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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µήνα Ιανουαρίου του έτους
2011 και ώρα 10.00 µµ, η υπογεγραµµένη Ζάρρα Σταυρούλα
(Υπάλληλος ∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισµένο µέρος του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της
υπ’ αριθµ. 6/2011 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 28/1/2011.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6
Απόσπασµα από το υπ’αριθµ.
1/ 28-1-2011
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την οργάνωση και λειτουργία Αποκεντρωµένων
Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας.

Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2011, ηµέρα της
εβδοµάδος

Πέµπτη και ώρα 18.00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθµ.

513/24-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία
έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.
3852/2010 , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

19)Βερίλλης ∆οµήνικος

1)Κωτούλας Φίλιππος

2) Αναστασίου Απόστολος

20)Γεννάδιος Ιωάννης

2)Χλαπάνας Ηλίας

3) Αρβανιτάκου Σοφία

21)Καρκαλέτση Θεοδώρα

3)Ντελής Ιωάννης

4) Γούλας Σωτήριος

22)Ντούρλιας ∆ηµήτριος

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

23)Σουφλάκος Βασίλειος

6) Ζορµπάς Ιωάννης

24)Τέγος Χρήστος

7) Καραγιάννης Νικόλαος

25)Γιοβάνης Γεώργιος

8) Κατσιαβάρας Θωµάς

26)Μακροστέργιος Αθανάσιος

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

27)Τσίπρας Εµµανουήλ

10)Μακρή Όλγα

28)Αρχοντής ∆ηµήτριος

11)Μαρκινός Αθανάσιος

29)Τσαντήλας Βασίλειος

12)Μουζιούρας Νικόλαος

30)Χάρµπας Θωµάς

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος
14)Νασιάκου Αλεξάνδρα
15)Παπαγεωργίου Σταύρος
16)Παπαδηµητρίου Χαρίλαος
17)Σούφλα Ουρανία
18)Τσιούκης Λάµπρος
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 µελών,
παρόντες ήταν οι 30), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα

µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2006 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων
της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού
Κωνσταντίνου.
-------------------------------Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε την
οργάνωση και λειτουργία Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών του ∆ήµου Καρδίτσας και
αφού έλαβε υπόψη:
Την εισήγηση του κ. Προέδρου ο οποίος µεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:
Με εντατικούς ρυθµούς οφείλουµε να προχωρήσουµε την προσαρµογή του ∆ήµου
µας στις αλλαγές που προβλέπει η ∆ιοικητική µεταρρύθµιση «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» .
Τηρώντας πιστά το χρονοδιάγραµµα που προβλέπει το Υπουργείο πρέπει να
αποφασίσουµε την Οργάνωση και Λειτουργία των Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών του
δήµου µας. Η διαµόρφωση αποτελεσµατικών αποκεντρωµένων δοµών αποτελεί
συστατικό στοιχείο της Αναπτυξιακής πορείας. Η οργάνωση και λειτουργία των
Αποκεντρωµένων υπηρεσιών στις έδρες κάθε δηµοτικής ενότητας στοχεύει στην
κάλυψη πραγµατικών αναγκών ώστε οι υπηρεσίες να είναι πιο ευέλικτες και
λειτουργικές για το δηµότη.
Την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου η οποία έχει ως εξής: Η ανάδειξη των νέων
∆ήµων του προγράµµατος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και
αποτελεσµατικούς φορείς παροχής τοπικών δηµόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει την
- µε επιστηµονικό τρόπο - αντιµετώπιση των προβληµάτων εσωτερικής οργάνωσης
και λειτουργίας τους. Η λειτουργία της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης σε ευρύτερο
γεωγραφικό επίπεδο, θα πρέπει να συνοδευτεί µε τη ριζική αναθεώρηση του
τρόπου µε τον οποίο οι σηµερινοί ∆ήµοι καταγράφουν / ιεραρχούν τα τοπικά
προβλήµατα και
σχεδιάζουν / προγραµµατίζουν και παρεµβαίνουν για την
αντιµετώπισή τους. Παράλληλα ο νέος ∆ήµος θα πρέπει να µπορεί να αξιοποιεί τις
Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε συνδυασµό µε οργανωτικές
αλλαγές και νέες δεξιότητες, ώστε να βελτιωθούν η παροχή δηµοτικών υπηρεσιών
και οι δηµοκρατικές διαδικασίες. Ο δοµικός εξορθολογισµός των δηµοτικών
υπηρεσιών
µε
την
παράλληλη
απρόσκοπτη
ενσωµάτωση
των
νέων
µεταβιβαζοµένων αρµοδιοτήτων, καθώς και η δηµιουργία µεγαλύτερων ∆ήµων,
γεωγραφικά και πληθυσµιακά, οδηγεί στην ανάγκη σχεδιασµού οργανωτικών
δοµών, που θα εξασφαλίζουν την συνέπεια και την συνέχεια των ∆ήµων µε
χαρακτηριστικά όπως:
Σαφής οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών, αποφυγή της
επικάλυψης των αρµοδιοτήτων µε σκοπό τον περιορισµό των δυσλειτουργιών,
της σύγχυσης και της αναποτελεσµατικότητας.
Αποφυγή του κατακερµατισµού των λειτουργιών και της διάχυσης της ευθύνης,
της πολυδιάσπασης των υπηρεσιών σε πολλές µικρού µεγέθους ενότητες και
της διασποράς οµοειδών αντικειµένων σε διαφορετικές µονάδες.
∆ηµιουργία δοµών που να προβλέπουν την χωρική αποκέντρωση των
αρµοδιοτήτων και των υπηρεσιών στο βαθµό που χρειάζεται, ενώ παράλληλα
εξασφαλίζουν τη δυνατότητα συντονισµού και παρακολούθησης των
αποκεντρωµένων αρµοδιοτήτων και υπηρεσιών.

Προτείνεται
ΧΩΡΙΚΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η χωροθέτηση αποκέντρωση
διαφορετικά επίπεδα:

δηµοτικών

υπηρεσιών

λαµβάνει

χώρα

σε
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1) Επίπεδο της δηµοτικής ενότητας
Η πλειοψηφία των αποκεντρωµένων υπηρεσιών χωροθετούνται στις κοινότητες που
ήταν έδρες των συνενωθέντων ΟΤΑ.
Οι οργανικές µονάδες είναι:
Υπηρεσία
Υπηρεσία
Υπηρεσία
Υπηρεσία
Υπηρεσία

ΚΕΠ.
∆ιοικητικών θεµάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη
Οικονοµικών θεµάτων
συντήρησης υποδοµών
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων που είναι εγκατεστηµένες στο
∆ήµο Καρδίτσας και συγκεκριµένα στις ∆ηµοτικές Ενότητες Καλλιθήρου, Ιτάµου,
Μητρόπολης, Κάµπου είναι οι εξής:
Α. Τµήµα ΚΕΠ.- ∆ηµοτικό ΚΕΠ
1) Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για

τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών µε τις δηµόσιες υπηρεσίες.
2) Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις

υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που
για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν
υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαµβάνει µε
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρµόδιες υπηρεσίες, µετά από σχετική
εξουσιοδότηση των πολιτών.
3) ∆ιαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια

για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
4) Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν

ζητηθεί από τους πολίτες και µεριµνά για την παράδοσή τους στους πολίτες,
είτε µε αποστολή, είτε µέσω του ΚΕΠ.
5) Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύµφωνα µε τον γενικό σχεδιασµό

των ΚΕΠ ( επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση
παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής
ενηµερότητας κλπ).
6) Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
7) Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρµογή του προγράµµατος e-kep για την

εξυπηρέτηση των πολιτών σε αποµακρυσµένους οικισµούς του ∆ήµου.

8) Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων

εµπίπτει στις αρµοδιότητες του ∆ήµου. Προωθεί τα αιτήµατα αυτά στις
αρµόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία
της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόµιµων χρονικών προθεσµιών.
Παραλαµβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα
Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
9) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για

βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
Β. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
1) Προσδιορίζει τα σηµεία και µεριµνά για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων
και κάδων ανακυκλώσιµων υλικών.
2) Παρακολουθεί την διαθεσιµότητα των τεχνικών µέσων που απαιτούνται για τη
διενέργεια των εργασιών καθαριότητας στην περιοχή της δηµοτικής
κοινότητας και συνεργάζεται µε τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών µέσων που διαθέτει ο ∆ήµος.
3) Συνεργάζεται µε τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης λαµβάνοντας
κατευθύνσεις, πρότυπα και οδηγίες.
4) ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα, σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας 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) Μεριµνά 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 Τµήµατος.
7) Μεριµνά για το πλύσιµο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και
των απορριµµατοδοχείων συγκέντρωσης των απορριµµάτων και των
ανακυκλούµενων υλικών.
8) ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα, σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας 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) Συντονίζει και διενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο
του καθαρισµού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων και της
συγκέντρωσης των απορριµµάτων σε χώρους µεταφόρτωσης.

10) Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεµφερείς εργασίες όπως η
περισυλλογή ογκωδών αντικειµένων, ο καθαρισµός από παράνοµες αφίσες και
διαφηµίσεις, ο καθαρισµός εγκαταλελειµµένων οικιών κλπ.
11) Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση των
προγραµµάτων καθαριότητας του Τµήµατος και ενηµερώνει σχετικά την
∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
12) Ενηµερώνει τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για κάθε ζήτηµα
που αφορά τη διαχείριση των οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων της
καθαριότητας,
παρέχοντας τα ζητούµενα στοιχεία ( χιλιόµετρα, κατανάλωση καυσίµων,
ανάγκη επισκευής και

Γ. Τµήµα Συντήρησης Υποδοµών
Μεριµνά για την φύλαξη, την ασφάλεια των κάθε είδους εγκαταστάσεων της
δηµοτικής ενότητας.
Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδοµών του ∆ήµου
και ενηµερώνει σχετικά τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες του ∆ήµου.
Μεριµνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των έργων ύδρευσης και
άρδευσης της δηµοτικής ενότητας.
Μεριµνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων της δηµοτικής ενότητας
∆. Τµήµα ∆ιοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Παρέχει γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήµαρχο
που εποπτεύει τις υπηρεσίες της δηµοτικής ενότητας και προς τα τµήµατά της
(Ληξιαρχείο. τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση
και αρχειοθέτηση
αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).

Παρέχει γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά
όργανα της δηµοτικής ενότητας.

Εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρµογή όλων των
διαδικασιών που σχετίζονται µε την απασχόληση των εργαζοµένων στις
υπηρεσίες της δηµοτικής ενότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
(τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγµατοποίηση υπερωριών κλπ).

Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις µεταβολές των στοιχείων
των εργαζοµένων στις υπηρεσίες της δηµοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις
αµοιβές τους και ενηµερώνει έγκαιρα τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες,
ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωµή των εργαζοµένων και η απόδοση των
ασφαλιστικών εισφορών.
 Μεριµνά για τις µετακινήσεις και µεταφορές του προσωπικού των υπηρεσιών
της δηµοτικής ενότητας.
Μεριµνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δηµοτικής ενότητας.


Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών µε τις
κεντρικές δηµοτικές υπηρεσίες.

Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους
από τις κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει
πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια για την
διεκπεραίωσή τους δηµοτική υπηρεσία µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα
που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και µεριµνά για την παράδοσή τους στους
πολίτες.




Ενεργεί σε θέµατα διαφάνειας και ηλ/κής διακυβέρνησης

Ε. Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων

∆ιενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον ∆ήµο και ενηµερώνει το
λογιστικό σύστηµα του ∆ήµου µε τις σχετικές ταµειακές εγγραφές, σύµφωνα
µε ειδικότερες οδηγίες της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. Τηρεί τις
διαδικασίες συναλλαγών µε τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηµατικών
διαθεσίµων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωµών µέσω επιταγών.
Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταµείο στα γραφεία της δηµοτικής ενότητας.

Συγκέντρωση στοιχείων για την δηµιουργία και συµπλήρωση του
αρχείου
των διαφόρων υπόχρεων και του ύψους των χρηµατικών
υποχρεώσεων προς το ∆ήµο των φυσικών προσώπων ή των κάθε είδους
επιχειρήσεων της περιοχής, για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώµατα που
περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο ∆ήµο µε βάση τις ισχύουσες κάθε
φορά διατάξεις της νοµοθεσίας.

Επεξεργασία στοιχείων και περιοδικοί υπολογισµοί του ύψους των
οφειλοµένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεου.

Κατάρτιση
χρηµατικών
καταλόγων
υπόχρεων
οφειλοµένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου.

και

αντιστοίχων

 Οριστικοποίηση των χρηµατικών καταλόγων µετά την ολοκλήρωση των
διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντίστοιχων
εισπράξεων.
Μέριµνα για την ενηµέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των
προηγουµένων οφειλοµένων ποσών και µέριµνα για την τήρηση των
διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αµφισβητούν
το ύψος των οφειλοµένων ποσών.

Τήρηση των αντιστοίχων διαδικασιών και έκδοση βεβαιώσεων/ αδειών
που σχετίζονται µε την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωµάτων ή εισφορών.

Τήρηση όλων των οικονοµικών δοσοληψιών που σχετίζονται µε τη
λειτουργία των νεκροταφείων, των σφαγείων και των δηµοτικών αγορών.

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

2) Επίπεδο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων (Καρδίτσα- Καρδιτσοµάγουλα)
1. Υπηρεσία ∆ιοικητικών θεµάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη (όπως
αντίστοιχα στην ∆ηµοτική Ενότητα)
2. Υπηρεσία Οικονοµικών θεµάτων – ∆Κ Καρδιτσοµάγουλας (όπως αντίστοιχα
στην ∆ηµοτική Ενότητα)
3) Επίπεδο Τοπικών Κοινοτήτων
Στις κοινότητες προκειµένου να εξυπηρετούνται τα κοινοτικά συµβούλια θα
οριστούν γραµµατείς – πρακτικογράφοι για την κάλυψη των συµβουλίων.
Επίσης θα οριστεί διοικητικό προσωπικό ως ανταποκριτές ΟΓΑ - ΕΛΓΑ
Κοινωνικές υπηρεσίες, όπως π.χ. Βοήθεια στο σπίτι, ΚΑΠΗ, δοµές παιδικής
φροντίδας κλπ, θα παρέχονται τοπικά µέσω των αποκεντρωµένων παραρτηµάτων
του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Κάθε αποκεντρωµένη υπηρεσία υπάγεται διοικητικά και ακολουθεί κατά την
άσκηση των αρµοδιοτήτων της, τις οδηγίες και κατευθύνσεις της αντίστοιχης
κεντρικής υπηρεσίας (π.χ. το αποκεντρωµένο Γραφείο Καθαριότητας
ακολουθεί τις οδηγίες και τα πρότυπα που ορίζει η κεντρική ∆ιεύθυνση
Καθαριότητας).
Οι αποκεντρωµένες µονάδες προβλέπονται ως Γραφεία ή Τµήµατα τα οποία
εντάσσονται
οργανωτικά
σε
αντίστοιχες
κεντρικές
µονάδες.
Τα
αποκεντρωµένα Γραφεία εντάσσονται σε κεντρικά Τµήµατα και τα
αποκεντρωµένα Τµήµατα εντάσσονται σε κεντρικές ∆ιευθύνσεις.
Παράλληλα, µέσω του αρµόδιου τοπικού Αντιδηµάρχου θα εξασφαλίζεται η
ενότητα της διοίκησης και η εποπτεία όλων των αποκεντρωµένων δηµοτικών
υπηρεσιών σε µια δηµοτική ενότητα.

Το άρθρο 97 του Ν.3852/10 σύµφωνα µε το οποίο οι ∆ήµοι υποχρεούνται να
συµπεριλαµβάνουν στους Ο.Ε.Υ. υπηρεσιακές µονάδες µε τα ακόλουθα αντικείµενα:
α) Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης
β) Οικονοµική υπηρεσία
γ) Τεχνική υπηρεσία
δ) Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ε) ∆ιαφάνειας στ) Νοµικής υποστήριξης
ζ) ∆ιοίκησης – ∆ιαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού

η) Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
θ) Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας
ι) Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού, Νέας Γενιάς και
ια) Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, εφόσον ασκούνται αντίστοιχες αρµοδιότητες
Το άρθρο 91 του Ν. 3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο το δηµοτικό Συµβούλιο
καθορίζει ποιες υπηρεσιακές µονάδες µπορούν να λειτουργήσουν στις τοπικές ή
δηµοτικές κοινότητες
Τις αποφάσεις των Τοπικών Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων και της
∆ηµοτικής Κοινότητας µε τις οποίες διατυπώνονται προτάσεις σχετικές µε τις
υπηρεσιακές µονάδες του ∆ήµου που µπορούν να λειτουργήσουν στις αντίστοιχες
κοινότητες.
Την τοποθέτηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Βασίλη Τσαντήλα ο οποίος
µεταξύ άλλων ανέφερε ότι θεωρεί σωστό να παραµείνουν όλα τα Κοινοτικά γραφεία
σε όλες τις Κοινότητες ανοιχτά για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών και για
να αποφευχθεί η εγκατάλειψη των Κοινοτήτων .
Την επακολουθήσασα ψηφοφορία σύµφωνα µε την οποία υπέρ της εισήγησης του κ.
∆ηµάρχου ψήφισαν όλοι οι παρόντες εκτός του δηµοτικού συµβούλου Βασίλη
Τσαντήλα ο οποίος µειοψήφισε για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Την οργάνωση και λειτουργία των Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών του ∆ήµου ως εξής:
ΧΩΡΙΚΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η χωροθέτηση αποκέντρωση
διαφορετικά επίπεδα:

δηµοτικών

υπηρεσιών

λαµβάνει

χώρα

σε
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4) Επίπεδο της δηµοτικής ενότητας
Η πλειοψηφία των αποκεντρωµένων υπηρεσιών χωροθετούνται στις κοινότητες που
ήταν έδρες των συνενωθέντων ΟΤΑ.
Οι οργανικές µονάδες είναι:
Υπηρεσία
Υπηρεσία
Υπηρεσία
Υπηρεσία
Υπηρεσία

ΚΕΠ.
∆ιοικητικών θεµάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη
Οικονοµικών θεµάτων
συντήρησης υποδοµών
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Οι αρµοδιότητες των επί µέρους οργανικών µονάδων που είναι εγκατεστηµένες στο
∆ήµο Καρδίτσας και συγκεκριµένα στις ∆ηµοτικές Ενότητες Καλλιφωνίου, Ιτάµου,
Μητρόπολης, Κάµπου είναι οι εξής:
Α. Τµήµα ΚΕΠ.- ∆ηµοτικό ΚΕΠ
Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών µε τις
δηµόσιες υπηρεσίες.

10)

Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους
από τις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση
που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν
υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαµβάνει µε
οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρµόδιες υπηρεσίες, µετά από σχετική
εξουσιοδότηση των πολιτών.

11)

∆ιαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην
αρµόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία µε οποιονδήποτε πρόσφορο
τρόπο.

12)

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

13)

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

14)

15)

ΚΕΠ.

Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του

Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρµογή του προγράµµατος e-kep
για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε αποµακρυσµένους οικισµούς του ∆ήµου.

16)

Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των
οποίων εµπίπτει στις αρµοδιότητες του ∆ήµου. Προωθεί τα αιτήµατα αυτά στις
αρµόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία
της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόµιµων χρονικών προθεσµιών.
Παραλαµβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα
Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.

17)

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

18)

Β. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
1) Προσδιορίζει τα σηµεία και µεριµνά για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων
και κάδων ανακυκλώσιµων υλικών.
2) Παρακολουθεί την διαθεσιµότητα των τεχνικών µέσων που απαιτούνται για τη
διενέργεια των εργασιών καθαριότητας στην περιοχή της δηµοτικής
κοινότητας και συνεργάζεται µε τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών µέσων που διαθέτει ο ∆ήµος.
3) Συνεργάζεται µε τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης λαµβάνοντας
κατευθύνσεις, πρότυπα και οδηγίες.
4) ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα, σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας 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) Μεριµνά 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 Τµήµατος.
7) Μεριµνά για το πλύσιµο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και
των απορριµµατοδοχείων συγκέντρωσης των απορριµµάτων και των
ανακυκλούµενων υλικών.
8) ∆ιαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα, σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας 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) Συντονίζει και διενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο
του καθαρισµού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων και της
συγκέντρωσης των απορριµµάτων σε χώρους µεταφόρτωσης.
10) Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεµφερείς εργασίες όπως η
περισυλλογή ογκωδών αντικειµένων, ο καθαρισµός από παράνοµες αφίσες και
διαφηµίσεις, ο καθαρισµός εγκαταλελειµµένων οικιών κλπ.
11) Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση των
προγραµµάτων καθαριότητας του Τµήµατος και ενηµερώνει σχετικά την
∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
12) Ενηµερώνει τη ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για κάθε ζήτηµα
που αφορά τη διαχείριση των οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων της
καθαριότητας,
παρέχοντας τα ζητούµενα στοιχεία ( χιλιόµετρα, κατανάλωση καυσίµων,
ανάγκη επισκευής και

Γ. Τµήµα Συντήρησης Υποδοµών
Μεριµνά για την φύλαξη, την ασφάλεια των κάθε είδους εγκαταστάσεων της
δηµοτικής ενότητας.
Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδοµών του ∆ήµου
και ενηµερώνει σχετικά τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες του ∆ήµου.
Μεριµνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των έργων ύδρευσης και
άρδευσης της δηµοτικής ενότητας.
Μεριµνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων της δηµοτικής ενότητας

∆. Τµήµα ∆ιοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη
 Παρέχει γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Αντιδήµαρχο
που εποπτεύει τις υπηρεσίες της δηµοτικής ενότητας και προς τα τµήµατά της
(Ληξιαρχείο. τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση
και αρχειοθέτηση
αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).

Παρέχει γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά
όργανα της δηµοτικής ενότητας.
Εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρµογή όλων των

διαδικασιών που σχετίζονται µε την απασχόληση των εργαζοµένων στις
υπηρεσίες της δηµοτικής ενότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
(τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγµατοποίηση υπερωριών κλπ).
 Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις µεταβολές των στοιχείων
των εργαζοµένων στις υπηρεσίες της δηµοτικής ενότητας που επηρεάζουν τις
αµοιβές τους και ενηµερώνει έγκαιρα τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες,
ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωµή των εργαζοµένων και η απόδοση των
ασφαλιστικών εισφορών.
Μεριµνά για τις µετακινήσεις και µεταφορές του προσωπικού των

υπηρεσιών της δηµοτικής ενότητας.

Μεριµνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δηµοτικής
ενότητας.
 Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που
απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών µε τις
κεντρικές δηµοτικές υπηρεσίες.
  Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους
από τις κεντρικές υπηρεσίες, ελέγχει την πληρότητά τους και διαβιβάζει
πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια για την
διεκπεραίωσή τους δηµοτική υπηρεσία µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
  Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες κεντρικές υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα
που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και µεριµνά για την παράδοσή τους στους
πολίτες.




Ενεργεί σε θέµατα διαφάνειας και ηλ/κής διακυβέρνησης

Ε. Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων

∆ιενεργεί εισπράξεις οφειλών προς τον ∆ήµο και ενηµερώνει το
λογιστικό σύστηµα του ∆ήµου µε τις σχετικές ταµειακές εγγραφές,
σύµφωνα µε ειδικότερες οδηγίες της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών µε τις Τράπεζες για την
τοποθέτηση των χρηµατικών διαθεσίµων και την διενέργεια εισπράξεων
και πληρωµών µέσω επιταγών. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταµείο στα
γραφεία της δηµοτικής ενότητας.


 Συγκέντρωση στοιχείων για την δηµιουργία και συµπλήρωση του
αρχείου των διαφόρων υπόχρεων και του ύψους των χρηµατικών
υποχρεώσεων προς το ∆ήµο των φυσικών προσώπων ή των κάθε είδους
επιχειρήσεων της περιοχής, για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώµατα που

περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο ∆ήµο µε βάση τις ισχύουσες κάθε
φορά διατάξεις της νοµοθεσίας.
 Επεξεργασία στοιχείων και περιοδικοί υπολογισµοί του ύψους των
οφειλοµένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεου.

Κατάρτιση
χρηµατικών
καταλόγων
υπόχρεων
οφειλοµένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου.

και

αντιστοίχων

Οριστικοποίηση των χρηµατικών καταλόγων µετά την ολοκλήρωση των

διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντίστοιχων
εισπράξεων.
 Μέριµνα για την ενηµέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των
προηγουµένων οφειλοµένων ποσών και µέριµνα για την τήρηση των
διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αµφισβητούν
το ύψος των οφειλοµένων ποσών.
Τήρηση των αντιστοίχων διαδικασιών και έκδοση βεβαιώσεων/ αδειών

που σχετίζονται µε την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωµάτων ή εισφορών.

Τήρηση όλων των οικονοµικών δοσοληψιών που σχετίζονται µε τη
λειτουργία των νεκροταφείων, των σφαγείων και των δηµοτικών αγορών.
 ∆ιενέργεια εισπράξεων αντίστοιχων οφειλών προς το ∆ήµο. Έκδοση
αντίστοιχων γραµµατίων εισπράξεως και σχετική ενηµέρωση του περιοδικού
αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτη.

5) Επίπεδο ∆ηµοτικών κοινοτήτων (καρδίτσα- Καρδιτσοµάγουλα)
3. Υπηρεσία ∆ιοικητικών θεµάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη (όπως
αντίστοιχα στην ∆ηµοτική Ενότητα)
4. Υπηρεσία Οικονοµικών θεµάτων – ∆Κ Καρδιτσοµάγουλας (όπως αντίστοιχα
στην ∆ηµοτική Ενότητα)
6) Επίπεδο Τοπικών κοινοτήτων
Στις κοινότητες προκειµένου να εξυπηρετούνται τα κοινοτικά συµβούλια θα
οριστούν γραµµατείς – πρακτικογράφοι για την κάλυψη των συµβουλίων.
Επίσης θα οριστεί διοικητικό προσωπικό ως ανταποκριτές ΟΓΑ - ΕΛΓΑ
Κοινωνικές υπηρεσίες, όπως π.χ. Βοήθεια στο σπίτι, ΚΑΠΗ, δοµές παιδικής
φροντίδας κλπ, θα παρέχονται τοπικά µέσω των αποκεντρωµένων παραρτηµάτων
του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Κάθε αποκεντρωµένη υπηρεσία υπάγεται διοικητικά και ακολουθεί κατά την άσκηση
των αρµοδιοτήτων της, τις οδηγίες και κατευθύνσεις της αντίστοιχης κεντρικής

υπηρεσίας (π.χ. το αποκεντρωµένο Γραφείο Καθαριότητας ακολουθεί τις οδηγίες και
τα πρότυπα που ορίζει η κεντρική ∆ιεύθυνση Καθαριότητας).
Οι αποκεντρωµένες µονάδες προβλέπονται ως Γραφεία ή Τµήµατα τα οποία
εντάσσονται οργανωτικά σε αντίστοιχες κεντρικές µονάδες. Τα αποκεντρωµένα
Γραφεία εντάσσονται σε κεντρικά Τµήµατα και τα αποκεντρωµένα Τµήµατα
εντάσσονται σε κεντρικές ∆ιευθύνσεις.
Παράλληλα, µέσω του αρµόδιου τοπικού Αντιδηµάρχου θα εξασφαλίζεται
ενότητα της διοίκησης και η εποπτεία όλων των αποκεντρωµένων δηµοτικών
υπηρεσιών σε µια δηµοτική ενότητα.

Μειοψήφισε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Βασίλειος Τσαντήλας για τους λόγους
που αναφέρονται στην εισήγηση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 6
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

