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1.3. Υπ. Τοπικής Οικον. Ανάπτ, Περ/ντος &amp; Ποιότ. Ζωής
1.3.1. Δ/νση Τοπικής Οικον. Ανάπτ. Περ/ντος &amp; Πρασίνου

1.3.1.1. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας

1.3.1.1.1. Γραφείο Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
1.3.1.1.2. Γραφ. Αλιείας Θαλάσ. Υποθέσεων &amp; Λιμ. Υποδομών
1.3.1.1.3. Γραφ. Αδειοδ. &amp; Ρύθμ. Εμπορ. Δραστ/τήτων
1.3.1.1.4. Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού

1.3.1.2. Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

1.3.1.2.1. Γραφείο Φυσικού Περιβάλλοντος
1.3.1.2.2. Γραφείο Υποδομών Περιβάλλοντος
1.3.1.2.3. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

1.3.1.3. Τμήμα Αστκού Πρασίνου

1.3.1.3.1. Γραφείο Μελετών και Έργων Πρασίνου
1.3.1.3.2. Συντήρηση Αστικού Πρασίνου

1.3.2. Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

1.3.2.1. Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας
1.3.2.2. Τμ. Αποκομιδής Απορριμ. &amp; Ανακυκλ/μων Υλικών
1.3.2.3. Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
1.3.1. Δ/νση Τοπικής Οικον.
Επικοινωνία
Ανάπτ. Περ/ντος & Πρασίνου

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξ
1.3.1.1. Τμήμα ΑγροτικήςΕπικοινωνία
Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας
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Το Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας είναι αρμόδιο για την προστασία και ανάπτ
1.3.1.1.1. Γραφείο Φυτικής
Επικοινωνία
και Ζωικής Παραγωγής
-

Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργικο
Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής.
-

Προωθεί προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών και μεριμνά για τη σύνδεση αγροτικής παραγω
-

Εκτιμά και παρακολουθεί τη γεωργική παραγωγή, τις απολαμβανόμενες από τους παραγωγούς τιμές
-

Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικ
-

Ασκεί εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διο
-

Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής παραγωγής, ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό γ
-

Μεριμνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσ
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-

Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστημάτων
-

Μεριμνά για την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και εγκατάσταση βάσης δεδομένων, ως α
Φροντίζει για την ταυτοποίηση και σήμανση των προϊόντων
-

Υποστηρίζει την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων καλλιέργειας (βιολογική, ολοκληρωμένη δ
-

Μεριμνά για την ανάπτυξη υποδομών που θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη και εξέλιξη του πρωτογενή
-

Εκπονεί μελέτες που αφορούν την ανάπτυξη εναλλακτικών καλλιεργειών στο πλαίσιο αφενός της ζ
-

Ενδυναμώνει και υποστηρίζει τους κατοίκων για την ανάπτυξη σύγχρονων ευέλικτων συλλογικοτήτω
-

Ενημερώνει τους συλλόγους και τους συνεταιρισμούς των αγροτών αλλά και των μεμονωμένων κατο
-

Ενημερώνει τους συλλόγους και τους συνεταιρισμούς των αγροτών για την ανάπτυξη εμπορικών δικ
-
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Διαμορφώνει τις συνθήκες και τις υποδομές για την δημιουργία τοπικών αγορών που θα προσφέρου
-

Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου

Ειδικότερα το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης:
-

Συνεργάζεται με τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για την διερεύνηση και επι
-

Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση τ
-

Μεριμνά για την οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την εν γένει αντιμετώπιση των προβ
-

Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους, ύστερα από εντολή του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,
-

Ενημερώνει το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για τα ζητήματα της περιοχής που αφορούν

-
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Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του κτην
Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής.
-

Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, το
Μεριμνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων.
-

Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής, ενημερώνει τον αγροτικό πληθυ
-

Συνεργάζεται με τους κτηνοτρόφους και σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του δήμου δημιουργεί τ
-

Μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού
Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ).
-

Εισηγείται για την χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων και εγκαταστάσεων που σχετίζοντ
-

Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστημάτων
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-

Εφαρμόζει, οργανώνει και εποπτεύει την τεχνητή σπερματέγχυση και τον συγχρονισμό του οίστρου
-

Γνωματεύει για την υγειονομική καταλληλότητα των ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώω
-

Εισηγείται για την χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώ
-

Εφαρμόζει προγράμματα για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων, σε συ
-

Επιβάλλει ή αίρει υγειονομικά μέτρα, λόγω εμφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποι

Κορυφή

ΟΕΥ Συνοπτικά

ΟΕΥ Αναλυτικά

1.3.1.1.2. Γραφ. Αλιείας Επικοινωνία
Θαλάσ. Υποθέσεων & Λιμ. Υποδομών
Διενεργεί όλες τις κατάλληλες δραστηριότητες για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα
-

Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αλιευτικού
-

Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τ
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-

Γνωμοδοτεί για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκ
-

Συγκεντρώνει και τηρεί στοιχεία των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα καθώ
-

Καταρτίζει μελέτες και συντάσσει εκλαϊκευμένα έντυπα που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας α
-

Εισηγείται τη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη και ρύθμιση ζητημάτων του τομέα της αλιείας στη
Οι αποφάσεις αυτές αφορούν ιδίως:
Tην καταστροφή, εκποίηση και έγκριση του αποτελέσματος της σχετικής δημοπρασίας ή διάθεσης
-

Tην εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών με την έγκαιρη και επαρκή παρ
-

Tην έγκριση για τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών και τον καθορισμό της απαγορευτι
Tον καθορισμό των όρων χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών αλιείας.
Tην έγκριση ή ανάκληση της έγκρισης της χορήγησης από τις αρμόδιες αρχές, αδειών απόπλου στα
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-

Tη διάθεση σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου το
Tην έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας.
-

Tην επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων της αλιείας για ποτάμιους, λιμναίους, λιμν
Tην έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους.
-

Tην επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και αξία αλιε
-

Tη σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδρόβιων ζώων και φυτών ή φυκών ή
-

Tην έγκριση της χορήγησης, από τις αρμόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελματικά ή ερασιτεχ
-

Tον καθορισμό της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου αλιείας στους ποταμο
-

Tον καθορισμό περιορισμών κατά τη διενέργεια αλιείας εντός των τεχνικών λιμνών για την προστασ
-
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Tην έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για ορισμένη περίοδο σε περιοχή χωρικ
Tην πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων.
-

Tην αξιοποίηση, ιχθυοτροφικά, των μη εκμεταλλεύσιμων τελμάτων ή άγονων εκτάσεων σε συνεργασ
Tις εξαιρέσεις υποχρέωσης προσκόμισης αλιευμάτων στις ιχθυόσκαλες.
Tη σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών.
-

Tην έγκριση και την τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισμών και την παροχή σ΄ αυτού
-

Tην έγκριση και τροποποίηση ή συμπλήρωση του είδους των εργαλείων με τα οποία και μόνον επιτρ
Την κοπή των καλάμων στις λίμνες.
-

Την παροχή γνώμης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθμιση που αφορά ή θίγει τα κρηπιδώματ

-
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Εισηγείται την χορήγηση αδειών στον τομέα της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, σύμφωνα με τις δ
Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
Τα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας.
Τις ερασιτεχνικές άδειες αλιείας.
Τη χρήση καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών.
Τις επαγγελματικές άδειες αλιείας.
Τη μεταβίβαση κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους.
Την αντικατάσταση μηχανής αλιευτικού σκάφους.
Την άδεια αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών.

-

Αντιμετωπίζει θέματα και εισηγείται μέτρα που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συ
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Κορυφή

ΟΕΥ Συνοπτικά

ΟΕΥ Αναλυτικά

1.3.1.1.3. Γραφ Αδειοδοτήσεων
Επικοινωνία
& Ρύθμ. Εμπορικών Δραστ/τήτων
Αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων:
-

Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργ
Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως:
-

Τον καθορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λα
-

Τον καθορισμό των χώρων και των όρων για την προσωρινή διαμονή μετακινουμένων πληθυσμιακών
Τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήμισης.
-

Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση κατασ
Τον προσδιορισμό των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.
Τον καθορισμό των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατών.
-
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Τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.
-

Τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και τη συγκρότηση
Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών.
-

Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτο
-

Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκ
Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.
-

Τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλε

-

Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων των σχετικών με τα προηγούμενα θέματα
-

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και την τήρηση των διατάξεων
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Αρμοδιότητες προστασίας του καταναλωτή:
-

Μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσ
-

Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφο

Αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων:
-

Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριο
Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
-

Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές (εκτός από
-

Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας κ
Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (βλ. Άρθρο 80 του ΚΔΚ).
-

Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και τη δ
-
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Την ίδρυση και λειτουργίας παιδοτόπων, και διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ,
Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.
Τη λειτουργία μουσικών οργάνων.
-

Την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγ
Τα ζωήλατα οχήματα.
-

Την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπ
-

Τη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, την τοποθέτηση επιγρα
Τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.
Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου .
Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
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Την συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.
Την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και τη
Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.
-

Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των Διεθνών), τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και την εποπτ
Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών.

-

Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω ά
-

Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των προδιαγραφών των διαφημ
Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τo Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και τα Γραφεία

Κορυφή

ΟΕΥ Συνοπτικά

ΟΕΥ Αναλυτικά
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Υπ. Τοπικής Οικον. Ανάπτ, Περιβ/ντος & Ποιότ. Ζωής

1.3.1.1.4. Γραφείο Απασχόλησης
Επικοινωνία
και Τουρισμού
Αρμοδιότητες σε θέματα Απασχόλησης:
-

Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές π
Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης προω
Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου με την ανάπτυ

Αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού:
-

Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση του τουρισμού στην περι
Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του
Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της
Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης / πληροφόρησης των επισκεπτών της περ
Κορυφή

ΟΕΥ Συνοπτικά

ΟΕΥ Αναλυτικά

1.3.1.2. Τμήμα Περιβάλλοντος
Επικοινωνία
και Πολιτικής Προστασίας

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδιο για την προστασία και αναβάθμισ
1.3.1.2.1. Γραφείο Φυσικού
Επικοινωνία
Περιβάλλοντος
-

Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δρά
-

Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανση
-

Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές στην γεω
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-

Μεριμνά για την προστασία, παρακολούθηση και ανάδειξη αγροτικών και φυσικών περιοχών του Δήμ
Εφαρμόζει προγράμματα ελέγχου καθαριότητας δασικών εκτάσεων.
-

Ανάπτυξη Παιδαγωγικού Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης το οποίο θα έχει υπερτοπική ε
Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών (περιοχές Natura, καταφύγιο άγριας ζωής, κ.α.)
Προστασία και ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
-

Δημιουργία υποδομών που προωθούν την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την αναψυχ
Προστασία μνημείων της φύσης.
Προστασία υγροτόπων.

Κορυφή

ΟΕΥ Συνοπτικά

ΟΕΥ Αναλυτικά

1.3.1.2.2. Γραφείο Υποδομών
Επικοινωνία
Περιβάλλοντος
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-

Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσ
Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως:
Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
-

Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και την παροχή γνώμης για τον καθορισμ
Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.
-

Την παροχή γνώμης για τον καθορισμό βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για
-

Την παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα
-

Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από

-

Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των
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Αρμοδιότητες διαχείρισης αποβλήτων:
-

Μεριμνά για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων για την αποκομιδή και δ
Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:
-

την διαχείριση, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των σ
-

την αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ), σε συνεργασία με τον τομέα εγγειοβε
την κατασκευή και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού, σε συνεργασία

-

Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισ

Αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων:
Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
-

Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγησ
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-

Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών
-

Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως πρ
-

Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων καθώς και για τη

Αρμοδιότητες διαχείρισης δημοτικών σφαγείων:
-

Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κα
-

Μεριμνά για την εξασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών υγιεινής στα δημοτικά σφαγεία, σύμφωνα μ
-

Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών
-

Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως πρ
-

Μεριμνά για την καθαριότητα των χώρων των σφαγείων καθώς και για τη συντήρηση των κάθε είδο
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Αρμοδιότητες εξοικονόμησης ενέργειας:
-

Το Τμήμα έχει επίσης ως αντικείμενο την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και α
-

Μεριμνά για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τ
-

Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής από
-

Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμ
-

Μεριμνά για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και την χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν,

Κορυφή

ΟΕΥ Συνοπτικά

ΟΕΥ Αναλυτικά

1.3.1.2.3. Γραφείο Πολιτικής
Επικοινωνία
Προστασίας

Στο πλαίσιο του Τμήματος λειτουργεί Γραφείο Πολιτικής Προστασίας το οποίο είναι αρμόδιο για τ
Ειδικότερα το Γραφείο:
-

Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου, στο π
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-

Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμ
-

Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρ
-

Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικώ

Κορυφή

ΟΕΥ Συνοπτικά

ΟΕΥ Αναλυτικά

1.3.1.3. Τμήμα Αστκού Πρασίνου
Επικοινωνία

Το τοπίο είναι πιθανόν το σημαντικότερο στοιχείο στα πλαίσια της «πράσινης ανάπτυξης» και το π
1.3.1.3.1. Γραφείο Μελετών
Επικοινωνία
και Έργων Πρασίνου
-

Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα
-

Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους
-

Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων π
-

Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων πρασίνου
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-

Προχωρεί στην σύνταξη κατευθύνσεων και προδιαγραφών για το επιθυμητό προφίλ των αστικών-πε

Κορυφή

ΟΕΥ Συνοπτικά

ΟΕΥ Αναλυτικά

1.3.1.3.2. Συντήρηση Αστικού
Επικοινωνία
Πρασίνου
-

Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση τω
-

Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηπο
-

Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρ
-

Φροντίζει για την ανάπτυξη και συντήρηση των Παιδικών Χαρών ως κατ' αρχήν χώρων αστικού πρασ
-

Μεριμνά για την αναβάθμιση σε χώρους δημιουργίας, ανάπτυξης και παιχνιδιού των αυλών των σχολ

Κορυφή

ΟΕΥ Συνοπτικά

ΟΕΥ Αναλυτικά

1.3.2. Διεύθυνση Καθαριότητας
Επικοινωνία
και Ανακύκλωσης

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης είναι για την εξασφάλιση της αποκο
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Οι αρμοδιότητες των επί μέρους Τμημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι οι εξής
1.3.2.1. Τμήμα Σχεδιασμού
Επικοινωνία
και Εποπτείας
-

Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και μεριμνά για την
-

Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα
-

Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους
-

Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότη
-

Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας (αποκομιδή
-

Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργε
-

Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσ
-

Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύε
-
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Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασ
-

Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού του Τμήματ

Κορυφή

ΟΕΥ Συνοπτικά

ΟΕΥ Αναλυτικά

1.3.2.2. Τμ. Αποκομιδής Απορριμ.
Επικοινωνία
& Ανακυκλ/μων Υλικών
-

Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή τ
-

Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορρ
-

Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών
-

Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδ
-

Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχε
-

Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λ
-
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Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντ

Κορυφή

ΟΕΥ Συνοπτικά

ΟΕΥ Αναλυτικά

1.3.2.3. Τμήμα Διαχείρισης
Επικοινωνία
και Συντήρησης Οχημάτων
-

Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχαν
-

Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και τη
-

Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμ
-

Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κ
-

Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μη
-

Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση κ
-

Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης κα
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Κορυφή

ΟΕΥ Συνοπτικά

ΟΕΥ Αναλυτικά
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