµάτων και 
Συντήρησης Μηχανολογικού 

Εξοπλισµού 

ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΠΕ5 Μηχ/γων Ηλ/γων Μηχανικών 

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

7. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ του 
ΠΟΛΙΤΗ 

ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

ΠΕ Οικονοµικού-Λογιστικού 

ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού 

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

7.1 Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

ΠΕ Οικονοµικού-Λογιστικού 

ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού 

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

∆Ε1 ∆ιοικητικού 

7.2 Τµήµα Εσωτερικής 
Ανταπόκρισης 

ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

ΠΕ Οικονοµικού-Λογιστικού 

ΤΕ17 ∆ιοικητικού Λογιστικού 

ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
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∆Ε1 ∆ιοικητικού 

8. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

ΤΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

8.1 Τµήµα Αστυνόµευσης και 
Φύλαξης 

ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

ΤΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

8.2 Τµήµα Ελέγχων και Τήρησης 
Λειτουργίας Επιτηδευµατιών 

και Επιχειρήσεων 

ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

ΤΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

∆Ε ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

Η σειρά αναφοράς κάθε κλάδου στην ίδια κατηγορία που σηµειώνεται πιο πάνω είναι απλώς 
αριθµητική και δεν υπονοεί σειρά προτεραιότητας. Κάθε κλάδος νοείται ότι περιλαµβάνει 
όλες τις ειδικότητες που είναι ισότιµες ως προς τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα.  

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων των προϊσταµένων λόγω µη 
ύπαρξης υπαλλήλων των κλάδων που αναφέρονται, τότε δύναται να τοποθετηθούν 
προσωρινά ως προϊστάµενοι και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

Η επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας του άρθρου 7, παρ. 3, διενεργείται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των παρ. 2 και 6 του άρθρου 8 του Ν3731/2008, όπως ισχύουν κάθε φορά. Τα 
κριτήρια για το σχηµατισµό της κρίσης είναι αυτά που αναφέρονται στις διατάξεις των παρ. 
2,3 του άρθρου 9 του Ν3731/2008, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

Η επιλογή προϊσταµένων των οργανικών µονάδων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
διενεργείται µε τη διαδικασία των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 10 του Ν3731/2008. 
Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του πιο πάνω νόµου η επιλογή στις 
θέσεις της ιεραρχίας του άρθρου 7, παρ. 3, γίνεται µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
16 του ίδιου νόµου. 
 

  

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 
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 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 14. Λαγανάκος Γεώργιος  

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 19. Οικονοµάκου Μαρία 

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 23 Ιανουαρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


