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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Μελετών
Έχει την ευθύνη σύνταξης των μελετών Κτιριακών Έργων, Αρχιτεκτονικών, Στατικών,
Ηλεκτρομηχανολογικών, που εκτελούνται με Αυτεπιστασία ή εργολαβίες, σε ακίνητα του
Δήμου, Σχολικά κτίρια, κτίρια Δημοτικού ενδιαφέροντος, Δημοτικών Ιδρυμάτων κ.λπ.
Το γραφείο καταρτίζει μελέτες έργων κατασκευής και συντήρησης οδών, πεζοδρομίων,
πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων χώρων.
Συντάσσει μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων της πόλης, κοινόχρηστων χώρων οδών
πλατειών, αλσών και Δημοτικών κτιρίων ή κτιρίων Δημοτικού ενδιαφέροντος.
Συντάσσει τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εποπτεύει την εφαρμογή τους. Με
βάση τα συμπεράσματα και αποτελέσματα των σχετικών μελετών, εισηγείται τις αποφάσεις,
τις ρυθμίσεις και τα προγράμματα εφαρμογής για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών
συνθηκών της πόλης.
Μεριμνά για την κατάρτιση των προδιαγραφών των μελετών και την τήρηση των διαδικασιών
ανάθεσης σε τρίτους. Παρακολουθεί την εκπόνηση μελετών τεχνικών έργων που ανατίθενται
σε τρίτους καθώς και την τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής
των μελετών από ποιοτικής και συμβατικής άποψης.
Μεριμνά για την έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών ή άλλων αδειών, τη σύνταξη τευχών
δημοπράτησης των συντασσόμενων μελετών, την θεώρηση των μελετών και εν συνεχεία τη
δημοπράτησή τους.
Έχει την ευθύνη για την θεώρηση όλων των απαιτούμενων μελετών, και την εν συνεχεία
δημοπράτηση των Δημοτικών έργων όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία. Θεωρεί τις πάσης
φύσεως μελέτες.
Συλλέγει πληροφορίες και ερευνά τις δυνατότητες ένταξης τεχνικών έργων του Δήμου σε
χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Συντάσσει τις απαραίτητες μελέτες συνεπικουρούμενο
από τις εκάστοτε αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, καταθέτει και παρακολουθεί τις σχετικές
αιτήσεις συμμετοχής. Τηρεί αρχείο των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ή έχει
συμμετάσχει ο Δήμος.
Τηρεί αρχείο της Δημοτικής Περιουσίας και ειδικότερα φακέλων στους οποίους περιέχονται
όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής, οι τίτλοι ιδιοκτησίας και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο όλων
των ακινήτων του Δήμου.
Τηρεί αρχείο δωρεών/κληροδοτημάτων προς το Δήμο.
Φροντίζει, σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες Δήμου (Δημοτική Αστυνομία,
Νομική Υπηρεσία κ.λπ.) για τη διαφύλαξη της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, και έχει την
ευθύνη για τις γεωμετρικές μεταβολές στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Μεριμνά για την ψηφιοποίηση και τη μηχανοργάνωση όλων των διαθέσιμων στοιχείων σε ένα
γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS) και έχει την ευθύνη της επικαιροποίησής του.
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Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης (πρωτόκολλο,
διακίνηση εγγράφων, αρχειοθέτηση) και τηρεί τα βιβλία συμβάντων
Τηρεί Τεχνική βιβλιοθήκη και Αρχείο Τεχνικής Νομοθεσίας.
Τηρεί αρχείο των διατιθέμενων τεχνικών μέσων και ανθρώπινου δυναμικού της Διεύθυνσης
και έχει τον έλεγχο των αδειών του προσωπικού.
Διαχειρίζεται τις πράξεις εφαρμογής /αναλογισμού μετά την κύρωση τους ως προς την
απαλλοτρίωση των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και την διαχείριση εισφορών σε
χρήμα.
Έχει την επιμέλεια της σύνταξης κτηματογραφικών διαγραμμάτων (για την σύνταξη πράξεων
αναλογισμού αποζημιώσεων) καθώς και των κτηματογραφικών διαγραμμάτων σύμφωνα με
τις ισχύουσες εκάστοτε προδιαγραφές για την τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης.
Συντάσσει τοπογραφικά και ρυμοτομικά διαγράμματα κοινόχρηστων χώρων.
Προγραμματίζει, προωθεί τις απαλλοτριώσεις μετά από καθορισμό αξιολογικών κριτηρίων με
βάση τις ανάγκες της πόλης και συντάσσει πίνακα προτεραιότητας υλοποίησης των
διαταγμάτων ρυμοτομίας.
Μεριμνά για την διαδικασία απαλλοτρίωσης χώρων και των επικειμένων ακινήτων, όπου
έχουν συνταχθεί, κυρωθεί και μεταγραφεί πράξεις αναλογισμού ή πράξεις εφαρμογής για την
δημιουργία χώρων κοινωφελών χρήσεων που προκύπτουν σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως,
ή όπου προκύπτουν υποχρεώσεις του Δήμου από τη διαχείριση των πράξεων εφαρμογής.
Κοινοποιεί τις πράξεις στους θιγμένους όπου επισπεύδων είναι ο Δήμος.
Έχει την αρμοδιότητα ογκομέτρησης των κτιρίων που ρυμοτομούνται και απαλλοτριώνονται.
Συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις. Τηρεί το σχετικό αρχείο και παρέχει τις απαραίτητες
πληροφορίες στους Δημότες.
Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τακτοποίηση οικοπέδων, μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας σύνταξης της κύρωσης των σχετικών πράξεων τακτοποίησης.
Τμήμα Εκτέλεσης Έργων, Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας
Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το
σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν την υλοποίηση
συγκοινωνιακών έργων (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού
δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων κ.λπ.) και κτιριακών έργων
(κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και
εγκαταστάσεων), καθώς και έργων 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
κ.λπ.), σύμφωνα με το εύρος της δικαιοδοσίας των δήμων.
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Επίσης το Τμήμα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η
ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, καθώς και η ποιότητα των προϊόντων
τσιμέντου.
Επιβλέπει από διοικητικής και τεχνικής απόψεως όλα τα έργα που εκτελούνται από το Δήμο
και αντιστοιχούν στο αντικείμενο του Τμήματος.
Εκτελεί τις επιμετρήσεις των εργασιών που εκτελεί το Τμήμα και ελέγχει τις πιστοποιήσεις που
υποβάλλονται από συνεργεία τρίτων. Τηρεί απογραφικά στοιχεία προόδου και κόστους των
έργων και παρακολουθεί την συμβατικότητα του κόστους με τις προβλέψεις των μελετών.
Φροντίζει για την παραλαβή των έργων.
Είναι υπεύθυνο για την σύνταξη βεβαιωτικών πινάκων δαπάνης κατασκευής έργων
πεζοδρομίων και κρασπεδορείθρων, την αποστολή τους στο αρμόδιο γραφείο της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών για την είσπραξή τους.
Εκδίδει άδειες και λαμβάνει εγγυητικές επιστολές για την εκτέλεση έργων από τρίτους
διαφόρων εργασιών επί των Δημοτικών οδών πλατειών και πεζοδρομίων και μεριμνά για την
αποκατάστασή τους. Ελέγχει και βεβαιώνει την πλήρη αποκατάσταση τομών και φθορών επί
των Δημοτικών οδών πλατειών και πεζοδρομίων, πριν επιστραφούν οι εγγυητικές επιστολές.
Χορηγεί στους ενδιαφερόμενους τα στοιχεία υψομετρικού σχεδίου της πόλης.
Το δίκτυο Οδοσήμανσης (κάθετη και οριζόντια) σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
για την επέκταση, επισκευή, συντήρηση και βελτίωσή του, καθώς και τη διαγράμμιση του
οδοστρώματος με διαγραμμίσεις διαχωρισμού λωρίδων, διαβάσεων πεζών, θέσεων
στάθμευσης ΑΜεΑ κ.λπ.
Την ονοματοδοσία των οδών και πλατειών και τον έλεγχο της αρίθμησης των ακινήτων, την
ευθύνη της επανααρίθμησης καθώς και την τήρηση του σχετικού αρχείου.
Την τοποθέτηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου και την
ευθύνη επέκτασης, επισκευής, συντήρησης και βελτίωσης του δικτύου πληροφόρησης.
Τον καθορισμό των αναγκών σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ποσότητες υλικών και την
έγκαιρη προμήθειά τους. Την επιμέτρηση των εργασιών που εκτελεί το τμήμα και τον έλεγχο
των πιστοποιήσεων των εργασιών που εκτελούνται από τρίτους.
Εισηγείται περί κυκλοφοριακών θεμάτων στην αρμόδια επιτροπή. Παρακολουθεί τις
κυκλοφοριακές ανάγκες της πόλης, συντάσσει μελέτες κυκλοφορίας και προτείνει μέτρα
βελτίωσης σε σχέση και με την κυκλοφοριακή μελέτη.
Τηρεί πλήρως ενημερωμένους χάρτες σε έντυπη και ψηφιακή μορφή για τα κυκλοφοριακά
θέματα της πόλης.
Συντάσσει στατιστικά στοιχεία για τα κυκλοφορικά θέματα (κυκλοφοριακός φόρτος κόμβων,
θέσεις στάθμευσης κ.λπ.).
Προτείνει και υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε κυκλοφοριακά
θέματα.
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Εξετάζει τις αιτήσεις διακοπής κυκλοφορίας με την αρμόδια επιτροπή Κυκλοφοριακού, αφού
λάβει τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την πλήρη αποκατάσταση των οδών, πλατειών και
πεζοδρομίων, εκδίδοντας τις σχετικές αποφάσεις.
Μεριμνά με τις αντίστοιχες συναρμόδιες Δημόσιες Αρχές για την ασφαλή και ομαλή
κυκλοφορία στην Πόλη και έχει την ευθύνη τοποθέτησης και συντήρησης προστατευτικών
μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών.
Μεριμνά για την τοποθέτηση νέων παρκόμετρων στάθμευσης και την εξεύρεση νέων χώρων
στάθμευσης.
Επιβλέπει τη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας και συντάσσει μελέτες για την επέκταση
και βελτίωσή της. Ειδικότερα:
(α) Μεριμνά για την άσκηση, με δυνατότητα επιβολής κομίστρου, συγκοινωνιακού έργου για
την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν
εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να
γίνεται είτε με ιδιόκτητα μέσα, είτε με τη χρήση μισθωμένων μέσων και υπηρεσιών.
(β) Μεριμνά για τη διενέργεια μεταφορών για τη μετακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε
κοινωνικές ομάδες (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, παιδιά), είναι εργαζόμενοι στο Δήμο και
τα νομικά του πρόσωπα, ή είναι μαθητές που μετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το
σχολείο.
(γ) Καθορίζει τις αστικές γραμμές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη διαδρομή, τις
στάσεις και το τέρμα των αντίστοιχων γραμμών.
(δ) Εισηγείται τον καθορισμό κομίστρων των αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού
έργου.
(ε) Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των
στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υπε−
ραστικών γραμμών.
(στ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο
εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους.
Έχει την ευθύνη της τοποθέτησης των σημάτων Στάσεων των Δημοτικών μεταφορικών μέσων
και κάθε άλλης σχετικής πληροφοριακής πινακίδας.
Τμήμα Συντήρησης και αυτεπιστασίας
Μεριμνά για την κατασκευή των έργων αυτεπιστασίας κατανέμοντας το εργατοτεχνικό
προσωπικό στα διάφορα έργα ανάλογα με τις ανάγκες και τον προγραμματισμό των έργων.
Οργανώνει, καθοδηγεί και επιβλέπει όλα τα Τεχνικά Συνεργεία του Δήμου, υδραυλικών,
ξυλουργών, τεχνιτών σιδηρών κατασκευών, ελαιοχρωματιστών, τεχνιτών οικοδομικών
εργασιών κ.λπ., ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που θέτει η Υπηρεσία και η
Δημοτική Αρχή.
Επιλαμβάνεται της συντήρησης του οδικού δικτύου της πόλης και της άμεσης αποκατάστασης
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των φθορών στα οδοστρώματα και στα πεζοδρόμια της πόλης.
Μεριμνά για τη συγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση συνεργείων αμέσου επέμβασης σε
περιπτώσεις επειγουσών εργασιών εκτός προγράμματος. Εισηγείται για την αναγκαιότητα
χρησιμοποίησης συνεργείων τρίτων με την ανάθεση των σχετικών εργασιών. Επιβλέπει τις
εργασίες που εκτελούνται από συνεργεία τρίτων από τεχνικής και χρονικής άποψης.
Μεριμνά για την προμήθεια των υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων και
συνεργάζεται με το Γραφείο Προμηθειών για την έγκαιρη προμήθεια τους. Παρακολουθεί
τους λογαριασμούς, τιμολόγια κ.λπ.
Τηρεί απογραφικά δελτία προόδου και κόστους των έργων και παρακολουθεί την
συμβατικότητα του κόστους με τις προβλέψεις των μελετών.
Προωθεί και επιλύει θέματα σχετικά με τα άτομα με ειδικές ανάγκες και φροντίζει για τη λήψη
όλων των αναγκαίων μέτρων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών
διευκολύνσεων για τα εμποδιζόμενα άτομα στους κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους και τα
δημοτικά κτίρια.
Μεριμνά για το χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και οχημάτων που
χρησιμοποιεί το Τμήμα και συνεργάζεται με το αρμόδιο Γραφείο για τη συντήρηση και
επισκευή λόγω τυχόν προβλημάτων από τη χρήση τους. Εκτελεί τις εργασίες συντήρησης και
επισκευής του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του Δήμου (μηχανήματα, εργαλεία,
οχήματα κ.λπ.). Σε περίπτωση βλαβών μεριμνά για την επισκευή, προγραμματίζοντας τα
συνεργεία επισκευής και συντήρησης.
Μεριμνά για την εγκατάσταση και αποξήλωση εξεδρών για τελετές, εκδηλώσεις κ.λπ. καθώς
και για το σημαιοστολισμό της πόλης.
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών
Η ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση
ανελκυστήρων, καθώς και η χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών,
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α΄) και των σχετικών
κοινών υπουργικών αποφάσεων.
Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας φωτοβόλων, σωλήνων, φωτεινών
επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και ο έλεγχος της
λειτουργίας αυτών.
Ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των
αστικών και υπεραστικών γραμμών.
Η απαγόρευση της δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
Η παραλαβή των αποσυρόμενων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν
υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ.
Ο καθορισμός του εξωτερικού χρωματισμού των ΤΑΞΙ.
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ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον τομέα των μεταφορών.
Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
(β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και
εμπορευμάτων.
(γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και
λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
(δ) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, και
διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους.
(ε) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για
διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου
Καυσαερίων.
(στ) Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για
τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων.
(ζ) Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων.
Η ίδρυση ή βελτίωση εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων σκύλων.

Ενημέρωση: Ιούνιος 2013
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