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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην ππ’ αξηζ. 8/2021 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απόθ. 145/2021
Πεξίιεςε
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο Ο.Δ.Τ. Γήκνπ Βέξνηαο
ήκεξα 3 Ηοσλίοσ ηνπ έηνπο 2021 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Πέκπηε θαη ώξα 10:00 ζπλήιζε
ην Γεκνηηθό πκβνύιην ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο, ύζηεξα από ηελ κε εκεξνκελία 26-2021 γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δόζεθε ζ’ όινπο ηνπο πκβνύινπο, ηνπο
Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ
Τπ.Δζσηεξηθώλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ επί ζπλόινπ 38 κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα 41 κέιε:
Παρόληες
Απόληες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδόπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Γ.Σζαλαθηζίδεο, Γ.Μειηόπνπινο,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Η.Σζαλαμίδεο
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβόπνπινο, 11) Θ.
Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξόπνπινο, 14)Α.Γέιιαο,
15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα, 18)
Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλόο, 22)Υ.Σζηνύληαο, 23)Ν.Λαδόπνπινο, 24) Π.Παπιίδεο,
25) Μ. νπκειίδεο, 26) Γ.Γνπιηίδεο, 27) Γ.Μηραειίδεο,
28)Υ.Κειεζίδεο, 29) Ν.Αγγέινπ, 30) Β.ηεθαλόπνπινο, 31)
Α.Μαξθνύιεο, 32) Κ.Σξνρόπνπινο, 33) .ηνπγηάλλνο,
34)Κ.Θενδσξίδεο, 35) Π.Μνπρηάξε, 36) Α.πκεσλίδνπ, 37)
Γ.Ράιιε, 38) Γ.Γεκεξηδίδεο

Παρόληες πρόεδροη θαη εθπρόζωποη Κοηλοηήηωλ

Απόληες πρόεδροη & εθπρόζωποη Κοηλοηήηωλ
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνύινπ, Δ.Υεηκσλόπνπινο, Α.Εεζηόπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηόπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξόπνπινο, Ν.Μαξγαξηηόπνπινο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκώλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βύδαο,
Γ.ίηαο, Δ.Παγνύξαο, Π. Πνηακόπνπινο, Α.Πηηνύιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

εκείωζε:

ΑΔΑ: ΨΚ09Ω9Ο-5Φ0

ηε ζπλέρεηα ν πξόεδξνο, εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην από 2-6-2021 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ Βνξγηαδίδε,
πνπ έρεη σο εμήο:
Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ηαύηηζε ησλ θπζηθώλ απνζεθώλ πνπ ηεξνύληαη, ηόζν κε ηηο
απνζήθεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, όζν θαη κε ηηο απνζήθεο πνπ
εκθαλίδεη ην ρξεζηκνπνηνύκελν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκά ηνπ, απαηηείηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ
Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ.
Με βάζε ηα αλσηέξσ απαηηείηαη ε πξνζαξκνγή – ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ
Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ.
πγθεθξηκέλα,κε ηελ πξνηεηλόκελε ηξνπνπνίεζε ζην Σκήκα Πξνκεζεηώλ – Τπεξεζηώλ –
Απνζεθώλ ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, θαηαξγνύληαη ηα Γξαθεία (γ) Γηαρείξηζεο
Τιηθώλ Καζαξηόηεηαο θαη Ζιεθηξνινγηθνύ Τιηθνύ, (δ) Γηαρείξηζεο Καπζίκσλ – Ληπαληηθώλ, (ε)
Γηαρείξηζεο Τιηθώλ Γηνίθεζεο θαη (ζη) Τιηθώλ Γεκνηηθώλ Έξγσλ, (ζπγρσλεύνληαη ζην Γξαθείν
Απνζεθώλ – Γηαρείξηζεο Τιηθώλ), δεκηνπξγνύληαη 15 απνζήθεο, ώζηε λα αληηζηνηρνύλ κε ην
πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ Γήκνπ (νη εθάζηνηε ππεύζπλνη απνζεθώλ νξίδνληαη κε απόθαζε
Γεκάξρνπ πεξί ηνπνζέηεζεο πξνζσπηθνύ), πεξηγξάθνληαη νη αξκνδηόηεηεο ησλ ππεπζύλσλ ησλ
απνζεθώλ (θνηλέο γηα όινπο) θαη ν ζπληνληζκόο ηνπο αλήθεη ζηνλ ππεύζπλν ηνπ Γξαθείνπ
Απνζεθώλ – Γηαρείξηζεο Τιηθώλ.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3584/07 (ΦΔΚ 143 Α/28-6-07) «Κύξσζε ηνπ
Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ», όπσο ζπκπιεξώζεθαλ κε εθείλεο
ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 3801/2009 (ΦΔΚ 163/04.09.2009 ηεύρνο Α’) πξνβιέπνληαη ηα
εμήο :
«…. 2.Με απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ ή Κνηλνηηθνύ ή Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ςεθίδνληαη νη
Οξγαληζκνί Εζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ησλ Δήκσλ, Κνηλνηήησλ, Δεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Ννκηθώλ
Πξνζώπσλ Δεκνζίνπ Δηθαίνπ, Ιδξπκάησλ θαη Σπλδέζκσλ Δήκσλ θαη Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ,
αληίζηνηρα. Η απόθαζε εγθξίλεηαη κε πξάμε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο ύζηεξα από
γλώκε ηνπ νηθείνπ Υπεξεζηαθνύ Σπκβνπιίνπ, ε νπνία δεκνζηεύεηαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
…. 5. Τξνπνπνίεζε ησλ Οξγαληζκώλ Εζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ησλ Ο.Τ.Α. γίλεηαη κε ηελ
αλσηέξσ δηαδηθαζία. Δελ επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ Οξγαληζκώλ θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν
ηεο Δεκνηηθήο ή Κνηλνηηθήο πεξηόδνπ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε αλάζεζεο ή κεηαβίβαζεο λέσλ
αξκνδηνηήησλ θαη ζε ζπκκόξθσζε κε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απόθαζε».
Δπίζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζη ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α/7-6-10)
«Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πξνβιέπεηαη όηη κεηαμύ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Εθηειεζηηθήο
Επηηξνπήο είλαη θαη απηή ηεο Εηζήγεζεο ζην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ ζρεδίνπ Οξγαληζκνύ
Εζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ.
Με βάζε ηα αλσηέξσ ππνβάιινπκε ηε κε αξ. 5/31-5-2021 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε σο άλσ πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ο.Δ.Τ.
ηνπ Γήκνπ καο, θαη παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε, σο αθνινύζσο:
ΑΡΘΡΟ 2
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΩΝ :
Β. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ – ΤΠΖΡΔΗΩΝ – ΑΠΟΘΖΚΩΝ
Η. β. Γραθείο Αποζεθώλ – Γηατείρηζες Τιηθώλ
• Μέξηκλα γηα ηελ παξαιαβή, ηαμηλόκεζε – ηνπνζέηεζε όισλ ησλ εηδώλ θαη πιηθώλ ζηηο
απνζήθεο ηνπ Γήκνπ, ηελ αζθαιή δηαηήξεζή ηνπο, θαη ηε δηάζεζε ηνπο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ
ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο.
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• Σήξεζε ειεθηξνληθνύ αξρείνπ νιόθιεξεο ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ (ζε είδε,
πιηθά, κεραλήκαηα, νρήκαηα θ.ιπ.), κε ζθνπό ηελ νξζνινγηθή ηνπο δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη
ζπληνληζκό ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ πεξηζηνιή ησλ δαπαλώλ.
• Σήξεζε ειεθηξνληθνύ αξρείνπ όισλ ησλ εηδώλ, πιηθώλ, κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ ηνπ
Γήκνπ θαη αληίζηνηρσλ θαηά είδνο θαθέισλ κε ηα δειηία εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ηνπο.
• Σήξεζε ειεθηξνληθνύ αξρείνπ θαη ελεκέξσζε ηνπ βηβιίνπ όισλ ησλ εηδώλ θαη πιηθώλ
κε ηα εθδηδόκελα δειηία εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ησλ δηαθόξσλ πιηθώλ από ηελ απνζήθε.
• ύληαμε Δηήζηαο Γεληθήο Απνγξαθήο ησλ θηλεηώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ
θαη ππνβνιή ηεο ζηελ αξρή ηνπ ρξόλνπ ζηε Γηνίθεζε.
• Δηζήγεζε ηεο εθπνίεζεο αρξήζηνπ πιηθνύ ηνπ Γήκνπ.
• Σήξεζε κεηξώνπ ρξέσζεο ησλ πιηθώλ ζηνπο αξκόδηνπο ππάιιεινπο.
• Έιεγρνο θαη θαηακέηξεζε θαηεζηξακκέλσλ πιηθώλ πνπ επηζηξέθνληαη από ηνπο
ππαιιήινπο ζηελ απνζήθε.
• Μέξηκλα γηα ηε δηαξθήελαξκόληζε ηνπ γξαθείνπ δηαρείξηζεο πιηθώλ, ηόζν κε ηηο
θπζηθέο απνζήθεο πνπ ηεξνύληαη, όζν θαη κε ηηο απνζήθεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην πιεξνθνξηαθό
ζύζηεκα. • Μέξηκλα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πην θάησ θπζηθώλ απνζεθώλ θαη επζύλε ζπληνληζκνύ
ησλ ππεπζύλσλ ηνπο :
 Γραθηθής Ύιες
 Αλαιωζίκωλ Ζιεθηροληθώλ Τποιογηζηώλ
 Ζιεθηροιογηθού Τιηθού
 Δηδώλ Καζαρηόηεηας
 Τιηθώλ Αποτηοληζκού
 Τιηθώλ Γηεύζσλζες Περηβάιιοληος (θσηωρίοσ θαη ιοηπώλ σιηθώλ)
 Κασζίκωλ – Ληπαληηθώλ
 Κηεληαηρηθού Τιηθού
 Οηθοδοκηθώλ Τιηθώλ
 Τιηθώλ Οδοποηίας
 Ξσιοσργηθώλ Τιηθώλ θαη Τιηθώλ Διαηοτρωκαηηζκού
 Τδρασιηθώλ Έργωλ
 Τδρασιηθώλ Άρδεσζες
 ηδερηθώλ Τιηθώλ
 Τιηθώλ Γ.Δ. Μαθεδολίδος
• Οη ππεύζπλνη ησλ απνζεθώλ – δηαρείξηζεο ησλ σο άλσ πιηθώλ έρνπλ ηηο πην θάησ
αξκνδηόηεηεο:
•Μέξηκλα ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ηελ
έγθαηξε πξνκήζεηα, ηελ παξαιαβή θαη δηαρείξηζε όισλ ησλ πην πάλσ πιηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα
ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ .
• Σήξεζε ειεθηξνληθνύ αξρείνπ θαη βηβιίνπ ρξέσζεο όισλ ησλ πην πάλσ πιηθώλ θαη
αληίζηνηρσλ θαηά είδνο θαθέισλ κε ηα δειηία εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ηνπο από ηελ αληίζηνηρε
απνζήθε.
• Μέξηκλα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πην πάλσ πιηθώλ ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ, ηελ
αζθαιή δηαηήξεζή ηνπο θαη ηνλ εθνδηαζκό ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ.
• Δηζήγεζε ηεο εθπνίεζεο άρξεζησλ πιηθώλ.
ΗΗ. Σα Γξαθεία (γ) Γηαρείξηζεο Τιηθώλ Καζαξηόηεηαο θαη Ζιεθηξνινγηθνύ Τιηθνύ, (δ)
Γηαρείξηζεο Καπζίκσλ – Ληπαληηθώλ, (ε) Γηαρείξηζεο Τιηθώλ Γηνίθεζεο θαη (ζη) Τιηθώλ
Γεκνηηθώλ Έξγσλ, θαηαξγνύληαη.
_____________________________________________________________________________
Ζ ηζρύο ηεο παξνύζαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηζρύνληνο Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο
αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.
_______________________________________________________________________________
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ΑΚΡΟΣΔΛΔΤΣΗΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΤΨΖ ΓΑΠΑΝΖ
Από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηζρύνληνο Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο ηξέρνληνο
έηνπο, θαζώο θαη ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο γηα θαζέλα από ηα επόκελα
έηε.
Καη θάιεζε ην ζπκβνύιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ο δεκνηηθόο ζύκβνπινο Κ.Θενδσξίδεο δήισζε ηα εμήο: Ζ ςήθνο καο είλαη αξλεηηθή,
δεδνκέλνπ όηη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη θαηαηεζεί νινθιεξσκέλνο Ο.Δ.Τ. όπσο έρεη δεηεζεί
επίκνλα από ηελ παξάηαμή καο από ηελ αξρή ηεο δεκνηηθήο πεξηόδνπ.
Καηόπηλ ςεθνθνξίαο πνπ δηεμάρζεθε κέζσ κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email):
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ςήθηζαλ ηξηάληα ηξεηο (33) δεκνηηθνί ζύκβνπινη, νη:
Ζ.Σζηθιίδεο, Β.Παπαδόπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Κ.Ρίδνο, Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο,
.Γηακάληεο, Β.Λπθνζηξάηεο, Κ. Γξεγνξηάδεο, Λ.Αθξηβόπνπινο, Θ. Κνξσλάο, Α. Λαδαξίδεο,
Α.ηδεξόπνπινο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο, Γ.Μπαηζαξά, . Σδήκα, Δ.Κειεζίδεο, Κ.Βαζηιεηάδεο,
Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλόο, Υ.Σζηνύληαο, Ν.Λαδόπνπινο, Π.Παπιίδεο, Μ. νπκειίδεο,
Γ.Γνπιηίδεο, Γ.Μηραειίδεο, Υ.Κειεζίδεο, Ν.Αγγέινπ, Β.ηεθαλόπνπινο, Α.πκεσλίδνπ,
Γ.Ράιιε, Γ.Γεκεξηδίδεο
Αξλεηηθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη Α.Μαξθνύιεο, Κ.Σξνρόπνπινο,
.ηνπγηάλλνο, Κ.Θενδσξίδεο, Π.Μνπρηάξε,
Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ έιαβε ππόςε:
1.- Σν από 2-6-2021 εηζεγεηηθό ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σν ππ’ αξηζ. 1606 Β΄/2011 ΦΔΚ
3.- Σελ ππ’ αξηζ. 5/2021 απόθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
4.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
5.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018, ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ
λ.3584/2007.
Απνθαζίδεη θαηά Πιεηνςεθία
Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Βέξνηαο θαη
εηδηθόηεξα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 2, (ΑΡΘΡΟ 2: ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ), σο
εμήο:
«ΑΡΘΡΟ 2: ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
ΗΗ. ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ
Β. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
3. ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ – ΤΠΖΡΔΗΧΝ – ΑΠΟΘΖΚΧΝ
Η. β. Γξαθείν Απνζεθώλ – Γηαρείξηζεο Τιηθώλ
• Μέξηκλα γηα ηελ παξαιαβή, ηαμηλόκεζε – ηνπνζέηεζε όισλ ησλ εηδώλ θαη πιηθώλ ζηηο
απνζήθεο ηνπ Γήκνπ, ηελ αζθαιή δηαηήξεζή ηνπο, θαη ηε δηάζεζε ηνπο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ
ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο.
• Σήξεζε ειεθηξνληθνύ αξρείνπ νιόθιεξεο ηεο θηλεηήο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ (ζε είδε,
πιηθά, κεραλήκαηα, νρήκαηα θ.ιπ.), κε ζθνπό ηελ νξζνινγηθή ηνπο δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη
ζπληνληζκό ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ πεξηζηνιή ησλ δαπαλώλ.
• Σήξεζε ειεθηξνληθνύ αξρείνπ όισλ ησλ εηδώλ, πιηθώλ, κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ ηνπ
Γήκνπ θαη αληίζηνηρσλ θαηά είδνο θαθέισλ κε ηα δειηία εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ηνπο.
• Σήξεζε ειεθηξνληθνύ αξρείνπ θαη ελεκέξσζε ηνπ βηβιίνπ όισλ ησλ εηδώλ θαη πιηθώλ
κε ηα εθδηδόκελα δειηία εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ησλ δηαθόξσλ πιηθώλ από ηελ απνζήθε.
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• ύληαμε Δηήζηαο Γεληθήο Απνγξαθήο ησλ θηλεηώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ
θαη ππνβνιή ηεο ζηελ αξρή ηνπ ρξόλνπ ζηε Γηνίθεζε.
• Δηζήγεζε ηεο εθπνίεζεο αρξήζηνπ πιηθνύ ηνπ Γήκνπ.
• Σήξεζε κεηξώνπ ρξέσζεο ησλ πιηθώλ ζηνπο αξκόδηνπο ππάιιεινπο.
• Έιεγρνο θαη θαηακέηξεζε θαηεζηξακκέλσλ πιηθώλ πνπ επηζηξέθνληαη από ηνπο
ππαιιήινπο ζηελ απνζήθε.
• Μέξηκλα γηα ηε δηαξθήελαξκόληζε ηνπ γξαθείνπ δηαρείξηζεο πιηθώλ, ηόζν κε ηηο
θπζηθέο απνζήθεο πνπ ηεξνύληαη, όζν θαη κε ηηο απνζήθεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην πιεξνθνξηαθό
ζύζηεκα. • Μέξηκλα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πην θάησ θπζηθώλ απνζεθώλ θαη επζύλε ζπληνληζκνύ
ησλ ππεπζύλσλ ηνπο :
 Γξαθηθήο Ύιεο
 Αλαισζίκσλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ
 Ζιεθηξνινγηθνύ Τιηθνύ
 Δηδώλ Καζαξηόηεηαο
 Τιηθώλ Απνρηνληζκνύ
 Τιηθώλ Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο (θπησξίνπ θαη ινηπώλ πιηθώλ)
 Καπζίκσλ – Ληπαληηθώλ
 Κηεληαηξηθνύ Τιηθνύ
 Οηθνδνκηθώλ Τιηθώλ
 Τιηθώλ Οδνπνηίαο
 Ξπινπξγηθώλ Τιηθώλ θαη Τιηθώλ Διαηνρξσκαηηζκνύ
 Τδξαπιηθώλ Έξγσλ
 Τδξαπιηθώλ Άξδεπζεο
 ηδεξηθώλ Τιηθώλ
 Τιηθώλ Γ.Δ. Μαθεδνλίδνο
• Οη ππεύζπλνη ησλ απνζεθώλ – δηαρείξηζεο ησλ σο άλσ πιηθώλ έρνπλ ηηο πην θάησ
αξκνδηόηεηεο:
•Μέξηκλα ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό, ηελ
έγθαηξε πξνκήζεηα, ηελ παξαιαβή θαη δηαρείξηζε όισλ ησλ πην πάλσ πιηθώλ πνπ απαηηνύληαη γηα
ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ .
• Σήξεζε ειεθηξνληθνύ αξρείνπ θαη βηβιίνπ ρξέσζεο όισλ ησλ πην πάλσ πιηθώλ θαη
αληίζηνηρσλ θαηά είδνο θαθέισλ κε ηα δειηία εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ηνπο από ηελ αληίζηνηρε
απνζήθε.
• Μέξηκλα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πην πάλσ πιηθώλ ζηηο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ, ηελ
αζθαιή δηαηήξεζή ηνπο θαη ηνλ εθνδηαζκό ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ.
• Δηζήγεζε ηεο εθπνίεζεο άρξεζησλ πιηθώλ.
Ζ ηζρύο ηεο παξνύζαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηζρύνληνο Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο
αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο
ΑΚΡΟΣΔΛΔΤΣΗΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΤΦΖ ΓΑΠΑΝΖ
Από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηζρύνληνο Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο ηξέρνληνο
έηνπο, θαζώο θαη ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο γηα θαζέλα από ηα επόκελα
έηε».
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Ζ απόθαζε έιαβε αύμ. αξηζκό 145 / 2021
.............................................................................................……….................................
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αρηζηοκέλες Λαδαρίδες
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδόπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβόπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξόπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλόο
Σζηνύληαο
Λαδόπνπινο
Παπιίδεο
Γνπιηίδεο
Μηραειίδεο
Κειεζίδεο
Αγγέινπ
ηεθαλόπνπινο
Μαξθνύιεο
Σξνρόπνπινο
ηνπγηάλλνο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
πκεσλίδνπ
Ράιιε
Γεκεξηδίδεο

Μηταήι οσκειίδες

Αθρηβές απόζπαζκα
Βέροηα 4-6-2021
Ο Γήκαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

