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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 35114/31947

  Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Σπάτων−Αρτέμιδος Ν. Αττικής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις του άρθ. 280 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτο−

νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρω μένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρ. 97 του Ν.3852/10 σχετικά με 
τις Υπηρεσιακές Μονάδες των Δήμων που συνιστώνται 
με τον εν λόγω Νόμο.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 87, 88, 89, 90 και 99 του 
Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007) και τις 
διατάξεις του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής 
Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/Α΄/ 23.12.2008).

6. Την αριθ. 159/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου 
του Δήμου Σπάτων−Αρτέμιδος περί έγκρισης του Οργανι−
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

7. Τη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμ βου λίου, 
που διατυπώθηκε στο αριθ. 11/18−8−2011 πρακτικό του.

8. Την αριθ. 3943/1690/9−2−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 
597/Β΄/15−04−2011) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνεται η αριθ. 159/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Σπάτων−Αρτέμιδος περί έγκρι σης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο οποίος κωδικοποι−
είται ως εξής:

ΜΕΡΟΣ 1
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Άρθρο 1
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗ−
ΜΑΡΧΟ

1. Γενικός Γραμματέας
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνερ−

γατών, Ειδικών Συνεργατών και Τεχνικών Συμβούλων
4. Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
5. Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
6. Νομική Υπηρεσία
7. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικών Οργά νων
8. Αυτοτελές Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
9. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
• Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
• Γραφείο Αστυνόμευσης
Β) ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
α) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
• Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης
• Γραφείο Μητρώων Αρρένων και Στρατολογίας
• Γραφείο Ληξιαρχείου
β) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
• Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
• Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού
• Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων γ) Τμή−

μα Διοικητικής Μέριμνας
• Γραφείο Πρωτοκόλλου
• Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη
• Γραφείο Καθαριότητας, Φύλαξης και Συντήρησης Κτι−

ριακών Υποδομών
2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
• Γραφείο Προϋπολογισμού − Απολογισμού
• Γραφείο Εκκαθάρισης και Εντολής Δαπανών
• Γραφείο Μισθοδοσίας Προσωπικού
• Γραφείο Εφαρμογής Διπλογραφικού Λογιστικού Συ−

στήματος
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β) Τμήμα Προμηθειών
• Γραφείο Οργάνωσης και Διεκπεραίωσης Διαδικασιών 

Προμηθειών
• Γραφείο Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών
3. Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας
α) Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Κληροδοτημάτων
• Γραφείο Εσόδων
• Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων 

β) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
• Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης και Πληρωμών
• Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης Νομικών Προσώ πων
• Γραφείο Είσπραξης Εσόδων
γ) Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δρα−

στηριοτήτων
• Γραφείο Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και 

Προστασίας Καταναλωτή
• Γραφείο Χορήγησης Αδειών Εμπορικών και Γενικών 

Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
4. Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
α) Τμήμα Κ.Ε.Π. Δημοτικής Ενότητας Σπάτων
• Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών
• Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης
— Παρατήρηση: Το δεύτερο Τμήμα της Διεύθυνσης ανα−

φέρεται στις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
5. Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
α) Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προ−

στασίας
• Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας και Προνοιακών Επι−

δομάτων
• Γραφείο Εποπτείας και Ελέγχου
• Γραφείο Ευπαθών Ομάδων και ΑΜΕΑ
• Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένω−

σης
β) Τμήμα Προάσπισης και Προαγωγής της Υγείας
• Γραφείο Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
• Γραφείο Παροχής Ιατρικών και Νοσηλευτικών Υπη−

ρεσιών
• Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής
γ) Τμήμα Προστασίας Οικογένειας, Παιδιού και Νεο λαίας 

και Παιδείας
• Γραφείο Προστασίας Οικογένειας και Παιδιού
• Γραφείο Νεολαίας−Πολιτισμού και Αθλητισμού
• Γραφείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης
• Γραφείο Τοπικού Συμβουλίου κατά της Ήπιας Εγκλη−

ματικότητας
δ) Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας
• Γραφείο Κοινωνικής Φροντίδας Ηλικιωμένων
• Γραφείο Υγειονομικών Υπηρεσιών
6. Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής 

Απασχόλησης
α) Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απα−

σχόλησης Δημοτικής Ενότητας Σπάτων
• Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας
• Γραφείο Προσχολικής Αγωγής
• Γραφείο Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης 

(ΚΔΑΠ) 
— Παρατήρηση: Το δεύτερο Τμήμα της Διεύθυνσης ανα−

φέρεται στις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
7. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληρο−

φορικής και Διαφάνειας
α) Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορι κής 

και Διαφάνειας
• Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Διαχεί−

ρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
• Γραφείο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοι νω−

νιών

• Γραφείο Διαφάνειας
γ) Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
• Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας
• Γραφείο Απασχόλησης−Ευρέσεως Εργασίας
• Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης
8. Διεύθυνση Πολεοδομίας
α) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
• Γραφείο Ελέγχου Οικοδομικών Αδειών
• Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
β) Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Χωροταξίας γ) 

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
9. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
α) Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών
β) Τμήμα Συγκοινωνιών Εγκαταστάσεων και Αδειών Με−

ταφορών
• Γραφείο Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας
• Γραφείο Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών
γ) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
δ) Τμήμα Υδραυλικών και Αποχετευτικών Έργων
10. Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής 

Προστασίας
α) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
• Γραφείο Περιβάλλοντος
• Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
β) Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου, Κοιμητηρίων και Παι−

δικών χαρών
• Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου
• Γραφείο Συντήρησης Κοιμητηρίων
• Γραφείο Συντήρησης Παιδικών Χαρών
11. Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
α) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώ σιμων 

Υλικών
β) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

Άρθρο 2
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Τμήμα Κ.Ε.Π Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος
• Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών
• Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης
2. Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων
• Γραφείο Δημοτολογίου
• Γραφείο Ληξιαρχείου
• Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού
3. Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
• Γραφείο Καθαριότητας
• Γραφείο Ανακύκλωσης
4. Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απα−

σχόλησης Δημοτικής Ενότητας
Αρτέμιδος
• Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας
• Γραφείο Προσχολικής Αγωγής
• Γραφείο Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης 

(ΚΔΑΠ) 
5. Γραφείο Υδραυλικών και Αποχετευτικών Έργων
6. Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
7. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
8. Γραφείο Περιβάλλοντος και Πρασίνου
9. Γραφείο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινω−

νιών
10. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
11. Γραφείο Κοινωνικών Θεμάτων
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες υπάγονται διοικητικά σε 

αντίστοιχες Οργανικές Μονάδες (τα Τμήματα στις Διευ−
θύνσεις και τα Γραφεία στα Τμήματα) και λειτουργούν 
στην Δημοτική Ενότητα που δεν είναι εγκατεστημένη η 
Οργανική Μονάδα στην οποία υπάγονται.

ΜΕΡΟΣ 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ−
ΣΙΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΑΡΧΟ

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το Δήμαρχο στα 
διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότη−
τες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του. Οι 
αρμο διότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισμό των 
δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απο−
τελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων 
και προγραμμάτων, που αποφασίζονται από τα πολιτικά 
όργανα του Δήμου.

Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας:
1. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, 

συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση 
του έργου τους, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους 
προϊσταμένους.αζχ

2. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπη−
ρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώ πιον του 
Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτρο−
πής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.

3. Παρίσταται ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφό σον 
κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους, προκειμέ−
νου να ενημερώσει τα μέλη σχετικά με τα θέματα που 
συζητούν

4. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των απο−
φάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επι−
τροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελε−
στικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, 
σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων 
και των Αυτοτελών Τμημάτων.

5. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επι−
χειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραμμάτων 
Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των 
περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων 
προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όρ−
γανα του Δήμου.

6. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών 
απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντί−
στοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και 
ενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.

7. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται 
στο Δήμο και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της απο−
τελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προ−
σαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής 
κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού 
δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου

8. Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση 
Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπρο−
σώ πους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή 
θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου.

9. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νομικών προ−
σώπων του Δήμου και συνεργάζεται με τις διοικήσεις τους, 
ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτε λεσμάτων 

από την δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους του 
Δήμου.

10. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών, με ή 
χωρίς αποδοχές, και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσω−
τερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

11. Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες 
που του εκχωρεί ο Δήμαρχος.

12. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία του Δήμου, την 
αποσφραγίζει εφόσον αυτό δεν γίνεται από τον Δήμαρχο 
η από άλλον υπάλληλο ή αιρετό που έχει ορισθεί από 
αυτόν, σημειώνει την ημερομηνία εισόδου της στο Δήμο 
και την χαρακτηρίζει, πλην εκείνης που απευθύνεται στο 
Δήμαρχο με την ένδειξη «προσωπική», ενημερώνει τον 
Δήμαρχο σχετικά και παραδίδει την αλληλογραφία στο 
Γραφείο Πρωτοκόλλου, για πρωτοκόλληση και διανομή 
στις αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης τηρεί το εμπιστευτικό 
πρωτόκολλο του Δήμου, εφόσον αυτό δεν τηρείται από 
τον ίδιο το Δήμαρχο ή από άλλον υπάλληλο ή αιρετό που 
έχει ορισθεί από αυτόν.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου

Το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου παρέχει κάθε είδους δι−
οικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον Δή μαρχο 
και ιδίως:

1) Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συνα ντή−
σεις του Δημάρχου.

2) Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλλη λο−
γραφία του Δημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το 
αρχείο αυτής.

3) Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου 
προς χρήση του Δημάρχου, καθώς και κάθε άλ λο στοιχείο 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρ χου.

4) Διακινεί τα διάφορα έγγραφα και τους υπηρεσιακούς 
φακέλους ανάμεσα στα γραφεία και τον Δήμαρχο για 
υπογραφή.

5) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υπο−
στήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων 
ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.

Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Γραφείου Ειδικών Συμβούλων. Επιστημονι−

κών Συνεργατών, Ειδικών Συνεργατών
και Τεχνικών Συμβούλων

1) Ασκούν καθήκοντα επιτελικά και δεν έχουν οι ίδιοι 
αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

2) Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες 
γνώμες, γραπτά ή προφορικά, σε όλους τους τομείς δρα−
στηριότητας του Δήμου.

3) Παίρνουν απευθείας εντολές από το Δήμαρχο και 
συνεργάζονται με οποιοδήποτε τρόπο με το προσωπικό 
του Δήμου σε όλη του την ιεραρχία, τους νομικούς συμ−
βούλους και άλλους παράγοντες.

4) Έχουν δικαίωμα να ζητούν προφορικά η γραπτά, στοι−
χεία που θα είναι αναγκαία κατά την γνώμη τους, για την 
εκτέλεση των εντολών του Δημάρχου.

5) Οι ως άνω, υπάγονται ειδικά και αποκλειστικά στην 
υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, στον οποίο και 
είναι υποχρεωμένοι να δίνουν λόγο σε κάθε περίπτωση.

6) Η πρόσληψή τους ενεργείται και ολοκληρώνεται με 
την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής 
σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Γραφείου Επικοινωνίας

και Δημοσίων Σχέσεων
1) Σχεδιάζει και εισηγείται την επικοινωνιακή πολι τική 

για την προώθηση των στόχων του Δήμου και αντί στοιχα 
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σχεδιάζει, εισηγείται και προωθεί την εφαρμογή των προ−
γραμμάτων και των ενεργειών που είναι απαραί τητες για 
την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.

2) Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του 
Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κ.λπ., καθώς και 
προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών 
που παρέχει ο Δήμος.

3) Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενη−
μέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, τους στό χους και 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο 
τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των 
τοπικών συμφερόντων.

4) Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυ−
πα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες του 
Δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και 
τις υπηρεσίες του Δήμου. Τηρεί αρχείο των δημο σιεύ σεων 
καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Δή μου.

5) Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλε−
κτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενη μέρωσης 
και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου 
του Δήμου σύμφωνα με τις οδηγίες του Δημάρχου.

6) Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπο μπών 
του Δήμου στα ΜΜΕ.

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας

Το Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας είναι αρμόδιο για 
την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν 
αντι κειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπη−
ρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Ειδικότερα το Γραφείο:
1) Σχεδιάζει και εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες για 

την εξυπηρέτηση των δημοτών που έχουν αντικει μενική 
αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα 
ΚΕΠ και χρειάζονται να έλθουν σε επαφή με τις επιμέρους 
υπηρεσίες για συγκεκριμένες ανάγκες τους.

2) Μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική 
λειτουργία δικτύων εθελοντών που αναλαμβάνουν την 
εξυπηρέτηση των ανωτέρω δημοτών για την εκτέλεση 
των δοσοληψιών τους με τις δημοτικές υπηρεσίες και τα 
ΚΕΠ για λογαριασμό τους.

3) Δέχεται αιτήματα των ανωτέρω δημοτών με βάση 
τις σχετικές διαδικασίες και μεριμνά για την ικανοποίηση 
τους, με την αξιοποίηση τόσο των υπαλλήλων του Γρα−
φείου όσο και των δικτύων εθελοντών.

4) Συνεργάζεται με τα αρμόδια ΚΕΠ για την διεκπε−
ραίωση υποθέσεων των ανωτέρω δημοτών σε ζητήματα 
αρμοδιότητας των ΚΕΠ.

5) Σχεδιάζει και προωθεί κάθε άλλη σχετική ενέργεια 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών με αντικει−
μενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες 
ή στα ΚΕΠ.

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα 
αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρε σίες για 
την προώθηση των επιδιώξεων / στόχων / συμφε ρόντων 
του Δήμου. Ειδικότερα η Υπηρεσία:

1) Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς 
τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμ−
βούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κ.λπ.) διασφαλίζοντας το 
νομότυπο των πράξεων του Δήμου.

2) Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς 
τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα ιδρύ−
ματα και στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για την 
διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους.

3) Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δημό−
σιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο.

4) Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβά σεις 
που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και τις προκη−
ρύξεις του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών σε τρίτους.

5) Εκπροσωπεί τον Δήμο σε νομικές υποθέσεις ενώπι−
ον των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, για την 
προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

6) Παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία 
και τηρεί επικαιροποιημένο αρχείο με τις νομοθετικές και 
κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο.

7) Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφο ριών 
για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.

8) Εισηγείται την ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόρους μη 
αμειβόμενους με πάγια αντιμισθία από τον Δήμο, εφόσον 
κρίνεται ότι:

α) λόγω της σοβαρότητας και της ιδιάζουσας μορφής 
του θέματος, απαιτείται χειρισμός από διακεκριμένους και 
εξειδικευμένους νομικούς, και

β) λόγω φόρτου εργασίας από τα εκκρεμή θέματα, υπάρ−
χει αδυναμία αντιμετώπισης της υπόθεσης.

9) Ο/οι δικηγόροι του Δήμου είναι υποχρεωμένοι να πα−
ραμένουν στο Δημοτικό κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, κατά τις οποίες δεν υπάρχει ανάγκη παράστα−
σης τους για υποθέσεις του Δήμου ενώπιον δικαστικών ή 
διοικητικών αρχών

10) Ο/οι δικηγόροι του δήμου οφείλουν να παρίστανται 
στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ή των Επι−
τροπών του Δήμου (Οικονομική, Εκτελεστική, Ποιό τητας 
Ζωής κ.λπ.) καθώς και στις συνεδριάσεις των συμβουλίων 
των Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου, όταν τούτο τους ζητηθεί.

11) Ο/οι δικηγόροι του Δήμου είναι υπεύθυνοι και οφεί−
λουν να ενεργούν εμπρόθεσμα για την άσκηση όλων των 
ένδικων μέσων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομο−
θεσία, για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δή μου.

12) Ενημερώνεται για την πορεία των υποθέσεων που 
έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς δικηγόρους και τηρεί σχε−
τικό αρχείο.

Άρθρο 9
Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος

Υποστήριξης Δημοτικών Οργάνων
Το Τμήμα Υποστήριξης των Δημοτικών Οργάνων του 

Δήμου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή 
υποστήριξη στα αιρετά διοικητικά όργανα του Δήμου. Ει−
δικότερα το Τμήμα:

1) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υπο−
στήριξη προς τα συλλογικά διοικητικά αιρετά όργανα του 
Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επι−
τροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική 
Επιτροπή (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών 
συνεδριάσεων, παραγωγή, διεκπε ραίωση, διαχείριση και 
αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθμιση συναντήσεων, τήρηση 
αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων κ.λπ.), εκτός αν 
έχει ορισθεί άλλος υπάλληλος ως γραμματέας της επιτρο−
πής, ο οποίος θα ασκεί τα παραπάνω καθήκοντα.

2) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υπο−
στήριξη προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβου λίου.

3) Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς τη Δημοτική Επι−
τροπή Διαβούλευσης, το Συμβούλιο Ένταξης Μετα να στών, 
την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, τις Επιτροπές του 
Δημοτικού Συμβουλίου, και προς το Συμπαραστάτη του 
Δημότη και της Επιχείρησης, εκτός αν έχουν ορισθεί άλλοι 
υπάλληλοι ως γραμματείς των επιτροπών, οι οποίοι θα 
ασκούν τα παραπάνω καθή κοντα.
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4) Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτικών οργάνων 
και των υπηρεσιών του Δήμου για τις αποφάσεις που 
λαμβάνουν τα όργανα για τα οποία έχει αρμοδιότητα.

5) Μεριμνά για την ενημέρωση των εκλεγομένων Δημο−
τικών Συμβούλων ως προς την ορκωμοσία τους και την 
εγκατάσταση τους στον Δήμο.

6) Παρέχει γραμματειακή Υποστήριξη στο Τοπικό Συμ−
βούλιο Νέων.

7) Επιμελείται της διαδικασίας έγκρισης του ετήσιου 
προγράμματος δράσης του Τοπικού Συμβουλίου Νέων 
μετά την κατάθεσή του στον Δήμο.

8) Συνεργάζεται με το Συμβούλιο Νέων για τον εντο−
πισμό, την ανάδειξη και την παρακολούθηση των ανα γκών 
και των προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επί πεδο.

9) Μεριμνά για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας 
που έχει σχέση με την λειτουργία του Συμβουλίου Νέων 
και το εφοδιάζει με τα έγγραφα, τις εγκυκλίους κ.λπ. που 
αφορούν τις δραστηριότητες του.

Άρθρο 10
Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Αλλοδαπών

και Μετανάστευσης
Το Τμήμα τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 

την ισχύουσα νομοθεσία περί άδειας παραμονής αλλοδα−
πών και μετανάστευσης και φέρει την ευθύνη αποκλειστι−
κά, για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων. Στο πλαίσιο 
αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο 
Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

1) Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών.
2) Παραλαμβάνει αιτήσεις, ελέγχει τα δικαιολογητικά 

και τα προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας 
για την χορήγηση και ανανέωση αδειών παραμονής αλ−
λοδαπών στην Ελλάδα.

3) Παραλαμβάνει από την αρμόδια υπηρεσία της Πε−
ριφέρειας αποφάσεις και άδειες παραμονής και μεριμνά 
για την επίδοση τους στους αλλοδαπούς.

4) Εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις, που αφορούν την 
παράνομη παραμονή μεταναστών στη χώρα μας.

5) Τηρεί ειδικό αρχείο, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, 
με αντίγραφα των δικαιολογητικών και των αποφάσεων 
αδειών παραμονής, σε ειδικούς φακέλους, με πλήρη σειρά 
και φροντίζει για την συνεχή ενημέρωση τους.

6) Τηρεί αρχείο νόμων και εγκυκλίων που αφορούν στα 
θέματα των αρμοδιοτήτων του τμήματος.

7) Χειρίζεται όλα τα θέματα που κατά περίπτωση ανα−
τίθενται στο Δήμο με εγκυκλίους κ.λπ. σχετικά με τους 
οικονομικούς μετανάστες.

Άρθρο 11
Αρμοδιότητες Aυτοτελούς Τμήματος

Δημοτικής Αστυνομίας
To Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας είναι αρμό−

διο για την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των 
αρμοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί με το άρθρο 1 του 
Νόμου 3731/2008, όπως αυτό ισχύει.

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό η Δημοτική Αστυνομία:
1) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 

την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση, όπως 
αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθε−
σία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν 
οι δημοτικές αρχές και στις αποφάσεις των διοικητικών 
συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και 
αποχέτευσης.

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

3) Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπο−
νται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονι−
στικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, για 
τη χρή ση και λειτουργία των δημοτικών αγορών, των 
εμπο ροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστου−
γεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστη−
ριοτήτων.

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

5) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην 
υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και τον έλεγχο της τήρησης 
ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέ−
σεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν 
έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές απο φάσεις, από τις 
δημοτικές αρχές.

6) Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινό−
χρηστους υπαίθριους χώρους της εδαφικής περιφέρειας 
του οικείου δήμου και γενικότερα την τήρηση των κα νόνων 
που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις το−
πικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές 
αρχές για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων 
και των οικισμών.

7) Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται 
για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαί θριους 
χώρους.

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

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

10) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν 
στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς 
και στις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και ενα−
ποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό οδικό δίκτυο 
και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής 
σε εργασίες που εκτελούνται.

11) Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη 
λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων 
την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές 
αρχές.

12) Ελέγχει την τήρηση διατάξεων που αφορούν τους 
οργανωμένους από τους Δήμους χώρους προσωρινής 
εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομά δων.

13) Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφα−
λιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.

14) Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής 
προστασίας.

15) Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, 
σχετικά με την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας (βε−
βαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώ σεων, θε−
ώρηση τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενο δοχειακών 
επιχειρήσεων και καταλυμάτων) στις περιπτώσεις που αυ−
τές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά όπου δεν εδρεύουν 
υπηρεσίες του EOT.
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16) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα 
ζώα συντροφιάς.

17) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις 
κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δη−
μοτικές αρχές, καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεως 
διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές.

18) Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιου σία.
19) Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋ−

ποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικη τι κών 
πράξεων από τα όργανα του Δήμου και, ιδίως, διενεργεί 
αυτοψία και συντάσσει έκθεση για την έκδοση πρωτοκόλ−
λου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης 
μόνιμης κατοικίας.

20) Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου 
Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός των διοικητικών 
ορίων του οικείου Δήμου.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους γραφείων του Αυτο−
τελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας είναι οι εξής:

α) Αρμοδιότητες Γραφείου Επιχειρησιακού Σχεδια σμού
1) Συγκεντρώνει και μελετά τις επιστημονικές και τεχνι−

κές μεθόδους για την βελτίωση της αποτελεσματι κότητας 
της Δημοτικής Αστυνομίας και την αξιολόγηση της από−
δοσής της.

2) Σχεδιάζει όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τον 
επιχειρησιακό σχεδιασμό, την τακτική και μεθοδολογία 
δράσης και την αποτελεσματικότητα του έργου της δη−
μοτικής αστυνομίας (μέθοδοι αστυνόμευσης, κανόνες και 
μέτρα αστυνομικής τακτικής και πρακτικής, μέθοδοι αξιο−
ποίησης προσωπικού, στολές προσωπικού κ.λπ.).

3) Σχεδιάζει και εισηγείται κανονισμούς για τη λειτουρ−
γία και τον τρόπο δράσης της δημοτικής αστυνομίας.

4) Τηρεί αρχείο αναφορών / δελτίων συμβάντων και 
επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία για τη δράση και τα 
αποτελέσματα από την αξιοποίηση της δημοτικής αστυ−
νομίας.

5) Υποδέχεται τις αναφορές / δελτία συμβάντων, τις 
αξιολογεί σε συνεργασία με το Γραφείο Αστυνόμευσης 
και μεριμνά για την ενημέρωση των δημοτικών υπηρεσιών 
ή και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, όταν απαιτείται, για τις 
περαιτέρω ενέργειες.

6) Καθοδηγεί το Γραφείο Αστυνόμευσης για την αντι−
μετώπιση των σοβαρών περιστατικών ή συμβά ντων.

7) Τηρεί στατιστικά στοιχεία για τη δράση και τα απο−
τελέσματα από την αξιοποίηση του αποκεντρωμένου Γρα−
φείου Δημοτικής Αστυνομίας.

8) Συνεργάζεται με άλλους αρμόδιους φορείς για τη 
λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων 
προς αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με 
το αντικείμενο της δημοτικής αστυνομίας.

9) Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των 
πολιτών σχετικά με το αντικείμενο της δημοτικής αστυ−
νομίας, τηρεί σχετικά αρχεία, συνεργάζεται με το Γραφείο 
Αστυνόμευσης και συμμετέχει στην διαχείριση όσων σχε−
τικών μέτρων και αποφάσεων λαμβάνονται.

10) Μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού για το αντι−
κείμενο και το έργο της δημοτικής αστυνομίας.

11) Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού της 
δημοτικής αστυνομίας.

12) Μεριμνά για την εξασφάλιση και συντήρηση των τε−
χνικών μέσων, καθώς και του ιματισμού και των λοιπών 
εφοδίων του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας.

13) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς το Αυτο−
τελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας και τα Γραφεία της 
(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέ τηση 
αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.) 

β} Αρμοδιότητες Γραφείου Αστυνόμευσης
1) Συγκροτεί τις περιπόλους και τις ομάδες αστυνομικής 

ενέργειας σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες 
του Γραφείου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

2) Διενεργεί όλες τις αστυνομικής φύσεως ενέργειες 
(περίπολοι, έρευνες, έλεγχοι κ.λπ.) σύμφωνα με το αντι−
κείμενο της δημοτικής αστυνομίας και τους σχετι κούς 
κανονισμούς.

3) Συμπληρώνει αναφορές και δελτία συμβάντων για 
τα αποτελέσματα της αστυνομικής δράσης, τα αξιολο−
γεί και ενημερώνει σχετικά το Γραφείο Επιχειρησιακού 
Σχεδιασμού.

4) Συγκεντρώνει τυχόν παράπονα και υποδείξεις των 
πολιτών σχετικά με το αντικείμενο της δημοτικής αστυ−
νομίας, ενημερώνει σχετικά το Γραφείο Επιχειρησιακού 
Σχεδιασμού και συμμετέχει στην διαχείριση όσων σχε τικών 
μέτρων και αποφάσεων λαμβάνονται.

5) Μεριμνά για τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών 
συντήρησης των τεχνικών μέσων και εφοδίων που χρησι−
μοποιεί η δημοτική αστυνομία.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για 
την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφο ρούν 
την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξι−
αρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και για τον 
σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, 
συστημάτων και διαδικασιών που απο σκο πούν στην ορ−
θολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 
του Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την 
γραμματειακή υποστήριξη των πο λιτικών οργάνων του 
Δήμου, τη λειτουργία του κε ντρι κού πρωτοκόλλου και την 
παροχή γενικών υπηρε σιών διοικητικής υποστήριξης προς 
τις δημοτικές υπηρε σίες.

Παραλαμβάνει την αλληλογραφία του Δήμου από τον 
Γενικό Γραμματέα και την προωθεί μέσω του γραφείου 
πρωτοκόλλου στις αρμόδιες υπηρεσίες. Έχει την ευθύνη 
της εγκατάστασης των υπηρεσιών στα Δημοτικά Κατα−
στήματα.

Συμμετέχει στην ομάδα Προγραμματισμού Επιχειρησια−
κού Προγράμματος του Δήμου και σε τυχόν επιτροπές που 
συστήνονται από τον δήμαρχο για τον σκοπό αυ τό.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο 
πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύ−
ουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουρ γικών 
Αποφάσεων.

Στη Διεύθυνση, υπάγεται διοικητικά και το αποκε−
ντρωμένο Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων. Οι αρμοδιότητες 
των επί μέρους οργανωτικών μονάδων της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

α) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
Αρμοδιότητες Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης
1) Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα του δημοτολογίου, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες 
και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμε−
νη νομοθεσία για τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού 
Δημοτολογίου.

2) Μεριμνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, 
καθώς και την πρόσληψη πατρώνυμου και μητρωνύμου 
από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους 
ή είναι αγνώστων γονέων.

3) Μεριμνά για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου 
Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που απο−
κτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων ομο−
γενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
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4) Ενημερώνει περιοδικά τις δημόσιες υπηρεσίες για τις 
μεταβολές προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν από 
τα τηρούμενα στοιχεία.

5) Εκδίδει τις αποφάσεις μεταβολών των δημοτολογίων 
(εγγραφές−διαγραφές) και μεριμνά για την υπογραφή τους 
και την κοινοποίηση τους αρμοδίως.

6) Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατομικής και οικο−
γενειακής κατάστασης για του δημότες του Δή μου.

7) Συγκεντρώνει τα προβλεπόμενα από τον νόμο δικαιο−
λογητικά για την έκδοση άδειας γάμου κατοίκων του 
Δή μου, τα ελέγχει, χορηγεί άδειες πολιτικού γάμου και 
μεριμνά για την τέλεση των γάμων που με δήλωση των 
πολιτών θα γίνουν στον Δήμο Σπάτων−Αρτέμιδος.

8) Τηρεί ειδικό βιβλίο τέλεσης πολιτικών γάμων, όπως 
αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

9) Τηρεί και ενημερώνει το μητρώο Νέων του Δή μου.
10) Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δή−

μου που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νομο−
θεσία.

11) Εκτελεί κάθε εργασία που έχει σχέση με την προε−
τοιμασία και την διεξαγωγή των εκλογών (Βουλευτικών, 
Περιφερειακών, Δημοτικών, Ευρωπαϊκών, Τοπικών Συμ−
βουλίων Νέων κ.λπ.) ή δημοψηφισμάτων σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

12) Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και τις προωθεί στην 
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

13) Θεωρεί τις δηλώσεις πολιτογράφησης και τηρεί βι−
βλίο καταχώρησης αυτών.

Αρμοδιότητες Γραφείου Μητρώων Αρρένων και Στρα−
το λογίας

1) Χειρίζεται όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εγ−
γραφή των αρρένων, κατοίκων ή δημοτών στα μητρώα 
αρρένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2) Καταρτίζει και τηρεί τα μητρώα αρρένων όπως και τα 
ευρετήρια των εγγεγραμμένων στα μητρώα αρ ρένων.

3) Συντάσσει τους ετήσιους στρατολογικούς πίνακες και 
ενεργεί για την δημοσίευση και επίδοση κάθε εγ γράφου 
στρατολογικής φύσεως.

4) Εκδίδει κάθε φύσεως πιστοποιητικά από τα μητρώα 
αρρένων.

5) Τηρεί το αρχείο των εκδιδομένων αποφάσεων για τις 
εγγραφές, διαγραφές και άλλες μεταβολές στο μη τρώο 
αρρένων.

6) Μεριμνά για την σύσταση της επιτροπής μητρώων 
αρρένων του Δήμου.

Αρμοδιότητες Γραφείου Ληξιαρχείου
Γραφείο Ληξιαρχείου λειτουργεί και στις δύο δημο τικές 

ενότητες. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του κάθε γραφείου 
έχουν ως εξής:

1) Τηρεί και ενημερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, 
στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που 
συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, 
θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συν−
δέεται με αυτά (π.χ. διαζύγια), σύμφωνα με τις ισχύουσες 
θεσμοθετημένες διαδικασίες.

2) Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γε−
γονότων.

3) Εκδίδει αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων ή 
άλλα θεσμοθετημένα πιστοποιητικά.

4) Ενημερώνει τα αντίστοιχα Τμήματα άλλων Δήμων για 
τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των 
μητρώων / αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.

5) Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Δήμων σε περι−
πτώσεις μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων 
που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.

β) Tμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Αρμοδιότητες Γραφείου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυ να−

μικού
1) Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή των 

διαδικασιών και εσωτερικών κανονισμών που ρυθμίζουν 
τις σχέσεις του Δήμου με το προσωπικό του, στο πλαίσιο 
πάντοτε των γενικότερων ρυθμίσεων της Πολιτείας.

2) Στο πλαίσιο των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού 
που θεσπίζει η Πολιτεία για τον δημόσιο τομέα, μεριμνά 
για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας 
ανά διοικητική ενότητα του Δήμου σε συνεργασία με το 
Γραφείο Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνω−
σης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργά νω σης και 
Πληροφορικής και την κατάρτιση / επικαι ροποίηση των 
περιγραφών αρμοδιοτήτων των επιμέρους θέσεων.

3) Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων 
εργασίας στις διοικητικές ενότητες του Δήμου με στόχο 
τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών όσο 
και την απρόσκοπτη και διαρκή κάλυψη των αναγκών των 
δημοτικών υπηρεσιών.

4) Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των δια−
δικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυ−
ψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες 
διαδικασίες.

5) Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήματα των αρ−
μόδιων Προϊσταμένων, τις κατάλληλες εσωτερικές μετα−
κινήσεις στελεχών για την αποτελεσματικότερη κάλυψη 
των επιμέρους θέσεων εργασίας με βάση τα προσόντα 
των στελεχών.

6) Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαμβανομένων 
στελεχών και διαμορφώνει σχετικές προτάσεις προς τους 
προϊσταμένους των προς κάλυψη θέσεων.

7) Μεριμνά για την εφαρμογή του συστήματος αξιο−
λόγησης των εργαζομένων στο Δήμο και την τήρηση των 
σχετικών στοιχείων.

8) Μεριμνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
του Δήμου με τον προσδιορισμό των αναγκών βελτίωσης 
των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζομένων και την 
εισήγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των 
συμφωνουμένων μέτρων βελτίωσης.

9) Σχεδιάζει, εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συ−
νεχιζόμενης κατάρτισης και επιμόρφωσης του αν θρώπινου 
δυναμικού του Δήμου. Παρακολουθεί την υλο ποίηση των 
προγραμμάτων και μεριμνά για την αξιο λόγηση των απο−
τελεσμάτων από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών 
στην πράξη.

10) Μεριμνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέ σεων 
μέσα στο Δήμο και εισηγείται τρόπους για την βελτίωσή 
τους.

Αρμοδιότητες Γραφείου Μητρώων και Διαδικασιών Προ−
σωπικού

1) Μεριμνά για την τήρηση των νομοθετικών και κανο−
νιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθμίζουν 
τις σχέσεις του Δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό του.

2) Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο κατα−
γράφονται τα στοιχεία της ατομικής και οικογενειακής 
του κατάστασης, οι κάθε είδους μεταβολές στην εργα−
σιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων 
εργασίας, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κ.λπ.) και τα 
προσόντα του.

3) Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολου−
θεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται 
με την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγ−
ματοποίηση υπερωριών κ.λπ.).
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4) Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις με−
ταβολές των στοιχείων των εργαζομένων που επη ρεάζουν 
τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες 
οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η 
πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλι−
στικών εισφορών.

5) Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των επιμέρους 
διοικητικών ενοτήτων του Δήμου και τους ενημερώνει για 
τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασια−
κά θέματα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, βεβαιώσεων 
προς το προσωπικό κ.λπ.).

6) Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό 
για θέματα που άπτονται της απασχόλησης τους στο 
Δήμο.

7) Υπό την καθοδήγηση και συνεργασία του Προϊ στα−
μένου του Τμήματος και του Προϊσταμένου της Διεύ θυν−
σης, εισηγείται ιεραρχικά τις αναγκαίες τροποποιήσεις 
στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), καθώς 
και τις προσαρμογές αυτού στις ισχύουσες κάθε φορά 
σχετικές διατάξεις.

8) Διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση διοικητικής φύσεως, που 
έχει σχέση με τη χορήγηση της σύνταξης υπαλλήλων που 
αποχωρούν από την Υπηρεσία, καθώς και την ανα γνώριση 
και εξαγορά της προϋπηρεσίας τους.

9) Κοινοποιεί στο προσωπικό τις εγκυκλίους καθώς και 
τις αποφάσεις του Δημάρχου, τις αναφερόμενες στην 
κατάσταση του προσωπικού και στη λειτουργία των υπη−
ρεσιών.

10) Ανακοινώνει στο προσωπικό το ισχύον κάθε φορά 
ωράριο εργασίας.

11) Ενημερώνει όλους τους εργαζόμενους του Δήμου 
για προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια κ.λπ. που πραγ−
ματοποιούνται με στόχο την επιμόρφωση τους.

12) Παρακολουθεί και εφαρμόζει το πειθαρχικό δί καιο 
που κάθε φορά ισχύει για όλο το προσωπικό του Δήμου.

13) Μεριμνά και φέρει την ευθύνη για την ενημέρωση 
των ατομικών φακέλων του προσωπικού.

14) Συντάσσει τους πίνακες προακτέων και φέρει την 
ευθύνη για την έγκαιρη αποστολή τους στο αρμόδιο υπη−
ρεσιακό συμβούλιο.

15) Μεριμνά και φέρει την ευθύνη για την έγκαιρη απο−
στολή στο υπηρεσιακό συμβούλιο των ατομικών φα κέλων 
υπαλλήλων που δύνανται να κριθούν ως προϊστά μενοι 
τμημάτων ή διευθύνσεων.

16) Επιμελείται τη διαδικασία θεώρησης των ασφαλι−
στικών βιβλιαρίων των μονίμων υπαλλήλων και ενημε ρώνει 
αυτούς για θέματα σχετικά με την ασφάλισή τους.

17) Επιμελείται καθετί που ανάγεται στη σύνταξη των 
εκθέσεων υπηρεσιακής ικανότητας των υπαλλήλων γενικά 
και επιλαμβάνεται της αρχειοθέτησης τους.

18) Συντάσσει και τηρεί σε αρχείο τις συμβάσεις του 
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι−
σμένου Χρόνου και Έργου.

19) Με τον προϊστάμενο του τμήματος επιμελείται κάθε 
υπόθεση που έχει διαβιβαστεί στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

20) Τηρεί ακόμα βοηθητικούς φακέλους και βιβλία τα 
οποία κατά την κρίση του Προϊσταμένου κρίνονται ανα−
γκαία για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.

21) Εκδίδει εγκαίρως τα παραστατικά έγγραφα διοικη−
τικής φύσεως, που απαιτούνται για την μισθοδοσία, την 
καταβολή επιδομάτων, πρόσθετης αποζημίωσης, βοηθη−
μάτων και εν γένει αμοιβών, στο προσωπικό του Δήμου 
γενικά και διαβιβάζει αυτά στο αρμόδιο γραφείο μισθοδο−
σίας προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
ώστε να γίνεται η τακτική και έγκαιρη πληρωμή των κάθε 
είδους αποδοχών του προσωπικού του Δήμου.

Αρμοδιότητες Γραφείου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργα−
ζομένων

1) Μεριμνά και εκτελεί κάθε εργασία προκειμένου να 
συναφθεί σύμβαση πρόσληψης τεχνικού ασφαλείας (Τ.Α.) 
και Γιατρού Εργασίας (Γ.Ε.).

2) Μεριμνά για τη σύσταση της Επιτροπής Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε). Για το σκοπό αυτό συ−
νεργάζεται με το/τα Σωματεία των εργαζομένων για την 
εκλογή του/των αντιπροσώπων τους σε αυτή.

3) Διευκολύνει την Ε.Υ.Α.Ε. στην άσκηση των καθηκό ντων 
της και παρέχει κάθε στοιχείο που αφορά τον Δήμο και 
είναι σχετικό με το έργο της Επιτροπής.

4) Για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων 
του Τεχνικού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας, ειση−
γείται για την διάθεση του αναγκαίου βοηθη τι κού προ−
σωπικού, χώρους, εγκαταστάσεις, συσκευές και γενικά 
τα απαραίτητα μέσα και μεριμνά για την πρόβλεψη των 
σχετικών δαπανών στον προϋπολογισμό του Δήμου.

5) Τηρεί το ειδικό βιβλίο του αρθρ. 6 του Ν. 1568/1985 στο 
οποίο καταχωρούνται οι γραπτές υποδείξεις του Τεχνι−
κού Ασφαλείας και του Γιατρού Εργασίας, για τις οποίες 
λαμβάνει γνώση ενυπόγραφα ο Δήμαρχος.

6) Τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο αναγρά−
φονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος.

7) Μεριμνά για την παροχή ατομικών μέσων προστασίας 
στους εργαζόμενους.

8) Μεριμνά για τον εξοπλισμό των χώρων εργασίας με 
υλικά πρώτων βοηθειών.

9) Μεριμνά για την θέσπιση και την εφαρμογή των κανό−
νων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σύμφωνα με 
την νομοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη στους 
τεχνικούς ασφαλείας και στους γιατρούς εργασίας που 
προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους στο Δήμο 
σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους που καθορίζονται από 
την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες αυτές:
(α) Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει προς τα όργανα διοί−

κησης του Δήμου, στους εργαζόμενους και στους εκπρο−
σώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προ−
φορικά, σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας 
και την πρόληψη των εργατικών ατυχη μάτων.

(β) Ο γιατρός εργασίας παρέχει προς τα όργανα διοί−
κησης του Δήμου, στους εργαζόμενους και στους εκπρο−
σώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προ−
φορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 
για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και 
επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγεί−
ας των εργαζομένων.

(γ) Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας κα−
ταχωρούν τις γραπτές υποδείξεις τους σε ειδικό βιβλίο. 
Τα όργανα διοίκησης του Δήμου λαμβάνουν γνώση των 
υποδείξεων αυτών ενυπογράφως.

γ) Tμήμα Διοικητικής Mέριμνας
Αρμοδιότητες Γραφείου Πρωτοκόλλου
1) Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτο κόλλου 

του Δήμου και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγ γραφα.
2) Διανέμει την αλληλογραφία του Δήμου στις αρ μό διες 

Διευθύνσεις και Τμήματα.
3) Τηρεί το Γενικό Αρχείο του Δήμου και φροντίζει για την 

εκκαθάριση του σύμφωνα με τις ισχύουσες δια τάξεις
4) Φυλάσσει και συντηρεί τα δημοτικά έγγραφα όλων 

των Υπηρεσιών που καταχωρούνται στο γενικό αρχείο και 
είναι υπεύθυνο για τη σωστή αρχειοθέτησή τους.

5) Διενεργεί τις δημοσιεύσεις, τοιχοκολλήσεις των απο−
φάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Επιτροπών καθώς και των 
ανακοινώσεων και διακηρύξεων του Δήμου και τυχόν άλ−
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λων Αρχών που διαβιβάζονται στο Δήμο. Για το σκοπό 
αυτό συντάσσει τα σχετικά αποδεικτικά.

Αρμοδιότητες Γραφείου Εξυπηρέτησης του Δημότη
1) Ενημερώνει τους Δημότες για τις διαδικασίες που 

πρέπει να ακολουθήσουν για την διεκπεραίωση των αιτη−
μάτων και ειδικότερα σε ποια υπηρεσία του Δήμου πρέπει 
να απευθυνθούν.

2) Συγκεντρώνει τα παράπονα και τα αιτήματα των δη−
μοτών και τα διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες.

3) Ενημερώνεται για την πορεία των αιτημάτων των 
δη μοτών

4) Συγκεντρώνει στοιχεία και τα διαβιβάζει στην Διεύ−
θυνση Προγραμματισμού προκειμένου να ληφθούν υπό ψη 
στους δείκτες αποδοτικότητας των υπηρεσιών που τηρεί 
η Διεύθυνση.

Αρμοδιότητες Γραφείου Καθαριότητας, Φύλαξης και 
Συντήρησης Κτιριακών Υποδομών

1) Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την κα−
θαριότητα των κάθε είδους εγκαταστάσεων του Δή μου.

2) Μεριμνά, σε συνεργασία με την Διεύθυνση τεχνικών 
Υπηρεσιών, για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών 
των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκατα−
στάσεων του Δήμου.

3) Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 
του Δήμου.

4) Είναι υπεύθυνο για την λειτουργία των φωτοτυπικών 
ή άλλων παρεμφερών μηχανημάτων των οποίων την συ−
ντήρηση και επισκευή παρακολουθεί ανελλιπώς, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της υπηρεσίας.

Άρθρο 13
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια 
για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προ−
γραμμάτων λειτουργίας του Δήμου και τη σωστή απει−
κόνιση των οικονομικών πράξεων. Τηρεί πιστά τον προϋπο−
λογισμό του Δήμου και εισηγείται για ανα μορφώσεις όταν 
αυτό κρίνεται απαραίτητο. Εφαρμόζει το διπλογραφικό 
λογιστικό σύστημα και συνεργάζεται με την Διεύθυνση 
εσόδων και Περιουσίας του Δήμου ώστε να έχει πλήρη 
εικόνα της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου.

Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την απο τε λε−
σματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδι κασιών που 
απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξο πλι σμού και 
παροχή υπηρεσιών του Δήμου.

Συνεργάζεται με την Διεύθυνση Εσόδων και Περιου−
σίας προκειμένου από κοινού να επιτύχουν την σωστή 
δια χείριση των οικονομικών του Δήμου, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονά δων 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

α) Tμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
Αρμοδιότητες Γραφείου Προϋπολογισμού−Απολογι−

σμού
1) Τηρεί το αρχείο προϋπολογισμών και απολογισμών 

του Δήμου με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.
2) Παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του προϋ πο−

λογισμού, εισηγείται τις αναμορφώσεις αυτού (εσόδων −
εξόδων) και ενημερώνει τον Προϊστάμενο της Διεύθυν−
σης.

3) Μεριμνά για την ψήφιση των μαζικών πιστώσεων του 
προϋπολογισμού, με ενυπόγραφες εισηγήσεις προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομιή Επιτροπή.

4) Ελέγχει σε συνεργασία με το γραφείο Ισολογισμού 
και Εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος, τον από την 
Ταμιακή Υπηρεσία καταρτιζόμενο ετήσιο Απολογιστικό 
Πίνακα ή άλλα απολογιστικά δελτία. Ταξινομεί όλα τα 

σχετικά και τα ετοιμάζει για τον τελικό τους έλεγχο από 
την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο.

5) Παρέχει τα αναγκαία λογιστικά στοιχεία σε άλλες 
υπηρεσίες του Δήμου ή σε γενόμενους ελέγχους από 
κρατικές υπηρεσίες.

6) Φροντίζει για την παροχή στοιχείων όταν αυτά ζη−
τούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αρμοδιότητες Γραφείου Εκκαθάρισης και Εντολής Δα−
πανών

1) Ενεργεί την, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις «περί 
οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοι−
νοτήτων», εκκαθάριση των δαπανών του Δή μου.

2) Ελέγχει τη νομιμότητα και την πληρότητα των δι−
καιολογητικών και των παραστατικών στοιχείων γενικά 
κάθε δαπάνης καθώς και την ύπαρξη ανάλογης πίστωσης 
στον προϋπολογισμό και εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα 
πληρωμής, τα οποία μετά την υπογραφή τους από τα 
αρμόδια όργανα, προωθεί στην Ταμειακή Υπηρεσία για 
εξόφλησή τους.

3) Παρακολουθεί τις τυχόν κατατιθέμενες εγγυήσεις και 
την ανάληψη τους.

4) Εκδίδει τις οίκοθεν εντολές για την τακτοποίηση των 
χρηματικών ενταλμάτων από επιστροφές αχρεοστήτως 
καταβληθέντων ποσών.

5) Παρακολουθεί και μεριμνά για την έγκαιρη πληρωμή 
τοκοχρεολυσίων καθώς και λειτουργικών δαπανών του 
Δήμου (ασφάλειες, τέλη κυκλοφορίας, ενοίκια κ.λπ.).

6) Παρακολουθεί την έγκαιρη τακτοποίηση των χρη−
ματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

7) Αναφέρει στους Προϊσταμένους του, κάθε περί πτω ση 
που θα πέσει τυχόν στην αντίληψη του και από την οποία 
πιθανόν να βλάπτονται τα συμφέροντα του Δήμου.

8) Παρέχει κάθε είδους στοιχεία που ζητούνται από δη−
μόσιες ή ελεγκτικές υπηρεσίες.

Αρμοδιότητες Γραφείου Μισθοδοσίας Προσωπικού
1) Ενεργεί, σύμφωνα με τα παραστατικά που έχει παρα−

λάβει από το γραφείο ανθρωπίνου δυναμικού της Διεύθυν−
σης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την έγκαιρη 
έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων υπαλλήλων, με 
οποιαδήποτε εργασιακή σχέση εργά ζο νται στο Δήμο.

2) Παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
για την μισθοδοσία από το τμήμα ανθρωπίνου δυνα μι κού, 
ελέγχει τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιο λογητικών 
και των παραστατικών στοιχείων, την ύπαρξη ανάλογης 
πίστωσης στον προϋπολογισμό και εκδίδει τα σχετικά 
χρηματικά εντάλματα, τα οποία αφού υπογραφούν από 
τους αρμόδιους, προωθεί στην Ταμειακή Υπηρεσία προς 
εξόφληση, εξασφαλίζοντας έτσι την έγκαιρη καταβολή 
των αποδοχών στους υπαλ λήλους.

3) Τηρεί αρχείο καταβληθέντων αμοιβών για όλους τους 
υπαλλήλους.

4) Εκδίδει στο τέλος του χρόνου τις βεβαιώσεις αποδο−
χών του άρθρου 70 παρ. 3 του Ν.Σ. 3323/55 και συντάσσει 
τους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία των δικαιούχων 
και τα ποσά των αμοιβών κ.λπ. που καταβλήθηκαν ολό−
κληρο το χρόνο στο προσωπικό.

5) Αντίγραφα των παραπάνω βεβαιώσεων και τους ανα−
λυτικούς πίνακες υποβάλλει εντός των νομίμων προθεσμι−
ών στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου για τη σύνταξη και 
υποβολή στη Δ.Ο.Υ. της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ.

6) Διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση, οικονομικής φύσεως, 
που έχει σχέση με τη χορήγηση της σύνταξης και της 
αποζημίωσης, υπαλλήλων που αποχωρούν από την Υπη−
ρεσία.

Αρμοδιότητες Γραφείου Εφαρμογής Διπλογραφικού Λο−
γιστικού Συστήματος
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Με τις διατάξεις του αρθρ. 12 του Ν. 2526/1997 προ−
βλέφθηκε η εφαρμογή από 1.1.2000 του Διπλο γραφικού 
Λογιστικού Συστήματος (Δ.Λ.Σ) στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού και 
ολοκληρώθηκε με την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 (ΦΕΚ 302Α) 
«Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ΟΤΑ Α΄ βαθμού», όπως αυτό 
ισχύει σήμερα.

1) Εφαρμόζει τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999, ώστε να εξα−
σφαλίζεται η λογιστική τυποποίηση και ο ομοιό μορφος λο−
γιστικός χειρισμός των λογιστικών γεγονότων από όλους 
τους Δήμους, με την τήρηση των ίδιων λογαριασμών για 
τα ίδια γεγονότα.

2) Επεξεργάζεται τα οικονομικά στοιχεία και εξά γει συ−
μπεράσματα ως προς το κόστος παροχής συ γκεκριμένων 
υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες και δίδει στατι−
στικά στοιχεία για έξοδα και δαπάνες των υπηρεσιών του 
Δήμου και το κόστος λειτουργίας αυτών.

3) Εκδίδει τα απολογιστικά Στατιστικά Δελτία και μερι−
μνά για την έγκαιρη αποστολή τους (Στατιστική. Υπηρεσία, 
Υπουργείο Οικονομικών κ.λπ.).

4) Παρακολουθεί τον προϋπολογισμό καθώς και τον απο−
λογισμό του Δήμου με την διπλογραφική μέθοδο, χωρίς 
βέβαια να καταργείται η ισχύουσα νομοθεσία για το Δη−
μόσιο Λογιστικό.

5) Μεριμνά για τα στατιστικά στοιχεία που ζητούνται 
από Υπουργεία, Φορείς κ.λπ.

6) Παρακολουθεί την συμφωνία των οικονομικών του 
Δήμου και συμφωνεί την δημόσια λογιστική με την γενική 
λογιστική.

7) Συμφωνεί τα υπόλοιπα των καρτελών πελατών και 
προμηθευτών του Δήμου.

8) Ελέγχει την συμφωνία του Ταμείου του Δήμου.
9) Συμφωνεί την απογραφή τέλους χρήσης και κυρίως 

των αποθεμάτων με το βιβλίο αποθήκης.
10) Τηρεί και ενημερώνει το μητρώο παγίων με τις κα−

τάλληλες προσαρμογές είτε από μεταβολές οικοπέ δων, 
αγροτεμαχίων από πράξεις εφαρμογής σχεδίου, μεταφορά 
έργων που ήταν υπό εκτέλεση και τέθηκαν σε λειτουργία 
κ.λπ.

11) Διενεργεί τις αποσβέσεις.
12) Ενεργεί για τον λογισμό στα έσοδα των επιχο−

ρηγήσεων επενδύσεων που τα χρηματοδότησαν.
13) Ενεργεί τον λογισμό των προβλεπομένων προ−

βλέψεων.
14) Ενεργεί την αποτίμηση χρεογράφων και συμ με−

τοχών.
15) Ελέγχει τις παραγραφές και τις διαγραφές των εσό−

δων.
16) Εφαρμόζει την Γενική και την Αναλυτική Λογιστική 

στην οικονομική διαχείριση του Δήμου.
17) Συντάσσει και υπογράφει τον ετήσιο Ισολογισμό του 

Δήμου, τα αποτελέσματα χρήσεως και το προσάρτημα και 
προωθεί αυτά προς έγκριση στη Δημαρχιακή Επι τροπή και 
το Δημοτικό Συμβούλιο.

18) Εισηγείται για την τοποθέτηση ειδικευμένου προ−
σωπικού από τους τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου και 
σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, εισηγείται και 
επιμελείται κάθε διεργασία για την ανάθεση των αρμο−
διοτήτων του γραφείου αυτού σε εξωτερικούς ιδιωτικούς 
παράγοντες και την σύναψη της σχετικής σύμβασης.

ι) Tμήμα Προμηθειών
Αρμοδιότητες Γραφείου Οργάνωσης και Διεκπεραίωσης 

Διαδικασιών Προμηθειών
1) Μεριμνά και ενεργεί έγκαιρα τις εσωτερικές δια δι−

κασίες για την κατάρτιση του προγράμματος απαι του−
μένων προμηθειών και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του 
Ν. 3316/2005) του Δήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των 

δημοτικών υπηρεσιών, εξετάζει την σκοπιμότητα αυτών και 
διαμορφώνει περιοδικά προγράμματα για την προμήθεια 
κάθε είδους υλικών, εξο πλισμού και υπηρεσιών και ειση−
γείται αυτά για έγκριση στα αρμόδια όργανα του Δήμου 
(υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, 
λιπαντικά, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μηχανήματα, 
εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, μισθώσεις μεταφορικών 
μέσων, ασφαλίσεις κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθ−
μη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

2) Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της 
διαθεσιμότητας των ειδών που ενδιαφέρουν το Δήμο και 
τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.

3) Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προ−
μηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι με−
ριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συ νεργασία 
με τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα του Δήμου, καταρτί−
ζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συμ βάσεων και όλων 
των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των 
επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, 
αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) 
στο κάθε φορά αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του Δήμου, 
παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά μεριμνά για 
όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προμή−
θειας ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της, 
σύμφωνα πάντοτε με τις ισχύουσες διατάξεις.

4) Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των 
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών (αρχείο προ−
μηθευομένων ειδών, αρχείο προμηθευτών, αρχείο φακέ−
λων προμηθειών).

5) Μεριμνά και παρακολουθεί την εκτέλεση κά θε παραγ−
γελίας μέχρι και την παραλαβή των παραγ γελ θέντων υλι−
κών από το γραφείο διαχείρισης υλικών και αποθηκών.

6) Πριν προβεί σε οποιαδήποτε προμήθεια ή ανάθεση 
εργασίας, παρακολουθεί τις υπάρχουσες πιστώσεις που 
είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου.

7) Συντάσσει, τα απαραίτητα δικαιολογητικά των γε−
νομένων προμηθειών ή εργασιών (συμβάσεις, πρω τόκολλα 
παραλαβής, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης κ.λπ.) και τα 
υποβάλλει στο Τμήμα Λογιστηρίου για εκ καθάριση της 
δαπάνης.

8) Τηρεί αρχείο μελετών και διακηρύξεων Διαγωνισμών, 
που έγιναν ή βρίσκονται σε εξέλιξη για ενημέρωση των 
συμμετεχόντων και χορηγεί αντίγραφα σ’ αυτούς.

Αρμοδιότητες Γραφείου Διαχείρισης Υλικού και Απο−
θηκών

1) Μεριμνά για την αποθήκευση των προμηθευομένων 
υλικών, την ταξινόμηση τους, την διαφύλαξη, την συ ντή−
ρηση σε καλή κατάσταση και την διάθεση τους στις Υπη−
ρεσίες του Δήμου, ύστερα από εντολή του τμηματάρχη 
της κάθε Υπηρεσίας.

2) Επιμελείται για την καταχώρηση όλων των γενομένων 
προμηθειών, τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο υλικών με τα 
εκδιδόμενα δελτία εισαγωγής και εξαγωγής αυτών από 
την αποθήκη. Επίσης τηρεί βιβλίο χρέωσης με τα είδη που 
χορηγούνται σε κάθε Υπηρεσία του Δήμου, κατά είδος 
και υπόλογο.

3) Συντάσσει την γενική απογραφή των κινητών περιου−
σιακών στοιχείων του Δήμου.

4) Φροντίζει για την τήρηση των διαδικασιών χαρα−
κτηρισμού υλικών/εξοπλισμού ως αχρήστων, ή υλικών που 
πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής, 
απομάκρυνσης ή εκποίησης των.

5) Παρακολουθεί τις αναλώσεις και την ανάγκη ανα−
νέωσης των αποθεμάτων της αποθήκης.

6) Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία ιδιαίτερης απο−
θήκης υλικών γραφείου.
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Άρθρο 14
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας

Η Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας είναι αρμόδια για 
την βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων του Δήμου καθώς 
και για την ακίνητη περιουσία του. Μεριμνά για την εί−
σπραξη των εσόδων ή για την λήψη μέτρων σε περί πτωση 
καθυστέρησης είσπραξης αυτών.

Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτε λε σμα−
τική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαι−
τούνται για την ταμειακή διαχείριση των οικο νομικών του 
Δήμου.

Επιπλέον έχει στην αρμοδιότητα της την ρύθμιση των 
εμπορικών δραστηριοτήτων καθώς και την χορήγηση 
αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δρα στη−
ριοτήτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σπάτων 
Αρτέμιδος, σύμφωνα με τις ισχύουσες δια τάξεις.

Στην Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας ανήκει και το 
αποκεντρωμένο γραφείο Οικονομικών θεμάτων.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονά δων 
της Διεύθυνσης είναι οι εξής:

α) Tμήμα Εσόδων. Περιουσίας και Κληροδοτημάτων
Αρμοδιότητες Γραφείου Εσόδων
1) Μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού στο 

σκέλος των εσόδων και βρίσκεται σε συνεχή συνερ γασία 
με το τμήμα Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικο νομικών 
Υπηρεσιών για το σκοπό αυτό.

2) Εκτελεί κάθε εργασία που αφορά την επιβολή, δια−
γραφή, την αύξηση ή την μείωση, φόρων, τελών, εισφο ρών 
και δικαιωμάτων καθώς και των προστίμων αυτών σύμφω−
να με τις διατάξεις περί είσπραξης εσό δων.

3) Φροντίζει για την κατάρτιση χρηματικών καταλόγων 
κάθε τέλους, φόρου, εισφοράς, δικαιώματος κ.λπ. και τους 
διαβιβάζει προς βεβαίωση στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρε−
σίας.

4) Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα των «οίκοθεν» εισπρά−
ξεων των υπόχρεων του αντικειμένου.

5) Συντάσσει και αποστέλλει στο Ταμείο τον Μηνιαίο 
Κατάλογο των «οίκοθεν» εισπράξεων.

6) Παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία με τα έσο δα.
7) Χορηγεί βεβαιώσεις για την ηλεκτροδότηση των ακι−

νήτων, για τα οποία καταγράφει και ελέγχει τα στοιχεία 
τους.

8) Χορηγεί βεβαιώσεις Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
9) Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με 

τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λει−
τουργία των κοιμητηρίων.

10) Υπολογίζει το τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώ−
ρων, το τέλος διαφήμισης σύμφωνα με τις αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου και της κείμενης νομοθεσίας 
και ενημερώνει αρμοδίως το υπεύθυνο γραφείο έκδοσης 
αδειών.

11) Παραλαμβάνει τις εκθέσεις ελέγχου αυθαίρετης κα−
τάληψης κοινόχρηστων χώρων, αυθαίρετης διαφήμισης, 
τον καταλογισμό δαπάνης λόγω ζημιάς, τις παραβάσεις 
Κ.Ο.Κ. και ότι άλλο σχετικό με παραβάσεις από το αρμόδιο 
γραφείο και εκτελεί κάθε εργασία για την επιβολή και 
είσπραξη των αναλογούντων προστίμων.

12) Εκτελεί κάθε εργασία που αφορά την επιστροφή 
αχρεωστήτως εισπραχθέντων φόρων, τελών, εισφορών και 
δικαιωμάτων και αποστέλλει τα απαραίτητα δικαιολογητι−
κά στο λογιστήριο για ενταλματοποίηση της δαπάνης.

13) Τηρεί αναλυτικές καρτέλες υδρευόμενων και ενη−
μερώνει αυτές για κάθε μεταβολή στοιχείων, διακοπή 
παροχής κ.λπ.

14) Παραλαμβάνει τις καταστάσεις που έχουν ενημε−
ρώσει οι καταμετρητές ύδρευσης για την κατανάλωση 

ύδατος από κάθε υδρευόμενο χωριστά, ενημερώνει τις 
σχετικές καρτέλες του Δήμου και του υδρολήπτη, συντάσ−
σει τους χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης και διαβιβάζει 
αυτούς στο στην Ταμειακή Υπηρεσία για την βεβαίωση 
και είσπραξη τους.

15) Έχει την ευθύνη της σύνταξης χρηματικών κατα λό−
γων, κάθε δημοτικού φόρου, εισφοράς, τέλους και δικαι−
ώματος και οποιαδήποτε νόμιμου εσόδου (πολεοδομικές 
παραβάσεις κτλ).

16) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη σύμφωνα με 
το Νόμο, επιβολή των δημοτικών φόρων, τελών και δικαι−
ωμάτων.

17) Παρακολουθεί την είσπραξη των τελών καθαριότητας 
και φωτισμού και φροντίζει για την διασταύρωση των 
στοιχείων των δηλωθέντων τετραγωνικών μέτρων για την 
επιβολή τελών καθαριότητας και Τ.Α.Π.

18) Παρακολουθεί την απόδοση από το Δημόσιο ή άλλους 
Οργανισμούς, των συνεισπραττομένων φόρων και τελών. 
(ΔΕΗ, τέλη οικοδ. αδειών κ.λπ.).

19) Ενεργεί κάθε προπαρασκευαστική εργασία για τη συ−
γκρότηση των Επιτροπών συμβιβασμού φορολογικών δια−
φορών και αμφισβητήσεων επί των δημοτικών φορολογιών 
γενικώς και παρέχει κάθε χρήσιμο σ’ αυτές στοιχείο για τη 
δικαιότερη επίλυση των διαφορών αυτών. Ενεργεί τα ίδια 
για την υποβοήθηση των Διοικητικών Δικαστηρίων.

20) Παραλαμβάνει τις καταστάσεις υπολογισμού κό−
στους κατασκευής πλακοστρώσεων κρασπεδορείθρων 
από την Τεχνική Υπηρεσία και ενεργεί αναλόγως για την 
είσπραξη τους.

21) Παρακολουθεί το ρυθμό εισπράξεως των προσόδων 
σε συνεργασία με την Ταμειακή υπηρεσία.

22) Συνεργάζεται με το γραφείο έκδοσης αδειών κα−
ταστημάτων και μεριμνά για την είσπραξη των τελών 
κοινοχρήστων χώρων, διαφημίσεων κ.λπ. σύμφωνα με τα 
στοιχεία που χορηγεί το ανωτέρω γραφείο.

23) Ενημερώνεται από γραφείο Καταστημάτων για τις 
εκθέσεις ελέγχου των αρμοδίων οργάνων ελέγχει τα 
στοιχεία όσον αφορά την έκταση των χώρων που χρησι−
μοποιούνται για την εν συνεχεία χρέωση των τελών με 
το πρόστιμο που προβλέπει ο νόμος κατόπιν αποφάσεως 
του Δημάρχου σε περίπτωση διαπιστώσεως χρήσεως κοι−
νοχρήστου χώρου χωρίς άδεια ή υπερβάσεως σε έκταση 
της χορηγηθείσας αδείας.

24) Ενημερώνει το τμήμα Ύδρευσης για όσους πλήρωσαν 
και δικαιούνται σύνδεσης.

25) Επιμελείται της συγκέντρωσης των απαιτούμενων 
στοιχείων, από τα αρμόδια γραφεία του τμήματος για 
την αντίκρουση των ισχυρισμών των προσφευγόντων με 
τη σύνταξη σχετικής έκθεσης.

26) Μεριμνά για την άμεση ενημέρωση του Ταμείου για 
την άσκηση ενδίκων μέσων κατά φορολογικών εγγράφων, 
καθώς και για το αποτέλεσμα τους μετά την έκδοση ορι−
στικών αποφάσεων.

27) Επιμελείται της παραπομπής των προσφυγών, που 
ζητούν συμβιβαστική επίλυση, στις αρμόδιες επιτροπές.

28) Φροντίζει για την έγκαιρη αποστολή αυτών που συμ−
βιβάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, καθώς 
για την αποστολή στα Διοικητικά Δικαστήρια, αυτών που 
δεν συμβιβάστηκαν ή δεν ζήτησαν συμβιβασμό από την 
επιτροπή.

29) Παραλαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις των Διοικητι−
κών Δικαστηρίων και φροντίζει για τη συνέχιση ή όχι των 
ενδίκων μέσων με τη συνεργασία της Νομικής Υπηρεσίας 
και της Οικονομικής Επιτροπής κατά περίπτωση.

30) Ενημερώνει έγκαιρα την Οικονομική Επιτροπή για 
την αντιπροσώπευση του δημάρχου στα Διοικητικά Δικα−
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στήρια για την υποστήριξη των οικονομικών συμφερόντων 
του Δήμου.

31) Επιμελείται της έγκαιρης λήψης αποφάσεων του Δη−
μοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου για τη συγκρότηση 
των αρμοδίων επιτροπών (επίλυσης φορολογικών διαφο−
ρών και αμφισβητήσεων κ.λπ.).

Αρμοδιότητες Γραφείου Δημοτικής Περιουσίας και Κλη−
ροδοτημάτων

1) Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή 
και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτημάτων 
προς τον Δήμο, σύμφωνα με τους αντιστοίχους όρους.

2) Τηρεί τα αρχεία της δημοτικής ακίνητης περιουσίας 
σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή (φάκελοι με στοιχεία 
περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα).

3) Μεριμνά για την διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της 
δημοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές 
εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

4) Μεριμνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δη−
μοτικής ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις σχετικές 
αποφάσεις του Δήμου και τη διαχείριση της εκμετάλλευ−
σης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (πχ. κατάρτιση 
συμβάσεων μισθώσεων, μέριμνα είσπραξης μισθωμάτων 
κ.λπ.) 

5) Μεριμνά για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης 
για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφι−
κές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για 
μονάδες στους τομείς αλιείας.

6) Μεριμνά για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακι−
νήτων ή τη καταβολή μισθώματος προς κάλυψη στεγαστι−
κών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

7) Σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία, επιμελείται 
τη σύνταξη του Δημοτικού κτηματολογίου και τη συνεχή 
ενημέρωση του.

8) Ενεργεί ότι είναι αναγκαίο για τη διαφύλαξη της ακί−
νητης περιουσίας του Δήμου.

9) Εισηγείται στο Δήμαρχο συμφέρουσες περιπτώσεις 
για την αγορά ακινήτων, με σκοπό την αύξηση της ακίνη−
της περιουσίας του Δήμου.

10) Εισηγείται στον Δήμαρχο τρόπους εκμετάλλευσης 
της ακίνητης περιουσίας και επιμελείται των απαιτούμε−
νων διαδικασιών.

11) Εισηγείται αρμοδίως για τη βεβαίωση των εσόδων 
που προέρχονται από την εκμετάλλευση της ακίνητης 
περιουσίας του Δήμου.

12) Ενημερώνει τον Δήμαρχο για κάθε πράξη παραβία−
σης επί των ακινήτων του Δήμου (νομή, κατοχή, ρύπανση, 
κ.λπ.) και παρακολουθεί τα διοικητικά ή δικαστικά μέτρα 
επ’ αυτών.

13) Είναι υπεύθυνο για τον χειρισμό των κληροδοτημά−
των του Δήμου.

14) Όλα τα παραπάνω γίνονται με την συνδρομή της 
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

β) Tμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
Αρμοδιότητες Γραφείου Ταμειακής Διαχείρισης και Πλη−

ρωμών
Ασκεί τις αρμοδιότητες «περί οικονομικής διοίκησης και 

λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» με όλες τις από 
αυτές προκύπτουσες ευθύνες.

1) Διεξάγει την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου με την 
προσωπική ευθύνη και διεύθυνση του Δημοτικού Ταμία 
και με τα εισπρακτικά και διαχειριστικά όργανα που το−
ποθετούνται στο τμήμα αυτό με απόφαση του αρμοδίου 
προς διορισμού οργάνου (Δημάρχου).

2) Ο Δημοτικός Ταμίας εισπράττει ο ίδιος αλλά και με 
τα εισπρακτικά όργανα όλα τα έσοδα του Δήμου, που 
προβλέπονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό ως και όσα 

προβλέπονται από ειδικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμ−
βουλίου τρέχουσας ή παρελθούσας χρήσης, εφόσον δεν 
έχουν υποπέσει σε παραγραφή.

3) Επιμελείται την τακτική εισαγωγή των εισπράξεων 
στο Δημοτικό ταμείο ανά κεφάλαιο και άρθρο του προϋ−
πολογισμού και με την ενημέρωση των οικείων λογιστικών 
βιβλίων.

4) Παραλαμβάνει τα χρηματικά εντάλματα, ελέγχει τα 
δικαιολογητικά αυτών και εξοφλεί αυτά μέσα στα όρια 
του προϋπολογισμού και των συναφών αποφάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής

5) Υποβάλλει για ενημέρωση και έλεγχο, κάθε μήνα στον 
Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό των 
εσόδων και εξόδων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στον 
προηγούμενο μήνα.

6) Δίνει λόγο για τον ίδιο και τα εισπρακτικά και διαχει−
ριστικά του όργανα, στο Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Δ&Κ Κώδικα.

7) Διαχειρίζεται με προσωπική του ευθύνη και ενεργεί 
τις χρηματικές δοσοληψίες μέσω του τραπεζικού συστή−
ματος, χειριζόμενος προσωπικά τα μπλοκ επιταγών που 
είναι χρεωμένος γι’ αυτό το σκοπό.

8) Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, υποβάλλει τον 
ετήσιο Απολογισμό Εσόδων Εξόδων στα αρμόδια όργανα 
για τις παραπέρα διαδικασίες προελέγχου του και εισα−
γωγής του στο Δ.Σ. για έγκριση.

9) Υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές στατιστικά στοιχεία 
και πίνακες.

10) Συνεργάζεται με το γραφείο εφαρμογής Διπλογραφι−
κού Λογιστικού Συστήματος προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η παράλληλη εφαρμογή του με το Δημόσιο Λογιστικό που 
διέπει την λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας.

11) Διεξάγει τις λογιστικές πράξεις που σχετίζονται με 
την πληρωμή των εξόδων του Δήμου, την τήρηση των 
αντιστοίχων λογιστικών βιβλίων του Ταμείου και την κα−
τάρτιση των μηνιαίων και ετησίων λογαριασμών της δι−
αχείρισης αυτού.

12) Ελέγχει τα δικαιολογητικά και όλα τα παραστατικά 
έγγραφα που συνοδεύουν τα χρηματικά εντάλματα, για 
το νομότυπο τους.

13) Μεριμνά για την παρακράτηση των κρατήσεων υπέρ 
τρίτων και την εμπρόθεσμη απόδοση τους.

14) Συνεργάζεται με τα διάφορα επικουρικά και ασφαλι−
στικά ταμεία και μεριμνά για την απόδοση των ασφαλιστι−
κών εισφορών για τους εργαζόμενους του Δήμου.

15) Συντάσσει και υποβάλλει στην Οικονομική Εφορία, 
στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κ.λπ., οριστικές ή εκ−
καθαριστικές δηλώσεις όπου απαιτούνται.

16) Συντάσσει απολογιστικές καταστάσεις για διαφόρους 
φορείς ή υπηρεσίες.

17) Τηρεί τα βιβλία, ευρετήρια και λοιπά έντυπα που 
προβλέπονται από την σχετική Νομοθεσία και φροντίζει 
για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση τους.

18) Συγκεντρώνει και τακτοποιεί τα χρηματικά εντάλματα 
που συνοδεύουν τον Απολογισμό.

19) Αναλαμβάνει την πάγια προκαταβολή, εκτός αν απο−
φασίσει διαφορετικά το Δημοτικό Συμβούλιο.

20) Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που ανάγεται στις πλη−
ρωμές και τις εισπράξεις γενικά του Δήμου.

Αρμοδιότητες Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης Νομικών 
Προσώπων

Παραλαμβάνει από την αρμόδια υπηρεσία τα Χ.Ε. μισθο−
δοσίας και προμηθευτών ελέγχει τα δικαιολογητικά και 
εξοφλεί τα Χ.Ε. όλων των ΝΠΔΔ του Δήμου.

1) Καταχωρεί εξοφληθέντα Χ.Ε. σε Καθολικό − Τρεχού−
μενων κατά Κ.Α. και ημερομηνία αντίστοιχα.
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2) Εισπράττει Έσοδα και εκδίδει Γραμμάτια − Βεβαιώ−
σεις.

3) Καταχωρεί αντίστοιχα στα Βιβλία εισπρακτέων.
4) Αποδίδει κρατήσεις στα διάφορα Ταμεία.
5) Προβαίνει σε απολογισμό περασμένων οικονομικών 

ετών.
6) Συνεργάζεται για όλα τα θέματα με τον Προϊστάμενο 

του Τμήματος
Αρμοδιότητες Γραφείου Είσπραξης Εσόδων
Διεξάγει και επιμελείται κάθε εργασία που σχετίζεται με 

την είσπραξη όλων των εσόδων του Δήμου εφαρμόζοντας 
το Λογιστικό των Δήμων.

1) Βεβαιώνει τους χρηματικούς καταλόγους που παρα−
λαμβάνει από το τμήμα εσόδων.

2) Καλεί τους φορολογούμενους, με τον τρόπο που 
προβλέπουν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα, της φορολογικής νομοθεσίας και του Νόμου περί 
εισπράξεων δημοσίων εσόδων, για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων τους.

3) Εισπράττει με τα αρμόδια όργανα του, κάθε έσοδο 
του Δήμου η κάθε έσοδο υπέρ τρίτων που νομίμως έχει 
ανατεθεί στον Δήμο.

4) Τα εισπραττόμενα έσοδα της ημέρας παραδίδονται 
από τους εισπράκτορες στο τέλος του ωραρίου τους, στα 
χέρια του Ταμία ή κατατίθενται σε Τραπεζικό λογαριασμό 
αποδίδοντας στο Ταμία την απόδειξη κατάθεσης αυτών.

5) Επιμελείται την πίστωση των οφειλετών που πλήρω−
σαν με βάση αντίστοιχους χρηματικούς καταλόγους και 
των οίκοθεν εισπράξεων.

6) Εισηγείται των διαγραφών ή συμψηφισμών που προ−
κύπτουν από τυχόν εισπρακτικά λάθη.

7) Μεριμνά για την έγκαιρη είσπραξη των εσόδων και 
παρακολουθεί τις οφειλές ώστε να μην οδηγούνται σε 
παραγραφή.

8) Ενεργεί τη νόμιμη διαδικασία για την άσκηση των από 
το νόμο οριζομένων αναγκαστικών μέτρων κατά των από 
κάθε αιτία, οφειλετών του Δήμου.

9) Στο τέλος του έτους συντάσσει τους καθυστερημα−
τικούς καταλόγους και μεριμνά για την επαναβεβαίωση 
τους.

10) Ασκεί κάθε άλλη εργασία που ανάγεται στη βεβαίωση 
και είσπραξη γενικά των εσόδων του Δήμου και που του 
ανατίθεται από τον προϊστάμενο του τμήματος

γ) Tμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δρα−
στηριοτήτων

Αρμοδιότητες Γραφείου Ρύθμισης Εμπορικών Δραστη−
ριοτήτων

1) Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής 
δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το 
περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των κα−
τοίκων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο 
Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφο−
ρούν ιδίως:

α) Τον καθορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας 
των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων [λαϊκές αγορές 
και εμποροπανηγύρεις).

β) Τον καθορισμό των χώρων και των όρων για την προ−
σωρινή διαμονή μετακινουμένων πληθυσμιακών ομάδων.

γ) Τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της 
υπαίθριας διαφήμισης.

δ) Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋπο−
θέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων 
και επιχειρήσεων, στο βαθμό που επηρεάζουν το περιβάλ−
λον και τις λειτουργίες της πόλης.

ε) Τον προσδιορισμό των όρων και των ωρών λειτουρ−
γίας μουσικής σε καταστήματα.

στ) Τον καθορισμό των ωρών έναρξης και λήξης της 
εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατών.

ζ) Τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας κα−
ταστημάτων και επιχειρήσεων.

η) Τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών 
υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και τη συγκρότηση της 
Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.

θ) Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών.
ι) Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πα−

ραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών.
ια) Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη 

χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.
ιβ) Τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των 

ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος 
των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον 
καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείων 
που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.

2) Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφά−
σεων των σχετικών με τα προηγούμενα θέματα εμπορικής 
δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.

3) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα 
ζώα συντροφιάς και την τήρηση των διατάξεων της τουρι−
στικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδι−
αφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.

4) Μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή με τη 
δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης του 
(π.χ. Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή).

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

Αρμοδιότητες Γραφείου Χορήγησης Αδειών Εμπορικών 
και Γενικών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

1) Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπο−
ρικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμ−
φωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις 
ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:

α) Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των κα−
ταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας και 
εγκατάστασης των οποίων, καθορίζονται από την νομο−
θεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς 
και διατάξεις.

β) Την Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομι−
κού ενδιαφέροντος (βλ. άρθρο 80 του ΚΔΚ).

γ) Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, 
θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και τη διενέργεια 
των προβλεπομένων επιθεωρήσεων.

δ) Την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων, και διαφό−
ρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα Παρκ, τσίρκο, 
πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία.

ε) Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπη−
ρεσιών διαδικτύου.

στ) Τη λειτουργία μουσικών οργάνων.
ζ) Την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμπορο−

πανηγύρεων και υπαίθριων εποχιακών αγορών.
η) Τα ζωήλατα οχήματα.
θ) Την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την 

άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα.
ι) Τη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων 

υπαίθριας διαφήμισης, την τοποθέτηση επιγραφών προσ−
διορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και 
νομικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για 
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την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που 
επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

ια) Τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοπο−
δηλάτων.

ιβ) Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου.
ιγ) Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
ιδ) Την συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.
ιε) Την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη 

περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση 
σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβου−
λίου, σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημόσιας Υγείας.

ιστ) Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.
ιζ) Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των Διεθνών), τη ρύθ−

μιση θεμάτων λειτουργίας τους και την εποπτεία αυτών.
ιη) Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασμένων 

μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών.
2) Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋπο−

θέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες 
και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή 
προστίμων.

3) Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθρι−
ας διαφήμισης, των προδιαγραφών των διαφημιστικών 
πλαισίων και επιγραφών, εισηγείται για την αφαίρεση 
των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών 
και για την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με 
τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία.

4) Συνεργάζεται και ενημερώνει το τμήμα εσόδων του 
Δήμου για τα καταστήματα που λειτουργούν στα διοικη−
τικά όρια του Δήμου, ώστε να εισπράττονται τα ανάλογα 
έσοδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 15
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πο−

λιτών (K.E.Π.)
Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 

είναι αρμόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών 
και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την 
υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πρά−
ξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες 
και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου. 
Εσωτερικών.

Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και το αποκεντρω−
μένο Τμήμα Κ.Ε.Π.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων 
της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. είναι οι εξής:

α) Tμήμα Κ.Ε.Π. Δημοτικής Evότητας Σπάτων
Αρμοδιότητες Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών
1) Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέρ−

γειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών 
υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.

2) Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση 
υποθέσεων τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγ−
χει την πληρότητα τους και σε περίπτωση που για την 
διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, 
που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και 
τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση 
των πολιτών.

3) Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων 
των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωση τους 
υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

4) Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά 
έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά 
για την παράδοση τους στους πολίτες, είτε με αποστολή, 
είτε μέσω του ΚΕΠ.

5) Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα 
με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ (επικύρωση εγγράφων, 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, 
χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας κ.λπ.).

6) Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία 
από την δράση των ΚΕΠ του Δήμου.

Αρμοδιότητες Γραφείου Ανταπόκρισης
1) Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η δι−

εκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του 
Δήμου.

2) Προωθεί τα ανωτέρω αιτήματα στις αρμόδιες για τη 
διεκπεραίωση τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη δια−
δικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων 
χρονικών προθεσμιών.

3) Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες 
και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των 
αιτήσεων.

4) Τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω ανα−
φερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.

5) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις 
προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών 
διαδικασιών.

β) Παρατήρηση: Το δεύτερο Τμήμα της Διεύθυνσης ανα−
φέρεται στις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

Άρθρο 16
Aρμoδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής είναι αρμόδια για τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης.

Έχει αρμοδιότητες όπως την έρευνα και την καταγραφή 
κοινωνικών προβλημάτων του πληθυσμού με συγκεκριμένα 
προβλήματα. Τον κοινωνικό σχεδιασμό για την πρόληψη 
κοινωνικών αναγκών, την πληροφόρηση και την υποστή−
ριξη των πολιτών.

Μεριμνά για την ανάπτυξη του εθελοντισμού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων 
κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και 
ομάδων εθελοντών.

Συντονίζει, παρακολουθεί και εισηγείται θέματα που 
αφορούν την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό 
επίπεδο.

Οργανώνει και παρακολουθεί τη δικτύωση τοπικών φο−
ρέων κοινωνικής φροντίδας, όπως τις κοινωνικές υπηρε−
σίες του Δήμου, τις κοινωνικές υπηρεσίες των Νομικών 
Προσώπων του Δήμου και συνεργάζεται με τις Μ.Κ.Ο., τις 
υπηρεσίες και δομές κοινωνικής προστασίας της Περιφέ−
ρειας και του Κράτους και τα αντιπροσωπευτικά σώματα 
των ομάδων−χρηστών.

Είναι αρμόδια για την προστασία και την προαγωγή 
της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου με τη λήψη 
των κατάλληλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών 
δραστηριοτήτων.

Συγχρόνως η διεύθυνση συνεργάζεται αρμοδίως για τη 
προώθηση και τη ρύθμιση ζητημάτων της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια 
Βίου Μάθησης και προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νέας Γενιάς. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύ−
θυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της καθορίζονται από 
τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και Υπουρ−
γικών Αποφάσεων.

α) Τμήμα Eφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προ−
στασίας

Αρμοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας και 
Προνοιακών Επιδομάτων

1) Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και 
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μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και την 
κοινωνική φροντίδα όλων των ομάδων του πληθυσμού.

2) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής 
πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικο−
νομικά αδυνάτων πολιτών.

3) Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικη−
μάτων λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.

4) Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής Κοινω−
νικής Προστασίας.

5) Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειο−
φόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.

6) Χορηγεί κάρτες αναπηρίας έπειτα από γνωμάτευση 
της επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας.

7) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή 
προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα 
των γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.

8) Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για τη ανάπτυξη δράσεων, 
για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων με 
βάση το φύλο, την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της 
συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση, την ανά−
πτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή 
των γυναικών και την προώθηση τους στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων.

9) Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των 
επιδομάτων πρόνοιας.

10) Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των 
αυτοστεγαζόμενων, για τη σχετική μίσθωση ακινήτων, τη 
ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και την 
επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθε−
σίας.

11) Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής 
συνδρομής.

12) Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, 
κωφάλαλους, ανασφάλιστους, παραπληγικούς, τετραπλη−
γικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά ανάπηρους, υπο−
φέροντες από εγκεφαλική παράλυση, υποφέροντες από 
αιμολυτική αναιμία, απροστάτευτους ανήλικους, ανίκανους 
προς εργασία και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής 
κοινωνικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της σχε−
τικής νομοθεσίας καθώς και των οικείων κανονιστικών 
ρυθμίσεων.

Αρμοδιότητες Γραφείου Εποπτείας και Ελέγχου
1) Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και 

ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
2) Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής 

προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) 
και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών.

3) Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων 
παιδικής προστασίας σε ιδιώτες καθώς και σε συλλόγους 
ή σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.

4) Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων 
και ιδρυμάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισμό τους και πα−
ρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις που δίδονται 
σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς 
σκοπούς.

5) Μεριμνά για τον διορισμό των μελών Διοικητικών Συμ−
βουλίων και εποπτεύει και ρυθμίζει θέματα λειτουργίας 
ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παι−
διού (όπως κέντρων παιδικής μέριμνας, παιδικών σταθμών, 
παιδικών εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).

6) Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 
επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων, που 
πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.

7) Μεριμνά για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμ−
βουλίου των ταμείων πρόνοιας και προστασίας πολυτέ−
κνων, όταν η έδρα των ταμείων είναι στο Δήμο.

Αρμοδιότητες Γραφείου Ευπαθών Ομάδων και ΑΜΕΑ
1) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή 

προγραμμάτων ή συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις 
για την ένταξη παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, 
και προσφύγων στη κοινωνική, και πολιτιστική ζωή της 
τοπικής κοινωνίας.

2) Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης 
ψυχοκοινωνικών αναγκών ή οικογενειακών προβλημάτων, 
προσφύγων μεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμέ−
νων.

3) Διεξάγει κοινωνικές έρευνες και καταγράφει τα άτομα 
με αναπηρίες στην περιοχή του Δήμου.

4) Προτείνει προς το τμήμα την ίδρυση κέντρου δημιουρ−
γικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ−ΑΜΕΑ) και 
έχει την ευθύνη της λειτουργίας του. Επίσης προτείνει την 
Ίδρυση κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων 
με αναπηρία, κατασκηνώσεις κ.α. Έχει την ευθύνη για προ−
γράμματα κοινωνικής ένταξης των ατόμων αυτών.

Αρμοδιότητες Γραφείου Εφαρμογής Κοινωνικών Προ−
γραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

1) Μεριμνά για προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όπως για επαγγελματική κατάρτιση νέων, επαγγελματικό 
προσανατολισμό, επαγγελματική κατάρτιση γυναικών, την 
επιχειρηματικότητα αυτών και άλλων ομάδων του πλη−
θυσμού.

2) Συνεργάζεται με άλλους φορείς (π.χ. όμορους δήμους, 
φορείς της περιφέρειας ή άλλους τοπικούς φορείς) 

3) Συνεργάζεται και προτείνει τη συνεργασία και με 
άλλες χώρες.

β) Τμήμα Προάσπισης και Προαγωγής της Υγείας
Αρμοδιότητες Γραφείου Προαγωγής της Δημόσιας Υγεί−

ας
1) Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρ−

μογή μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, 
σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με 
τις ισχύουσες διατάξεις.

2) Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής των 
δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων (Νόμος 3852/2010, άρθρο 
94 παρ. 3Β αριθμ. 8).

Η αρμοδιότητα αφορά στον εντοπισμό θεμάτων τήρησης 
υγιεινής από οριζόμενο υπάλληλο του Δήμου, είτε κατόπιν 
καταγγελίας, είτε μετά από προγραμματισμένο έλεγχο 
και επίλυση του προβλήματος είτε με ίδια μέσα είτε σε 
συνεργασία με τους επόπτες υγείας της Περιφέρειας και 
άλλους συναρμόδιους φορείς.

3) Ορισμός Ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και ερ−
γαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
[Νόμος 3852/2010, άρθρο 94 παρ. 3Β αριθμ. 8).

Η άσκηση της αρμοδιότητας οριοθετείται στον ορισμό 
ιδιωτών γιατρών, που έχουν έδρα στα διοικητικά όρια 
του Δήμου και αποστολή του σχετικού καταλόγου στην 
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση η οποία εξακολουθεί να είναι 
αρμόδια για τη χορήγηση των βιβλιαρίων υγείας.

4) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων δημόσι−
ας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το 
κόστος το οποίο βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό 
του αντίστοιχου Υπουργείου, όπως έκτακτα προγράμμα−
τα Δημόσιας Υγείας τα οποία εκτελούνται με έκτακτη 
χρηματοδότηση και προγράμματα δημόσιας υγείας που 
χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Νόμος 3852/2010, άρθρο 94 παρ. 3Β αριθμ. 20).

5) Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας 
υγείας. Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις 
αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράμματα 
για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας 
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στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.

6) Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται 
με την δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου. Στο πλαίσιο 
αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στον 
Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αρμοδιότητες Γραφείου Παροχής Ιατρικών και Νοση−
λευτικών Υπηρεσιών

1) Λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων όπου παρέχονται ια−
τρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φρο−
ντίδας Υπηρεσιών Υγείας.

2) Εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών και η διενέρ−
γεια τους (Νόμος 3852/2010, άρθρο 94 παρ. 3Β αριθμ. 7).

Η άσκηση της αρμοδιότητας αυτής αφορά σε προγράμ−
ματα εμβολιασμών των πολιτών που διενεργούνται σύμφω−
να με τις οδηγίες που αποστέλλονται από το υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με ευθύνη είτε των 
Δημοτικών Ιατρείων, εφόσον υφίστανται, είτε σε συνερ−
γασία με αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, 
κέντρα υγείας κ.λπ.

3) Δημιουργία Τράπεζα Αίματος.
Αρμοδιότητες Γραφείου Προληπτικής Ιατρικής
1) Σχεδιάζει προτείνει και εφαρμόζει προγράμματα προ−

ληπτικής ιατρικής για όλες τις ομάδες του πληθυσμού σε 
συνεργασία με φορείς του κράτους.

2) Διαγνωστικές, προληπτικές εξετάσεις σε συνεργασία 
με Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας τα οποία αποστέλλουν 
κινητές μονάδες στις εγκαταστάσεις των Δημοτικών Ια−
τρείων.

3) Διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων 
που συμβάλλουν στην προαγωγή υγείας και πρόληψη νο−
σημάτων για το γενικό πληθυσμό.

A Τμήμα Προστασίας Οικογένειας. Παιδιού και Νεολαίας 
και Παιδείας Αρμοδιότητες Γραφείου Προστασίας Οικο−
γένειας και Παιδιού.

1) Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει και μεριμνά 
για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε 
δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική 
φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας καθώς και σε 
προγράμματα στήριξης της οικογένειας.

2) Μεριμνά για την ίδρυση και λειτουργία συμβουλευτι−
κών κέντρων οικογενειών.

3) Μεριμνά για την ίδρυση και λειτουργία ιατροπαιδα−
γωγικών κέντρων σε συνεργασία με πλησιέστερες αντί−
στοιχες μονάδες νοσοκομείων.

4) Λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών και των παιδιών (π.χ. προγράμ−
ματα στήριξης) 

Επιπλέον ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες με σκοπό 
την προάσπιση της Ψυχικής Υγείας:

1) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμο−
γή κοινωνικών πολιτικών και συμμετέχει σε δράσεις που 
στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της ψυχικής 
υγείας των δημοτών με την ίδρυση και λειτουργία εγκα−
ταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών προαγωγής της 
ψυχικής υγείας.

2) Μεριμνά για την δημιουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας 
σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 
Υγείας.

3) Μεριμνά για την δημιουργία Κέντρου Ημέρας ψυχικά 
νοσούντων με διασύνδεση με ειδική ιατρική ομάδα από 
το πλησιέστερο ψυχιατρικό τμήμα γενικού νοσοκομείου 
ή ψυχιατρικής μονάδας.

4) Μεριμνά για την ίδρυση συμβουλευτικού κέντρου πρό−
ληψης κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών σε συνεργασία 
με μονάδες ψυχικής υγείας ή με εξειδικευμένα κέντρα 
πρόληψης (ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ).

5) Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμά−
των επανένταξης των ψυχικά ασθενών

Αρμοδιότητες Γραφείου Νεολαίας − Πολιτισμού και 
Αθλητισμού

1) Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμά−
των που απευθύνονται στους νέους και συμμετέχει στους 
σχεδιασμούς και τα προγράμματα της Γενικής Γραμμα−
τείας Νέας Γενιάς.

2) Συνεργάζεται με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων για την 
ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη 
και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.

3) Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του 
Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Νέας Γενιάς συμπλη−
ρωματικά με τις δράσεις και τα προγράμματα που υλο−
ποιούνται από τα νομικά πρόσωπα του Δήμου.

Αρμοδιότητες Γραφείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθη−
σης

1) Συνεργάζεται με όλες τις σχολικές μονάδες και ασκεί 
κοινωνική εργασία. Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης για 
τοος μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές (όπως για 
το AIDS, τα ναρκωτικά, βία κ.α.).

2) Συνεργάζεται με τις σχολικές επιτροπές και τους 
συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.

3) Συνεργάζεται με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, και 
τις σχολικές επιτροπές, ενημερώνει για θέματα των αρμο−
διοτήτων τους και τους παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική 
υποστήριξη για τη λειτουργία τους.

4) Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, 
προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των μα−
θητών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης, αλλά και για την γενική παιδεία των κατοίκων.

5) Ασκεί αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας εφόσον αυ−
τές δεν έχουν ανατεθεί στο αντίστοιχο Νομικό Πρόσωπο 
του Δήμου

6) Εισηγείται αρμοδίως, την διακοπή μαθημάτων λόγω 
έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοι−
κητικών ορίων του οικείου δήμου.

7) Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμ−
μάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου 
εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με 
τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες 
διατάξεις.

8) Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού 
προγράμματος του, το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθη−
σης, με βάση το Εθνικό πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και 
το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης 
(νόμος 3879/2010, άρθρο 8). Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου 
μάθησης περιλαμβάνει ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα 
ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και 
γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής 
δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο.

9) Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμ−
ματος δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή 
των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική 
εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου.

10) Εισηγείται την ίδρυση και μεριμνά για τη λειτουργία 
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) που εφαρμόζουν το 
τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης και τα οποία οργα−
νώνονται είτε στο πλαίσιο του Τμήματος, είτε στο πλαίσιο 
νομικού προσώπου του Δήμου.

11) Μεριμνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών 
δομών και την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής 
Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραμ−
ματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τη Γενική 
Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.
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12) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέ−
ντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 
στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει 
ο Δήμος με το Υπουργείο.

13) Ασκεί τις αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης ή γενι−
κής εκπαίδευσης ενηλίκων που μεταφέρονται από τη Νο−
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση μαζί με την αντίστοιχη επιχειρησι−
ακή μονάδα ή αποκεντρωμένη δομή υπηρεσιακής μονάδας, 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879/2010.

Αρμοδιότητες Γραφείου Τοπικού Συμβουλίου κατά της 
εγκληματικότητας (ΤΟΣΠΠΑ) 

1) Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμά−
των και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της 
παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου με τη δημιουρ−
γία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.

2) Συνεργάζεται με τοπικούς φορείς όπως με εκπαιδευ−
τικούς, σχολικές μονάδες, συλλόγους γονέων, σχολικές 
επιτροπές, τα δεκαπενταμελή συμβούλια των μαθητών, 
το δημοτικό συμβούλιο των νέων και τις υπηρεσίες της 
Δημοτικής Αστυνομίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.

δ) Tμήμα Προστασίας τρίτης ηλικίας
Αρμοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Φροντίδας Ηλικι−

ωμένων
1) Μεριμνά και σχεδιάζει τη λειτουργία των Κέντρων 

Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ).
2) Ασκεί κοινωνική εργασία με τους ηλικιωμένους και το 

οικογενειακό περιβάλλον τους.
3) Φροντίζει για προγράμματα ψυχαγωγίας και τουρι−

σμού.
4) Σχεδιάζει τη συμμετοχή τους σε κατασκηνώσεις και 

σε ανταλλαγή προγραμμάτων με άλλα ΚΑΠΗ και με άλλες 
χώρες.

5) Μεριμνά για τη σύνδεση των γενεών με προγράμματα 
σε συνεργασία με άλλες πληθυσμιακές ομάδες (παιδιά, 
νέους, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, πολιτιστικούς φο−
ρείς κ.α.) 

6) Ασκεί κοινωνικές έρευνες για τους ηλικιωμένους του 
Δήμου σχεδιάζει και εισηγείται κοινωνικές πολιτικές που 
αφορούν την κοινωνική φροντίδα των ηλικιωμένων.

7) Μεριμνά για το σχεδιασμό και τη λειτουργία κέντρων 
ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) 

8) Μερινά για την πραγματοποίηση προγραμμάτων βο−
ήθεια στο σπίτι.

9) Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλπομένων σε 
ιδρύματα κλειστής περίθαλψης.

10) Σχεδιάζει και μεριμνά για τη λειτουργία στέγης ηλι−
κιωμένων.

Αρμοδιότητες Γραφείου Υγειονομικών Υπηρεσιών
1) Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα πρόληψης για 

την Τρίτη Ηλικία.
2) Ασκεί καθήκοντα υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγειο−

νομικής Φροντίδας (όπως μέτρηση αρτηριακής πίεσης, 
διαβήτη κ.α.).

3) Διοργανώνει προγράμματα γυμναστικής για την Τρίτη 
Ηλικία.

4) Διοργανώνει προγράμματα φυσικοθεραπείας και ερ−
γοθεραπείας.

5) Διοργανώνει ημερίδες για θέματα υγείας και άλλων 
κοινωνικών προβλημάτων.

Άρθρο 17
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Προσχολικής Aγωγής

και Δημιουργικής Απασχόλησης
Αποκλειστική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προσχολικής 

Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης είναι η λειτουργία 
των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών καθώς και των 

Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Σπάτων−
Αρτέμιδος.

Ειδικότερα:
Α. Για την λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών 

Σταθμών, οφείλουν:
1) Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με 

τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
2) Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, 

σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
3) Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που 

τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορ−
φωτικό επίπεδο των γονέων τους.

4) Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους 
ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγω−
γικής και ψυχολογίας.

5) Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην 
ομαλή μετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό 
περιβάλλον.

6) Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα 
παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής 
και ασφάλειας.

Β. Για την λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απα−
σχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), οφείλουν να παρέχουν τις πα−
ρακάτω υπηρεσίες:

1) Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής 
και ομαδικής δραστηριότητας.

2) Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, 
άθλησης.

3) Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων.
4) Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς 

που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες.
α) Tμήμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απα−

σχόλησης Δημοτικής Ενότητας Σπάτων
Αρμοδιότητες Γραφείου Διοικητικής Μέριμνας
1) Τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία όπως αυτά προβλέ−

πονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
2) Παρακολουθεί τις παρουσίες του προσωπικού και 

ενημερώνει αρμοδίως τον προϊστάμενο Διεύθυνσης και 
το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Δήμου.

3) Συνεργάζεται με τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου ώστε 
έγκαιρα να εξασφαλίζονται οι προμήθειες για τον εφοδια−
σμό του Σταθμού με τα αναγκαία τρόφιμα και λοιπά υλικά 
που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του.

4) Κατευθύνει το προσωπικό καθαριότητας βοηθητικών 
εργασιών, επιβλέπει την καθαριότητα του Σταθμού και 
φροντίζει για την έγκαιρη παρασκευή του φαγητού και 
εποπτεύει την κανονική διαμονή του.

Αρμοδιότητες Γραφείου Προσχολικής Αγωγής
1) Μεριμνούν για την ψυχοσωματική και ψυχοκινητική 

εξέλιξη των νηπίων με εξατομίκευση του ημερησίου προ−
γράμματος ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες τους.

2) Απασχολούν τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρό−
γραμμα απασχόλησης και προσφέρουν σ’ αυτά με υπομονή 
και στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την 
προσωπικότητα τους, επιδιώκοντας συνεχώς να δημιουρ−
γήσουν σ’ αυτά ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας, 
εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και τις προσωπικές δυνα−
τότητες τους. Σε καμία περίπτωση και για οποιοδήποτε 
λόγο δεν επιτρέπεται η κακή μεταχείριση των παιδιών 
(εκφοβισμός σωματική ποινή κ.τ.λ.).

3) Παρακολουθούν τη διατροφή των νηπίων, την καθα−
ριότητα τους, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτηση τους 
βοηθούμενοι από το προσωπικό του κλάδου βοηθητικών 
εργασιών.
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4) Φροντίζουν για τη σωστή οργάνωση και τάξη των 
αιθουσών. Παρακολουθούν τη συμπεριφορά των παιδιών 
και υποχρεούνται να αναφέρονται στον Προϊστάμενο του 
Τμήματος και να τον ενημερώνουν για κάθε ύποπτο σχετι−
κά με την υγεία των παιδιών, περιστατικό ή οποιοδήποτε 
άλλο θέμα.

5) Εισηγούνται στον Προϊστάμενο τους για τον έγκαιρο 
εφοδιασμό των αιθουσών με τα απαραίτητα απαιτούμενα 
είδη για την εφαρμογή του προγράμματος με τα παιδα−
γωγικά υλικά.

6) Συμμετέχουν στο σχεδιασμό του προσχολικού προ−
γράμματος και φροντίζουν για την απασχόληση των παι−
διών σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα.

7) Ευθύνονται για τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, το 
εκπαιδευτικό υλικό και γενικά κάθε υλικό που έχει δια−
τεθεί.

8) Διατηρούν επαφή με τους γονείς και τους ενημερώ−
νουν για τη συμπεριφορά και την ψυχοσωματική υγεία 
των παιδιών τους.

9) Τηρούν το βιβλίο παρουσίας νηπίων και ενημερώνουν 
τον Προϊστάμενο στις περιπτώσεις καθυστέρησης στην 
προέλευση τους ή στην καταχώρηση τους και τις περι−
πτώσεις απουσίας τους.

10) Καταχωρούν και υπογράφουν καθημερινά τη δι−
δαχθείσα ύλη στο σχετικό βιβλίο που τηρείται από τον 
Προϊστάμενο.

11) Μεριμνούν για τη μεσημβρινή ανάπαυση των παιδιών 
σύμφωνα με το πρόγραμμα ημερήσιας απασχόλησης.

12) Διοργανώνουν σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο 
τις εορταστικές εκδηλώσεις του Σταθμού.

13) Μια παιδαγωγός και ένα άτομο τουλάχιστον από το 
βοηθητικό προσωπικό παρευρίσκονται υποχρεωτικά κατά 
την προσέλευση και αποχώρηση των νηπίων.

14) Εκτελούν οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετικά με το 
έργο που τους ανατίθεται από τον Προϊστάμενο

Αρμοδιότητες Γραφείου Δημιουργικής Απασχόλησης 
(ΚΔΑΠ) 

1) Μεριμνά για την δημιουργική απασχόληση των παι−
διών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός 
σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου 
χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα 
από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυ−
πηρέτηση των γονέων.

2) Σε κάθε Κ.Δ.ΑΠ. τηρούνται ατταρρίτητα και τα ακό−
λουθα βιβλία:

α) βιβλίο συμβάντων
β) βιβλίο παρουσίας παιδιών
γ) βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του 

Κέντρου
β) Παρατήρηση: Το δεύτερο Τμήμα της Διεύθυνσης ανα−

φέρεται στις Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

Άρθρο 18
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Προγραμματισμού,

Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας
Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφο−

ρικής και Διαφάνειας του Δήμου είναι αρμόδια για την 
υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και 
των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες 
σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτε−
λεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακο−
λούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των 
υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών 
στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση 
της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημά−
των του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμη−

τού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους 
υπηρεσιών.

Επίσης είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της ένταξης 
των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές. 
Επιπρόσθετα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, 
εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων 
Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.&Ε.) του 
Δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του 
έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 166).

Επιπλέον είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρ−
μογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν την 
διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του 
Δήμου προς τρίτους.

Ειδικότερα το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
είναι αρμόδιο για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής 
παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην 
περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου 
για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη 
οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και 
για την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή 
ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων 
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Ανάπτυξης, Πληροφο−
ρικής και Διαφάνειας είναι οι εξής:

α) Tμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής 
και Διαφάνειας Αρμοδιότητες Γραφείου Προγραμματι−
σμού, Οργάνωσης και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμ−
μάτων

Μελέτες και έρευνες
1) Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημε−

ρώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, 
κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη 
του Δήμου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και 
τις υπηρεσίες του Δήμου.

2) Συγκεντρώνει και τεκμηριώνει την αναγκαία τεχνο−
γνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη δι−
αμόρφωση των προγραμμάτων ανάπτυξης του Δήμου (π.χ. 
κλαδικές και αναπτυξιακές μελέτες, μελέτες για θέματα 
της Αυτοδιοίκησης, νομοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκη−
ση, τις λειτουργίες και τους στόχους του Δήμου κ.λπ.).

3) Μεριμνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες 
των δημοτών και συγκεντρώνει και τεκμηριώνει προτάσεις 
για επεμβάσεις (έργα, ενέργειες, προγράμματα) που θα 
ικανοποιούν τις ανάγκες των δημοτών.

4) Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για 
τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του Δήμου, τη δι−
ερεύνηση της σκοπιμότητας αναπτυξιακών προτάσεων 
και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και 
μέτρων.

Σχεδιασμός και παρακολούθηση προγραμμάτων
1) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προ−

γραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δή−
μου, με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση της 
δημοτικής περιουσίας και τη δημιουργία και διαχείριση 
υποδομών στήριξης της τοπικής οικονομίας.

2) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προ−
γραμμάτων και δράσεων, που ενσωματώνουν την ισότητα 
των φύλων και τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών 
στις προτάσεις του Δήμου στα εθνικά και συγχρηματοδο−
τούμενα προγράμματα.

3) Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην 
οποία ανήκει ο Δήμος για την εναρμόνιση των προγραμμά−
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των οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου με τα 
ευρύτερα αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας.

4) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συντάσ−
σει προτάσεις που αφορούν στην εφαρμογή προγραμμά−
των για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών 
και κοινωνικών υποδομών (δομημένο περιβάλλον) στην 
περιοχή του Δήμου, με στόχο την εξασφάλιση ικανοποιη−
τικών συνθηκών ποιότητας ζωής.

5) Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες 
του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των 
αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου (προγράμματα 
συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράμματα της ΕΕ, 
εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδο−
τούμενα κ.λπ.).

6) Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες 
του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και την ομάδα 
έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται για τη σύνταξη 
του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, 
κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος και των 
Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, στα οποία εξειδικεύεται 
το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

7) Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης 
έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα 
προγράμματα, για την παρακολούθηση της υλοποίησης 
τους και τη σχετική ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών, σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

8) Υποστηρίζει το Δήμαρχο για την παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνεργά−
ζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προ−
σώπων του και συντάσσει την ενδιάμεση και την τελική 
έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο Δήμαρχο. 
Εισηγείται την ενδεχόμενη αναθεώρηση των στόχων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος μετά την ενδιάμεση αξι−
ολόγηση του.

9) Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος, διαμορφώνει τους κατάλλη−
λους δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να 
εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων σε σχέση με 
τα αποτελέσματα των δράσεων, καθώς και κατάλληλους 
δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος 
πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων.

10) Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δρά−
σης του Δήμου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγή−
σεις των υπηρεσιών, και το υποβάλλει στην Εκτελεστική 
Επιτροπή.

11) Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρα−
κολούθηση και τον απολογισμό των Ετησίων Προγραμμά−
των Δράσης του Δήμου. Ειδικότερα (α) κατά τη διάρκεια 
εφαρμογής του ετησίου προγράμματος δράσης του Δή−
μου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία 
με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά διαστήματα που 
ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου και (β) πριν από τη 
σύνταξη του οικονομικού απολογισμού, υποβάλλει στη 
Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση με τον απολογισμό δράσης 
του προηγούμενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογι−
στικές εκθέσεις των υπηρεσιών.

12) Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την πρό−
οδο των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ 
του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, 
ενεργειών και προγραμμάτων. Υποστηρίζει τις σχέσεις 
διαδημοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του 
Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς.

Αποτελεσματικότητα και Απόδοση
1) Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και μεθόδους μέ−

τρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 

των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 
(διαδικασίες, δείκτες κ.λπ.). Σχεδιάζει και εισηγείται τον 
Κανονισμό Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των 
δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

2) Διαμορφώνει και εισηγείται περιοδικούς στόχους για 
την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικό−
τητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του 
Προσώπων.

3) Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδομένα που αναφέρονται 
στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπη−
ρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους 
στόχων, παρακολουθεί την εξέλιξη τους, επεξεργάζεται 
τα στοιχεία και εκδίδει ενημερωτικές αναφορές.

4) Διατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις αποδο−
τικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του 
Δήμου και των Νομικών Προσώπων.

5) Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσματικής 
και αποδοτικής λειτουργίας και εισηγείται στον Δήμαρ−
χο την εφαρμογή τους και αξιολογεί τα αποτελέσματα 
τους.

6) Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί μέτρα για τη 
διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελε−
σματικότητας των υπηρεσιών και της ανταπόκρισης τους 
στις ανάγκες των πολιτών.

7) Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προ−
γραμμάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση της 
οργάνωσης του Δήμου με στόχο την βελτίωση της απο−
δοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του.

8) Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
για τη διαμόρφωση των καταλλήλων συστημάτων προϋ−
πολογισμού και απολογιστικού ελέγχου των οικονομικών 
μεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, κα−
θώς και των καταλλήλων συστημάτων παρακολούθησης 
του κόστους λειτουργίας των οργανωτικών μονάδων του 
Δήμου και του κόστους των παραγομένων και παρεχομέ−
νων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες.

9) Παρακολουθεί και ενημερώνει με συγκεκριμένες ανα−
φορές τα όργανα του Δήμου σχετικά με την εξέλιξη των 
οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προ−
σώπων, καθώς και την εξέλιξη του κόστους λειτουργίας 
των οργανωτικών μονάδων και του κόστους των παραγο−
μένων και παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ποιότητα και Οργάνωση
1) για την εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων δι−

ασφάλισης ποιότητας των επί μέρους λειτουργιών του 
Δήμου.

2) Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συ−
στήματος διασφάλισης της διαχειριστικής επάρκειας του 
Δήμου στον σχεδιασμό και παραγωγή έργων.

3) Μεριμνά για την εκτέλεση των εγκεκριμένων προ−
γραμμάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση της 
οργάνωσης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. 
Ειδικότερα μεριμνά για τον σχεδιασμό/ανασχεδιασμό και 
την εφαρμογή βελτιωμένων οργανωτικών δομών, κατα−
νομής αρμοδιοτήτων, κατανομής στελεχιακού δυναμικού, 
οργανωτικών συστημάτων, εσωτερικών διαδικασιών και 
εντύπων.

4) Μεριμνά για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτε−
ρικών Κανονισμών του Δήμου και των Νομικών του Προ−
σώπων (Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί 
Κανονισμοί Λειτουργίας, Κανονισμοί Παροχής Υπηρεσιών 
στους Δημότες κ.λπ.) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπη−
ρεσίες.

5) Παρακολουθεί την τήρηση και εισηγείται τις τυχόν 
επικαιροποιήσεις της οργανωτικής δομής και γενικότερα 
των διατάξεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δήμου.
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6) Μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέ−
σεων εργασίας και τον προσδιορισμό του αριθμού του 
προσωπικού ανά θέση εργασίας και οργανωτική μονάδα 
του Δήμου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και 
συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών για 
τον προγραμματισμό της κάλυψης των θέσεων (με νέα 
στελέχη ή ανακατανομή των υφισταμένων στελεχών) 

7) Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και διαδικασίες 
για την παρακολούθηση της καλής εφαρμογής των εγκε−
κριμένων από τα αρμόδια όργανα εσωτερικών οργανωτι−
κών συστημάτων, διαδικασιών και κανονισμών.

8) Εφαρμόζει τα εγκεκριμένα συστήματα και διαδικα−
σίες για την παρακολούθηση της καλής εφαρμογής των 
εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων, διαδικασιών και 
κανονισμών και ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του Δήμου 
στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις.

9) Μελετά και εισηγείται για τη σκοπιμότητα σύστασης, 
κατάργησης ή τροποποίησης του αντικειμένου των Νομι−
κών Προσώπων του Δήμου.

Αρμοδιότητες Γραφείου Τεχνολογιών, Πληροφορικής, 
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και Διαφάνειας

Στρατηγική και Μελέτες Τ.Π.&Ε.
1) Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου 

σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των 
συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
(Τ.Π.&Ε.) και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης.

2) Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης 
και βελτίωσης των συστημάτων Τ.Π.&Ε. που πρέπει να κάνει 
ο Δήμος για την υποστήριξη των λειτουργιών του.

3) Εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των συστημά−
των Τ.Π.&Ε. και την υλοποίηση μηχανισμών υποστήριξης 
των συστημάτων και των χρηστών των εφαρμογών.

4) Προδιαγράφει τα νέα συστήματα ή τις νέες λειτουργί−
ες συστημάτων Τ.Π.&Ε., παρακολουθεί την ανάπτυξη τους 
και παραλαμβάνει τα συστήματα.

Διαχείρισης συστημάτων Τ.Π.&Ε.
1) Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς 

συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων καλύπτο−
ντας τις σχετικές ανάγκες του Δήμου.

2) Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδομένων που τη−
ρούνται στα συστήματα Τ.Π.&Ε. του Δήμου.

3) Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βά−
σεις δεδομένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο Δήμος για 
τις ανάγκες του.

4) Διαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστημάτων και 
της ανάκτησης δεδομένων για τα συστήματα Τ.Π.&Ε. που 
λειτουργούν στο Δήμο.

5) Μεριμνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξερ−
γασία δεδομένων σύμφωνα με σχετικές ανάγκες του Δή−
μου.

6) Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστημάτων Τ.Π.&Ε. του 
Δήμου και μεριμνά για την παροχή κάθε είδους υποστήρι−
ξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουρ−
γούν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα συστήματα.

7) Μεριμνά για τη λειτουργία σχετικών Helpdesk για τις 
ανάγκες των χρηστών.

8) Μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων αναφο−
ρών επιτελικής πληροφόρησης με την αξιοποίηση των 
στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα 
του Δήμου.

9) Μεριμνά για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας της 
πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα πληρο−
φοριακά συστήματα του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η 
εμπιστευτικότητα τους, όπου αυτό απαιτείται.

10) Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων και την 
βελτίωση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των 
βάσεων δεδομένων του Δήμου.

Διαχείριση Εξοπλισυού Τ.Π.&Ε.
Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε 

εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει 
τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και 
εισηγείται αρμοδίως για την προμήθεια και εγκατάσταση 
του αναγκαίου εξοπλισμού.

1. Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδι−
αγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία προμήθειας και 
εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής 
και επικοινωνιών.

2. Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και 
την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού Τ.Π.&Ε..

3. Μεριμνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των 
κεντρικών και περιφερειακών συστημάτων.

4. Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης 
του δικτύου και των συστημάτων Τ.Π.&Ε. και παρακολουθεί 
και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών.

5. Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατά−
σταση βλαβών του εξοπλισμού Τ.Π.&Ε. του Δήμου.

6. Συντάσσει εγκαίρως και παρακολουθεί τις συμβάσεις 
συντήρησης του εξοπλισμού σε λογισμικό και μηχανήματα 
και εισηγείται για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών με 
νέες εκδόσεις προγραμμάτων.

7. Εισηγείται την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέμα−
τα πληροφορικής και φροντίζει για την συμμετοχή του 
Δήμου σε προγράμματα πληροφορικής που οργανώνουν 
άλλοι φορείς.

Γενικές Αρμοδιότητες Τ.Π.&Ε.
Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομ−

βικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄166).

Αρμοδιότητες Γραφείου Διαφάνειας
Το Γραφείο Διαφάνειας είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό 

και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επι−
διώκουν την διασφάλιση της διαφάνειας στις κάθε είδους 
σχέσεις του Δήμου προς τρίτους. Ειδικότερα το Γραφείο 
Διαφάνειας:

1) Σχεδιάζει, ενημερώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και 
μεριμνά για την εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας και 
ενέργειας που διασφαλίζουν την διαφάνεια στις σχέσεις 
του δήμου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιμοποιεί κάθε 
πρόσφορο μέσο και κυρίως τις κατάλληλες τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.&Ε.).

2) Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης 
από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σε πληροφορίες που έχουν 
σχέση με τις προκηρύξεις του Δήμου για την εκτέλεση 
έργων και την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, σύμφωνα 
με τις νόμιμες διαδικασίες.

3) Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δη−
μοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες που έχουν σχέση 
με την δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των 
δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισμούς τις 
διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το Δήμο 
υπηρεσιών στους δημότες.

4) Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών 
για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει 
ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά 
για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των 
δημοτών στις δραστηριότητες αυτές.

5) Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των 
δημοτών και τους ενημερώνει για τα δικαιώματα τους και 
τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των 
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υποθέσεων τους. Μεριμνά επίσης για τον εφοδιασμό τους 
με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα.

6) Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών σχετικά 
με απολογιστικά στοιχεία που αφορούν εκπλήρωση στό−
χων, ολοκλήρωση προγραμμάτων και έργων που αναλαμ−
βάνει και προωθεί ο Δήμος.

7) Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα πληροφόρησης των δη−
μοτών για την εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων 
του Δήμου και μεριμνά για την πραγματοποίηση τους.

8) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και 
διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

(α) Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών 
και κατοίκων.

(β) Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
του Δήμου.

(γ) Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και Κανο−
νισμού Διαβούλευσης.

9) Μεριμνά για την τήρηση μητρώου πολιτών προς τους 
οποίους ο Δήμος προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες.

10) Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης 
για αποφάσεις και ζητήματα που αφορούν το Δήμο.

11) Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πολι−
τών με το Δήμο για την υποδοχή παραπόνων ή παροχή 
διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες.

γ) Tμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Αρμοδιότητες Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλι−

είας
Τομέας Φυτικής Παραγωγής
1) Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της 

γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού πλη−
θυσμού στις εστίες του.

2) Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και 
παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής.

3) Προωθεί προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών 
και μεριμνά για τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής και 
τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την υπηρεσία 
Τουρισμού.

4) Εκτιμά και παρακολουθεί τη γεωργική παραγωγή, τις 
απολαμβανόμενες από τους παραγωγούς τιμές γεωργικών 
προϊόντων και την πορεία των αγορών των γεωργικών 
προϊόντων και μεριμνά για τη λήψη αντιπροσωπευτικών 
τιμών προϊόντων.

5) Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέ−
τη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής ση−
μασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως αυτών που 
σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή 
ιχθυοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα 
εγγειοβελτιωτικά έργα.

6) Ασκεί εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγεί−
ων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών 
Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Αρδευσης 
(Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7) Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία 
του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου. Παρακο−
λουθεί τη λειτουργία του Γραφείου αυτού παρέχοντας 
κατευθύνσεις και πρότυπα για τη δράση του.

8) Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής 
παραγωγής, ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό για τις 
βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των 
εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, οικονο−
μικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των 
προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, 
μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την 
εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.

9) Μεριμνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.

10) Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση 
ή μεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστημάτων λιανικής 
πώλησης αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων.

Τομέας Ζωικής Παραγωγής
1) Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της 

κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του κτηνοτροφικού 
πληθυσμού στις εστίες του.

2) Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και 
παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής.

3) Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη 
και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής ση−
μασίας, που αφορούν τη κτηνοτροφία όπως π.χ. τα έργα 
βελτίωσης βοσκοτόπων.

4) Μεριμνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων.
5) Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της κτηνοτροφικής 

παραγωγής, ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό για τις 
βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση 
τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση 
στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων κτηνο−
τροφικής παραγωγής.

6) Μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστή−
ματος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαί−
ου του Δήμου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση των 
ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, 
τήρηση ατομικών μητρώων).

7) Μεριμνά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, 
για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λει−
τουργία καταφυγίων κ.λπ.).

8) Εισηγείται για την χορήγηση αδειών λειτουργίας κα−
ταστημάτων και εγκαταστάσεων που σχετίζονται με το 
εμπόριο ή την αξιοποίηση ζώων (καταστήματα διατήρησης, 
εμπορίας και διακίνησης ζώων, καταστήματα πώλησης 
σκύλων ή γατών, κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αυ−
τοκίνητα που μεταφέρουν ζώα, ζωολογικοί κήποι).

9) Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή 
μεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστημάτων λιανικής 
πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

10) Εφαρμόζει, οργανώνει και εποπτεύει την τεχνητή 
σπερματέγχυση και τον συγχρονισμό του οίστρου των 
ζώων.

11) Γνωματεύει για την υγειονομική καταλληλότητα των 
ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.

12) Εισηγείται για την χορήγηση άδειας για τη λειτουργία 
κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, ειδικής 
άδειας για την αποθήκευση φαρμακευτικών κτηνιατρικών 
προϊόντων και αδειών λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρείων 
και κτηνιατρικών κλινικών τα οποία και εποπτεύει.

13) Εφαρμόζει προγράμματα για την καταπολέμηση λοι−
μωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων, σε συνεργασία 
με την υπηρεσία Δημ. Υγείας για τα νοσήματα που μετα−
δίδονται και στον άνθρωπο.

14) Επιβάλλει ή αίρει υγειονομικά μέτρα, λόγω εμφάνισης 
βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητικών προς 
μεταφορά ζώων.

Τομέας Γεωργικής Ανάπτυξης
1) Σε θέματα Γεωργικής Ανάπτυξης ασκεί τις παρακάτω 

αρμοδιότητες:
(α) Συνεργάζεται με τους αγρότες και τις συνεταιριστι−

κές οργανώσεις τους για την διερεύνηση και επισήμανση 
των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων των γεωργι−
κών εκμεταλλεύσεων.
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(β) Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή βελτι−
ωμένων μεθόδων εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και τη μείωση 
κόστους παραγωγής τους.

(γ) Μεριμνά για την οργάνωση των γεωργικών εκμεταλ−
λεύσεων και την εν γένει αντιμετώπιση των προβλημάτων 
στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, στα 
πλαίσια των εκάστοτε εφαρμοζομένων προγραμμάτων 
γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης.

(δ) Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους με σκοπό την υλο−
ποίηση κοινοτικών προγραμμάτων (οικονομικές ενισχύ−
σεις στη φυτική και ζωική παραγωγή) και μεριμνά για την 
χορήγηση βεβαιώσεων (αγροτικά αυτοκίνητα, αγροτικές 
αποθήκες, λαϊκές αγορές, εκτίμηση ζημιών κ.λπ.).

(ε) Ενημερώνει αρμοδίως για τα ζητήματα της περιοχής 
που αφορούν τον αγροτικό κόσμο και λαμβάνει κατευθύν−
σεις και πρότυπα για την αντιμετώπιση τους.

Τομέας Αλιείας
1) Διενεργεί όλες τις κατάλληλες δραστηριότητες για 

την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας 
στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου.

2) Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της 
αλιείας.

3) Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη 
και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής ση−
μασίας, που αφορούν την αλιεία.

4) Γνωμοδοτεί για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμί−
σθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και 
μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή 
ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και 
για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.

5) Συγκεντρώνει και τηρεί στοιχεία των υδατοκαλλιερ−
γειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα καθώς και 
στοιχεία των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσε−
ων.

6) Καταρτίζει μελέτες και συντάσσει εκλαϊκευμένα 
έντυπα που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, 
υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικο−
συστημάτων και διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις 
με αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε 
επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα.

7) Εισηγείται τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και 
ρύθμιση ζητημάτων του τομέα της αλιείας στην περιοχή 
του Δήμου, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο 
Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι αποφάσεις αυτές αφορούν ιδίως:
• την καταστροφή, εκποίηση και έγκριση του αποτελέ−

σματος της σχετικής δημοπρασίας ή διάθεσης των δη−
μευθέντων υλικών και μέσων αλιείας.

• την έγκριση ή ανάκληση της έγκρισης της χορήγησης 
από τις αρμόδιες αρχές, αδειών απόπλου στα αλιευτικά 
σκάφη για τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα.

• τη διάθεση σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά 
ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα των 
πλωτών μέσων, εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού που 
δημεύθηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί.

• την έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας.
• την επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέ−

τρων της αλιείας όποτε αυτό απαιτείται.
• την έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους.
• την επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πλη−

ροφορίες σχετικά με την παραγωγή και αξία αλιευμάτων 
των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.

• τη σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό 
ζώντων υδρόβιων ζώων και φυτών ή φυκών ή των αγών 
τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων.

• την έγκριση της χορήγησης, από τις αρμόδιες αρχές, 
αδειών αλιείας στα επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά σκάφη 
αλιείας ή σπογγαλιείας.

• την έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογ−
γαλιείας για ορισμένη περίοδο σε περιοχή χωρικής αρ−
μοδιότητας του Δήμου, όταν το επιβάλλει η προστασία 
της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση της αλιείας και σπογ−
γαλιείας.

• την πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρί−
ωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων.

• την αξιοποίηση, ιχθυοτροφικά, των μη εκμεταλλεύσι−
μων τελμάτων ή άγονων εκτάσεων σε συνεργασία με τις 
υπηρεσίες.

• τις εξαιρέσεις υποχρέωσης προσκόμισης αλιευμάτων 
στις ιχθυόσκαλες.

• τη σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευτι−
κών προσφυγών.

• την έγκριση και την τροποποίηση καταστατικών αλι−
ευτικών συνεταιρισμών και την παροχή σ’ αυτούς τεχνικών 
οδηγιών.

8) Εισηγείται την χορήγηση αδειών στον τομέα της αλιεί−
ας στην περιοχή του Δήμου, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες 
που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
• τα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια δοκιμαστικής 

αλιείας.
• τις ερασιτεχνικές άδειες αλιείας.
• τη χρήση καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις δι−

εξαγωγής ερευνών.
• τις επαγγελματικές άδειες αλιείας.
• τη μεταβίβαση κυριότητας επαγγελματικής άδειας 

αλιείας σκάφους.
• την αντικατάσταση μηχανής αλιευτικού σκάφους.
• την άδεια αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων 

οργανισμών.
9) Αντιμετωπίζει θέματα και εισηγείται μέτρα που αφο−

ρούν τη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση 
και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με 
αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

Αρμοδιότητες Γραφείου Απασχόλησης − Ευρέσεως Ερ−
γασίας

Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα 
δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανά−
λογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και 
διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.

1) Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 
και της επαγγελματικής κατάρτισης προωθώντας την 
ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε 
συνεργασία και με το Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και 
με τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης 
της αντίστοιχης Περιφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη τις 
προγραμματικές επιλογές για θέματα επαγγελματικής 
κατάρτισης του περιφερειακού προγράμματος δια βίου 
μάθησης.

2) Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυνα−
μικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυξη συμβου−
λευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώ−
θηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας 
σε συνεργασία με την Διεύθυνση Κοινωνικής πολιτικής 
του Δήμου. Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία 
μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες 
απασχόλησης στην περιοχή.

3) Συγκεντρώνει βιογραφικά σημειώματα ανέργων οι 
οποίοι αναζητούν εργασία
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4) Συγκεντρώνει πληροφορίες για όλες τις θέσεις που 
είναι κενές σε υπηρεσίες ή επιχειρήσεις που δραστηριο−
ποιούνται στην περιοχή.

5) Προωθεί την σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 
εργασίας μεταξύ των ανέργων και των υπηρεσιών ή επι−
χειρήσεων που έχουν κενές θέσεις εργασίας.

6) Συνεργάζεται με τον ΟΑΕΔ και ενημερώνεται για προ−
γράμματα που απευθύνονται σε ανέργους και ενημερώνει 
τους ενδιαφερόμενους.

Αρμοδιότητες Γραφείου Τουριστικής Ανάπτυξης
1) Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφι−

στάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περιοχή του 
Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, 
τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, οικονομικά 
στοιχεία κ.λπ.).

2) Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων πα−
ρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού 
στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων του−
ριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους τουριστικούς 
επαγγελματικούς φορείς της περιοχής. Μεριμνά για την 
εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.

3) Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση 
προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του 
Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρα−
κτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις 
τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασί−
ας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κ.λπ.).

4) Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης/
πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής

Άρθρο 19
Aρμοδιότητες Διεύθυνση Πολεοδομίας

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας είναι αρμόδια για την εφαρμο−
γή του πολεοδομικού σχεδιασμού και της χωροταξίας, την 
έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών 
και τον έλεγχο των αυθαίρετων και επικίνδυνων κατα−
σκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης 
στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών 
Αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες των επιμέρους Τμημάτων της Διεύθυν−
σης Πολεοδομίας είναι οι εξής:

α) Tμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών.
Γραφείο Ελέγχου Οικοδομικών Αδειών
1) Ελέγχει την πληρότητα των φακέλων που υποβάλλο−

νται για οικοδομικές άδειες.
2) Διενεργεί τον αρχιτεκτονικό έλεγχο των μελετών που 

υποβάλλονται για έκδοση οικοδομικών αδειών, καθώς και 
τον έλεγχο κατά ΓΟΚ.

3) Εισηγείται για εγκρίσεις στην αρμόδια ΕΠΑΕ.
4) Γνωμοδοτεί πάνω σε θέματα εφαρμογής του εκάστοτε 

ισχύοντα ΓΟΚ.
5) Ελέγχει κατά ΓΟΚ τις αιτήσεις που υποβάλλονται στο 

δήμο για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων.
6) Ελέγχει τις μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυρο−

προστασίας και διαβιβάζει τους φακέλους της ενεργητι−
κής πυροπροστασίας για έλεγχο από την πυροσβεστική 
υπηρεσία.

7) Ελέγχει τις μελέτες στατικών που υποβάλλονται για 
έκδοση οικοδομικών αδειών.

8) Ελέγχει από στατικής πλευράς τις μελέτες που υπο−
βάλλονται στο Δήμο για διαφημιστικές πινακίδες.

9) Ελέγχει τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για την 
έκδοση οικοδομικών αδειών.

10) Διενεργεί όλους τους απαιτούμενους φορολογικούς 
ελέγχους για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

11) Μεριμνά για την επιβολή προστίμων για τις νομιμο−
ποιήσεις αυθαιρέτων.

12) Θεωρεί τις οικοδομικές άδειες προκειμένου να γίνει 
σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.

13) Συντάσσει βεβαιώσεις χώρων κύριας χρήσης κτιρί−
ων.

14) Κινεί τις διαδικασίες νομιμοποίησης αυθαιρέτων κτι−
σμάτων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 8 του Ν. 1512/85 και 
εισηγείται στο ΣΧΟΠ.

15) Εκδίδει αποφάσεις νομιμοποίησης αυθαιρέτων σύμ−
φωνα με το άρθρο 22 του ΓΟΚ και με το άρθρο 8 παρ. 5 
του Ν.1512/85.

16) Κινεί τις διαδικασίες οριστικής εξαίρεσης από κατε−
δάφιση αυθαίρετων κτισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 16 
του Ν. 1337/83 και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο.

17) Εκδίδει αποφάσεις για τον καθορισμό μεμονωμένων 
κτιρίων ή περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων 
πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ’ έξι έτη από την έκδο−
ση της οικοδομικής άδειας ή της σχετικής απόφασης.

18) Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανι−
κής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην 
ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24Α του Ν.2075/1992 (ΦΕΚ 
129Α΄), όπως ισχύει, και μεριμνά για την επιβολή κυρώσεων 
στους παραβάτες.

19) Μεριμνά για τη διακίνηση των φακέλων που υπο−
βάλλονται για έκδοση οικοδομικών αδειών στα διαδοχικά 
στάδια ελέγχου.

20) Συντάσσει μηνιαίες καταστάσεις που αφορούν τη 
διακίνηση των φακέλων οικοδομικών αδειών από την ημε−
ρομηνία υποβολής τους μέχρι την έκδοση αυτών.

21) Διατηρεί μητρώα ιδιωτών μελετητών.
22) Αποστέλλει, μηνιαία δελτία υπολογισμού ελάχιστου 

κόστους κατασκευών έργων και στελέχη οικοδομικών 
αδειών, στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες 
(Δ.Ο.Υ.).

23) Επιστρέφει στους ενδιαφερόμενους τους υποβληθέ−
ντες φακέλους που δεν κατατέθηκαν εμπρόθεσμα ή δεν 
ολοκληρώθηκε ο έλεγχος τους εντός προθεσμιών που 
θέτει η Νομοθεσία με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.

24) Διενεργεί αυτοψίες για θέματα αρμοδιότητας του.
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης
1) Διεκπεραιώνει όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, κ.λπ. όλων 

των Τμημάτων της Δ/νσης.
2) Μεριμνά για την αρχειοθέτηση, τηρεί όλα τα απαραί−

τητα αρχεία και χορηγεί αντίγραφα όλων των Τμημάτων 
της Διεύθυνσης.

3) Συνεργάζεται άμεσα με άλλες Διευθύνσεις Πολεοδο−
μίας για τυχόν μεταφορά φακέλων από το αρχείο τους.

4) Τηρεί το πρωτόκολλο της Διεύθυνσης.
5) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη σε όλα τα Τμήματα 

της Διεύθυνσης.
β) Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
1) Διενεργεί τον έλεγχο των τοπογραφικών διαγραμμά−

των και των όρων δόμησης των μελετών για την έκδοση 
οικοδομικών αδειών.

2) Εκδίδει βεβαιώσεις για τους όρους δόμησης και την 
ισχύουσα ρυμοτομία.

3) Παρέχει πληροφορίες και εκδίδει βεβαιώσεις για 
όρους δόμησης και χορηγεί αντίγραφα τεχνικών εκθέσε−
ων, διαγραμμάτων εφαρμογής και σχεδίων.

4) Απαντά σε ερωτήματα πολιτών και εκδίδει βεβαιώ−
σεις, σχετικά με την αρτιότητα και το οικοδομήσιμο των 
οικοπέδων τους, για έκδοση άδειας οικοδομής.

5) Απαντά εγγράφως στους ενδιαφερόμενους για τις 
χρήσεις γης περιοχών, εντός σχεδίου, εντός Γ.Π.Σ., εντός 
Ζ.Ο.Ε., εκτός σχεδίου, κ.λπ.
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6) Συντάσσει τις πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού 
οικοπέδων.

7) Ελέγχει τα τοπογραφικά διαγράμματα που προορίζονται 
για σύνταξη πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού, όσον 
αφορά την ακρίβεια τους, ως προς την υφιστάμενη κατάστα−
ση, την ισχύουσα ρυμοτομία και τους όρους δόμησης.

8) Συντάσσει έγγραφα, προσκλήσεις προπαρασκευαστικά 
για την σύνταξη πράξης τακτοποίησης, προσκυρώσεως και 
αναλογισμού αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας (Π.Δ. 910/77).

9) Επιβλέπει τοπογραφικές εργασίες και μελέτες στα 
πλαίσια της Ε.Π.Α.

10) Τηρεί το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, χορηγεί 
κάθε στοιχείο που αφορά στο περιεχόμενο του και ειση−
γείται για την τροποποίηση του, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

11) Εισηγείται τις τροποποιήσεις του εγκεκριμένου ρυμο−
τομικού σχεδίου, εισηγείται στο ΣΧΟΠ και παρακολουθεί 
τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έκδοση των σχετι−
κών Π.Δ.

12) Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση 
ανάπλασης ορισμένης περιοχής.

13) Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομι−
κών σχεδίων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που ασκεί 
ο Δήμος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:
(α) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο 

έδαφος, πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.
(β) Την σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμ−

μάτων διαμορφωμένης κατάστασης.
(γ) Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προ−

ορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποίησης και αναλο−
γισμού ή πράξεων εφαρμογής.

(δ) Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών 
Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.

(ε) Την σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.
(στ) Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών 

εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρα−
κτήρα.

(ζ) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο 
έδαφος, κατ’ άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν.

(η) Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδά−
φους, κατά την πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 155 
Κ.Β.Π.Ν.

14) Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμη−
σης κατασκευής κτιρίων, που προορίζονται για γεωκτη−
νοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές 
εγκαταστάσεις καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευ−
σης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και 
αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, 
στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδή−
ποτε υλικό (σε συνεργασία με τις υπηρεσίες Αγροτικής 
Παραγωγής και Αλιείας).

γ) Tμήμα Ελέγχου Κατασκευών
1) Εξετάζει καταγγελίες και ενστάσεις για αυθαίρετα 

κτίσματα και διενεργεί αυτοψίες.
2) Συντάσσει εκθέσεις αυτοψίας και επιβάλλει τα σχετικά 

πρόστιμα.
3) Συντάσσει τις καταστάσεις των προστίμων σύμφωνα 

με τις εκθέσεις αυτοψίας και διαβιβάζει αυτές προς βεβαί−
ωση και είσπραξη στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

4) Εισηγείται την κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμά−
των.

5) Ελέγχει οικοδομικές εργασίες.
6) Εξετάζει τις καταγγελίες για στατικώς επικίνδυνα 

κτίσματα, διενεργεί αυτοψίες και συντάσσει τις σχετικές 
εκθέσεις.

7) Επιβάλλει μέτρα ασφαλείας σε οικοδομές.
8) Ελέγχει και επιλαμβάνεται κάθε θέματος σχετικού με 

την στατική επάρκεια των οικοδομών, κατασκευών, δια−
τηρητέων, κ.λπ.

9) Διαπιστώνει τις βλάβες λόγω υγρασίας και στατικής 
ανεπάρκειας φέροντος οργανισμού.

10) Διαπιστώνει την επικινδυνότητα των οικοδομών.
11) Ελέγχει τις μελέτες αποκατάστασης επικίνδυνων 

ετοιμόρροπων κτισμάτων.
12) Συμμετέχει στην επιτροπή επικίνδυνων ετοιμόρροπων 

οικοδομών του Δήμου Σπάτων − Αρτέμιδος.
13) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν 

το γενικό οικοδομικό κανονισμό και τις οικοδομές που 
χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία με τη δη−
μοτική αστυνομία.

14) Εισηγείται την αφαίρεση οικοδομικής άδειας για μη 
εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, σε συνεργασία 
με τη δημοτική αστυνομία.

Άρθρο 20
Aρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη 
μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνι−
κών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική 
και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίηση 
τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξα−
σφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης 
και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, 
καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση 
αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον 
τομέα των μεταφορών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες 
της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορί−
ζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων 
και Υπουργικών Αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονάδων 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

α) Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών
1) Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασμό των 
προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν την 
υλοποίηση συγκοινωνιακών έργων (κατασκευές νέων έρ−
γων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου, 
κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων κ.λπ.) και 
κτιριακών έργων (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακό−
σμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκατα−
στάσεων), καθώς και έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης 
και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή 
τού% Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές, χαρές, τεχνι−
κά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί 
χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κ.λπ.), σύμφωνα με το εύρος 
της δικαιοδοσίας των δήμων. Επίσης το Τμήμα διενεργεί 
δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί 
η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, καθώς 
και η ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου.

2) Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελε−
τών για την υλοποίηση των έργων του Τμήματος (εκπόνη−
ση με προσωπικό του Τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους). 
Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των μελετών.

3) Συντάσσει τις μελέτες για τις προμήθειες του Δήμου 
και συνεργάζεται με το τμήμα προμηθειών της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών.

4) Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει 
τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξο−
πλισμό ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ. και εισηγείται την με−
θοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή με 
ανάθεση σε τρίτους).
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5) Συντάσσει το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 
και το διαβιβάζει αρμοδίως προς έγκριση.

6) Επιβλέπει όλες τις μελέτες (πλην των πολεοδομικών) που 
εκπονούν για λογαριασμό του Δήμου ιδιώτες μελετητές.

7) Συντάσσει τις μελέτες των έργων και προμηθειών που 
αφορούν τα νομικά πρόσωπα του Δήμου.

8) Παρακολουθεί όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα 
που αφορούν στην εκπόνηση μελετών.

9) Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που 
εκτελούνται με αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και 
διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήμου.

10) Συνεργάζεται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την 
καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των μελετών 
και της εκτέλεσης των έργων σε τρίτους.

11) Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που 
ανατίθενται σε τρίτους. Διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών 
και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται 
από τρίτους.

12) Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων 
που εκτελούνται από τρίτους.

13) Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση 
των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που 
χρησιμοποιεί το Τμήμα.

14) Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου 
επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών 
εκτός προγράμματος.

15) Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έρ−
γων που εκτελεί (αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού 
προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία 
κόστους κ.λπ.) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων 
(φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία 
και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος.

16) Ενημερώνει την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργά−
νωσης και Πληροφορικής για την πρόοδο της υλοποίησης 
των έργων του Τμήματος.

17) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύ−
θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τα Τμήματα της (τήρηση 
πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλο−
γραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.) 

β) Tμήμα Συγκοινωνιών, Εγκαταστάσεων και Αδειών Με−
ταφορών

Αρμοδιότητες Γραφείου Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας
1) Μεριμνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου 

αστικών συγκοινωνιών στο Δήμο και τη ρύθμιση σχετικών 
θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό:

α) Μεριμνά για την άσκηση, με δυνατότητα επιβολής 
κομίστρου, συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση 
της μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το 
έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή. Η 
άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται 
είτε με ιδιόκτητα μέσα, είτε με τη χρήση μισθωμένων 
μέσων και υπηρεσιών.

β) Μεριμνά για τη διενέργεια μεταφορών για τη μετακί−
νηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες (άτομα 
με αναπηρία, ηλικιωμένοι, παιδιά), ή είναι μαθητές που 
μετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο.

γ) Εισηγείται για τον καθορισμό των αστικών γραμμών 
λεωφορείων, καθώς και των αφετηριών, των διαδρομών, 
τις στάσεις και το τέρμα των αντίστοιχων γραμμών.

δ) Εισηγείται τον καθορισμό κομίστρων των αστικών 
φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.

ε) Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των 
στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών γραμμών.

στ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστι−
κού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου 
ημερολογιακού έτους.

2) Μεριμνά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ασφά−
λεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινή−
σεων. Στο πλαίσιο αυτό:

α) Μεριμνά για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθο−
ρισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων 
της κυκλοφορίας.

β) Μεριμνά για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων, σε συνεργασία με την δημοτική αστυνομία.

γ) Ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης των αυτοκινήτων και 
μεριμνά για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφό−
ρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

δ) Λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους 
κοινοχρήστους χώρους.

ε) Μεριμνά για την ονομασία οδών και πλατειών, τοπο−
θέτηση πινακίδων, αρίθμηση κτισμάτων κ.λπ.

στ) Μεριμνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελε−
τών.

ζ) Απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε 
συγκεκριμένους χώρους.

η) Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρόμενων δικύ−
κλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρ−
χουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ.

θ) Καθορίζει το εξωτερικού χρώματος των ΤΑΞΙ.
3) Μεριμνά για την εγκατάσταση και συντήρηση κάθε 

είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου 
(πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρί−
ων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχόμενους, 
πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κ.λπ.).

4) Συνεργάζεται με την υπηρεσία καθαριότητας για την 
απομάκρυνση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.

5) Μεριμνά για την εκτέλεση εργασιών σήμανσης και δι−
αγράμμισης οδών, καθώς και τοποθέτησης και συντήρησης 
προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας 
οχημάτων και πεζών.

6) Μεριμνά και λαμβάνει μέτρα για την προστασία της 
ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από δραστηριό−
τητες που εγκυμονούν κινδύνους, σε συνεργασία και με 
τη Δημοτική Αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό:

α) Ελέγχει τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται 
στις οδούς,

β) Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που 
εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις 
οδούς,

γ) Λαμβάνει και ελέγχει την εφαρμογή μέτρων για την 
προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, και από έλλειψη 
μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, και ελέγχει τα υφιστάμενα 
μέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται.

Αρμοδιότητες Γραφείου Εγκαταστάσεων και Αδειών 
Μεταφορών

1) Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάστα−
ση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς 
και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών 
αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθε−
σίας.

2) Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λει−
τουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και 
ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει τη 
λειτουργία τους.

3) Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας 
στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων 
ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.

4) Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και 
επαγγελμάτων στον τομέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο 
αυτό:
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α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών 
επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών 
και μοτοποδηλάτων.

β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού 
μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.

γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες 
εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών 
υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

δ) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων 
επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, και 
διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους.

ε) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης 
και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου 
Καυσαερίων (ΚΕΚ), και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέ−
ντρα Ελέγχου Καυσαερίων.

στ) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης 
και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων 
περιορισμού ταχυτήτων.

ζ) Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των 
ενοικιαζόμενων οχημάτων

γ) Tμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
1) Επιμελείται τον ηλεκτροφωτισμό των οδών, των πλα−

τειών και των κοινόχρηστων χώρων της πόλης γενικά.
2) Αντικαθιστά τους χαλασμένους και καμένους λαμπτή−

ρες του δικτύου, εφόσον περί αυτού υπάρχει πάγια και 
ειδική συναίνεση της Δ.Ε.Η.

3) Εκτελεί τα με αυτεπιστασία έργα ηλεκτροφωτισμού 
της πόλης.

4) Εφαρμόζει το ωράριο εργασίας, των υπαγομένων σ’ 
αυτό εργαζομένων.

5) Ενημερώνει εγκαίρως τη Δ.Ε.Η., για την αποκατάσταση 
των βλαβών στο δίκτυο.

6) Μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλ−
λακτικών, χρήσιμων για την ομαλή λειτουργία του δικτύου 
φωτισμού.

7) Ενεργεί τη φωταγώγηση και την μικροφωνική κάλυ−
ψη των χώρων, στους οποίους ο Δήμος οργανώνει κάθε 
μορφής εκδηλώσεις.

8) Εισηγείται για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών 
έργων και προμηθειών.

9) Συνεργάζεται με το αρμόδιο τμήμα της τεχνικής Υπη−
ρεσίας για την συνδρομή του όπου αυτή απαιτείται.

10) Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση του ηλε−
κτροφωτισμού όλων των σχολικών κτιρίων, όλων των 
δημοτικών καταστημάτων, όλων των δημοτικών χώρων 
(στεγασμένων και υπαίθριων) συγκέντρωσης και ψυχα−
γωγίας των δημοτών, όλων των κτιρίων που στεγάζονται 
τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, όλων των αθλητικών 
εγκαταστάσεων και τέλος όλων των λοιπών κτιριακών 
εγκαταστάσεων, που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω 
κατηγορίες.

11) Συγκροτεί και κατευθύνει τα αναγκαία για τον παρα−
πάνω σκοπό συνεργεία.

12) Ενεργεί την εορταστική και επετειακή φωταγώγηση 
των κοινοχρήστων χώρων (Χριστούγεννα, Πάσχα, εθνικές 
εορτές κ.λπ.).

13) Ιεραρχεί τις υπάρχουσες ανάγκες, σύμφωνα με τις 
οδηγίες των προϊσταμένων του, ώστε να γίνεται η αποκα−
τάσταση βλαβών στο συντομότερο δυνατό χρόνο

δ) Τμήμα Υδραυλικών και Αποχετευτικών Έργων
Αρμοδιότητες Γραφείου Ύδρευσης
1) Τηρεί και εφαρμόζει τον ειδικό κανονισμό ύδρευσης 

του Δήμου.
2) Παρακολουθεί και ρυθμίζει σε συνεργασία με τη Νομι−

κή Υπηρεσία του Δήμου θέματα χρήσης του δικτύου, σύμ−

φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, τις εκδοθείσες 
ή εκδιδόμενες για το σκοπό αυτό ειδικές κανονιστικές 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και τα οριζόμενα στον 
κανονισμό ύδρευσης του Δήμου.

3) Ενεργεί νέες συνδέσεις ύδρευσης αφού προηγου−
μένως έχει ενημερωθεί από το Τμήμα Εσόδων για την 
καταβολή του αναλογούντος τέλους.

4) Ενημερώνει άμεσα το αρμόδιο γραφείο του Τμήματος 
Εσόδων για τυχόν νέα σύνδεση ύδρευσης ώστε να δημι−
ουργηθεί σχετική καρτέλα υδρευόμενου για την καταχώ−
ρηση της κατανάλωσης.

5) Ενεργεί για την καταμέτρηση του καταναλισκόμενου 
ύδατος από κάθε υδρευόμενο χωριστά, ενημερώνει το 
αρμόδιο γραφείο του τμήματος εσόδων για την σύνταξη 
των βεβαιωτικών καταλόγων τελών ύδρευσης.

6) Εισηγείται μέτρα για την ευχερέστερη και ταχύτερη 
αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων στην Υπηρεσία 
Ύδρευσης.

7) Εκτελεί, υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας, τα έργα συντήρησης του δικτύου.

8) Εισηγείται για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών 
για την επέκταση, τη συντήρηση και την ομαλή λειτουργία 
του δικτύου.

9) Εισηγείται, ύστερα από συνεννόηση με τη Τεχνική 
Υπηρεσία και αν απαιτείται την Νομική Υπηρεσία, τη λήψη 
των αναγκαίων μέτρων, όταν παρακωλύεται η λειτουργία 
των εγκαταστάσεων του δικτύου ύδρευσης ή προξενούνται 
βλάβες από τρίτους.

10) Οφείλει να έχει αποτυπώσει πλήρως σε χάρτη το 
δίκτυο, τις βάνες και ότι άλλο είναι απαραίτητο για τη 
συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και να τον διατηρεί 
ενημερωμένο.

11) Εφαρμόζει το ωράριο εργασίας των υπαγομένων σ’ 
αυτό εργαζομένων.

12) Για την έγκαιρη ενημέρωση για τις βλάβες του δικτύ−
ου και την επισκευή τους, λειτουργεί επικοινωνιακό σύστη−
μα, με την ευθύνη του Προϊσταμένου του τμήματος.

Αρμοδιότητες Γραφείου Αποχέτευσης
1) Τηρεί και εφαρμόζει τον κανονισμό Αποχέτευσης του 

Δήμου.
2) Παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις των εν−

διαφερομένων με τα δικαιολογητικά αυτών.
3) Συνεργάζεται με το Τμήμα Εσόδων για την είσπραξη 

των προβλεπομένων από τον νόμο σχετικών τελών.
4) Επισημαίνει τις ελλείψεις και τις ανάγκες αποχέτευ−

σης, σε όλο το φάσμα αυτής (ακάθαρτα, όμβρια, βόθροι, 
βυτιοφόρο, αντλήσεις, εκκενώσεις, ρέματα καλύψεις, επι−
χώσεις, καταπατήσεις κ.λπ.) και αναλόγως ενεργεί, είτε 
για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών, είτε για τη 
λήψη μέτρων απ’ ευθείας από το Δήμο.

5) Γνωμοδοτεί, σε κάθε περίπτωση τροποποίησης της 
μελέτης αποχέτευσης, αν κατά την εκτέλεση συναφών 
έργων διαπιστωθεί τέτοια ανάγκη.

6) Συντάσσει και χορηγεί βεβαιώσεις που έχουν σχέση 
με το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου, τηρούμενης της 
σχετικής νομοθεσίας.

7) Μεριμνά και ενεργεί ότι χρειάζεται για την ολοκλήρω−
ση του αποχετευτικού δικτύου στην πόλη, τη συντήρηση 
του και την καλή λειτουργία του.

Άρθρο 21
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και 

Πολιτικής Προστασίας
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου είναι αρ−

μόδια για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού 
φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, 
με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των 
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σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση 
των χώρων, πρασίνου, παιδικών χαρών, κοιμητηρίων, της 
λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων και της ενεργειακής 
διαχείρισης. Η Διεύθυνση έχει και την αρμοδιότητα της 
Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο τοο Δήμου. Οι συγκε−
κριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της 
αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις 
Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών μονά−
δων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου είναι 
οι εξής:

α) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Αρμοδιότητες Γραφείου περιβάλλοντος
1) Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για 

την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και 
μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλ−
λοντος στη περιοχή του Δήμου.

2) Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδά−
τινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην 
περιοχή του Δήμου.

3) Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφο−
ρούν τις προστατευόμενες περιοχές στην γεωγραφική 
περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες 
υπηρεσίες.

4) Μεριμνά για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχα−
νισμών και συστημάτων για την αποκομιδή και διαχείριση 
των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:

α) Την διαχείριση, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδια−
σμό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών 
αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μετα−
φόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιο−
ποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, 
κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης,

β) Την αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης 
(ΧΑΔΑ).

γ) Την κατασκευή και διαχείριση συστημάτων αποχέ−
τευσης και βιολογικού καθαρισμού, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες.

5) Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλ−
λοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που 
δίδονται στο Δήμο και τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα 
αυτά αφορούν ιδίως:

α) Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
β) Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμη−

τηρίων και την παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων 
αποτέφρωσης νεκρών.

γ) Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση 
περιοχών.

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

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

στ) Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για 
την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση 
πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την τήρηση των 
υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπω−
τές, προς καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώ−
ρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών 
και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνει 
υποχρεωτικά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του Δήμου, στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων 
αυτών και μεριμνά για την βεβαίωση εις βάρος τους της 
ισόποσης σχετικής δαπάνης του Δήμου.

6) Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την 
εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των 
αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου 
(συστήματα και προγράμματα ανακύκλωσης).

7) Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και 
αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικι−
σμών.

Στο πλαίσιο του Τμήματος λειτουργεί Γραφείο Ενερ−
γειακής διαχείρισης με αντικείμενο την προώθηση της 
εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκα−
ταστάσεις του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κ.λπ.) και την 
προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας. Στο πλαίσιο 
αυτό:

(α) Μεριμνά για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συ−
στήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους 
σχεδιασμούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 
συστηματική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής από−
δοσης.

(β) Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης 
και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης 
για τις προμήθειες του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές 
ρυθμίσεις της Πολιτείας.

(γ) Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της 
ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου, καθώς 
και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινό−
χρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία.

(δ) Μεριμνά για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέρ−
γειας και την χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών 
οχημάτων από το Δήμο.

Αρμοδιότητες γραφείου Πολιτικής Προστασίας
1) Είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδια−

σμού, το συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώ−
πιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή 
του Δήμου.

2) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους 
και παρακολουθεί σχετικά προγράμματα που διεξάγονται 
με θέματα που αφορούν στην πολιτική προστασία.

3) Ειδικότερα το Γραφείο:
α) Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτι−

κής προστασίας της περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του 
ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή 
των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο 
πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.

β) Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο 
της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, 
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που 
συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.

γ) Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση 
του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, 
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των κατα−
στροφών στην περιοχή του Δήμου.

δ) Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμό−
διες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών 
του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστα−
σίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την απο−
κατάσταση των δασών.

β) Tμήμα Συντήρησης Πρασίνου, Κοιμητηρίων και Παι−
δικών Χαρών

Αρμοδιότητες Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου
1) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση 

των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη 
διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων 
πρασίνου του Δήμου.
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2) Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές 
και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών 
μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική 
και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης 
των χώρων πρασίνου του Δήμου (τεχνικά μέσα, εργαλεία, 
λιπάσματα, φάρμακα κ.λπ.).

3) Μεριμνά για την αποδοτική λειτουργία τυχόν Φυτω−
ρίου του Δήμου και των χώρων αποθήκευσης εργαλείων, 
λιπασμάτων και λοιπών υλικών.

4) Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από 
την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και 
διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες απο−
δοτικότητας.

5) Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διε−
νέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου 
(φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα κ.λπ.).

6) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη 
συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων 
εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου και εισηγείται 
σχετικά προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.

7) Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμ−
μάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης πρασίνου 
και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχε−
τικών εργασιών.

8) Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμ−
μάτων εκπαίδευσης του προσωπικού συντήρησης του 
πρασίνου του Δήμου.

Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και 
συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών 
συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.

10) Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά 
μέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.

11) Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση 
σε καλή κατάσταση και φύλαξη των τεχνικών μέσων που 
χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.

12) Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία 
για την εκτέλεση των προγραμμάτων πρασίνου του Τμή−
ματος.

Αρμοδιότητες Γραφείου Συντήρησης Κοιμητηρίων
1) Μεριμνά για τη συντήρηση του χώρου του Κοιμητη−

ρίου.
2) Εισηγείται για την επέκταση του πρασίνου και την 

καλύτερη διαμόρφωση του χώρου του Κοιμητηρίου.
3) Συνεργάζεται με το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου 

για την καθαριότητα του Κοιμητηρίου.
Αρμοδιότητες Γραφείου Συντήρησης Παιδικών Χαρών
1) Μεριμνά για τη συντήρηση των Παιδικών χαρών του 

Δήμου.
2) Εισηγείται όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφά−

λεια των Παιδικών Χαρών.
3) Εισηγείται για την αντικατάσταση των κατεστραμμέ−

νων οργάνων στις Παιδικές Χαρές.
4) Εισηγείται για την δημιουργία νέων Παιδικών Χα−

ρών.

Άρθρο 22
Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Καθαριότητας

και Ανακύκλωσης
Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι αρ−

μόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μετα−
φοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και 
μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση 
της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και 
τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου. Στη Διεύθυν−
ση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Τμήματα 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε επιμέρους δημοτικές 
ενότητες. Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανωτικών 

μονάδων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
είναι οι εξής:

α) Tμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων 
ολικών

1) Εφαρμόζει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Υπηρεσί−
ας Καθαριότητας του Δήμου και εισηγείται στα αρμόδια 
όργανα για τυχόν τροποποιήσεις.

2) Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμμα−
τα και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή των 
αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών 
και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια 
επεξεργασίας τους.

3) Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά 
μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων 
και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους 
στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.

4) Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση 
σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων 
που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμή−
ματος.

5) Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία 
για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής των 
απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.

6) Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή 
κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συ−
γκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων 
υλικών.

7) Εφαρμόζει το εκάστοτε ωράριο εργασίας των σε αυτό 
υπαγομένων εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων.

8) Φροντίζει για την ασφαλή και ακίνδυνη εργασία των 
εργαζομένων (αδιάβροχα μάσκες, γάντια, ειδική σήμανση 
κ.λπ.).

9) Δέχεται τα παράπονα και αιτήματα των κατοίκων της 
πόλης σχετικά με την καθαριότητα και φροντίζει για την 
ικανοποίηση τους.

10) Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά 
μέσα, το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών 
κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και της συγκέντρωσης 
των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης

11) Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφε−
ρείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, 
ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο 
καθαρισμός εγκαταλελειμμένων χώρων κ.λπ.

12) Στο πλαίσιο του Τμήματος λειτουργεί Γραφείο Σχε−
διασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
οι αρμοδιότητες του οποίου είναι ειδικότερα:

α) Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος 
συλλογής και μεταφοράς και μεριμνά για την έκδοση της 
προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς.

β) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση 
των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη 
διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορ−
ριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και της 
καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.

γ) Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές 
και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών 
μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσμα−
τική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών 
(οχήματα, τεχνικά μέσα, κάδοι κ.λπ.).

δ) Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από 
την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και δι−
αμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδο−
τικότητας. ε) Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα 
για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας (αποκομιδή 
απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, οδοκαθαρισμός, 
ειδικά συνεργεία κ.λπ.).
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στ) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη 
συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργεί−
ων και εισηγείται προγράμματα αναγκών ανθρώπινου 
δυναμικού.

ζ) Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέ−
τηση κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης.

η) Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμ−
μάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιό−
τητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.

θ) Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέ−
σων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών και 
συνεργάζεται με το Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων για την 
καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει 
ο Δήμος.

ι) Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμά−
των εκπαίδευσης του προσωπικού της Διεύθυνσης.

ια) Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των αποκε−
ντρωμένων Τμημάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
του Δήμου.

β) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
1) Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου 

(απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήμα−
τα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για τη 
στελέχωση τους, την ασφάλιση τους και τον εφοδιασμό 
με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.

2) Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων 
του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη 
περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.

3) Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μερι−
μνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων 
ατυχημάτων.

4) Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτι−
κής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών 
μηχανημάτων του Δήμου.

5) Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών 
και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων 
του Δήμου.

6) Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοι−
πών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την 
αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχα−
νημάτων του Δήμου.

7) Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από 
την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατά−
στασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει 
και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

8) Τηρεί χωριστά για κάθε αυτοκίνητο, ειδικό φάκελο, 
στον οποίο φυλάσσονται με επιμέλεια τα στοιχεία κτήσης, 
κυκλοφορίας, ασφάλισης, πληρωμής τελών κυκλοφορίας, 
τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ).

9) Τηρεί και ενημερώνει ανελλιπώς τα ειδικά βιβλία και 
έντυπα που ορίζονται από τον Νόμο για την κίνηση των 
οχημάτων.

10) Μεριμνά για την έκδοση της απαιτούμενης Αδειας 
«κατ’ εξαίρεσης οδήγησης» από την Περιφέρεια, σε υπαλ−
λήλους που οδηγούν μικρά υπηρεσιακά αυτοκίνητα λόγω 
της φύσης της εργασίας τους (π.χ. ημιφορτηγά, δίκυκλα 
κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2:
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 23
Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες υπάγονται διοικητικά σε 

αντίστοιχες Οργανικές Μονάδες (τα Τμήματα στις Διευ−
θύνσεις και τα Γραφεία στα Τμήματα) και λειτουργούν 
στην Δημοτική Ενότητα που δεν είναι εγκατεστημένη η 
Οργανική Μονάδα στην οποία υπάγονται.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους αποκεντρωμένων ορ−
γανικών μονάδων είναι οι εξής:

1. Tμήμα ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος
1) Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέρ−

γειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών 
υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες.

2) Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση 
υποθέσεων τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγ−
χει την πληρότητα τους και σε περίπτωση που για την 
διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, 
που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και 
τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση 
των πολιτών.

3) Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων 
των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωση τους 
υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

4) Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά 
έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά 
για την παράδοση τους στους πολίτες, είτε με αποστολή, 
είτε μέσω του ΚΕΠ.

5) Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα 
με τον γενικό σχεδιασμό των ΚΕΠ (επικύρωση εγγράφων, 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, 
χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας κ.λπ.).

6) Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία 
από την δράση του ΚΕΠ.

7) Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του 
προγράμματος e−kep για την εξυπηρέτηση των πολιτών 
σε απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου.

8) Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η δι−
εκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του 
Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα αυτά στις αρμόδιες για τη 
διεκπεραίωση τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη δια−
δικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων 
χρονικών προθεσμιών. Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα 
από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχι−
κής υποβολής των αιτήσεων.

9) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις 
προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών 
διαδικασιών.

2. Tμήμα Διοικητικών Θεμάτων
1) Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη, επο−

πτεύει τις υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας (τήρηση 
πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλο−
γραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).

2) Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς 
τα πολιτικά όργανα της δημοτικής ενότητας.

3) Εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρ−
μογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απα−
σχόληση των εργαζομένων στις υπηρεσίες της δημοτικής 
ενότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση 
ωραρίου, έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κ.λπ.).

4) Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 
της δημοτικής ενότητας.

5) Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις 
ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικη−
τικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές 
υπηρεσίες.

6) Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση 
υποθέσεων τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει 
την πληρότητα τους και διαβιβάζει πλήρεις τους φακέ−
λους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την 
διεκπεραίωση τους δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε 
πρόσφορο τρόπο.
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7) Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες 
τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες 
και μεριμνά για την παράδοση τους στους πολίτες.

8) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις 
προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών 
διαδικασιών του Δήμου.

3. Tμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
1) Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοπο−

θέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακυκλώσιμων 
υλικών.

2) Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέ−
σων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών 
καθαριότητας στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας και 
συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύ−
κλωσης για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων 
που διαθέτει ο Δήμος.

3) Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης λαμβάνοντας κατευθύνσεις, πρότυπα και 
οδηγίες.

4) Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Καθαριό−
τητας και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή των 
αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών 
και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια 
επεξεργασίας τους.

5) Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά 
μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων 
και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους 
στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.

6) Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση 
σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων 
που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμή−
ματος.

7) Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή 
κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συ−
γκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων 
υλικών.

8) Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Καθαριό−
τητας και Ανακύκλωσης και συγκροτεί τα συνεργεία για 
τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων 
χώρων της δημοτικής κοινότητας και τη συγκέντρωση των 
απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.

9) Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά 
μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών 
κοινοχρήστων χώρων και της συγκέντρωσης των απορ−
ριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.

10) Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφε−
ρείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμέ−
νων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις 
κ.λπ.

11) Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία 
για την εκτέλεση των προγραμμάτων καθαριότητας του 
Τμήματος και ενημερώνει σχετικά την Διεύθυνση Καθα−
ριότητας και Ανακύκλωσης.

12) Ενημερώνει τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύ−
κλωσης για κάθε ζήτημα που αφορά τη διαχείριση των 
οχημάτων και κινητών μηχανημάτων της καθαριότητας, 
παρέχοντας τα ζητούμενα στοιχεία.

4. Tμήμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απα−
σχόλησης Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος Αρμοδιότητες 
Γραφείου Διοικητικής Μέριμνας

1) Τηρεί όλα τα απαραίτητα βιβλία όπως αυτά προβλέ−
πονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

2) Παρακολουθεί τις παρουσίες του προσωπικού και 
ενημερώνει αρμοδίως τον προϊστάμενο Διεύθυνσης και 

το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Δήμου.

3) Συνεργάζεται με τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου ώστε 
έγκαιρα να εξασφαλίζονται οι προμήθειες για τον εφοδια−
σμό του Σταθμού με τα αναγκαία τρόφιμα και λοιπά υλικά 
που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του.

4) Κατευθύνει το προσωπικό καθαριότητας βοηθητικών 
εργασιών ως προς τη σωματική καθαριότητα των νηπίων, 
επιβλέπει την καθαριότητα του Σταθμού και φροντίζει για 
την έγκαιρη παρασκευή του φαγητού και εποπτεύει την 
κανονική διαμονή του.

Αρμοδιότητες Γραφείου Προσχολικής Αγωγής
1) Μεριμνούν για την ψυχοσωματική και ψυχοκινητική 

εξέλιξη των νηπίων με εξατομίκευση του ημερησίου προ−
γράμματος ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες τους.

2) Απασχολούν τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρό−
γραμμα απασχόλησης και προσφέρουν σ’ αυτά με υπομονή 
και στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την 
προσωπικότητα τους, επιδιώκοντας συνεχώς να δημιουρ−
γήσουν σ’ αυτά ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας, 
εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και τις προσωπικές δυνα−
τότητες τους. Σε καμία περίπτωση και για οποιοδήποτε 
λόγο δεν επιτρέπεται η κακή μεταχείριση των παιδιών 
[εκφοβισμός σωματική ποινή κ.τ.λ.).

3) Παρακολουθούν τη διατροφή των νηπίων, την καθα−
ριότητα τους, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτηση τους 
βοηθούμενοι από το προσωπικό του κλάδου βοηθητικών 
εργασιών.

4) Φροντίζουν για τη σωστή οργάνωση και τάξη των 
αιθουσών. Παρακολουθούν τη συμπεριφορά των παιδιών 
και υποχρεούνται να αναφέρονται στον Προϊστάμενο του 
Τμήματος και να τον ενημερώνουν για κάθε ύποπτο σχετι−
κά με την υγεία των παιδιών, περιστατικό ή οποιοδήποτε 
άλλο θέμα.

5) Εισηγούνται στον Προϊστάμενο τους για τον έγκαιρο 
εφοδιασμό των αιθουσών με τα απαραίτητα απαιτούμενα 
είδη για την εφαρμογή του προγράμματος με τα παιδα−
γωγικά υλικά.

6) Συμμετέχουν στο σχεδιασμό του προσχολικού προ−
γράμματος και φροντίζουν για την απασχόληση των παι−
διών σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα.

7) Ευθύνονται για τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, το 
εκπαιδευτικό υλικό και γενικά κάθε υλικό που έχει δια−
τεθεί.

8) Διατηρούν επαφή με τους γονείς και τους ενημερώ−
νουν για τη συμπεριφορά και την ψυχοσωματική υγεία 
των παιδιών τους.

9) Τηρούν το βιβλίο παρουσίας νηπίων και ενημερώνουν 
τον Προϊστάμενο στις περιπτώσεις καθυστέρησης στην 
προέλευση τους ή στην καταχώρηση τους και τις περι−
πτώσεις απουσίας τους.

10) Καταχωρούν και υπογράφουν καθημερινά τη δι−
δαχθείσα ύλη στο σχετικό βιβλίο που τηρείται από τον 
Προϊστάμενο.

11) Μεριμνούν για τη μεσημβρινή ανάπαυση των παιδιών 
σύμφωνα με το πρόγραμμα ημερήσιας απασχόλησης.

12) Διοργανώνουν σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο 
τις εορταστικές εκδηλώσεις του Σταθμού.

13) Μια παιδαγωγός και ένα άτομο τουλάχιστον από το 
βοηθητικό προσωπικό παρευρίσκονται υποχρεωτικά κατά 
την προσέλευση και αποχώρηση των νηπίων.

14) Εκτελούν οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σχετικά με το 
έργο που τους ανατίθεται από τον Προϊστάμενο

Αρμοδιότητες Γραφείου Δημιουργικής Απασχόλησης 
(ΚΔΑΠ) 
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1) Μεριμνά για την δημιουργική απασχόληση των παι−
διών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός 
σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου 
χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα 
από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυ−
πηρέτηση των γονέων.

2) Σε κάθε ΚΔΑΠ τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα 
βιβλία:

α) βιβλίο συμβάντων
β) βιβλίο παρουσίας παιδιών
γ) βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του 

Κέντρου
Εκτός των παραπάνω αποκεντρωμένων Τμημάτων, λει−

τουργούν επίσης αποκεντρωμένα Γραφεία, ήτοι:
1. Γραφείο Υδραυλικών και Αποχετευτικών Έργων
2. Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
3. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων
4. Γραφείο συντήρησης Πρασίνου
5. Γραφείο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
6. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών
7. Γραφείο Κοινωνικών Θεμάτων
Τα παραπάνω αναφερόμενα αποκεντρωμένα γραφεία 

ανήκουν διοικητικά στα αντίστοιχα Τμήματα και Διευθύν−
σεις του Δήμου.

Ασκούν τις αρμοδιότητες του τμήματος στο οποίο υπά−
γονται, σε επίπεδο Δημοτικής Κοινότητας και ενεργούν 
σύμφωνα με τις οδηγίες των υπερκείμενων αρμόδιων προ−
ϊσταμένων με σκοπό την εξυπηρέτηση των κατοίκων της 
Δημοτικής Κοινότητας στην οποία βρίσκονται.

ΜΕΡΟΣ 3
ΔΙΟΙΚΗΣΗ − ΕΠΟΠΤΕΙΑ − ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 24
Διοίκηση − Εποπτεία − Συντονισμός

Ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οι−
κονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την 
Εκτελεστική Επιτροπή και το Δήμαρχο. Οι αρμοδιότητες 
των οργάνων αυτών ορίζονται από τις κείμενες διατά−
ξεις.

1) Ο Δήμαρχος υποστηρίζεται στα διοικητικά του κα−
θήκοντα του από τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος υλο−
ποιεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με 
απόφαση του. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν ιδίως την εποπτεία και τον έλεγχο των 
δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με απο−
δοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των 
περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται 
από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.

2) Όργανα διοίκησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
τους, των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου είναι, σύμφω−
να με τις κείμενες διατάξεις, το Συμβούλιο και ο Πρόεδρος 
του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας. Οι αρμοδι−
ότητες των οργάνων αυτών ορίζονται από τις κείμενες 
διατάξεις.

3) Το Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι που ορίζει 
ο Δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση 
αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην (π.χ. άσκηση εποπτείας συγκε−
κριμένων δημοτικών υπηρεσιών) και κατά τόπο (εποπτεία 
αποκεντρωμένων υπηρεσιών και ζητημάτων που αφορούν 
συγκεκριμένες Δημοτικές ενότητες).

4) Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες στις έδρες των Δημοτι−
κών ενοτήτων εποπτεύονται συνολικά από τον αντίστοιχο 
Αντιδήμαρχο που ορίζεται από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. Κάθε αποκεντρωμένη υπηρεσία 
υπάγεται διοικητικά και ακολουθεί κατά την άσκηση των 
θεματικών αρμοδιοτήτων της, τις οδηγίες και κατευθύν−

σεις της αντίστοιχης υπερκείμενης θεματικής διοικητικής 
ενότητας (π.χ. το αποκεντρωμένο Γραφείο Διοικητικών 
Θεμάτων διοικείται και ακολουθεί τις οδηγίες και τα πρό−
τυπα που ορίζει η κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών Υπη−
ρεσιών).

5) Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου συνεργάζονται με την 
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφο−
ρικής κατά το σχεδιασμό και την παρακολούθηση εφαρ−
μογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των ετησίων 
προγραμμάτων και γενικά των προγραμμάτων δράσης 
του Δήμου.

6) Όλες οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου συνεργάζο−
νται με τα αποκεντρωμένα Γραφεία προκειμένου αυτά 
(α) να ενημερώνουν και να πληροφορούν τους πολίτες 
για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίω−
ση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές 
δημοτικές υπηρεσίες, (β) να παραλαμβάνουν αιτήσεις 
πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων τους από τις 
κεντρικές υπηρεσίες και να διαβιβάζουν πλήρεις τους 
φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμό−
δια για την διεκπεραίωση τους δημοτική υπηρεσία και
(γ) να παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες κεντρικές υπη−
ρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους 
πολίτες και να μεριμνούν για την παράδοση τους στους 
πολίτες.

7) Ο Δήμαρχος ή ο Γενικός Γραμματέας δύναται να συ−
γκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβού−
λια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο 
ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) 
των υπηρεσιών του Δήμου. Παράλληλα, και για την βελτί−
ωση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης του έργου 
του Δήμου, είναι δυνατός ο ορισμός, με απόφαση του 
Δημάρχου:

(α) Μόνιμων ή κατά περίπτωση διατμηματικών επιτροπών 
ή ομάδων εργασίας για την επεξεργασία ζητημάτων που 
αφορούν περισσότερες διοικητικές ενότητες του Δήμου.

(β) Ομάδων διοίκησης έργου ή προγράμματος.
(γ) Συντονιστών (project managers) για την εκτέλεση 

έργων ή προγραμμάτων με αξιοποίηση προσωπικού και 
από διάφορες διοικητικές ενότητες.

(δ) Υπαλλήλων − συνδέσμων μεταξύ διοικητικών ενοτή−
των με ισχυρή αλληλεξάρτηση.

Άρθρο 25
Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

Ο Προϊστάμενος μιας διοικητικής ενότητας (Διεύθυνσης, 
Τμήματος, Αυτοτελούς Τμήματος ή Αυτοτελούς Γραφείου) 
ευθύνεται έναντι του αμέσως υπερκείμενου διοικητικού 
επιπέδου για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλε−
ση των λειτουργιών της ενότητας, προγραμματίζοντας, 
οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επί 
μέρους δραστηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται 
οι περιοδικοί στόχοι του Δήμου με βάση τα αντίστοιχα 
προγράμματα δράσης. Ειδικότερα ο προϊστάμενος της 
διοικητικής ενότητας:

1) Διατυπώνει σε συνεργασία με το ιεραρχικά ανώτερο 
διοικητικό επίπεδο και τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, 
τους στόχους και τα προγράμματα δράσης της διοικη−
τικής ενότητας.

2) Φροντίζει για την υλοποίηση των κατά περίπτωση 
αποφάσεων των ιεραρχικά ανωτέρων διοικητικών επιπέ−
δων.

3) Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα για τις αποφάσεις 
που αποκεντρώνονται στον υπηρεσιακό μηχανισμό μετά 
από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

4) Μεριμνά για την στελέχωση, την οργάνωση, τον συ−
ντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της διοικη−
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τικής ενότητας με τρόπο ώστε να υλοποιούνται αποτελε−
σματικά τα προγράμματα δράσης και οι κατά περίπτωση 
αποφάσεις ή εντολές.

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

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

7) Ετοιμάζει τους περιοδικούς απολογισμούς των προ−
γραμμάτων δράσης της διοικητικής ενότητας και τους 
αντίστοιχους οικονομικούς απολογισμούς σε συνεργασία 
με τις οικονομικές υπηρεσίες.

8) Παραλαμβάνει την αλληλογραφία που σχετίζεται με 
τις αρμοδιότητες της διοικητικής μονάδας του, την χαρα−
κτηρίζει και την διανέμει στους αρμόδιους προϊσταμένους 
ή υπαλλήλους παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

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

10) Έχει το δικαίωμα τροποποίησης ή απόρριψης των 
υπηρεσιακών εισηγήσεων των κατώτερων ιεραρχικά 
επιπέδων, με ενυπόγραφη πάντοτε σημείωση του στα 
σχετικά έγγραφα και παράλληλη υποχρέωση έγκαιρης 
και αιτιολογημένης ενημέρωσης του ανώτερου ιεραρχικά 
επιπέδου.

11) Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των 
εγγράφων των υπαλλήλων της διοικητικής ενότητας που 
εποπτεύει.

12) Δέχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες δι−
ευκρινήσεις σε περιπτώσεις παραπόνων και διαφορών, 
σχετικών με τις υπηρεσίες που εποπτεύει. Εισηγείται συ−
στήματα ενημέρωσης των δημοτών, σχετικά με τις προ−
σφερόμενες υπηρεσίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
τους έναντι του Δήμου.

13) Συνεργάζεται με προϊσταμένους άλλων διοικητικών ενο−
τήτων του Δήμου ή των νομικών προσώπων του για τον συ−
ντονισμό και την ολοκλήρωση των λειτουργιών του Δήμου.

14) Συνεργάζεται με φορείς εκτός Δήμου που σχετίζονται 
με τις λειτουργίες της διοικητικής ενότητας.

15) Είναι υπεύθυνος για την νομιμότητα των ενεργειών 
της διοικητικής μονάδας του.

16) Παρακολουθεί τη νομοθεσία, τις εξελίξεις της επι−
στήμης και τεχνολογίας και τις εξελίξεις στον τοπικό, 
ελληνικό και διεθνές περιβάλλον, που έχουν σχέση με τις 
λειτουργίες της διοικητικής ενότητας.

17) Ενημερώνει το προσωπικό και μεριμνά για την τήρηση 
των νομικών διατάξεων.

Άρθρο 26
Κανονισμοί Λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων και 
των προϊσταμένων τους, που αναφέρονται − παραπάνω, 
θεωρούνται ως η γενική περιγραφή του ρόλου τους και 
αποτελούν το βασικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Λεπτομε−
ρέστερες περιγραφές αρμοδιοτήτων μπορούν να γίνουν 
με τη σύνταξη κανονισμών λειτουργίας των οργανικών 
μονάδων.

Ο λεπτομερής τρόπος λειτουργίας της κάθε μονάδας, 
οι θέσεις εργασίας της κάθε οργανικής μονάδας, οι περι−
γραφές καθηκόντων, καθώς και οι διαδικασίες διοίκησης 
και λειτουργίας της μονάδας, ορίζονται με αποφάσεις 
του Δημάρχου ή καθορίζονται με ειδικούς κανονισμούς 
λειτουργίας που συντάσσονται με απόφαση του Δημάρχου 
μετά από εισήγηση των αρμόδιων προϊσταμένων.
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02023141710110040*

5. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο υπολογισμών μεταξύ τους, δηλαδή το μέσο όρο των τακτικών εσόδων 
των δύο συνενωθέντων ΟΤΑ που ανέρχεται σε 19.648.553,95 €, με το συνολικό κόστος των νέων προτεινόμενων θέσεων 
(που έχει πολλαπλασιασθεί επί δύο), το οποίο ανέρχεται σε 7.891.884,00 €, είναι φανερό ότι διασφαλίζεται η οικονομική 
δυνατότητα του Δήμου για την κάλυψη των νέων θέσεων.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εννια−
κοσίων εβδομήντα ενός ευρώ (1.972.971,00 €) για το Δ’ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2011, που θα καλυφθεί από τους 
Κ.Α. 00.6031.001, 10.6011.001, 15.6011.001, 15.6011.002, 20.6011.001, 20.6011.002, 25.6011.001, 25.6011.002, 30.6011.001, 30.6011.002, 
35.6011001, 35.6011.002, 40.6011.001, 40.6011.002, 45.6011.001, 45.6011.002, 50.6011.001, 50.6011.002, 70.6011.001, 70.6011.002, 
του προϋπολογισμού του Δήμου Σπάτων−Αρτέμιδος.

Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων 
τριακοσίων ευρώ (10.699.300,00 €) η οποία θα προβλέπεται στους ίδιους Κ.Α. στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς 
του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Γενική Διευθύντρια

  Β. ΚΟΡΔΑΤΟΥ  
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