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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 13/2022 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 27 του μήνα Σεπτεμβρίου  του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε Τ α κ τ ι κ ή  «δια ζώσης & μ ε  
τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η » συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 5548/20-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του 
Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους 
Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του 
άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 20 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.  11.  Βλάχος Αθαν.  

2. Σίμος Βασ.   12.  Κολλάτος Κων/νος 

3. Μητσογιάννης Nικ.  13.  Κοντογιάννης Ιωα. 

4. Ζαρδούκας Κων.  14.  Διψάνας Αχιλλεύς 

5. Κυρίτσης Γεώργιος  15.  Σαΐτης Αστέριος ** 

6. Γκανάτσιος Ζήσης  16.  Αργυρίου Ιωάννης * 

7. Κρικώνης Χρ.*  17.  Ανδρέου Νικ. 

8. Τόπη - Σαΐτη Ζωή *  18.  Κωστή Μαρία 

9. Νικολάου Γεώργιος  19.  Χαδουλός Κων. 

10. Καραναστάσης Αθανάσιος **  20. Ντόντος Γεωργ.  * 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 7) 

1. Κακαγιάννης Χρ.    5.  Τσεργάς Κων/νος 

2. Γκατζόγιας Παναγιώτης    6.  Ζησάκη Ξανθή 

3. Καρατέγος Μιχάλης  7.  Νταναβάρα Αργυρή 

4. Τσούγιας Χρήστος   Αν και νόμιμα κληθέντες 

* Διά τηλεδιάσκεψης                           
** αποχώρησαν πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων  
 

 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος,  
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Μαϊμάρης,  ύστερα από την διαπίστωση  
ύπαρξης  απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός 
Ημερήσιας Διάταξης Θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ ( 1ο). «Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Τεμπών» 
Αριθμός   Απόφασης  (  76 ) 
 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος ΜΑΝΩΛΗΣ 



Με την αριθ. 72/2017 Απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τον νέο 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Τεμπών. 

Η Απόφαση αυτή εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ύστερα από τη θετική σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Λάρισας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1545/τ.Β/5-5-2017.   

Ο Ο.Ε.Υ. Τροποποιήθηκε με τις  υπ’ αριθ.  134/2017 (ΦΕΚ3149/τ.Β/11-09-2017),  
55/2018 (ΦΕΚ 4814/τ.Β/30-10-2018) & 3/2019 (ΦΕΚ 711/τ.Β/01-03-2019) Αποφάσεις  Δ.Σ. 
 

 Στη συνέχεια, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Τεμπών, λαμβάνοντας υπόψη τις 
διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α) και του Π.Δ. 37α/87, την πρόταση της ομάδας εργασίας 
(που συστάθηκε με την αριθμ. 938/4180/12-07-2022 Απόφαση Δημάρχου),  τον υπάρχοντα 
Οργανισμό και τις σημερινές ανάγκες λειτουργίας του Δήμου Τεμπών, προτείνει την 
τροποποίηση του ΟΕΥ, σύμφωνα με την αριθ. 1/2022 απόφασή της, η οποία σας έχει 
διανεμηθεί. 
 

 Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος, Επιγραμματικά ανέφερε ότι, δημιουργούνται Δύο (2) 
Διευθύνσεις ήτοι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΕΠ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ–ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, προστίθεται  ο Γενικός 
Γραμματέας και το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, αλλάζει από γραφείο, σε Αυτοτελές 
Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και ΤΠΕ (Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών) 
με Α) Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης & Β) Γραφείο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συστήνει ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ με Α) Γραφείο Έκδοσης Αδειών 
Δόμησης, Β) Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών – Αυθαιρέτων & Γ) Γραφείο Τοπογραφικών, 
Πολεοδομικών και Χωροταξικών Μελετών και Εφαρμογών.  Στις Τακτικές Θέσεις Προσωπικού 
ανά κατηγορία εκπαίδευσης, προτείνονται  ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 θέσεις, ΠΕ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (1) θέση, ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (1) θέση, ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (1) θέση & ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (2) θέσεις.   

Όλα τα Αυτοτελή Τμήματα εκτός από το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και το 
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και ΤΠΕ, γίνονται Τμήματα. 

Προτείνεται η κατάργηση πέντε (5) θέσεις ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και τέσσερις (4) 
θέσεις ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας . 
 

  Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/τ. Α΄) είναι επιτρεπτή η τροποποίηση του νέου ΟΕΥ  διότι: 
α) ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων που προτείνονται (με την τροποποίηση) είναι 
σχεδόν ίσος με τον συνολικό αριθμό των θέσεων που είναι εγγεγραμμένος στον νέο ΟΕΥ και 
συνεπώς οι δαπάνες  αποδοχών καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του  Δήμου και δεν 
επιβαρύνουν περαιτέρω αυτόν και  
β) δεν βρισκόμαστε στο τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής περιόδου. 
Από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν προκύπτει μεγάλη μεταβολή τόσο στις υφιστάμενες 
θέσεις όσο και στο σύνολο των οργανικών θέσεων και συνεπώς δεν  απαιτείται επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου 
 

 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 

ΚΚοολλλλάάττοοςς:  .. γιατί γίνεται η τροποποίηση τώρα; Δεν έχει νόημα, για μένα, αυτή η τροποποίηση 
που γίνεται τώρα… Να γίνει τροποποίηση με τη Νέα Δημοτική Αρχή … να καλυφθούν πρώτα οι 
κενές θέσεις, για να επανδρωθούν τα τμήματα…. Νομίζουμε πως η απόφαση αυτή πρέπει να 
πάει σε επόμενη συνεδρίαση….  

ΚΚωωσσττήή: Ποια η πρόθεση της τροποποίησης; ……. Καταψηφίζουμε αυτήν τροποποίηση. 
 
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του άρθρου 93 
του Ν.3463/2006, της παρ.3 και 5 του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007, την αριθ. 1/2022 απόφαση της 



Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, τον υφιστάμενο Ο.Ε.Υ. (ΦΕΚ 1545/τ.Β/5-5-2017) όπως 
τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 3149/Β’/21.9.2017), (ΦΕΚ 4814/τ.Β/30-10-2018) & (ΦΕΚ 711/τ.Β/01-03-2019) 
και  μετά από διαλογική συζήτηση.  
[Μειοψήφισαν Κολλάτος, Κοντογιάννης, Διψάνας, Αργυρίου, Ανδρέου, Κωστή & Χαδουλός, οι 
οποίοι ψήφισαν ΑΡΝΗΤΙΚΑ] 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κ α τ ά  Π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
 

Την  ττ ρρ οο ππ οο ππ οο ίί ηη σσ ηη  του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Τεμπών όπως 
ακολουθεί: 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 
1.1 Γενικός Γραμματέας 
1.2 Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου – Τύπου και Δημοσίων – Διεθνών Σχέσεων. 
2.1 Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης 
2.2 Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 
3    Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 
4    Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και ΤΠΕ (Τεχνολογιών, Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών) 
Α) Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης 
Β) Γραφείο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΕΠ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ–ΠΑΙΔΕΙΑΣ-
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
2. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
3. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
4. ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ – ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
2. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
3. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α) Γραφείο Τεχνικών έργων και Συγκοινωνιών 
Β) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Ενέργειας 

4. ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ 
Α) Γραφείο Έκδοσης Αδειών Δόμησης 
Β) Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών – Αυθαιρέτων 
Γ) Γραφείο Τοπογραφικών , Πολεοδομικών και Χωροταξικών Μελετών και Εφαρμογών. 

 

Άρθρο 3Α  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει τον Δήμαρχο στην άσκηση των καθηκόντων του , ειδικότερα στα 
διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του. 

Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας έχει τις ακόλουθες  αρμοδιότητες: 
1. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο 

εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του δήμου. 
2. Παρέχει οδηγίες , δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα συντονίζει τις υπηρεσίες του δήμου κατά την 

άσκηση του έργου τους. 



3. Προβαίνει στη μελέτη και την εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και την προαγωγή των λειτουργιών 
του Δήμου. 

4. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες θεμάτων που είναι προς συζήτηση 
ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα 
με την ημερήσια διάταξη ή έχουν συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των 
ανωτέρω οργάνων , εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή 
των άλλων επιτροπών. 

5. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων των οργάνων του δήμου από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του δήμου. 

6. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του δήμου, σύμφωνα με 
τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις , και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό 
Συμβούλιο , την Εκτελεστική Επιτροπή και την Οικονομική Επιτροπή. 

7. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του δήμου, την 
προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της 
απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του δήμου. 

8. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο. 
9. Ο νόμος δίνει την δυνατότητα στον δήμαρχο , με απόφασή του , να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες, 

πλην των ανωτέρω προβλεπόμενων στο νόμο, στο γενικό γραμματέα του. 

 
Άρθρο 3Β ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ 
Άρθρο 4Α  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Άρθρο 4Β ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
1. Μεριμνά  για τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών του Δήμου για τη χρήση και τη διαχείριση των 

πόρων. 
2. Μεριμνά για τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο των δημοσίων υπολόγων και των δημοσίων 

διαχειρίσεων που υπάγονται στο Δήμο.  
3. Συντάσσει έκθεση και ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ανά εξάμηνο για τον διενεργούμενο 

έλεγχο, τα πορίσματα αυτού , την πρόοδο της ελεγκτικής εργασίας και τον βαθμό υλοποίησης των 
προτάσεων για βελτίωση. 

4. Προωθεί την αξιοπιστία , τη δικαιοσύνη και την κατάλληλη συμπεριφορά των υπαλλήλων του 
Δήμου, ενώ παράλληλα επιδιώκει να μειώσει τον κίνδυνο της διαφθοράς εισηγούμενο : 

− ελέγχους για τις υπάρχουσες ή τις προτεινόμενες διαδικασίες 

− καθορισμό οργανωτικών ή ελεγκτικών κινδύνων  

− αναθεώρηση των προτεινόμενων αλλαγών στους υπάρχοντες νόμους, κανόνες και στην 
εφαρμογή των διαδικασιών. 

− αναθεώρηση συμβολαίων για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων 
5. Συνεργάζεται με τις ελεγκτικές Υπηρεσίες του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους. 
6. Ερευνά αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, προκειμένου να προσδιορίσει ανάρμοστες , 

ανεπαρκείς , παράνομες , ψευδείς ή καταχρηστικές πράξεις που έχουν ήδη γίνει και συγκεντρώνει 
τα στοιχεία που θα οδηγήσουν σε αποφάσεις σχετικές με εγκληματικές διώξεις , πειθαρχικές 
ενέργειες ή άλλες διαρθρωτικές κινήσεις. 

7. Οι ελεγκτές βοηθούν τις υπηρεσίες να έχουν προνοητικότητα προσδιορίζοντας με μελλοντικές 
τάσεις και επικεντρώνοντας την προσοχή τους στις πιθανές προκλήσεις προτού αυτές εξελιχθούν σε 
κρίσεις. Επιπροσθέτως , μέσω του ελέγχου βασισμένου στην ανάλυση κινδύνου , η ελεγκτική 
διαδικασία παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στον οργανισμό για τη διαχείριση των κινδύνων. 

8. Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
και έχει σχέση  με τη λειτουργία του. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και ΤΠΕ (Τεχνολογιών, 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών) 

Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και ΤΠΕ είναι αρμόδιο για:  

• Τη σύνταξη παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας και απόδοσης των Υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών 



στόχων καθώς και για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών 
οργανωτικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου σε 
συνεργασία με το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαφάνειας. 

• Την διαμόρφωση και εισήγηση της στρατηγικής του Δήμου και των Νομικών Προσώπων σε ότι 
αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 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). Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα 
δράσεων παρέμβασης του Δήμου ενώ μεριμνά και για την εφαρμογή αυτών. 

• Την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου 
κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης. 

• Παρακολούθηση 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 συστημάτων του Δήμου για τη διασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου 
ποιότητας των παρεχόμενων κάθε είδους υπηρεσιών. 

• Παρακολούθηση και ένταξη δράσεων στα διάφορα συγχρηματοδοτούμενα ή μη προγράμματα. 
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του,  καθορίζονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 
 
Αρμοδιότητες  Γραφείου Προγραμματισμού και Οργάνωσης 

• Σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, με την 
αξιοποίηση όλων των τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την 
αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, τη διατήρηση της παράδοσης και τη δημιουργία και 
διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής οικονομίας. 

• Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει 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. 

• Συγκεντρώνει και τεκμηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη 
για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων ανάπτυξης του Δήμου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές 
μελέτες, μελέτες και θέματα της Αυτοδιοίκησης, νομοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκηση, τις 
λειτουργίες και τους στόχους του Δήμου κλπ). 

• 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. 

• Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του 
Δήμου, τη διερεύνηση της σκοπιμότητας αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και μέτρων. 

• 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 
αυτοχρηματοδοτούμενα κλπ). 

• Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την εναρμόνιση των προγραμμάτων 
οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου με τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράμματα της 
Περιφέρειας. 

• Συντονίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες ή ομάδες εργασίας και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην 
υλοποίηση προγραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών 
υποδομών (δομημένο περιβάλλον) στην περιοχή του Δήμου, με στόχο την εξασφάλιση 
ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής. 

• Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης, τις υπηρεσίες του Δήμου, τα Νομικά Πρόσωπα και την ομάδα 
έργου –εφόσον αυτή κριθεί σκόπιμο να συσταθεί- για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος του Δήμου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης τόσο 
αυτού όσο και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα. 

• Υποστηρίζει το Δήμαρχο και την Εκτελεστική Επιτροπή, για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών 



Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάμεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες 
υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή. Εισηγείται την ενδεχόμενη αναθεώρηση των στόχων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος μετά την ενδιάμεση αξιολόγησή του. 

• Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, διαμορφώνει σε 
συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου τους κατάλληλους δείκτες 
αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα 
αποτελέσματα των δράσεων, καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το 
κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων. 

• Συντάσσει το σχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές 
εισηγήσεις των υπηρεσιών, και το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή. 

• Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισμό των Ετησίων 
Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου. Ειδικότερα (α) κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ετησίου 
προγράμματος δράσης του Δήμου, 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 απολογιστικές εκθέσεις των 
υπηρεσιών. 

• Μεριμνά για την προώθηση της ένταξης έργων/ δράσεων του Δήμου, των οποίων η ένταξη έχει 
εγκριθεί από αρμόδια όργανα του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα χρηματοδότησης, 
για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους οικονομοτεχνικά και τη σχετική ενημέρωση των 
αρμοδίων Αρχών, με βάση τους όρους ένταξής τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Δήμου, για την παροχή σχετικών πληροφοριών. 

• Παρακολουθεί και διασφαλίζει την τήρηση των όρων χρηματοδότησης των υλοποιούμενων έργων 
(μελετών και δράσεων), όταν υλοποιούνται από τρίτους, από τη φάση της δημοπράτησης μέχρι την 
ολοκλήρωσή τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του εκάστοτε προγράμματος 
συγχρηματοδότησης ή χρηματοδότησης σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες που σχετίζονται. 

• Τηρεί αρχείο χρηματοδοτούμενων έργων (μελετών και δράσεων) του εκάστοτε Επιχειρησιακού 
Προγράμματος. 

• Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με την πρόοδο 
των προηγουμένων προγραμμάτων και έργων. 

• Συντονίζει και συμμετέχει στη διαδικασία ελέγχου και επιθεωρήσεων διαφόρων βαθμίδων που 
αφορούν χρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

• Υποστηρίζει τη συμμετοχή του Δήμου σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα για την 
ανάπτυξη τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, κυρίως σε θέματα 
ποιότητας ζωής, πολιτικής γης, κοινωνικής συνοχής, οικονομικής ανάπτυξης και αρμοδιοτήτων 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

• Συνεργάζεται με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και με τις Διαχειριστικές Αρχές του εκάστοτε 
προγράμματος για την πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών κάθε Υπηρεσίας και την ομαλή ροή της 
χρηματοδότησης. 

• Δημιουργεί δίκτυο επικοινωνίας συνεργασίας και ανατροφοδότησης με τους υπευθύνους για την 
κατάρτιση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων σε κάθε Διεύθυνση. 

• Εισηγείται την σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων 
μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων, για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων. 
Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδημοτικής και διαβαθμικής, συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του 
Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς. Σε συνεργασία με το νομικό τμήμα, παρακολουθεί τη σύνταξη 
των συμβάσεων. 

• Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες 
κλπ). Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισμό Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των 
δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία. 

• Διαμορφώνει και εισηγείται περιοδικούς στόχους για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. 

• Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδομένα που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και 
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, 
παρακολουθεί την εξέλιξή τους, επεξεργάζεται τα στοιχεία και εκδίδει ενημερωτικές αναφορές, σε 
συνεργασία με το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαφάνειας. 



• Διατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των 
υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων, σε συνεργασία με το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και 
Διαφάνειας. 

• Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας και προωθεί την 
εφαρμογή τους και σε άλλες υπηρεσίες. 

• Παρακολουθεί την εφαρμογή των καλών πρακτικών και αξιολογεί τα αποτελέσματά τους. 

• Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί μέτρα για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών. 

• Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και 
διαδικασιών αυτοαξιολόγησης. 

• Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση 
της οργάνωσης του Δήμου με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς 
του. 

• Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για τη διαμόρφωση των καταλλήλων 
συστημάτων προϋπολογισμού και απολογιστικού ελέγχου των οικονομικών μεγεθών του Δήμου και 
των Νομικών του Προσώπων, καθώς και των καταλλήλων συστημάτων παρακολούθησης του 
κόστους λειτουργίας των οργανωτικών μονάδων του Δήμου και του κόστους των παραγομένων και 
παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες. 

• Παρακολουθεί και ενημερώνει με συγκεκριμένες αναφορές τα όργανα του Δήμου σχετικά με την 
εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και την 
εξέλιξη του κόστους λειτουργίας των οργανωτικών μονάδων και του κόστους των παραγομένων και 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

• Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των επί μέρους 
λειτουργιών του Δήμου. 

• Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήματος διασφάλισης της διαχειριστικής 
επάρκειας του Δήμου στον σχεδιασμό και παραγωγή έργων. 

• Μεριμνά για την εκτέλεση των εγκεκριμένων προγραμμάτων 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, κατανομής αρμοδιοτήτων, 
κατανομής στελεχιακού δυναμικού, οργανωτικών συστημάτων, εσωτερικών διαδικασιών και 
εντύπων, σε συνεργασία με το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαφάνειας. 

• Μεριμνά για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών Κανονισμών του Δήμου και των Νομικών 
του Προσώπων (Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας, 
Κανονισμοί Παροχής Υπηρεσιών στους Δημότες κλπ) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

• Παρακολουθεί την τήρηση, σχεδιάζει και εισηγείται τις τυχόν επικαιροποιήσεις της οργανωτικής 
δομής και γενικότερα των διατάξεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

• Μεριμνά για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων 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). 

• Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και διαδικασίες για την παρακολούθηση της καλής εφαρμογής 
των εγκεκριμένων από τα αρμόδια όργανα εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων, διαδικασιών και 
κανονισμών. 

• Εφαρμόζει τα εγκεκριμένα συστήματα και διαδικασίες 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. 

• Μελετά και εισηγείται για τη σκοπιμότητα σύστασης, τροποποίησης του αντικειμένου ή κατάργησης 
των Νομικών Προσώπων του Δήμου 

• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
και έχει σχέση με τη λειτουργία του. 

 

Αρμοδιότητες Γραφείου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

• Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και 
βελτίωση των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των συστημάτων 
της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 



• Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία 
έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων ΤΠΕ που πρέπει να αξιοποιεί ο Δήμος για την 
υποστήριξη των λειτουργιών του. 

• Προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστημάτων ΤΠΕ και την 
υλοποίηση μηχανισμών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστημάτων και των χρηστών των 
εφαρμογών. 

• Μεριμνά για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων ΤΠΕ με την αξιοποίηση και 
εξειδικευμένων τρίτων. 

• Προδιαγράφει τα νέα συστήματα ή τις νέες λειτουργίες συστημάτων ΤΠΕ, παρακολουθεί την 
ανάπτυξή τους και παραλαμβάνει τα συστήματα. 

• Συντάσσει και παρακολουθεί τα συμβόλαια χρήσης και συντήρησης των εφαρμογών λογισμικού του 
Δήμου με τις κατασκευάστριες εταιρίες. 

• Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα στοιχεία για τη λειτουργία και τη χρήση των εφαρμογών 
πληροφορικής και του εξοπλισμού, βάσει των οποίων κοστολογείται η ανάπτυξη και εκμετάλλευσή 
τους και εξάγονται στατιστικά στοιχεία, για τη χρήση τους. 

• Σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού του Τμήματος, διερευνά και υλοποιεί 
προγράμματα, επιλαμβάνεται τη σύνταξη μελετών και τεχνικών δελτίων για πράξεις και δράσεις 
που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους και παρακολουθεί την υλοποίησή 
τους. Συνεργάζεται, κατά το σχεδιασμό σύνταξης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, του 
Προϋπολογισμού και του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς και για την κατάρτιση των 
προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν την υλοποίηση των λειτουργιών του. 

• Επιμελείται τη συμμετοχή του Δήμου σε Εθνικά και Διεθνή Δίκτυα πόλεων και φορέων, για την 
ανταλλαγή εμπειριών αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, την από κοινού συμμετοχή σε 
προγράμματα και τη διάχυση των πληροφοριών με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

• Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων και 
ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του Δήμου. 

• Σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και καθημερινή 
ενημέρωση της Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης, την παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου και 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις Δημοτικές Υπηρεσίες. 

• Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο 
Δήμος για τις ανάγκες του. 

• Διαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστημάτων και της ανάκτησης δεδομένων για τα συστήματα ΤΠΕ 
που λειτουργούν στο Δήμο. 

• Μεριμνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με σχετικές ανάγκες 
του Δήμου. 

• Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου και μεριμνά για την παροχή κάθε είδους 
υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν 
αποτελεσματικά τα συστήματα. 

• Μεριμνά για τη λειτουργία σχετικών Helpdesk για τις ανάγκες των χρηστών. 

• Τηρεί σύστημα που καταγράφει περιοδικά τη χρήση των συστημάτων, βάσει του οποίου 
κοστολογείται η ανάπτυξη και εκμετάλλευση τους, και επιμελείται για τη δημιουργία των 
κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης με την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται. 

• Μεριμνά για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται 
στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητά τους. 

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

• Τηρεί τεχνική βιβλιοθήκη, αποτελούμενη από τα εγχειρίδια των προμηθευτών των εφαρμογών, 
τεχνικά βιβλία, έντυπα και πληροφοριακό υλικό, του ενδιαφέροντος του τμήματος. 

• Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄ 166). 

• Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών, 
προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία 
προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού. 

• Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία 
προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών. 



• Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού 
ΤΠΕ. 

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

• Επιμελείται τη δημιουργία και συντήρηση Δημοτικών δικτύων υποδομών όπως οπτικές ίνες και 
ασύρματα δίκτυα. 

• Επιμελείται την επικοινωνιακή σύνδεση των Δημοτικών κτιρίων με άλλα δημόσια δίκτυα όπως το 
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ». 

• Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστημάτων ΤΠΕ και 
παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών. 

• Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ΤΠΕ του Δήμου, 
και τηρεί το βιβλίο συμβάντων και βλαβών του εξοπλισμού και των μηχανημάτων. 

• Τηρεί σύστημα που καταγράφει περιοδικά τη χρήση των εξοπλισμών, βάσει του οποίου 
κοστολογείται η ανάπτυξη και εκμετάλλευση του, και επιμελείται για τη δημιουργία των 
κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης με την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται. 

• Σε συνεργασία με την υπηρεσία που ασκεί αρμοδιότητες Ποιότητας, Αποδοτικότητας και 
Αποτελεσματικότητας, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας 
και ενέργειας που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στις διοικητικές διαδικασίες διεκπεραίωσης, και στις 
σχέσεις του δήμου προς τρίτους. Προς τούτο χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως τις 
κατάλληλες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

• Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης μέσω ΤΠΕ από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σε 
πληροφορίες που έχουν σχέση με τις διαδικασίες προκηρύξεων του Δήμου για την εκτέλεση έργων 
και την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες και σε συνεργασία 
με την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία. 

• Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες που 
έχουν σχέση με την δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και 
τους κανονισμούς τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το Δήμο υπηρεσιών στους 
δημότες μέσω ΤΠΕ. 

• Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση μέσω ΤΠΕ 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. 

• Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών μέσω ΤΠΕ σχετικά με απολογιστικά στοιχεία που 
αφορούν εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραμμάτων και έργων που αναλαμβάνει και 
προωθεί ο Δήμος. 

• Σχεδιάζει ειδικά προγράμματα πληροφόρησης των δημοτών μέσω ΤΠΕ για την εξέλιξη και 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δήμου και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους. 

• Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση μέσω ΤΠΕ, σε ηλεκτρονική μορφή: 

− Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων, 

− Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου, 

− Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού Διαβούλευσης. 

• Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης μέσω ΤΠΕ για αποφάσεις και ζητήματα που 
αφορούν το Δήμο. 

• Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών μέσω εφαρμογών ΤΠΕ και τους 
ενημερώνει για τα δικαιώματα τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη ηλεκτρονική 
διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. 

• Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πολιτών με το Δήμο για την υποδοχή παραπόνων ή 
παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες. 

• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
και έχει σχέση με τη λειτουργία του. 

 

Στο Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και ΤΠΕ μπορούν να προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Πληροφορικής 
και ελλείψει αυτών ΤΕ Πληροφορικής. 
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ 
Ο Διευθυντής προΐσταται της οικείας Διεύθυνσης 
1. Συνεργάζεται με τον Γενικό Γραμματέα σε θέματα αρμοδιότητάς του. Με την φροντίδα του και τον 

έλεγχό του ασκούνται όλες οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των υπό αυτόν Τμημάτων ,σύμφωνα 



με τις διατάξεις του παρόντος Ο.Ε.Υ. και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, 
συμπεριλαμβανομένης και της επιβολής των διοικητικών κυρώσεών που κατά περίπτωση νομίμως 
προβλέπονται.  

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

3. Δέχεται τους πολίτες και παρέχει τις αναγκαίες διευκρινίσεις σε περιπτώσεις παραπόνων και 
διαφορών σχετικών με τις υπηρεσίες που εποπτεύει. Εισηγείται συστήματα ενημέρωσης των 
δημοτών σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες , τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι 
του Δήμου. 

4. Συνεργάζεται με τους φορείς εκτός Δήμου που σχετίζονται με τις λειτουργίες της διοικητικής 
μονάδας. 

5. Είναι υπεύθυνος για την νομιμότητα των ενεργειών της διοικητικής μονάδας του. 
6. Παρακολουθεί τη νομοθεσία, τις εξελίξεις της επιστήμης και τεχνολογίας και τις εξελίξεις στον 

τοπικό, ελληνικό και διεθνές περιβάλλον , που έχουν σχέση με τις λειτουργίες της διοικητικής 
ενότητας. Ενημερώνει το προσωπικό και μεριμνά για την τήρηση των νομικών διατάξεων , την 
εφαρμογή καινοτομιών και την προσαρμογή της λειτουργίας της διοικητικής μονάδας στις εξελίξεις 
του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

7. 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 διοικητικής μονάδας στις τοπικές 
ανάγκες. 

8. Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της διοικητικής 
μονάδας που εποπτεύει καθώς και των εισηγήσεων του προς τα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα. Όλα 
τα έγγραφα , καταστάσεις κ.λ.π. του Δήμου μονογράφονται από τον αρμόδιο υπάλληλο και 
θεωρούνται με την μονογραφή τους από τους αρμόδιους προϊσταμένους. 

 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος έχει την ευθύνη  της λειτουργίας του Τμήματός του. 

• ΄Έχει την ευθύνη καταμερισμού εργασίας και ανάθεσης καθηκόντων στους υπαλλήλους ανάλογα με 
τις αρμοδιότητες των επιμέρους Γραφείων. Ελέγχει όλα τα εισερχόμενα και υπογράφει με εντολή 
όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Τμήματος. 

• Ευθύνεται έναντι του αμέσως υπερκείμενου διοικητικού επιπέδου για την αποτελεσματική και 
αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της ενότητας, προγραμματίζοντας , οργανώνοντας, 
στελεχώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επί μέρους δραστηριότητες, έτσι ώστε να 
εκπληρώνονται οι περιοδικοί (τακτικοί και στρατηγικοί) στόχοι του Δήμου με βάση αντίστοιχα 
προγράμματα δράσης. 

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

• Μεριμνά για την κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας της διοικητικής ενότητας, εισηγείται 
μεταβολές των διατάξεων του και παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των εγκεκριμένων 
κανονισμών. 

• Προετοιμάζει τους απολογισμούς δράσης και οικονομικούς απολογισμούς , σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Καταρτίζει μηνιαίους ή τριμηνιαίους απολογισμούς δράσης και 
αναφέρει ιεραρχικά για τις υποθέσεις που εκκρεμούν και τις αποκλίσεις από τον προγραμματισμό. 

• Έχει την ευθύνη ελέγχου και θεώρησης όλων των εγγράφων των υπαλλήλων της διοικητικής 
μονάδας που εποπτεύει καθώς και των εισηγήσεων τους προς τα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα. Όλα 
τα έγγραφα, καταστάσεις κ.λ.π. του Δήμου μονογράφονται από τον αρμόδιο υπάλληλο και 
θεωρούνται με την μονογραφή τους από τους αρμόδιους προϊσταμένους. 

 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της υπηρεσιακής μονάδας που είναι τοποθετημένο το προσωπικό, 
ανεξάρτητα από την  εργασιακή του σχέση, εκτελεί την εργασία που του έχει ανατεθεί με προσοχή, 
επιμέλεια και ευσυνειδησία, κάτω από τις οδηγίες και κατευθύνσεις των προϊσταμένων του, σύμφωνα με 
τους Νόμους, τους κανονισμούς και τις οδηγίες των αρμοδίων Αρχών. 



• Είναι υπεύθυνοι για κάθε αδικαιολόγητη απώλεια, φθορά, καταστροφή  ή βλάβη σε βάρος 
τρίτων των μηχανημάτων ή οχημάτων , των εργαλείων και των διάφορων συσκευών που 
χειρίζονται ή χρησιμοποιούν κυρίως όταν αυτή οφείλεται σε αμέλεια ή κακή χρήση. 

• Έχει την ευθύνη μονογραφής των εγγράφων , αποφάσεων , μελετών  και αλληλογραφίας που 
συντάσσουν και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια των πραγματικών περιστατικών 
και στοιχείων που αναφέρονται σ’ αυτά και προκύπτουν από τα τηρούμενα  βιβλία ή άλλα 
παραστατικά της υπηρεσίας. 

• Αναφέρουν στον άμεσο προϊστάμενό τους προφορικά ή γραπτά για τις υποθέσεις που 
εκκρεμούν και δεν μπορούν να επιλυθούν ή έστω να προωθηθούν γρήγορα ή μέσα στις 
προθεσμίες που έχουν ταχθεί. 

• Ενημερώνει εγκαίρως τους προϊσταμένους τους σε περίπτωση απουσίας. 
 
Αρμοδιότητες  Τμήματος ΤΕΧΝΙΚΩΝ Υπηρεσιών 
Το  Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους 
τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως 
πραγματοποίησής τους. Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των μελετών και την καλή εκτέλεση των έργων των 
υποκείμενων γραφείων. Συγχρόνως το Τμήμα είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών 
ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο 
εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των 
μεταφορών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 
 
Αρμοδιότητες Γραφείου Τεχνικών έργων και Συγκοινωνιών 
Το Γραφείο Τεχνικών Έργων και Συγκοινωνιών έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

• Συνεργάζεται με το Τμήμα Προγραμματισμού κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του 
Δήμου που αφορούν την υλοποίηση τεχνικών έργων που περιλαμβάνουν ειδικότερα, σύμφωνα με το 
εύρος της δικαιοδοσίας των δήμων : 
o συγκοινωνιακά έργα (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού 

δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων κλπ) 
o κτιριακά έργα (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών 

κτιρίων και υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων αποχέτευσης) 
o έργα διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του 

Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, 
αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κλπ) 

o υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά έργα  

• Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος, αρμοδιότητας του τμήματος, 
αναλυτικά για όλα τα τεχνικά έργα και κατά κωδικό αριθμό των έργων αυτών, σύμφωνα µε όσα 
προβλέπει και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 

• Εφαρμόζει, παρακολουθεί και τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα, αρμοδιότητας του τμήματος, 
σύμφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία. 

• Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων 
οπλισμού σκυροδέματος, καθώς και η ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου. 

• Συντάσσει τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες αρμοδιότητας του τμήματος είτε για τα έργα που θα 
εκτελεσθούν µε αυτεπιστασία είτε για έργα που θα ανατεθούν σε τρίτους (αρχιτεκτονικές και 
στατικές μελέτες, προμετρήσεις σύνταξη προϋπολογισμού έργων, σύνταξη τεχνικών περιγραφών και 
προδιαγραφών, σύνταξη τευχών δημοπράτησης) σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία για τα 
δημόσια έργα, για την κατασκευή, συντήρηση, διακόσμηση και εξοπλισμό των δημοτικών κτιρίων 
Δήμου (συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων σχολείων, νηπιαγωγείων, παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών που διαχειρίζεται ο Δήμος), για τη διαμόρφωση υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων (όπως 
πεζόδρομοι, πλατείες, πάρκα, αθλητικοί χώροι), την αποκατάσταση δημοτικών λατομείων και 
λοιπών δημοτικών χώρων, κ.λπ. εγκαταστάσεων (ύδρευσης και αποχέτευσης) του Δήμου 
(συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων σχολείων, νηπιαγωγείων, παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών που διαχειρίζεται ο Δήμος). Η τεχνική μελέτη καλύπτει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού 
(εκσκαφές, σκυροδέματα, τοιχοποιίες επιχρίσματα, επενδύσεις τοίχων, επιστρώσεις δαπέδων, 
χρωματισμούς, ξυλουργικές και μεταλλικές κατασκευές κ.λπ. υδραυλικές εγκαταστάσεις και 



εγκαταστάσεις αποχέτευσης) που απαιτούνται για την πλήρη και τεχνικά άρτια ολοκλήρωση της 
κατασκευής σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία 

• Εισηγείται για τη σκοπιμότητα ανάθεσης μελετών τεχνικών έργων, αρμοδιότητας του τμήματος, σε 
τρίτους εκτός του Δήμου (προμελέτες, προκαταρκτικές μελέτες, οριστικές μελέτες, μελέτες 
εφαρμογής). Καταρτίζει τις προδιαγραφές και τηρεί τις διαδικασίες ανάθεσης μελετών σε τρίτους, 
σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία για την ανάθεση μελετών του Δημοσίου (σύνταξη τεχνικών 
προδιαγραφών, τευχών δημοπράτησης, διακήρυξης, σύνταξη συμβάσεων κ.λπ.). 

• Επιβλέπει την εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων, αρμοδιότητας του τμήματος, που ανατίθενται σε 
τρίτους, τηρεί τις διαδικασίες παρακολούθησης, επίβλεψης και ελέγχου εκτέλεσης και παραλαβής 
των μελετών από ποιοτικής και συμβατικής άποψης, σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία. 

• Εκτελεί τις διαδικασίες δημοπράτησης των έργων αρμοδιότητας του τμήματος τηρώντας την 
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία 

• Συντάσσει τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες αρμοδιότητας του τμήματος είτε για τα έργα που θα 
εκτελεσθούν µε αυτεπιστασία είτε για έργα που θα ανατεθούν σε τρίτους (αρχιτεκτονικές και 
στατικές μελέτες προμετρήσεις σύνταξη προϋπολογισμού έργων σύμφωνα µε ΑΤΟΕ, σύνταξη 
τεχνικών περιγραφών και προδιαγραφών, σύνταξη τευχών δημοπράτησης) σύμφωνα µε την 
ισχύουσα νομοθεσία για τα δημόσια έργα. 

• Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, 
τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κλπ και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου 
(με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους). 

• Επιβλέπει την κατασκευή τεχνικών έργων που εκτελούνται είτε µε αυτεπιστασία είτε από τρίτους, 
τηρεί τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου εκτέλεσης και παραλαβής (έλεγχος υλικών και 
τεχνικών προδιαγραφών του έργου, έλεγχος επιμετρήσεων, πιστοποιήσεων, σύνταξη 
ανακεφαλαιωτικών πινάκων, διαδικασίες απαιτούμενων νέων εγκρίσεων) σύμφωνα µε την 
ισχύουσα νομοθεσία για τα δημόσια έργα 

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

• Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού 
εξοπλισμού του Τμήματος. 

• Συνεργάζεται µε άλλα Γραφεία  ή Τμήματα ή Διευθύνσεις όπως και µε άλλα Γραφεία ή Τμήματα της 
ίδιας Διεύθυνσης για την εκπόνηση μελετών, ή την επίβλεψη έργων. 

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

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

• Ενημερώνει το Τμήμα Προγραμματισμού για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος. 

• Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση των έργων του 
τμήματος συμπεριλαμβανομένων των μελετών για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό 
πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας καθώς και μελέτες προσωρινών 
περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας – κανονιστικών όρων λειτουργίας (εκπόνηση με προσωπικό του 
τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους). Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Δήμου για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των μελετών και έργων. Εισηγείται την 
μεθοδολογία εκτέλεσης των έργων. 

• Μεριμνά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και την διευκόλυνση 
των μετακινήσεων στα σημεία που εκτελούνται έργα. 

• Μεριμνά για τη διαδικασία έκδοσης Κανονιστικής Απόφασης για όλα τα θέματα διαχείρισης 
κυκλοφορίας και στάθμευσης (Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο). Εφόσον ο νόμος το 
προβλέπει μεριμνά και για την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν προσωρινές 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναγκαίες για την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο που συντηρεί ο 
Δήμος. 

• Μεριμνά και λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από 
δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους σε συνεργασία και με την Δημοτική Αστυνομία. Στο 
πλαίσιο αυτό, ελέγχει τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς, ελέγχει την τήρηση 
των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς. 



• Ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης των αυτοκινήτων και μεριμνά για την δημιουργία χώρων 
στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την νομοθεσία. 
Απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους. 

• Χορηγεί άδειες εισόδου – εξόδου για επαγγελματικούς χώρους, άδειες τοποθέτησης εμποδίων 
ανόδου οχημάτων στα πεζοδρόμια καθώς και άδειες κυκλοφοριακών συνδέσεων για πρατήρια 
πώλησης υγρών καυσίμων.  Χορηγεί άδειες κατασκευής κρασπέδων και άδειες προς τους 
Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας. 

• Λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους. 

• Μεριμνά για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων. 

• Μεριμνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών. 

• Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρομένων δίκυκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπου 
δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ. 

• Εισηγείται για τον καθορισμό του εξωτερικού χρώματος των ΤΑΞΙ. 

• Εισηγείται για τον καθορισμό όρων για την έγκριση  κυκλοφοριακών συνδέσεων εγκαταστάσεων με 
δημοτικές οδούς. 

• Εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους προμηθειών 
που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών του Τμήματος. 

• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
και έχει σχέση με τη λειτουργία του. 

 

Αρμοδιότητες Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Ενέργειας 
Το Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Ενέργειας έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό, τη μελέτη και 
την εκτέλεση έργων που αφορούν στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθρων χώρων του Δήμου, τη συντήρηση των η/µ 
εγκαταστάσεων  κτιρίων  (πλην των εγκαταστάσεων ύδρευσης αποχέτευσης) φωτισμού και την ανάδειξη 
των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής, καθώς και την προώθηση, το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων και δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες 
εγκαταστάσεις του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ). Επιπρόσθετα, το Γραφείο είναι επιφορτισμένο με την 
προώθηση ήπιων μορφών ενέργειας στην περιοχή ευθύνης του Δήμου, είναι υπεύθυνο για την επέκταση, 
συντήρηση και επισκευή του δικτύου Φωτεινής σηματοδότησης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας στην 
περιοχή ευθύνης του Δήμου και για τις αδειοδοτήσεις που σχετίζονται µε το φυσικό αντικείμενό του. 
 

Πιο συγκεκριμένα, το Γραφείο είναι αρμόδιο για να : 

• Συνεργάζεται με το Τμήμα Προγραμματισμού κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του 
Δήμου που αφορούν την υλοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών έργων, έργων ηλεκτροφωτισμού, 
έργων εξοικονόμησης ενέργειας και έργων ήπιων μορφών ενέργειας. 

• Συμβάλλει στην κατάρτιση του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος αρμοδιότητας του τμήματος 
αναλυτικά για όλα τα η/µ και ενεργειακά έργα και σύμφωνα µε όσα προβλέπει και το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα του Δήμου 

• Εφαρμόζει, παρακολουθεί και τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα, αρμοδιότητας του τμήματος, 
σύμφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία 

• Συνεργάζεται µε το Γραφείο Τεχνικών Έργων και Συγκοινωνιών και μεριμνά για την υλοποίηση 
μελετών, εκτέλεση Η/Μ και Ενεργειακής Αναβάθμισης έργων αρμοδιότητας του τμήματος, έργων 
φωτεινής σηματοδότησης, την επίβλεψη και τη συντήρηση αυτών 

• Συντάσσει τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες (δηλαδή τευχών δημοπράτησης που περιλαμβάνουν, 
τεχνική περιγραφή, τιμολόγιο, προϋπολογισμό, Ε.Σ.Υ., τεύχος διακήρυξης, Σ.Α.Υ., προμετρήσεις, 
σχέδια κ.λπ.) αρμοδιότητας του γραφείου είτε για τα έργα που θα εκτελεσθούν µε αυτεπιστασία 
είτε για έργα που θα ανατεθούν σε τρίτους σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία για τα δημόσια 
έργα, για την κατασκευή, συντήρηση, διακόσμηση και εξοπλισμό των δημοτικών κτιρίων Δήμου, για 
τη διαμόρφωση υπαίθριων κοινόχρηστων και λοιπών δημοτικών χώρων, καθώς και για έργα 
ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του Δήμου.  

• Εισηγείται για τη σκοπιμότητα ανάθεσης μελετών τεχνικών έργων, αρμοδιότητας του τμήματος, σε 
τρίτους εκτός του Δήμου (προμελέτες, προκαταρκτικές μελέτες, οριστικές μελέτες, μελέτες 
εφαρμογής). 

https://kileler.gov.gr/dieythynsi-ilektromixanologikon-ergon-kai-energeias.html


• Καταρτίζει τις προδιαγραφές και τηρεί τις διαδικασίες ανάθεσης μελετών σε τρίτους, σύμφωνα µε 
την ισχύουσα νομοθεσία για την ανάθεση μελετών του Δημοσίου (σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, 
τευχών δημοπράτησης, διακήρυξης, σύνταξη συμβάσεων κ.λπ.). 

• Επιβλέπει την εκπόνηση μελετών Η/Μ και Ενεργειακών έργων, αρμοδιότητας του τμήματος, που 
ανατίθενται σε τρίτους, τηρεί τις διαδικασίες παρακολούθησης, επίβλεψης και ελέγχου, εκτέλεσης 
και παραλαβής των μελετών από ποιοτικής και συμβατικής µε την ισχύουσα νομοθεσία. 

• Εκτελεί τις διαδικασίες δημοπράτησης των Η/Μ και Ενεργειακών έργων αρμοδιότητας του τμήματος 
τηρώντας την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία 

• Εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους προμηθειών 
που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών του Τμήματος. 

• Εκτελεί τις διαδικασίες δημοπράτησης των έργων αρμοδιότητας του τμήματος τηρώντας την 
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία 

• Επιβλέπει την κατασκευή τεχνικών έργων που εκτελούνται είτε µε αυτεπιστασία είτε από τρίτους, 
τηρεί τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου εκτέλεσης και παραλαβής (έλεγχος υλικών και 
τεχνικών προδιαγραφών του έργου, έλεγχος τροποποιήσεων, σύνταξη ανακεφαλαιωτικών πινάκων, 
διαδικασίες απαιτούμενων νέων εγκρίσεων) σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία για τα δημόσια 
έργα 

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

• Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά. του τεχνικού 
εξοπλισμού του Τμήματος. 

• Συνεργάζεται µε άλλες Διευθύνσεις ή τμήματα όπως και µε άλλα τμήματα της ίδιας Διεύθυνσης για 
την εκπόνηση μελετών, ἡ την επίβλεψη έργων αρμοδιότητας του τμήματος. 

• Μεριμνά για την εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων για την επέκταση , βελτίωση συντήρηση 
του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων, του 
φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της 
περιοχής του Δήμου, καθώς και για την ενεργειακή αναβάθμιση των Δημοτικών Κτιρίων.  

• Εκτελεί τις διαδικασίες δημοπράτησης των ανωτέρω έργων τηρώντας την ισχύουσα κάθε φορά 
νομοθεσία. 

• Παρακολουθεί, αξιολογεί και υποβάλλει προτάσεις προς τη Δημοτική Αρχή, καθώς και όλες τις 
Διευθύνσεις και Νομικά Πρόσωπα του Δήμου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης όλων των 
δημοτικών κτιρίων σύμφωνα µε τη σχετική νομοθεσία καθώς και τις σύγχρονες απαιτήσεις για την 
εξοικονόμηση ενέργειας 

• Υποβάλλει προτάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας µε την εφαρμογή πρότυπων μελετών και 
προτάσεων του τμήματος. 

• Μεριμνά για την συντήρηση και τη λειτουργία του δικτύου της φωτεινής σηματοδότησης εντός των 
ορίων του Δήμου. Συνεργάζεται µε τα άλλα Γραφεία για την εκπόνηση μελετών που σχετίζονται µε 
μηχανολογικές/ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 

• Παρακολουθεί την καλή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που εποπτεύει. 

• Τηρεί αρχείο υφιστάμενου δικτύου δημοτικού φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (πλην 
της ύδρευσης και αποχέτευσης) των δημοτικών κτιρίων. 

• Αναλαμβάνει εργασίες που αφορούν τη συντήρηση επισκευή ή βελτίωση των 
ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτιρίων και γενικά εγκαταστάσεων του 
Δήμου 

• Φροντίζει για την συντήρηση του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού και των φωτεινών 
σηματοδοτών που ανήκουν στην ευθύνη του Δήμου. Επιβλέπει τις ώρες φωτισμού των οδών και 
κοινοχρήστων χώρων και συνεννοείται με την ΔΕΗ για την ρύθμιση προβλημάτων. 

• Ενεργεί σε οτιδήποτε αφορά τον ηλεκτροφωτισμό των οδών, των πλατειών και των κοινοχρήστων 
χώρων της πόλης γενικά. 

• Φροντίζει για την αντικατάσταση και ενίσχυση των λαμπτήρων του δημοτικού δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού σε συνεργασία με τη ΔΕΗ. 

• Ενημερώνει το Τμήμα Προγραμματισμού και το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών για την πρόοδο της 
υλοποίησης των έργων του Τμήματος 

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

• Ενημερώνει εγκαίρως τη ΔΕΗ για την αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο. 



• Ενεργεί για οποιαδήποτε ηλεκτρική εγκατάσταση σχετική με εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος. 
Μεριμνά για τον εορταστικό διάκοσμο (Χριστούγεννα κ.λπ.). 

• Φροντίζει για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα δημοτικά κτίρια. 

• Μεριμνά για την εγκατάσταση μηχανημάτων-διατάξεων που βελτιώνουν την ποιότητα του 
δημοτικού φωτισμού και εξοικονομούν πόρους για τον Δήμο 

• Εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους προμηθειών 
που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών του Τμήματος. 

• Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά την εγκατάσταση, λειτουργία και τη συντήρηση ανελκυστήρων, 
καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της σχετικής νομοθεσίας. 

• Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών 
επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους. 

• Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, 
σιδερωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων. 

• Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον τομέα των μεταφορών 
(σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις). Στο πλαίσιο 
αυτό: 
o Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, 

μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. 
o Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας σχολών 

υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, 
o Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, 

μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, και διενεργεί 
επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους, 

o Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση 
Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου 
Καυσαερίων. 

o Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση 
συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων. 

o Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων 

• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
και έχει σχέση με τη λειτουργία του. 

 

Αρμοδιότητες  Τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης  
Το Τμήμα Υπηρεσιών Δόμησης είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του πολεοδομικού και χωροταξικού 
σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων 
κατασκευών.  
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του,  καθορίζονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 
 

Αρμοδιότητες Γραφείου Έκδοσης Αδειών Δόμησης 
Το Γραφείο Έκδοσης Αδειών Δόμησης είναι αρμόδιο για να : 

• Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλόμενων φακέλων για την έκδοση έγκρισης 
δόμησης και εκδίδει την έγκριση δόμησης. 

• Εγκρίνει τα υψόμετρα στο Τοπογραφικό Διάγραμμα (βεβαίωση υψομέτρων). 

• Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι 
όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ' έξι έτη από την έκδοση της οικοδομικής 
άδειας ή της ανωτέρω απόφασης. 

• Παραλαμβάνει και ελέγχει τις υπόλοιπες υποβαλλόμενες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, 
ηλεκτρομηχανολογικές, θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης 
και ότι άλλο απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις), διαπιστώνει την πληρότητα και την 
απόδοση των εισφορών και κρατήσεων. 

• Εκδίδει την Άδεια Δόμησης. 

• Εκδίδει το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής και Θεωρεί την Άδεια Δόμησης, ως προς τα 
περαιωμένα μέρη της. 



• Ενημερώνει το Σύστημα Διαχείρισης Διατηρητέων και Αξιόλογων κτηρίων του Δήμου, σε περίπτωση 
που η Θεώρηση Άδειας αφορά κτήριο που ανήκει στα Αξιόλογα ή στα Διατηρητέα κτήρια. 

• Ενημερώνει την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας ως προς τον ορισμό του 
εκάστοτε Ελεγκτή Δόμησης. 

• Αναθεωρεί και ενημερώνει τις άδειες δόμησης, εγκρίνει εργασίες μικρής κλίμακας και τηρεί όλα τα 
απαιτούμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδομικών αδειών. 

• Καλεί τους ιδιοκτήτες για αποπεράτωση της οικοδομής, των όψεων ή του περιβάλλοντος χώρους και 
ενεργεί σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

• Αποστέλλει στην ΔΟΚΚ, στον ΟΚΧΕ και στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ την έγκριση και άδεια δόμησης, το 
τοπογραφικό, τα διαγράμματα και ό,τι άλλο απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

• Χορηγεί άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού 
στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και επιβολή 
κυρώσεων στους παραβάτες. 

• Προελέγχει τις αιτήσεις και φακέλους που αφορούν στη Θεώρηση Όρων Δόμησης. 

• Ελέγχει, θεωρεί και εκδίδει βεβαιώσεις όρων δόμησης. 

• Ελέγχει το σύννομο οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή 
ανάκληση αδειών, αν απαιτείται. 

• Ελέγχει, θεωρεί και εκδίδει βεβαιώσεις χρήσεων γης. 

• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
και έχει σχέση με τη λειτουργία του. 

 

Αρμοδιότητες Γραφείου  Ελέγχου Κατασκευών -  Αυθαιρέτων 
Το Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών είναι αρμόδιο για να : 

• Επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστιμα σύμφωνα με τα πορίσματα των ελεγκτών 
δόμησης. 

• Ελέγχει, σε περίπτωση διακοπής εργασιών μετά από πόρισμα του αρμόδιου ελεγκτή δόμησης, την 
άδεια δόμησης και τις υποβληθείσες μελέτες. 

• Αναλαμβάνει κάθε είδους διαδικασία που αφορά την τακτοποίηση, νομιμοποίηση αυθαιρέτων 
κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

• Εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές για θέματα των αρμοδιοτήτων του. 

• Ελέγχει τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία. 

• Ενημερώνεται για την κατάληψη διαμόρφωση και χρήση δημοσίων χώρων (π.χ. προσωρινές 
κατασκευές, τραπεζοκαθίσματα κ.α.) και την εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών χρήσεων γης, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθορισμού ειδικών χρήσεων γης. 

• Επίσης, το Γραφείο διατηρεί τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
o Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων 

σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών. 
o Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον χαρακτηρισμό αυτών 

σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία. 
o Προβαίνει σε έλεγχο διανοίξεων οδών και γενικά δημοσίων και ιδιωτικών έργων ως προς τη 

νομιμότητα των εργασιών. 
o Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή 

προστίμων ή άλλων προβλεπόμενων κυρώσεων κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. 
o Αναλαμβάνει κάθε είδους διαδικασία που αφορά την τακτοποίηση, νομιμοποίηση αυθαιρέτων 

κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 
o Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδομικό κανονισμό. 
o Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο 

ΙΚΑ. 
Συμμετέχει σε επιτροπές πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού ελέγχου για τη διαφήμιση, ελέγχει αν τα 
διαφημιστικά πλαίσια πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές, και τις επιτρεπόμενες διαστάσεις τους, τα 
μετρά, μετρά αποστάσεις από σημεία και μεριμνά για την αποξήλωσή τους σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες  της Περιφέρειας. 
 
Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και 
έχει σχέση με τη λειτουργία του. 
 



Αρμοδιότητες Γραφείου Τοπογραφικών, Πολεοδομικών και Χωροταξικών Μελετών & Εφαρμογών 
Το Γραφείο Τοπογραφικών, Πολεοδομικών Μελετών είναι αρμόδιο για να: 

• Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την 
επέκταση / τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου. 

• Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων / αναθεώρησης των ρυμοτομικών σχεδίων 
των οικισμών στην περιοχή του Δήμου. 

• Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής. 

• Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που 
δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως: 
o Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων 

εφαρμογής. 
o Την σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης. 
o Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων 

τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής. 
o Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σχεδίου Πόλης. 
o Την σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής. 
o Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν 

γενικότερο χαρακτήρα. 
o Τον  έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατά το άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν. 
o Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ.1 του 

άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν. 

• Προβαίνει σε άρση ασυμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και εφαρμογής του στο 
έδαφος κατ’ άρθρο 156 Κ.Β.Π.Ν. 

Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για 
γεωργοκτηνοτροφικές, γεωργοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών 
προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό (Σε συνεργασία με το 
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αστικού-Περιαστικού Πρασίνου). 
 

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

• Έχει την ευθύνη της σύνταξης και της επίβλεψης των πράξεων εφαρμογής. 

• Προβαίνει σε κοινοποίηση πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα στα οικόπεδα των οποίων έχει 
κυρωθεί η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης. 

• Χορηγεί βεβαιώσεις της παρ. 7α του άρθρου 9 και της παρ. 5α1 του άρθρου 12 του Ν. 1337/83 για 
τα οικόπεδα που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης και πρόκειται να μεταβιβασθούν. 

• Προβαίνει σε προσκλήσεις προς τους ιδιοκτήτες ρυμοτομούμενων οικοπέδων μετά την κύρωση της 
πράξης εφαρμογής για τις διανοίξεις των κοινόχρηστων χώρων. 

• Παρακολουθεί την τήρηση των σχετικών διαδικασιών για την σύνταξη πράξεων προσκυρώσεως, 
τακτοποιήσεων και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας όπως προβλέπεται από το από 
17−7/6−8−1923 Ν. Διάταγμα και όπως αυτό ισχύει σήμερα 

• Προβαίνει στη σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων για την είσπραξη οφειλών λόγω ρυμοτομίας όπου 
επισπεύδει ο Δήμος την εφαρμογή του σχεδίου πόλης και καταβάλει τις αποζημιώσεις, καθώς και 
τις οφειλές λόγω προσκύρωσης καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων. 

• Ελέγχει τις υπό έκδοση άδειες για οφειλές λόγω ρυμοτομίας στις περιπτώσεις που ο Δήμος 
επισπεύδει την εφαρμογή του σχεδίου πόλης. 

• Προβαίνει στην κατάρτιση φακέλου με τ’ απαραίτητα δικαιολογητικά για τον προσωρινό ή οριστικό 
ή τον συμβιβαστικό προσδιορισμό αποζημίωσης απαλλοτριωμένων οικοπέδων λόγω ρυμοτομίας 
σύμφωνα με ισχύουσα Νομοθεσία 

• Προβαίνει σε προσωρινή οριοθέτηση ρεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κτιριοδομικού 
Κανονισμού. 

• Εκδίδει βεβαιώσεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα για οικόπεδα που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης 
για την έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στις περιπτώσεις που δεν 
έχει συνταχθεί η πράξη εφαρμογής, για την έκδοση οικοδομικών αδειών. 

• Ελέγχει την οικοδομησιμότητα οικοπέδων που αποκλείονται από τις οδούς των εγκεκριμένων 
σχεδίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

https://kileler.gov.gr/dieythynsi-agrotikis-anaptyksis-perivallontos-kai-texnikon-ergon/tmima-poleodomias-kai-perivallontos/grafeio-topografikon-poleodomikon-meleton.html


• Προβαίνει στην αναγνώριση δημοτικών οδών και  οδών προϋφισταμένων του έτους 1923 στα 
εγκεκριμένα σχέδια πόλης 

• Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
και έχει σχέση με τη λειτουργία του. 

 

Στα Τμήματα Υπηρεσιών Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών μπορούν να προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ 
Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων και ελλείψει αυτών ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων. 
 
Άρθρο 18 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  

Ορίζονται οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού 
(α) Μία (1) θέση Γενικού Γραμματέα 
(β)…. 
Άρθρο 19  

2. Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται 
αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΣΕΩΝ  

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

0 2 2 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

0 1 1 

3. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται 
αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΣΕΩΝ  

ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

0 1 1 

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

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΣΕΩΝ  

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 4 2 6 

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 1 2 

 

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

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΣΕΩΝ 

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

24 2 26 

 
 
 

Άρθρο 22 

Προϊστάμενοι Υπηρεσιών 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΛΑΔΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ,ΚΕΠ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ–ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

ΠΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ  εκτός 
ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Γεωπόνων και ελλείψει 
αυτών ΤΕ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 
εκτός ΤΕ Μηχανικών και ΤΕ Τεχνολόγων 



Γεωπόνων 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,εν 
ελλείψει αυτών  
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και εν 
ελλείψει αυτών  
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  /ΔΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ ΠΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΠΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ εν ελλείψει αυτών ΤΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  και 
ελλείψει αυτών ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ /ΔΕ 
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΤΑ /ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΠΕ (όλων των ειδικοτήτων) εν ελλείψει 
αυτών  
 ΤΕ (όλων των ειδικοτήτων) και ελλείψει 
αυτών  
 ΔΕ (όλων των ειδικοτήτων)  

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) α. ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), ή 
β. ΠΕ και ΤΕ άλλων κλάδων και 
ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και 
αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας 
τουλάχιστον πέντε (5) ετών, των οποίων τα 
προσόντα ανταποκρίνονται στις θέσεις 
ευθύνης Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις οικείες 
οργανικές διατάξεις. 
Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων 
κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που να πληρούν τις 
προϋποθέσεις των περιπτώσεων α  ́ή β  ́
ως προϊστάμενοι δύναται να τοποθε- 
τούνται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων. 
Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων ως 
ανωτέρω, επιτρέπεται να προΐστανται 
υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου 
Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων 
που έχουν πραγματική και αποκλειστική 
υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον 
πέντε (5) ετών, και εν 
ελλείψει αυτών, υπάλληλοι ΔΕ όλων των 
κλάδων και ειδικοτήτων. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ και 
ελλείψει αυτών ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΤΕ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ – 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ζωϊκής ή φυτικής 
παραγωγής) / ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ και εν 
ελλείψει αυτών  ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ζωϊκής ή φυτικής 
παραγωγής) 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ (όλων των ειδικοτήτων) εν ελλείψει 
αυτών  
 ΤΕ (όλων των ειδικοτήτων) και ελλείψει 



αυτών  
 ΔΕ (όλων των ειδικοτήτων) 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (όλων των ειδικοτήτων) 
και ελλείψει αυτών  
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (όλων των ειδικοτήτων) 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (όλων των ειδικοτήτων) 
και ελλείψει αυτών  
ΤΕ Μηχανικών (όλων των ειδικοτήτων) 

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ΠΕ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ  ή ΠΕ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ/ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 
και ελλείψει αυτών ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας  ΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, εν 
ελλείψει αυτών 
ΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ και εν 
ελλείψει αυτών 
ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης 
και ΤΠΕ 
 

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ελλείψει αυτών 
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
Όλα τα Αυτοτελή Τμήματα εκτός από το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το Αυτοτελές 
Δημοτικής Αστυνομίας και  το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και ΤΠΕ, γίνονται 
Τμήματα. 
Προτείνεται η κατάργηση πέντε (5) θέσεις ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και τέσσερις (4) θέσεις ΔΕ 
Δημοτικής Αστυνομίας . 
 

• ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.  
 Λόγω της ελάχιστης αύξησης του αριθμού των οργανικών θέσεων. 

Στους ΠΕ από 28,  προβλέπονται με την τροποποίηση 31 Οργανικές θέσεις 
Οι θέσεις ΤΕ  από 19  προβλέπονται με την τροποποίηση 20 Οργανικές θέσεις 
Στους ΔΕ από 59, προβλέπονται με την τροποποίηση 53 Οργανικές θέσεις  
Στους ΥΕ από 30 προβλέπονται με την τροποποίηση 32 Οργανικές θέσεις  δεν έχουμε ουσιαστική 
μεταβολή του συνολικού κόστους των αποδοχών. 
 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007, η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους 
Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ γίνεται με την εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με 
την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών 
εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη 
του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης 
της δαπάνης αυτής επί δύο. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΕ 3Χ12Χ1.092,00 39.312,00 € 

ΤΕ 1Χ12Χ1.037,00 12.444,00 € 

ΔΕ 3Χ12Χ858,00 30.888,00 € 

ΥΕ 2Χ12Χ780,00 18720,00 € 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 3Χ12Χ290,00 10.440,00€ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2Χ12Χ450,00 10.800,00€ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1Χ12Χ1.092,00 13.104,00€ 
 

Το συνολικό κόστος των  νέων προτεινόμενων θέσεων με βάση τα ανωτέρω είναι :135.708,00 € 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ  

ΘΕΣΕΩΝ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΕ 9Χ12Χ858,00 92.664,00 € 

 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ  ΘΕΣΕΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΕ 31Χ12Χ1.092,00 406.224,00 € 

ΤΕ 20Χ12Χ1.037,00 248.880,00 € 

ΔΕ 53Χ12Χ858,00 545.688,00 € 

ΥΕ 32Χ12Χ780 299.520,00 € 
 

Το συνολικό κόστος με τις νέες προτεινόμενες θέσεις με βάση τα ανωτέρω είναι : 1.500.312,00 € 
 

Μετά την τροποποίηση το ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ  διαμορφώνεται ως εξής: 
 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
Προκαλείται δαπάνη 11.309,00 € για το τρέχον έτος 2022 που θα καλυφθεί από τους ΚΑ  

00.6031, 00.6053, 10.6011.01, 10.6011.02,  10.6021.01, 10.6021.03, 10.6022, 
10.6051.01, 10.6051.02, 10.6051.03, 10.6051.04, 10.6051.05, 10.6051.06, 10.6051.07, 
10.6051.08, 10.6051.09, 10.6052.01, 15.6011.01, 15.6011.02, 15.6011.03, 15.6011.04, 
15.6011.05, 15.6021.01, 15.6021.02, , 15.6051.01, 15.6051.02, 15.6051.03, 15.6051.04, 
15.6051.05,  15.6052.01,  20.6011.01, 20.6021.01,  20.6051.01, 20.6051.02, 20.6051.03, 
20.6051.04, 20.6052.01, 20.6054.01, 30.6011.01, 30.6051.01, 30.6051.02, 30.6051.03, 
30.6051.04, 30.6051.05, 30.6051.07, 35.6011.01, 35.6041, 35.6051.01, 35.6051.02, 

35.6051.03, 35.6054, 40.6021.01, 40.6052.01, του προϋπολογισμού  του Δήμου 
Τεμπών. 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020 ΚΑΙ 2021 , 
ΗΤΟΙ: 
Τακτικά έσοδα Οικονομικού έτους 2020 

Τακτικά έσοδα (Εισπραχθέντα) 3.727.726,83€ 
 

Τακτικά έσοδα Οικονομικού έτους 2021 

Τακτικά έσοδα (Εισπραχθέντα) 3.809.209,07€ 

 

Μέσος όρος 2020-2021 3.768.467,95€ 

(Μέσος όρος 2020-2021)/2 1.884.233,98€ 
 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 άρθρο 10 του Ν. 3584/07 το 50% του μέσου όρου των τακτικών 
εσόδων των δύο τελευταίων ετών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του συνόλου της μισθοδοσίας 
των νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενου επί δύο , ήτοι: 
 

Συνολικό κόστος νέων θέσεων (135.708,00€-92.664,00€=43044,00€Χ2=) 86.088,00€ ≤ 1.884.233,98€ 
Όπως φαίνεται , το σύνολο της ετήσιας δαπάνης των νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενο επί δύο (2) δεν 
υπερβαίνει το 50% του μέσου όρου των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών, επομένως τηρείται η 
απαραίτητη οικονομική συνθήκη για τη σύσταση των νέων οργανικών θέσεων. 
 

Κατά τα λοιπά θα ισχύει η 4832/56898/12-04-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, αναφορικά με την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Τεμπών,   που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1545/τ.Β/05-05-2017  

 
➢ Η παρούσα απόφαση  να αποσταλεί στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο προκειμένου να 

γνωμοδοτήσει σχετικά για την ψήφιση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας.  
  

➢ Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας  ούτως ώστε ο  Ελεγκτής Νομιμότητας  να δώσει την τελική έγκριση για την 
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με δημοσίευση της απόφασής του στο 
Φ.Ε.Κ.                                                                                                

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 76/2022 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 



Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 

Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

Μαϊμάρης Δημήτριος 


