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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην ππ’ αξηζ. 21/2020 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
Αξ. απφθ. 330/2020
Πεξίιεςε
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο-ζπκπιήξσζεο ηεο ππ’
αξηζ. 263/2020 απφθαζεο ηνπ Γ.., γηα ηελ
ηξνπνπνίεζε ηνπ Ο.Δ.Τ. Γήκνπ Βέξνηαο
ήκεξα 7 Γεκεμβρίοσ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεσηέρα θαη ψξα 16:00
ζπλήιζε δηά ηειεδηάζθεςεο ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ κε
εκεξνκελία 3-12-2020 γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δφζεθε ζ’ φινπο ηνπο πκβνχινπο,
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θαη ζηνλ Γήκαξρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
λ.3852/2010, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019 θαη ηεο ππ’ αξηζ. 60249/22-9-2020 εγθπθιίνπ ηνπ
Τπ.Δζσηεξηθψλ.
Γηαπηζηψζεθε φηη παξαβξίζθεηαη ν Γήκαξρνο θαη φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ επί
ζπλφινπ 41 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 35 κέιε:
Παρόνηες
Απόνηες
1) Ζ. Σζηθιίδεο, 2) Β. Παπαδφπνπινο, 3) .Αζιάλνγινπ, 4) Κ. Γ.Μηραειίδεο, Ν.Αγγέινπ,
Ρίδνο, 5) Θ.Θενδσξίδεο, 6)Α.Σζαρνπξίδεο, 7) .Γηακάληεο, 8) Γ.Γνπιηίδεο, .ηνπγηάλλνο,
Β.Λπθνζηξάηεο, 9) Κ. Γξεγνξηάδεο, 10) Λ.Αθξηβφπνπινο, 11) Α.πκεσλίδνπ, Γ.Γεκεξηδίδεο
Θ. Κνξσλάο, 12) Α. Λαδαξίδεο, 13) Α.ηδεξφπνπινο,
14)Α.Γέιιαο, 15)Λ.Αζιαλίδεο, 16)Γ.Μπαηζαξά, 17) . Σδήκα,
18) Δ.Κειεζίδεο, 19)Κ.Βαζηιεηάδεο, 20) Κ.Παινπθίδεο, 21)
Γ.Ππξηλφο,
22)Υ.Σζηνχληαο,
23)Ν.Λαδφπνπινο,
24)
Π.Παπιίδεο, 25) Μ. νπκειίδεο, 26)Υ.Κειεζίδεο, 27)
Β.ηεθαλφπνπινο, 28) Α.Μαξθνχιεο, 29) Κ.Σξνρφπνπινο,
30)Κ.Θενδσξίδεο, 31) Π.Μνπρηάξε, 32)Γ.Σζαλαθηζίδεο, 33)
Γ.Ράιιε, 34) Γ.Μειηφπνπινο, 35) Η.Σζαλαμίδεο.

Παρόνηες πρόεδροι και εκπρόζωποι Κοινοηήηων

Απόνηες πρόεδροι & εκπρόζωποι Κοινοηήηων
Γ.Σζηινγηάλλεο, .Κσηζηαληήο, .Παπά, Μ.Παπαδνπνχινπ, Δ.Υεηκσλφπνπινο, Α.Εεζηφπνπινο, Ζ.νθηαλίδεο,
Η.Βνξγηαηδίδεο, Γ.Ληιηφπνπινο, Κ. Σδήκαο, Α. Σζηθιίδεο, Υ.Κεραΐδεο, Γ.Δπηεξηάδεο, Α. Σζαπξάλεο,
Η.ηδεξφπνπινο, Υ.Βελεηηθίδεο, Α.Καξαβαζίιεο, Η.Υεηκψλαο, Η.Καξαγηάλλεο, Υ. Σζαλαζίδεο, Κ.Βχδαο, Γ.ίηαο,
Δ.Παγνχξαο, Π. Πνηακφπνπινο, Α.Πηηνχιηαο, Μ. Λακπξηαλίδεο, Υ.Κεθηέο, Ζ.Καξακήηζνο

ημείωζη: 1) Καηά ηελ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδήηεζε πξνζήιζαλ νη θ.θ. Β.ηεθαλφπνπινο, Κ.Βαζηιεηάδεο θαη
απνρψξεζαλ νη θ.θ. Π.Παπιίδεο, Μ.νπκειίδεο, Υ.Κειεζίδεο, Β.ηεθαλφπνπινο, Λ.Αθξηβφπνπινο
2) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 324/2020 απφθαζεο πξνζήιζε ν θ. Λ.Αθξηβφπνπινο
3) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 325/2020 απφθαζεο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Α.Μαξθνχιεο, Κ.Θενδσξίδεο, Κ.Σξνρφπνπινο,
Π.Μνπρηάξε
4) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 326/2020 απφθαζεο απνρψξεζε ν θ. Ζ.Σζηθιίδεο
5) Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππ’ αξηζ. 331/2020 απφθαζεο πξνζήιζε ν θ. Ζ.Σζηθιίδεο
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ηε ζπλέρεηα ν πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε
ηνπ ζπκβνπιίνπ ην απφ 24-11-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ Κσλζηαληίλνπ
Βνξγηαδίδε, πνπ έρεη σο εμήο:
Με ηελ αξ. 4/8-9-2020 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε πξφηαζε
ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, ε νπνίαθαη ςεθίζζεθε κε ηελ αξ. 263/2020
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Βέξνηαο.
ηε ζπλέρεηα ην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Τπαιιήισλ Ο.Σ.Α. Ν. Ζκαζίαο κε ηελ αξ.
54/2020 απφθαζή ηνπ γλσκνδφηεζε ππέξ ηεο σο άλσ πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ο.Δ.Τ
ηνπ Γήκνπ καο θαη ην ελ ιφγσ ζρέδην ηξνπνπνίεζεο δηαβηβάζζεθε ζηελ Απνθεληξσκέλε
Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο Θξάθεο γηα έιεγρν θαη δεκνζίεπζε ζην ΦΔΚ.
Με ην αξ. 8020/12-11-2020 έγγξαθφ ηνπ ην Σκήκα Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Ν.
Ζκαζίαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεοκαο γλσξίδεη ηα εμήο :
«Με ην αλσηέξσ ζρεηηθφ (22296/6-11-20) έγγξαθφ ζαο καο ζηείιαηε γηα δεκνζίεπζε ζην
ΦΔΚ, ηελ αξηζ. 263/2020 απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηα ζπλεκκέλα, πεξί ηξνπνπνίεζεο
ηνπ νηθείνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο.
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αλσηέξσ απφθαζεο θαη ην ζρέδην ηνπ ΟΔΤ, φπσο δηακνξθψλεηαη
θαηφπηλ ησλ αιιαγψλ πνπ επηθέξεη ε ηξνπνπνίεζε, πξνθχπηνπλ ηα εμήο:
1. ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο πξνο ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην,
δελ ππάξρεη αλαθνξά ζηελ απαινηθή ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο Τπεξεζίαο, πνπ εμαθνινπζεί λα
εκθαλίδεηαη ζην εδάθην 7 ηεο παξαγξάθνπ ΑΗ ηνπ άξζξνπ 1 «ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ» ηνπ
ΟΔΤ.
2. Παξά ηε κεηνλνκαζία ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ - Απνζεθψλ ζε «ΣΜΖΜΑ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ — ΤΠΖΡΔΗΧΝ - ΑΠΟΘΖΚΧΝ» θαη ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ ζε «Γξαθείν
Πξνκεζεηψλ - Τπεξεζηψλ», δελ ηξνπνπνηείηαη αληίζηνηρα ην άξζξν 1 παξ. Β3 ηνπ ΟΔΤ,
αλαθνξηθά κε ηε δηάξζξσζε ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ζηελ
νπνία αλήθνπλ.
3. Οκνίσο δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ην άξζξν 7 «ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΗ ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ
ΜΟΝΑΓΧΝ» ηνπ ΟΔΤ, φπνπ ην αλσηέξσ Σκήκα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη σο «ΣΜΖΜΑ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ - ΑΠΟΘΖΚΧΝ».
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Τπεξεζίαο καο,
παξαθαινχκε γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.
3584/2007.»
Γηαβηβάδνπκε ηε κε αξ. 6/23-11-2020 απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε (ζπκπιεξσκαηηθά) πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο κε βάζε ηηο
πην πάλσ παξαηεξήζεηοηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ Ν. Ζκαζίαο ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο, θαη πξνηείλνπκε ηελ ηξνπνπνίεζε –
ζπκπιήξσζε ηεο κε αξ. 263/2020 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, σο εμήο :
ηνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο, φπσο δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 1606 Β΄/2011 θαη ηζρχεη :
1. Απαιείθεηαη ην εδάθην 7 ηεο παξ. Α1 ηνπ άξζξνπ 1 «ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ».
2. Σξνπνπνηείηαη ε παξ. Β3 ηνπ άξζξνπ 1 σο εμήο : «Β3. ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ –
ΤΠΖΡΔΗΧΝ – ΑΠΟΘΖΚΧΝ».
3. Σξνπνπνηείηαη ην άξζξν 7 «ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΗ ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» σο εμήο :
ΗΗ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ: ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ: Β. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ :
«3.ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ – ΤΠΖΡΔΗΧΝ – ΑΠΟΘΖΚΧΝ».
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη σο έρεη ε κε αξ. 263/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
Βέξνηαο.
Καη θάιεζε ην ζπκβνχιην λ’ απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Πξφεδξνο: πκθσλείηε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ;
Λεπθή ςήθν έδσζαλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Γ.Μειηφπνπινο, Η.Σζαλαμίδεο
Τπέξ ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ςήθηζαλ είθνζη ηέζζεξηο (24) δεκνηηθνί ζχκβνπινη,
νη: Β.Παπαδφπνπινο, .Αζιάλνγινπ, Κ. Ρίδνο, Θ.Θενδσξίδεο, Α.Σζαρνπξίδεο, .Γηακάληεο,
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Β.Λπθνζηξάηεο, Κ. Γξεγνξηάδεο, Λ.Αθξηβφπνπινο, Θ. Κνξσλάο, Α. Λαδαξίδεο,
Α.ηδεξφπνπινο, Α.Γέιιαο, Λ.Αζιαλίδεο, Γ.Μπαηζαξά, . Σδήκα, Δ.Κειεζίδεο, Κ.Βαζηιεηάδεο,
Κ.Παινπθίδεο, Γ.Ππξηλφο, Υ.Σζηνχληαο, Ν.Λαδφπνπινο, Γ.Σζαλαθηζίδεο, Γ.Ράιιε
Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ έιαβε ππφςε:
1.- Σν απφ 24-11-2020 εηζεγεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γεκάξρνπ.
2.- Σελ ππ’ αξηζ. 263/2020 απφθαζε ηνπ Γ..
3.- Σηο ππ’ αξηζ. 4 θαη 6/2020 απνθάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο
4.- Σελ ππ’ αξηζ. 54/2020 απφθαζε ηνπ Τπεξεζηαθνχ πκβνπιίνπ Τπαιιήισλ ΟΣΑ Ν.Ζκαζίαο
5.- Σν κε αξ. πξση. 8020/12-11-2020 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ΜαθεδνλίαοΘξάθεο
6.- Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο
7.- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 72 ηνπ
λ.4555/2018 θαη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ.
4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 177 θαη 184 ηνπ λ.4635/2019.
Απνθαζίδεη Οκφθσλα
Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε-ζπκπιήξσζε ηεο ππ’ αξηζ. 263/2020 απφθαζεο ηνπ Γ.., γηα
ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Ο.Δ.Τ. Γήκνπ Βέξνηαο θαη εηδηθφηεξα ηελ ηξνπνπνίεζε-ζπκπιήξσζε: α)
ηνπ άξζξνπ 1, (ΑΡΘΡΟ 1: ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ), β) ηνπ άξζξνπ 2, (ΑΡΘΡΟ 2:
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ) θαη γ) ηνπ άξζξνπ 7 (ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΗ
ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ), σο εμήο:
«ΑΡΘΡΟ 1: ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
Η. ΓΖΜΑΡΥΟ
Α.1. ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΟΡΓΑΝΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΖΜΟΤ
1. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γήκνπ
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
3. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ ρέζεσλ
4. Γξαθείν Γηαθάλεηαο
5. Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο & Δμππεξέηεζεο Γεκφηε (Ασηοηελές)
6. Γξαθείν Δηδηθψλ πλεξγαηψλ, πκβνχισλ ή Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ
7. Σκήκα Ννκηθήο Τπεξεζίαο
Α.3. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
1. Σκήκα δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ
α) Γξαθείν δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ
β) Γξαθείν γλσκνδνηήζεσλ
2. Σκήκα Γξακκαηείαο-Αξρείνπ-Ννκνινγίαο
α) Γξαθείν Γξακκαηείαο-Αξρείνπ
β) Γξαθείν Ννκνζεζίαο-Ννκνινγίαο
ΗΗ. ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ
Β. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
3. ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ – ΤΠΖΡΔΗΧΝ - ΑΠΟΘΖΚΧΝ
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
Η. ΓΖΜΑΡΥΟ
Α.3 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ :
1. ΣΜΖΜΑ ΓΗΚΑΣΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ
α. Γξαθείν Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ
Αληηθείκελν ηνπ Γξαθείνπ είλαη ε λνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο (θαη
ελδεηθηηθά):
 Ζ δηαζθάιηζε ηνπ λνκίκνπ ησλ πξάμεσλ θαη ελεξγεηψλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ.
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 Ζ παξαθνινχζεζε θαη δηεμαγσγή φισλ ησλ δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ.
 Ζ παξάζηαζε ελψπηνλ φισλ ησλ δηθαζηεξίσλ, δηνηθεηηθψλ ή εηζαγγειηθψλ αξρψλ θ.ι.π.
κε ζθνπφ ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ ηνπ.
 Ζ ζχληαμε αληηθξνχζεσλ επί ησλ αζθνπκέλσλ πξνζθπγψλ γηα επηβνιή ηειψλ θαη
πξνζηίκσλ.
 Ζ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε γηα ηελ αλάγθε αλάζεζεο ηνπ ρεηξηζκνχ ππνζέζεσλ
ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζε δηθεγφξνπο εθηφο Γήκνπ.
 Ζ ππνρξέσζε παξάζηαζεο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ
ινηπψλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ εθφζνλ απηφ θξίλεηαη ελίνηε απαξαίηεην απφ ηα φξγαλα
δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή.
 Ζ ππεξάζπηζε ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ αηξεηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ππνζέζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο ζηνλ Γήκν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.
ζη ηεο παξ. 5 ηνπ λ. 244 λ. 3852/2010, φπσο ηζρχεη.
 O έιεγρνο ησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο ησλ αγνξαδνκέλσλ, κηζζνπκέλσλ, κεηαβηβαδνκέλσλ
θ.ι.π. πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ.
 Ζ λνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Γήκνπ φζνλ αθνξά ηε δήισζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ
ζην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην. [Δλδεηθηηθά πεξηιακβάλνληαη: α) Ζ έξεπλα ζην αξρείν ησλ αξκνδίσλ
ππνζεθνθπιαθείσλ γηα ηε κεηαγξαθή ησλ ηίηισλ θηήζεσο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ,
ηελ ελδερφκελε ακθηζβήηεζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ απφ ηξίηνπο θιπ. β) Ο
έιεγρνο θαη ε ζπκπιήξσζε αηηήζεσλ κεηαγξαθήο πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα
ηνπ Γήκνπ ζε αθίλεηα δηθά ηνπ ή ηξίησλ, θαζψο θαη ν λνκηθφο έιεγρνο ησλ ηίηισλ θηήζεσο
αθηλήησλ πνπ εκπιέθνληαη ζε πξάμεηο πνιενδνκηθνχ ραξαθηήξα (πξάμεηο εθαξκνγήο
πνιενδνκηθήο κειέηεο, πξάμεηο ηαθηνπνηήζεσο θιπ.) φπσο επίζεο θαη ν ζπλνιηθφο λνκηθφο
έιεγρνο ησλ πξάμεσλ απηψλ. γ) Ζ λνκηθή ππνζηήξημε ησλ ζρεηηθψλ κε ηα αλσηέξσ (α-γ)
ππνζέζεσλ ζηηο αξκφδηεο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο, ζηα δηθαζηήξηα θάζε βαζκνχ θαη
δηθαηνδνζίαο, ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο ΔΚΥΑ ΑΔ θιπ. δ) Ζ επεμεξγαζία θαη ππνβνιή
δειψζεσλ θαη ελζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ Γήκνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο
θηεκαηνγξάθεζεο (λ. 2308/1995). Ζ ππνζηήξημε ησλ ηπρφλ αληηξξήζεσλ, ελζηάζεσλ θαη
αηηήζεσλ δηφξζσζεο γηα αθίλεηα πνπ αθνξνχλ ην Γήκν Βεξνίαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο θηεκαηνγξάθεζεο. ε) Ζ έξεπλα ζην αξρείν ηνπ αξκφδηνπ Κηεκαηνινγηθνχ Γξαθείνπ
(κεηαβαηηθνχ ή νξηζηηθνχ) ζρεηηθά κε αθίλεηα πνπ αθνξνχλ ην Γήκν, ν έιεγρνο θαη ε
ζπκπιήξσζε αηηήζεσλ θαηαρψξηζεο πξάμεσλ πνπ αθνξνχλ εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηνπ Γήκνπ
ζε αθίλεηα δηθά ηνπ ή ηξίησλ, θαζψο θαη ν λνκηθφο έιεγρνο ησλ ηίηισλ θηήζεσο αθηλήησλ πνπ
εκπιέθνληαη ζε πξάμεηο πνιενδνκηθνχ ραξαθηήξα (πξάμεηο εθαξκνγήο πνιενδνκηθήο κειέηεο,
πξάμεηο ηαθηνπνηήζεσο θιπ.) φπσο επίζεο θαη ν ζπλνιηθφο λνκηθφο έιεγρνο ησλ πξάμεσλ απηψλ.
Ζ ζχληαμε θαη ππνζηήξημε αηηήζεσλ δηφξζσζεο πξνδήισλ ζθαικάησλ (άξζ. 18 λ. 2664/1998), ν
λνκηθφο έιεγρνο αηηήζεσλ δηφξζσζεο γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ (άξζ. 19 λ. 2664/1998) ηνπ Γήκνπ
ή ηξίησλ, ε ππνβνιή ππνκλεκάησλ θαη αληηξξήζεσλ επ’ απηψλ, ε ζχλαμε θαη ππνζηήξημε
αηηήζεσλ θαη αγσγψλ ησλ άξζξσλ 6 θαη 13 λ. 2664/1998 ζε θάζε βαζκνχ θαη δηθαηνδνζίαο
δηθαζηήξην. ζη) Ζ αξσγή ζηε δεκηνπξγία αξρείνπ-πεξηνπζηνινγίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο].
 Ο έιεγρνο ησλ ακνηβψλ ησλ δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ θαη πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ ζηηο
ππνζέζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ.
β. Γξαθείν Γλσκνδνηήζεσλ
 Ζ παξνρή θάζε δεηνχκελεο γλψκεο θαη ζπκβνπιήο ζηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη ηηο
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ.
 Ζ παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ θαη θαηεπζχλζεσλ ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ.
 Ζ λνκηθή επεμεξγαζία θαη γλσκνδφηεζε γηα πξάμεηο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πνπ
αθνξνχλ ην Γήκν.
 Ζ λνκηθή επεμεξγαζία θαη ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο θαη εθηέιεζεο ησλ
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ηνπ Γήκνπ.
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 Ζ λνκηθή επεμεξγαζία πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ηνπ Γήκνπ, ζπκβνιαίσλ,
ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη έξγνπ, δηαθεξχμεσλ, δεκνπξαζηψλ θιπ.
 Ζ εμεξεχλεζε ησλ ηίηισλ ηδηνθηεζίαο ησλ αγνξαδνκέλσλ, κηζζνπκέλσλ,
κεηαβηβαδνκέλσλ θ.ι.π. πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Γήκνπ.
 Ζ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε γηα ηελ αλάγθε αλάζεζεο γλσκνδφηεζεο ζε εηδηθεπκέλνπο
λνκνζέηεο.
2. ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ – ΑΡΥΔΗΟΤ – ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ
α. Γξαθείν Γξακκαηείαο θαη Αξρείνπ
 Ζ ηήξεζε ηνπ αλαγθαίνπ αξρείνπ εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο
Ννκηθήο Τπεξεζίαο (πγθέληξσζε λφκσλ, δηαηαγκάησλ, γλσκνδνηήζεσλ, απνθάζεσλ θαη
λνκνινγίαο πνπ αθνξνχλ ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ην Γήκν) θαη ε επηκέιεηα ηεο Ννκηθήο
Βηβιηνζήθεο.
 Ζ παξαιαβή απφ ην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ ησλ δηθνγξάθσλ θαη εμσδίθσλ
εγγξάθσλ πνπ ζηξέθνληαη θαηά ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη θαηά ησλ ππαιιήισλ θαη αηξεηψλ ηνπ
Γήκνπ γηα ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη απνθιεηζηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο ζηνλ Γήκν.
 Ζ θαηάξηηζε δηθαζηηθψλ θαθέισλ κεραλνγξάθεζεο, αξρεηνζέηεζεο, ζπζρεηηζκνχ θαη
παξάδνζεο ησλ εγγξάθσλ θαη δηθνγξαθηψλ ζηνπο λνκηθνχο ζπκβνχινπο.
 Ζ δηαβίβαζε ησλ εγγξάθσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην Σκήκα Ννκηθήο Τπεξεζίαο, ε
ηαμηλφκεζε θαη δηαβίβαζε ησλ γλσκνδνηήζεσλ.
β. Γξαθείν Ννκνζεζίαο – Ννκνινγίαο
 Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ πάζεο θχζεσο λνκνζεηηθνχ έξγνπ, θαζψο θαη ησλ θαη‘
εμνπζηνδφηεζε λφκνπ Απνθάζεσλ, Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ θαη εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ, πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ, ησλ
απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ άιισλ νξγάλσλ δηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ βαζηθήο
ζεκαζίαο δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο ηνπ Γήκνπ θαη ε θξνληίδα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ
αληίζηνηρσλ Τπεξεζηψλ ή ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο λνκνινγίαο ησλ ειιεληθψλ θαη επξσπατθψλ
Γηθαζηεξίσλ.
 Ζ κέξηκλα γηα ηελ θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο, ησλ δηαθεξχμεσλ, ησλ ζπκβάζεσλ
θ.ι.π.
 Οη λνκηθνί ζχκβνπινη έρνπλ έδξα ην Γήκν Βέξνηαο, ζην γξαθείν ηεο λνκηθήο
ππεξεζίαο ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ νπνίνπ θαη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηηο αλσηέξσ
ππεξεζίεο ηνπο θαηά θαλφλα ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, εθηφο εάλ παξίζηαηαη αλάγθε
παξάζηαζήο ηνπο ελψπηνλ δηθαζηηθψλ ή δηνηθεηηθψλ αξρψλ, ηεξνπκέλσλ πάληνηε ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.
 Ο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο πξνΐζηαηαη ησλ επί κέξνπο
Σκεκάησλ ηνπ, έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ γεληθνχ ζπληνληζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ θαη ηηο
αξκνδηφηεηεο ρξέσζεο θαη αλάζεζεο ησλ εληνιψλ ρεηξηζκνχ ησλ ππνζέζεσλ ζηνπο Γηθεγφξνπο
ηεο Γηεχζπλζεο θαη παξνρήο θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.
 Οη Πξντζηάκελνη Σκεκάησλ θαη ινηπνί ππεξεηνχληεο ζηε Γηεχζπλζε Ννκηθήο
Τπεξεζίαο Γηθεγφξνη αλαιακβάλνπλ ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ εθείλσλ πνπ ηνπο αλαζέηεη
ν Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο, ηνλ νπνίν ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ελήκεξν ζε θάζε ζηάδην
ρεηξηζκνχ, δη’ απηνχ δε ζηε ζπλέρεηα ελεκεξψλεηαη ε Γηνίθεζε θαη νη νηθείεο Τπεξεζίεο ηνπ
Γήκνπ.
 Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ
Γεκάξρνπ ν εθάζηνηε αξραηφηεξνο ππεξεηψλ δηθεγφξνο κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο, δηνξηζκέλνο
ζηνλ Άξεην Πάγν, ειιείςεη απηνχ, ν εθάζηνηε αξραηφηεξνο ππεξεηψλ δηθεγφξνο κε ζρέζε
έκκηζζεο εληνιήο, δηνξηζκέλνο ζην Δθεηείν θαη ειιείςεη απηνχ, ν εθάζηνηε αξραηφηεξνο
ππεξεηψλ δηθεγφξνο κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο, δηνξηζκέλνο ζην Πξσηνδηθείν. ε πεξίπησζε
ίζεο αξραηφηεηαο θαη φκνηνπ βαζκνχ, θαζήθνληα πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο αζθεί απηφο πνπ
νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ.
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 Πξντζηάκελνη Σκεκάησλ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
Γεκάξρνπ νη εθάζηνηε ππεξεηνχληεο δηθεγφξνη κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο, δηνξηζκέλνη ζηνλ
Άξεην Πάγν, ειιείςεη απηψλ, νη εθάζηνηε ππεξεηνχληεο δηθεγφξνη κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο,
δηνξηζκέλνη ζην Δθεηείν θαη ειιείςεη απηψλ, νη εθάζηνηε ππεξεηνχληεο δηθεγφξνη κε ζρέζε
έκκηζζεο εληνιήο, δηνξηζκέλνη ζην Πξσηνδηθείν.
 Γηα ηε κηζζνινγηθή θαηάηαμε ησλ σο άλσ λνκηθψλ ζπκβνχισλ – δηθεγφξσλ κε έκκηζζε
εληνιή θαζψο θαη γηα ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο ζρεηηθέο είλαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ηζ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7, θαζψο θαη εθείλεο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 9 θαη ησλ
πεξηπηψζεσλ αε θαη αδ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Νφκνπ 4354/2015 (ΦΔΚ 176Α),
φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
ΗΗ. ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ
Β. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
3. ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ – ΤΠΖΡΔΗΧΝ – ΑΠΟΘΖΚΧΝ
α. Γξαθείν Πξνκεζεηψλ – Τπεξεζηψλ
 Μέξηκλα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ πξνκήζεηα, πάζεο θχζεσο εηδψλ θαη πιηθψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ (γξαθηθή χιε, έληππα, ηκαηηζκφο,
έπηπια, ζθεχε, πιηθά θαζαξηφηεηαο, ειεθηξνινγηθά πιηθά, πιηθά έξγσλ, θαχζηκα, ιηπαληηθά, θιπ)
θαη πξνπαξαζθεπή ησλ ζρεηηθψλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ κέρξη ηελ ππνγξαθή ησλ
αληηζηνίρσλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο.
 Παξαθνινχζεζε ηεο θίλεζεο ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο θαη κέξηκλα δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ
δηαγσληζκψλ, ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη θαιχηεξεο ηηκέο γηα ηνλ Γήκν.
 Γηεμαγσγή δεκνπξαζηψλ ή πξφρεηξσλ δηαγσληζκψλ, κέξηκλα γηα ηε δεκνζίεπζε, φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ησλ φξσλ δηαθήξπμεο, κε θαζνξηζκφ ηεο εκεξνκελίαο
δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο.
 ρεδηαζκφο, θαηάξηηζε θαη κέξηκλα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ
θαη ησλ απεπζείαο αλαζέζεσλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο.
 ρεδηαζκφο ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ
απαηηνχκελσλ πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, παξαιαβή αηηεκάησλ απφ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ππεξεζηψλ ηνπ αθνξνχλ ηελ
εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, κε πιήξε νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνθαινχκελεο δαπάλεο θαη
αθνχ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα.
 Σήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη παξνρή ππεξεζηψλ πνπ
παξέρνληαη απφ ηξίηνπο.
 Γηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάζεζε ησλ πξνκεζεηψλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ
παξνρήο ππεξεζηψλ, ήηνη κέξηκλα γηα ηελ θαηάξηηζε πξνδηαγξαθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα
θάζε θνξά ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ, θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ζπκβάζεσλ θαη
φισλ ησλ απνθάζεσλ θαη εηζήγεζε γηα ηε ζπγθξφηεζε φισλ ησλ επηηξνπψλ πνπ απαηηνχληαη
(δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ, αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη παξαιαβήο ησλ εηδψλ) ζην θάζε
θνξά απνθαηλφκελν φξγαλν ηνπ Γήκνπ, παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη γεληθά κέξηκλα
γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε θάζε πξνκήζεηαο ή ππεξεζίαο κέρξη θαη ηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
 ρεδηαζκφο, θαηάξηηζε θαη κέξηκλα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ δηαγσληζκψλ
άλσ θαη θάησ ησλ νξίσλ, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία, κέζσ ηεο εηδηθήο
πιαηθφξκαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ
δεκνζηφηεηαο θαη κέξηκλα γηα ηε δηάζεζε ησλ ηεπρψλ ζχκβαζεο ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
 Παξαιαβή απφ ηηο αξκφδηεο νξγαληθέο κνλάδεο κειεηψλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα εηδψλ
θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ κε δηαγσληζκφ.
 Παξαιαβή ησλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο δηαβίβαζή ηνπο
ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ γηα έγθξηζε, φπνπ απαηηείηαη.
 Παξαιαβή ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαη παξφρνπο ππεξεζηψλ
θαη κέξηκλα γηα ηελ επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο, φηαλ ε πξψηε απνβεί άθαξπε
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 χληαμε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ γελφκελσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ
θαη ππνβνιή ηνπο γηα εληαικαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο.
 Σήξεζε θαθέινπ κε ηηο κειέηεο θαη δηαθεξχμεηο γηα ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ
γηα ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη ρνξήγεζε αληηγξάθσλ.
 χληαμε ζπκβάζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο, κέξηκλα γηα ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο ζηνπο
αξκφδηνπο θαη παξαθνινχζεζε ηήξεζεο ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ
κέζα ζηηο νξηδφκελεο πξνζεζκίεο, ηελ επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκσλ
παξαδφζεσλ ή ηε ρνξήγεζε παξαηάζεσλ, αλάινγα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε ή ηε
δηαθήξπμε.
 Καηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ δηαθήξπμεο, εηζήγεζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ
δηαγσληζκψλ θαη ηελ θαηαθχξσζε – καηαίσζε – επαλάιεςε ησλ δηαγσληζκψλ, ηελ εμέηαζε ησλ
ελζηάζεσλ (θαηφπηλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ ησλ Δπηηξνπψλ Γηαγσληζκψλ)
 Κνηλνπνίεζε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ησλ απνθάζεσλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ,
ζχληαμε θαη θνηλνπνίεζε ησλ πξνζθιήζεσλ γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ
ζχκβαζεο. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απνζηνιή ζηνλ αλάδνρν αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο
θαη ελεκέξσζε ηεο ππεξεζίαο πνπ ην έρεη αηηεζεί.
 Μέξηκλα γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο θάζε πξνκήζεηαο –
ππεξεζίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία, κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
 Παξαιαβή θαη έιεγρνο ησλ θάζε θχζεο παξαζηαηηθψλ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε
γηα ηελ πιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπ Γήκνπ ζηνπο αληίζηνηρνπο δηθαηνχρνπο θαη έιεγρνο ηεο
χπαξμεο ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα πιεξσκψλ ηνπ Γήκνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ
αληηζηνίρσλ ζπκβάζεσλ
 Γηαβίβαζε ησλ θαθέισλ πξνκεζεηψλ-ππεξεζηψλ ζην ινγηζηήξην γηα ηελ εθθαζάξηζε
ησλ δαπαλψλ θαη ηήξεζε ζρεηηθνχ αξρείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία ηνπ
Γήκνπ.
 Σήξεζε ησλ αξρείσλ ησλ ζπκβάζεσλ, πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ (αξρείν
πξνκεζεπνκέλσλ εηδψλ, αξρείν πξνκεζεπηψλ, αξρείν θαθέισλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ).
 Μέξηκλα γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ραξαθηεξηζκνχ πιηθψλ/εμνπιηζκνχ σο
αρξήζησλ ή σο πιηθψλ πνπ πιενλάδνπλ θαη ηεξεί ηηο δηαδηθαζίεο θαηαζηξνθήο, απνκάθξπλζεο ή
εθπνίεζεο ησλ πιηθψλ απηψλ.
 Γηαβίβαζε ζην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο γηα έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ εηδψλ γηα ηα
νπνία ππάξρνπλ εηδηθνί φξνη ζηηο ζπκβάζεηο
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΗ ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ
ΗΗ ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ
ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ
Β. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
3. ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ – ΤΠΖΡΔΗΧΝ – ΑΠΟΘΖΚΧΝ
Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηζρχνληνο Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο
αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ν Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Βέξνηαο, φπσο απηφο
δεκνζηεχηεθε ζην ππ’ αξηζ. 1606 Β΄/2011 ΦΔΚ.
ΑΚΡΟΣΔΛΔΤΣΗΟ ΑΡΘΡΟ: ΚΑΛΤΦΖ ΓΑΠΑΝΖ
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηζρχνληνο Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο πξνθαιείηαη δαπάλε ζπλνιηθνχ πνζνχ 4.120,00€ πεξίπνπ (γηα ελαπνκείλαλ δηάζηεκα
4 κελψλ) ζε βάξνο ησλ Κ.Α.: 1) 00.6031.001 κε ηίηιν «Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη
βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα)» θαη 2) 00.6053.001 κε ηίηιν
«Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ εηδηθψλ ζέζεσλ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο
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έηνπο 2020 θαη ζπλνιηθνχ πνζνχ 12.360,00€ πεξίπνπ ζε βάξνο ησλ αλσηέξσ Κ.Α. ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο γηα θαζέλα απφ ηα επφκελα έηε».
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε ππ’ αξηζ. 263/2020 απφθαζε ηνπ Γ..
Ζ απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 330 / 2020
.............................................................................................……….................................
Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε
ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεθε σο εμήο:
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Γ.
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Αριζηομένης Λαζαρίδης
ΣΑ ΜΔΛΖ

ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ

Σζηθιίδεο
Παπαδφπνπινο
Αζιάλνγινπ
Ρίδνο
Θενδσξίδεο
Σζαρνπξίδεο
Γηακάληεο
Λπθνζηξάηεο
Γξεγνξηάδεο
Αθξηβφπνπινο
Κνξσλάο
ηδεξφπνπινο
Γέιιαο
Αζιαλίδεο
Μπαηζαξά
Σδήκα
Κειεζίδεο
Βαζηιεηάδεο
Παινπθίδεο
Ππξηλφο
Σζηνχληαο
Λαδφπνπινο
Παπιίδεο
Κειεζίδεο
ηεθαλφπνπινο
Μαξθνχιεο
Σξνρφπνπινο
Θενδσξίδεο
Μνπρηάξε
Σζαλαθηζίδεο
Ράιιε
Μειηφπνπινο
Σζαλαμίδεο

Μιταήλ οσμελίδης

Ακριβές απόζπαζμα
Βέροια 8-12-2020
Ο Γήμαρτος

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΒΟΡΓΗΑΕΗΓΖ

