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Θέμα : Λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ). 
 

Με τις διατάξεις του Άρθρου 31 του Ν. 3013/ 2002 (ΦΕΚ 102/ τ. Α’/ 1 - 5 - 2002)
«Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» ( φωτοτυπία του οποίου
επισυνάπτεται ) συνιστώνται Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ) στις Περιφέρειες
και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. 
 
 

Α) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π. 
 

Στις Περιφέρειες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των
Ενιαίων  Νομαρχιακών  Αυτοδιοικήσεων,  τους  Δήμους  και  τις  Κοινότητες  συνιστώνται
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ( Κ.Ε.Π. ). Αποστολή των Κέντρων αυτών είναι η παροχή
διοικητικών πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή
της αίτησης  μέχρι  την έκδοση της  τελικής πράξης σε συνεργασία  με  τις  καθ’   ύλην
αρμόδιες υπηρεσίες. Ειδικότερα το Κ.Ε.Π. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 
α) Ενημέρωση
 

Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη
διεκπεραίωση  διοικητικών  υποθέσεων.  Τα  αναγκαία  πληροφοριακά  στοιχεία
αντλούνται από την κεντρική βάση δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με την οποία θα
συνδέονται όλα τα Κ.Ε.Π., αλλά και από τοπικές βάσεις δεδομένων, τις οποίες
μπορεί να διαμορφώσει κάθε επιμέρους Κ.Ε.Π.
 

 
β) Διεκπεραίωση υποθέσεων



 
 Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από

τις  υπηρεσίες  του  δημοσίου,  τα  στοιχεία  των οποίων καταχωρεί  σε  ειδικό
πρωτόκολλο.

 Διαθέτει  για  διευκόλυνσή  τους  έντυπα  αιτήσεων  κατά  το  Άρθρο  3
παράγραφος 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ( Ν. 2690/99 ).

 Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για
τη  διεκπεραίωση  της  υπόθεσης  απαιτούνται  δικαιολογητικά,  που  δεν
υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το Κ.Ε.Π. τα αναζητά και τα παραλαμβάνει
με  οποιοδήποτε  πρόσφορο  τρόπο  από  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες,  μετά  από
σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.

 Διαβιβάζει  πλήρεις  τους  φακέλους  των  υποθέσεων  των  πολιτών,  στην
αρμόδια  για  τη  διεκπεραίωσή  τους  υπηρεσία,  με  οποιοδήποτε  πρόσφορο
τρόπο. Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και πάλι
στο Κ.Ε.Π. υποβολής της αρχικής αίτησης, από το οποίο το παραλαμβάνει ο
πολίτης ή του αποστέλλεται από το συγκεκριμένο Κ.Ε.Π. στη διεύθυνση που
έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή επί αντικαταβολή. 

 
Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. και του κατά περίπτωση αρμόδιου

Υπουργού θα καθοριστούν οι διοικητικές διαδικασίες που θα διεκπεραιώνονται μέσω των
Κ.Ε.Π. σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 31 του Ν. 3013/
2002. 

 
γ) Άλλες  υπηρεσίες:
 
 Η επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων. 
 Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 Η χορήγηση παραβόλων, υπεύθυνων δηλώσεων κ.α.
 Η χορήγηση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας,  μέσω ηλεκτρονικής

διασύνδεσης με το σύστημα TAXIS. 
 
 

Β) ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.
 

 Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα των Ενιαίων
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και στους Ο.Τ.Α. α’  βαθμού με πληθυσμό
άνω των είκοσι χιλιάδων κατοίκων, συνιστάται Κ.Ε.Π. σε επίπεδο Διεύθυνσης το
οποίο θα αποτελείται από δύο Τμήματα. Το Τμήμα Επικοινωνίας με τους πολίτες
με τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες και το Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης. 
Στο Τμήμα  Εσωτερικής  Ανταπόκρισης  αποστέλλονται  από  τα  άλλα  Κ.Ε.Π.  οι
αιτήσεις των πολιτών, η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει  στις  αρμοδιότητες
του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού. Το Τμήμα προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες
για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες, παρακολουθεί με τη βοήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών εφοδιασμένων με κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα, τη διαδικασία
διεκπεραίωσης και την τήρηση των νομίμων χρονικών προθεσμιών, παραλαμβάνει
το  σχετικό  έγγραφο και  το  αποστέλλει  στο Κ.Ε.Π.  της  αρχικής  υποβολής της
αίτησης.  Επίσης  το  Τμήμα  τηρεί  τα  σχετικά  με  τη  διακίνηση  των  ανωτέρω
αναφερόμενων  αιτήσεων  πολιτών  στατιστικά  στοιχεία,  υποδέχεται  και
διαχειρίζεται  τα  παράπονα και  τις  προτάσεις  των  πολιτών  για  βελτιώσεις  των
διοικητικών διαδικασιών.
 
 



 Στις  Περιφέρειες,  το  Τμήμα  Επικοινωνίας  και  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  που
λειτουργεί βάσει των διατάξεων της παραγράφου 12 του Άρθρου 6 του Ν. 2503/
1997,  μετονομάζεται  σε  Κ.Ε.Π.  και  θα  λειτουργήσει  σε  επίπεδο  αυτοτελούς
Τμήματος  υπαγόμενο  στη  Γενική  Διεύθυνση  Περιφέρειας  και  με  αρμοδιότητες
αυτές που προβλέπονται και για τα δύο τμήματα των Κ.Ε.Π. των Ν.Α. Ο Γενικός
Διευθυντής  της Περιφέρειας  ασκεί  το  συντονισμό και  την εποπτεία  όλων των
Κ.Ε.Π.  που  λειτουργούν  στις  Νομαρχιακές  Αυτοδιοικήσεις  και  τους  Ο.Τ.Α.  α΄
βαθμού  των  γεωγραφικών  ορίων  της  Περιφέρειας  και  συνεργάζεται  με  το
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. σε όλα τα θέματα που αφορούν την προσπάθεια βελτίωσης των
σχέσεων της δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες. 

 
 Στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού με πληθυσμό από πέντε μέχρι είκοσι χιλιάδες κατοίκους

συνιστάται  Κ.Ε.Π.  σε  επίπεδο  Τμήματος,  με  αρμοδιότητες  αυτές  που
προβλέπονται και για τα δύο τμήματα των Κ.Ε.Π. των Ν.Α. Το Τμήμα υπάγεται
στη Διεύθυνση Διοίκησης ή στην ανάλογης αρμοδιότητας οργανική μονάδα όπου
δεν υφίσταται Διεύθυνση Διοίκησης. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται Διεύθυνση
ανάλογης αρμοδιότητας, το Κ.Ε.Π. λειτουργεί σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος
υπαγόμενο στο Δήμαρχο. 

 
 Στους  Ο.Τ.Α.  α’  βαθμού  με  πληθυσμό  κάτω  από  πέντε  χιλιάδες  κατοίκους

συνιστάται Κ.Ε.Π. σε επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου, υπαγόμενο στο Δήμαρχο ή
τον Πρόεδρο της Κοινότητας, με αρμοδιότητες αυτές που προβλέπονται και για
τα δύο Τμήματα των Κ.Ε.Π. των Ν.Α. και των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με πληθυσμό
άνω των είκοσι χιλιάδων ( 20.000 ) κατοίκων. 

 
 
Γ) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
 
Προκειμένου  να  λειτουργήσουν  τα  Κ.Ε.Π.  στους  αντίστοιχους  Ο.Τ.Α.  α΄  και  β΄

βαθμού,  απαιτούνται  σχετικές  αποφάσεις  του  Νομαρχιακού,  Δημοτικού  ή  Κοινοτικού
Συμβουλίου  (  αποστέλλεται  υπόδειγμα  ).  Για  την  υλοποίηση  του  προγράμματος
λειτουργίας των Κ.Ε.Π., θα ακολουθηθεί η διαδικασία που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη
κατηγορία. Για το σκοπό αυτό διακρίνουμε τα Κ.Ε.Π. στις εξής κατηγορίες:
 
 
 

        Κ.Ε.Π. Δήμων με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους
 
 

Α΄ ΦΑΣΗ
Μίσθωση χώρου στέγασης Κ.Ε.Π.
Μελέτη - αναπροσαρμογή - έργα

 
1. Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την αναγκαιότητα μίσθωσης

χώρου στέγασης του Κ.Ε.Π. 
2. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής ( για τους Δήμους ) σχετικά με τους όρους

διακήρυξης δημοπρασίας για το χώρο εγκατάστασης του Κ.Ε.Π., στην περίπτωση
που θα ενοικιασθεί νέος χώρος (αποστέλλεται υπόδειγμα). 

3. Σύμφωνη  γνώμη  της  οικείας  Περιφέρειας  για  την  καταλληλότητα  του  χώρου
(συνεννόηση με το σύνδεσμο της Περιφέρειας). 

4. Μελέτη αναπροσαρμογής του χώρου, από την τεχνική υπηρεσία του Ο.Τ.Α. ή
όπου δεν υπάρχει,  από την οικεία Τ.Υ.Δ.Κ.,  με  βάση τις   μελέτες  που έχουν



προταθεί  από  το  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  (για  πληροφορίες,  αρχιτέκτονα  κ.  Γ.
Κυριακόπουλο, τηλ. 07210 - 21.871). 

5. Το ποσό στο οποίο ανέρχεται το μίσθωμα του Κ.Ε.Π. μέχρι το τέλος του 2002
(εφόσον έχει μισθωθεί ο χώρος), καθώς και το κόστος των οικοδομικών εργασιών
που απαιτούνται  για  την  κατάλληλη  διαμόρφωσή του,  γνωστοποιούνται  στην
Περιφέρεια, μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου, προκειμένου να εγκριθεί η σχετική
εκταμίευση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ( Κ.Α.Π. ). 

6. Ανάθεση των οικοδομικών εργασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με
την πλέον ευέλικτη διαδικασία. 

7. Όταν  ολοκληρωθούν  οι  προαναφερόμενες  εργασίες,  ενημερώνεται  το
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,  μέσω του συνδέσμου της Περιφέρειας,  για να ακολουθήσουν οι
επόμενες φάσεις του προγράμματος. 

 
Β΄ ΦΑΣΗ

Έπιπλα – Εξοπλισμός - Λογισμικό Εφαρμογών
 

Το κόστος της αναγκαίας επίπλωσης των Κ.Ε.Π., του διακριτικού τους σήματος,
καθώς και του λοιπού εξοπλισμού (υπολογιστές,  fax, φωτοτυπικά, τηλεφωνικά κέντρα,
κλιματιστικά  ),  θα καλυφθεί  από  το  πρόγραμμα « Κοινωνία  της  Πληροφορίας  ».  Το
κόστος του λογισμικού εφαρμογών θα καλυφθεί από το πρόγραμμα « Πολιτεία ».
 

 
Γ΄ ΦΑΣΗ

Προσωπικό
 

Εκτός  από  τους  μονίμους  υπαλλήλους  που  θα  διαθέσει  κάθε  Ο.Τ.Α.,  θα
απασχοληθούν  με  ανάθεση  έργου  τέσσερα  (  4  )  άτομα,  μέχρι  το  τέλος  του  2003,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 6 του Ν. 2527/1997. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να
είναι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και εφόσον δεν υπάρχουν, μπορεί να είναι ΔΕ κατηγορίας, με
απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση να έχουν γνώσεις χειρισμού Η/Υ.

Οι  δαπάνες  μισθοδοσίας  των  συμβασιούχων  έργου,  θα  καλυφθούν  από  το
πρόγραμμα « Κοινωνία της Πληροφορίας » και τους Κ.Α.Π.

Η τοποθέτηση του μόνιμου προσωπικού στα Κ.Ε.Π.  και  η  ανάθεση έργου σε
τέσσερα ( 4 ) άτομα θα γίνει  άμεσα, προκειμένου να λειτουργήσουν όσο το δυνατό
συντομότερα.

Σημειώνεται ότι μετά από συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. έχει υποβληθεί αίτημα
για έγκριση της πρόσληψης των ατόμων, που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης
έργου και των οποίων η κατανομή στα επιμέρους Κ.Ε.Π. θα γίνει από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Για  την  πρόσληψη  του  προσωπικού,  που  αναφέρεται  στις  διατάξεις  των
παραγράφων 11 και 12 του Άρθρου 31 του  Νόμου 3013/ 2002, θα δοθούν νεώτερες
οδηγίες.
 

Δ΄ ΦΑΣΗ
Τεχνικά Δελτία

 
Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες που αφορούν τον εξοπλισμό των Κ.Ε.Π.

και τη μισθοδοσία των τεσσάρων ( 4 ) ατόμων που θα προσληφθούν με ανάθεση έργου,
απαιτείται η σύνταξη σχετικού τεχνικού δελτίου. Σχέδιο του δελτίου αυτού θα συνταχθεί
από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., σε συνεργασία με την « Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. » και θα
αποσταλεί  στους  Ο.Τ.Α.  που  συμμετέχουν  στο  πρόγραμμα  για  συμπλήρωση  και
υπογραφή.

 



Ε΄ ΦΑΣΗ
Ένταξη διοικητικών διαδικασιών για διεκπεραίωση μέσω Κ.Ε.Π. 

 
Από τη Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας της Γενικής

Γραμματείας  Δημόσιας  Διοίκησης,  του  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  έχουν  καταγραφεί  σε  ψηφιακή
μορφή  περίπου  χίλιες  (1000)  κρίσιμες  διοικητικές  διαδικασίες,  που  αφορούν  την
εξυπηρέτηση πολλών κατηγοριών πολιτών, από Δήμους, Ν.Α., Περιφέρειες, Υπουργεία,
Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης κ.τ.λ. Ο αριθμός τους θα αυξάνεται σταδιακά, ενώ
επίσης  θα  επικαιροποιούνται  τα  επιμέρους  πληροφοριακά  τους  στοιχεία,  όταν  αυτό
κρίνεται απαραίτητο.  Η αναλυτική καταγραφή περιλαμβάνει: τον τίτλο της διοικητικής
διαδικασίας, την αρμόδια υπηρεσία διεκπεραίωσης, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, την ακολουθούμενη ροή εργασίας, τον καθορισμένο χρόνο
περάτωσης της διαδικασίας διεκπεραίωσης, το ενδεχόμενο κόστος, το χρησιμοποιούμενο
έντυπο αίτησης κ.α. 

Για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν στα Κ.Ε.Π.,  έχουν
επιλεγεί - με κριτήριο την ευρύτητα της χρήσης τους από τους πολίτες - τριακόσιες (300)
περίπου από τις ανωτέρω αναφερόμενες διοικητικές διαδικασίες  και έχουν ανασχεδιασθεί
τα έντυπα των αιτήσεων τους. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. και των
κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, θα καθοριστεί ότι αυτές οι διοικητικές διαδικασίες
με τα αντίστοιχα έντυπά τους θα διεκπεραιώνονται μέσω των Κ.Ε.Π., όπως προβλέπεται
στην παράγραφο 1 του Άρθρου 31 του Ν. 3013/ 2002. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να
καθορίζονται και νέες διοικητικές διαδικασίες οι οποίες θα διεκπεραιώνονται μέσω Κ.Ε.Π.

Οι παραπάνω χίλιες (1000) διοικητικές διαδικασίες καθώς και οι τριακόσιες (300)
με  τα  αντίστοιχα  έντυπα  αιτήσεών  θα  δομηθούν  σε  ειδική  βάση  πληροφοριακών
δεδομένων, η οποία θα είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας ( site ) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
στο διαδίκτυο ( internet ) στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.gspa.gr. 

ΣΤ΄ ΦΑΣΗ
Απόφαση έναρξης λειτουργίας Κ.Ε.Π.

 
Όταν  ολοκληρωθούν  οι  προαναφερόμενες  φάσεις,  ενημερώνεται  το

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,  μέσω  του  συνδέσμου  της  Περιφέρειας,  προκειμένου  να  εκδοθεί  η
απόφαση έναρξης της λειτουργίας του συγκεκριμένου Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 7 του Άρθρου 31 του Ν. 3013/ 2002.
 
 
 
 

        Κ.Ε.Π. Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού με πληθυσμό κάτω από 10.000 κατοίκους
 
 

Α΄ ΦΑΣΗ  
Μίσθωση Κ.Ε.Π.

Μελέτη - αναπροσαρμογή - έργα
 

1. Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την αναγκαιότητα μίσθωσης
χώρου στέγασης του Κ.Ε.Π. 

2. Απόφαση  Δημαρχιακής  Επιτροπής,  σχετικά  με  τους  όρους  διακήρυξης
δημοπρασίας για το  χώρο εγκατάστασης  του Κ.Ε.Π.,  στην περίπτωση που θα
ενοικιασθεί νέος χώρος (αποστέλλεται υπόδειγμα). 

3. Σύμφωνη  γνώμη  της  οικείας  Περιφέρειας  για  την  καταλληλότητα  του  χώρου
(συνεννόηση με το σύνδεσμο της Περιφέρειας). 

http://www.gspa.gr/


4. Μελέτη αναπροσαρμογής του χώρου, από την τεχνική υπηρεσία του Ο.Τ.Α. ή
όπου δεν υπάρχει,  από την οικεία Τ.Υ.Δ.Κ.,  με  βάση τις   μελέτες  που έχουν
προταθεί από ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ( για πληροφορίες, αρχιτέκτονα κ. Γ. Κυριακόπουλο,
τηλ. 07210 - 21871). 

5. Το ποσό στο οποίο ανέρχεται το μίσθωμα του Κ.Ε.Π. μέχρι το τέλος του 2002
(εφόσον έχει μισθωθεί ο χώρος), καθώς και το κόστος των οικοδομικών εργασιών
που απαιτούνται  για  την  κατάλληλη  διαμόρφωσή του,  γνωστοποιούνται  στην
Περιφέρεια, μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου, προκειμένου να εγκριθεί η σχετική
εκταμίευση από τους Κ.Α.Π. 

6. Ανάθεση των οικοδομικών εργασιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με
την πλέον ευέλικτη διαδικασία. 

7. Όταν  ολοκληρωθούν  οι  προαναφερόμενες  εργασίες,  ενημερώνεται  το
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,  μέσω του συνδέσμου της Περιφέρειας,  για να ακολουθήσουν οι
επόμενες φάσεις του προγράμματος. 

 
Β΄ ΦΑΣΗ

Έπιπλα - εξοπλισμός - Λογισμικό Εφαρμογών
 

Η επίπλωση και οι αναγκαίοι υπολογιστές θα καλυφθούν από το πρόγραμμα «
ΑΡΙΑΔΝΗ », το δε λογισμικό εφαρμογών θα καλυφθεί από το πρόγραμμα « Πολιτεία »

Η  προμήθεια  του  συμπληρωματικού  εξοπλισμού   (τηλεφωνικό  κέντρο,
φωτοτυπικό, fax, κλιματιστικό, καθώς και το σήμα του Κ.Ε.Π.), θα γίνει από τους ίδιους
τους Ο.Τ.Α., εφόσον αυτοί είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν τα Κ.Ε.Π., μέχρι  το τέλος
Ιουνίου  2002.  Οι  προδιαγραφές για  κάθε  είδος,  καθώς και  το  κόστος  στο  οποίο  θα
ανέρχεται αυτό, θα καθορισθεί από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

Η συνολική δαπάνη για τον συμπληρωματικό εξοπλισμό θα καλυφθεί από τους
Κ.Α.Π.

Οι Ο.Τ.Α. που θα ετοιμάσουν τα Κ.Ε.Π. μετά τον Ιούνιο 2002, θα προμηθευτούν
το συμπληρωματικό  εξοπλισμό,  ύστερα από κεντρικό διαγωνισμό που θα διεξάγει  το
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
 

Γ΄ ΦΑΣΗ
Προσωπικό

 
Εκτός  από  τους  μονίμους  υπαλλήλους  που  θα  διαθέσει  κάθε  Ο.Τ.Α.,  θα

απασχοληθούν με ανάθεση έργου δύο (2) άτομα, μέχρι το τέλος του 2003, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του  άρθρου 6  του Ν.  2527/  1997.  Τα  άτομα  αυτά  θα  πρέπει  να  είναι
κατηγορίας  ΠΕ  ή  ΤΕ  και  εφόσον  δεν  υπάρχουν,  μπορεί  να  είναι  ΔΕ  κατηγορίας,  με
απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση να έχουν γνώσεις χειρισμού Η/ Υ.

Οι  δαπάνες  μισθοδοσίας  των  συμβασιούχων  έργου  θα  καλυφθούν  από  το
πρόγραμμα « Κοινωνία της Πληροφορίας » και τους Κ.Α.Π.

Η τοποθέτηση του μόνιμου προσωπικού στα Κ.Ε.Π. και η ανάθεση έργου σε δύο
(2) άτομα θα γίνει άμεσα, προκειμένου να λειτουργήσουν όσο το δυνατό συντομότερα.

Σημειώνεται ότι μετά από συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. έχει υποβληθεί αίτημα
για έγκριση της πρόσληψης των ατόμων, που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης
έργου και των οποίων η κατανομή στα επιμέρους Κ.Ε.Π. θα γίνει από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  

 
 
Για  την  πρόσληψη  του  προσωπικού,  που  αναφέρεται  στις  διατάξεις  των

παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 31 του Ν. 3013/ 02, θα δοθούν νεώτερες οδηγίες.
 
 



Δ΄ ΦΑΣΗ
 Ένταξη διοικητικών διαδικασιών για διεκπεραίωση μέσω Κ.Ε.Π. 

 
Η  διαδικασία  είναι  όμοια  με  αυτή  που  περιγράφεται  στην  αντίστοιχη  φάση  της
προηγούμενης κατηγορίας Ο.Τ.Α.
 

Ε΄ ΦΑΣΗ
Απόφαση έναρξης λειτουργίας Κ.Ε.Π.

 
Όταν  ολοκληρωθούν  οι  προαναφερόμενες  φάσεις,  ενημερώνεται  το

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,  μέσω  του  συνδέσμου  της  Περιφέρειας,  προκειμένου  να  εκδοθεί  η
απόφαση έναρξης της λειτουργίας του συγκεκριμένου Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 7 του Άρθρου 31 του Ν. 3013/ 2002.

 
 
 
 

        Κ.Ε.Π. Ο.Τ.Α. « ΑΣΤΕΡΙΑ »
 
 

Τα « Γραφεία Εξυπηρέτησης του Πολίτη », που λειτουργούν στους Ο.Τ.Α., στα
πλαίσια του προγράμματος « ΑΣΤΕΡΙΑΣ »,  μετατρέπονται  σε Κ.Ε.Π.  σύμφωνα με τις
διατάξεις του Άρθρου 31 του Ν. 3013/ 2002 και φέρουν στο εξωτερικό τους το σήμα
που θα έχουν όλα τα Κ.Ε.Π.

Ο χώρος που θα λειτουργεί το Κ.Ε.Π. μπορεί να είναι ο ίδιος, όπου λειτουργεί
σήμερα  το  Γραφείο  Εξυπηρέτησης  του  Πολίτη  ή  εφόσον  αυτός  δεν  επαρκεί,  να
αναζητηθεί νέος. 

Οι  διαδικασίες  που  θα  ακολουθηθούν  είναι  όμοιες  με  τις  προαναφερόμενες,
ανάλογα αν πρόκειται για Ο.Τ.Α. με πληθυσμό πάνω ή κάτω των 10.000 κατοίκων.

Για τα Κ.Ε.Π. των εν λόγω Ο.Τ.Α., όπου απασχολείται ήδη ένα άτομο, θα γίνει
ανάθεση έργου σε ένα ( 1 ) άτομο επιπλέον για τους μικρούς Ο.Τ.Α. και σε τρία ( 3 )
άτομα ακόμη για τους μεγάλους Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους στα Γραφεία Εξυπηρέτησης του Πολίτη
θα ακολουθήσει ειδική εγκύκλιος.

Σημειώνεται ότι μετά από συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. έχει υποβληθεί αίτημα
για έγκριση της πρόσληψης των ατόμων, που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης
έργου και των οποίων η κατανομή στα επιμέρους Κ.Ε.Π. θα γίνει από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Η βάση δεδομένων του « ΑΣΤΕΡΙΑ » θα αντικατασταθεί με τη βάση δεδομένων
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,  όπου θα περιέχονται οι  διαδικασίες που θα διεκπεραιώνονται μέσω
Κ.Ε.Π.
 
 
 
 
 
 
 

 
        Κ.Ε.Π. Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 
 



Τα  Κ.Ε.Π.  των  Ν.Α.  θα  πρέπει  να  λειτουργούν  στο  ίδιο  κτίριο  με  τις  λοιπές
υπηρεσίες της Ν.Α., προκειμένου να υπάρχει άμεση επικοινωνία με αυτές και επίλυση
τυχόν αναφυομένων προβλημάτων, δεδομένου ότι η αρμοδιότητα για τη διεκπεραίωση
των περισσότερων διοικητικών διαδικασιών ανήκει στις υπηρεσίες της  Ν.Α.

Ο χώρος των Κ.Ε.Π. θα πρέπει να βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου, ώστε να
είναι ευκολότερη η πρόσβαση, ιδιαίτερα από άτομα με ειδικές ανάγκες.

Σε περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, μπορεί να αναζητηθεί  κατάλληλος χώρος
εκτός Ν.Α.

Εάν απαιτούνται οικοδομικές εργασίες για την αναπροσαρμογή του χώρου, αυτές
θα  πρέπει  να  ακολουθήσουν  την  λογική  των  μελετών  που  έχουν  προταθεί  από  το
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  για  τους  μεγάλους  Δήμους.  Προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  η  σχετική
ομοιομορφία των χώρων στέγασης των Κ.Ε.Π. των Ν.Α., παρακαλούμε τα τελικά σχέδια
διαμόρφωσης των χώρων να αποσταλούν στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και πιο συγκεκριμένα στον
αρχιτέκτονα κ. Κυριακόπουλο ( τηλ. 07210 - 21871 ). 

Σε κάθε Ν.Α. θα διατεθεί ποσό 59.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος
των  οικοδομικών  εργασιών  και  της  μίσθωσης  ακινήτου,  εφόσον  απαιτηθεί
(χρηματοδότηση από τα αναπτυξιακά έργα των Ν.Α.).

Εξοπλισμός – Λογισμικό Εφαρμογών:
Α) Ηλεκτρονικός εξοπλισμός:
1. Οι  39  N.A.,  στις  οποίες  λειτουργούν  Κέντρα  Πληροφόρησης  Πολιτών,  θα

προμηθευτούν συμπληρωματικό εξοπλισμό από το πρόγραμμα «Αριάδνη». 
2. Οι  υπόλοιπες  15  Ν.Α.  θα  προμηθευτούν  μέρος  του  εξοπλισμού  από  κεντρικό

διαγωνισμό τον οποίο  έχει  ολοκληρώσει  το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  και  συμπληρωματικό
εξοπλισμό από το πρόγραμμα «Αριάδνη».  

3. Το λογισμικό εφαρμογών διαχείρισης των λειτουργιών του Κ.Ε.Π. ( ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο,  παρακολούθηση  της  υπόθεσης  του  πολίτη,  έκδοση  στατιστικών
στοιχείων ) θα καλυφθεί από το πρόγραμμα « Πολιτεία ». 

Β) Επίπλωση.
    Οι απαιτούμενες δαπάνες για την επίπλωση των Κ.Ε.Π. των Ν.Α. θα καλυφθούν
από το πρόγραμμα «Αριάδνη».

Η  τοποθέτηση  των  προϊόντων  (ένταξη  των  διοικητικών  διαδικασιών,  που  θα
διεκπεραιώνονται  μέσω  των  Κ.Ε.Π.  των  Ν.Α.),  θα  γίνεται  με  τον  τρόπο  που
περιγράφεται στην Ε΄ Φάση της πορείας υλοποίησης του έργου, που αφορά τους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους. 

Όλες οι Ν.Α. θα συνάψουν συμβάσεις ανάθεσης έργου με τέσσερα (4) άτομα (βλ.
ανωτέρω  σχετική  διαδικασία  Ο.Τ.Α.).  Η  σχετική  δαπάνη  θα  καλυφθεί  από  το
πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Ειδικά για τις Νομαρχίες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λόγω της ιδιομορφίας τους,
εξαιτίας  του  μεγάλου  αριθμού  πολιτών  που  εξυπηρετούν  και  του  μεγέθους  του
γεωγραφικού χώρου της αρμοδιότητάς τους, θα υπάρξει εξειδικευμένο πρόγραμμα
ύστερα από συνεργασία του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με τις δύο Ν.Α. 

Όταν  ολοκληρωθούν  οι  προαναφερόμενες  διαδικασίες,  ενημερώνεται  το
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,  μέσω  του  συνδέσμου  της  Περιφέρειας,  προκειμένου  να  εκδοθεί  η
απόφαση έναρξης της λειτουργίας του συγκεκριμένου Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 7 του Άρθρου 31 του Ν. 3013/ 2002.

 
 
 

 
        Κ.Ε.Π. Περιφερειών

 
 



Όλες  οι  Περιφέρειες  θα  προμηθευτούν  μέρος  του  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  από
κεντρικό  διαγωνισμό  που  έχει  ολοκληρώσει  το  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  και  συμπληρωματικό
εξοπλισμό από το πρόγραμμα «Πολιτεία».

Για  κάθε  Περιφέρεια  προβλέπεται  ποσό  60.000  ευρώ  για  κάλυψη  δαπανών
διαμόρφωσης χώρου και 15.000 ευρώ για αγορά εξοπλισμού γραφείων. Τα ποσά αυτά θα
διατεθούν από τα οικεία Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης ( Π.Τ.Α. ). Σε περίπτωση που
δεν  επαρκούν  οι  πόροι  των  Π.Τ.Α.,  οι  ανωτέρω  δαπάνες  θα  καλυφθούν  από  το
πρόγραμμα «Πολιτεία».

Η  τοποθέτηση  των  προϊόντων  (ένταξη  των  διοικητικών  διαδικασιών,  που  θα
διεκπεραιώνονται μέσω των Κ.Ε.Π. των Ν.Α.), θα γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται
στην Ε΄ Φάση της πορείας υλοποίησης του έργου, που αφορά τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με
πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους.

Όταν  ολοκληρωθούν  οι  σχετικές  διαδικασίες,  ενημερώνεται  το  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,
προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση έναρξης της λειτουργίας του συγκεκριμένου Κ.Ε.Π.,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του Άρθρου 31 του Ν. 3013/ 2002.
 

Επειδή  θα  λειτουργεί  στο  γραφείο  Υφυπουργού  ΕΣ.Δ.Δ.Α.  κ.  Σταύρου
Μπένου, ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης του προγράμματος για τη
λειτουργία  των  Κ.Ε.Π.,  θα  πρέπει  οι  Ο.Τ.Α.  α΄  και  β΄  βαθμού  να
ενημερώνουν  άμεσα το σύνδεσμο της Περιφέρειας για τη φάση στην οποία
βρίσκεται  η  πορεία  υλοποίησης  της  λειτουργίας  του  Κ.Ε.Π.  της
αρμοδιότητάς τους, ούτως ώστε να συντονίζεται το όλο έργο και να τεθούν
σε λειτουργία όσο το δυνατό περισσότερα Κ.Ε.Π. σε σύντομο χρόνο. 

 
Οι σύνδεσμοι των Περιφερειών θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα παραπάνω στοιχεία

στο  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.,  κάθε  εβδομάδα,  προκειμένου  να  ενημερώνεται  συνολικά  η  βάση
παρακολούθησης του προγράμματος.
 
 

Δ) ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
 
Για τη λειτουργία του Κ.Ε.Π. πρέπει να γίνουν άμεσα οι παρακάτω ενέργειες:
 

 Σύσταση πάγιας προκαταβολής. 
Δεδομένου ότι στις αρμοδιότητες του Κ.Ε.Π. προβλέπεται η πώληση παραβόλων,

πρέπει να οριστεί αρμόδιος υπάλληλος και να αποσταλεί  σχετικό  έγγραφο προς την
αρμόδια  κατά  περίπτωση  ΔΟΥ  στην  οποία  υπάγεται  ο  κάθε  φορέας,  για  έγκριση
χορήγησης πάγιας προκαταβολής για την πώληση παραβόλων. Το ύψος του ποσού για
την προμήθεια παραβόλων συναρτάται με τις κατά περίπτωση ανάγκες του Κέντρου. Στο
Κ.Ε.Π. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. το ύψος της πάγιας προκαταβολής ανέρχεται σε 1.000.000 δρχ.
(αποστέλλονται αντίστοιχα έγγραφα της υπηρεσίας μας).

 
 Υπεύθυνες Δηλώσεις. 

Το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/ 86, δεν πωλείται
πλέον. Τα Κ.Ε.Π. όπως και όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, οφείλουν να αναπαράγουν σε
φωτοτυπίες  το  έντυπο  αυτό  και  να  το  διαθέτουν  στους  πολίτες  όταν  το  ζητούν
(αποστέλλεται αντίγραφο).
 

 Σύνδεση με το TAXIS 
Προκειμένου  να  έχει  το  Κ.Ε.Π.  τη  δυνατότητα  να  λαμβάνει  φορολογική

ενημερότητα  μέσω  του  συστήματος  TAXIS θα  πρέπει  να  υποβληθεί  σχετική  αίτηση
πιστοποίησης  στη  Γενική  Γραμματεία  Πληροφοριακών  Συστημάτων  του  Υπουργείου



Οικονομίας και Οικονομικών ώστε το Κ.Ε.Π. να λαμβάνει τη φορολογική ενημερότητα
των  πολιτών  με  τηλεομοιοτυπία.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  μπορείτε  να
επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 4803133 ( αποστέλλεται σχετικό έντυπο αίτησης ).
 

 Εξουσιοδότηση  υπαλλήλων  για  την  επικύρωση  αντιγράφων  και
θεώρηση γνησίου υπογραφής 
Η επικύρωση αντιγράφων  και  η  βεβαίωση  του  γνησίου  της  υπογραφής  είναι

υπηρεσίες που θα παρέχει το Κ.Ε.Π.. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν
σχετικά τουλάχιστον δύο μόνιμοι υπάλληλοι που θα απασχολούνται στο Κέντρο.
 

 Προμήθεια σφραγίδων 
Για  τις  προαναφερόμενες  διοικητικές  πράξεις,  είναι  απαραίτητη  η  έκδοση  και

προμήθεια  σφραγίδων του  κατά  περίπτωση  φορέα  (αποστέλλονται  αντίστοιχα
υποδείγματα σφραγίδων του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.).
 
 

Ε) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι:
 Η διαχείριση  της  καθημερινής  εργασίας  θα  γίνεται  ηλεκτρονικά.  Συγκεκριμένα

έχουν  συνταχθεί   σε  κεντρικό  επίπεδο  τεχνικές  προδιαγραφές  για  λειτουργία
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, ηλεκτρονικής διαχείρισης της « υπόθεσης- φακέλου
του  πολίτη  »  καθώς  και  έκδοσης  στατιστικών.  Ήδη  υλοποιείται  το  σχετικό
λογισμικό πακέτο, το οποίο θα είναι έτοιμο να διατεθεί σε ειδική συσκευασία ( CD
και τεχνικά εγχειρίδια ) σε κάθε Κ.Ε.Π. στις αρχές Ιουνίου. 

 Στις παραγράφους 11 και 12 του Άρθρου 31 του Ν. 3013/ 2002, προβλέπεται η
προαιρετική  θητεία πτυχιούχων  Α.Ε.Ι.  και  Τ.Ε.Ι.  στα  Κ.Ε.Π.  Πρόθεση  του
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. αποτελεί η πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού πτυχιούχων για την
αποτελεσματική λειτουργία των Κ.Ε.Π. 
Με  επόμενη  εγκύκλιο  θα  ενημερωθείτε  για  τη  χρηματοδότηση  και  τις
λεπτομέρειες αυτής της διαδικασίας.  

 Τα Κ.Ε.Π. θα λειτουργούν από τις 08.00 π.μ. έως 20.00 μ.μ.,  με δύο βάρδιες
(08.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. και 14.00 μ.μ. έως 20.00 μ.μ.) καθώς και το Σάββατο
έως τις  14.00 μ.μ.,  εφόσον επαρκεί  το προσωπικό τους για  το ωράριο  αυτό.
Διαφορετικά  θα  ακολουθούν  το  ωράριο  της  διοικητικής  μονάδας  στην  οποία
ανήκουν. 

 Για όλο το προσωπικό των Κ.Ε.Π. θα ακολουθήσει  σεμινάριο μιας εβδομάδας, με
εξειδίκευση  πάνω  στη  βάση  δεδομένων  με  τις  διαδικασίες  που  θα
διεκπεραιώνονται  μέσω  των  Κ.Ε.Π.,  καθώς  και  στο  λογισμικό  εφαρμογών
διαχείρισης της καθημερινής εργασίας. Για τους μόνιμους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π.
που δεν  γνωρίζουν  χρήση Η/  Υ,  θα  γίνουν  ειδικά  εκπαιδευτικά  προγράμματα
πάνω στο αντικείμενο αυτό. 

 Αποστέλλεται  συνημμένα  πίνακας  με  τους  υπεύθυνους  υπαλλήλους  των
Περιφερειών ( σύνδεσμοι ), με τους οποίους θα επικοινωνούν οι Ο.Τ.Α.  α΄ και β’
βαθμού για την υλοποίηση του προγράμματος. 
 

 
 
 

 
Πληροφορίες σχετικά με :



- γενικά θέματα της εγκυκλίου: κα Ουρ. Σίδερη, τηλ. 010/ 3393629, κα Ελπ. Ηλία,
τηλ. 010/3393684, Fax: 010/3393606, E-mail: benos@otenet.gr
-  θέματα αρμοδιοτήτων ΚΕΠ:  κα Θ. Φωτεινοπούλου,  τηλ.  010/  3393121,  ,  κ.  Π.
Κρομμύδα, τηλ. 010/ 3393108, κ. Π. Νταή, τηλ. 010/ 3393104.
- θέματα Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. και προσλήψεων: κα Αν.
Μαρκάκη,  τηλ.  010/  3220152,,  κα  Αυρηλιώνη,  τηλ.  010/  3213760  κα  Α.
Διαμαντοπούλου, τηλ. 010/ 3226195
-  τον  ηλεκτρονικό  εξοπλισμό,  το  λογισμικό  εφαρμογών  και  τη  λειτουργία  του
Κεντρικού Portal: κ. Λ. Παλάικος, τηλ. 010/ 3393212, 3393221.
- τη βάση δεδομένων με τις διοικητικές διαδικασίες και τα έντυπα των αιτήσεων καθώς
και το ωράριο: κ. Δ. Παπαδημητρόπουλος, τηλ. 010/ 3393161-3.
- τις  αρχιτεκτονικές μελέτες και εργασίες: κ. Γ. Κυριακόπουλος, τηλ. 07210 – 21871,
E-mail: kyrkal@otenet.gr
 

 
Συνημμένα: 
1) Νομοθετική ρύθμιση ( Άρθρο 31 του Ν. 3013/ 2002 ).
2) Άρθρο 6 του Ν. 2527/ 1997.
3) Σχέδια εγγράφων ως ανωτέρω.
 
 
 

Ο Υπουργός
 

Κώστας Σκανδαλίδης
 
 
Κοινοποίηση:
1. Γενική Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων, Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Π. Χριστοφιλοπούλου, Πειραιώς 40, Τ.Κ. 101 82, Αθήνα
2. Ειδικό Γραμματέα Κοινωνίας της Πληροφορίας, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, Νίκης 5, Τ.Κ.
10180, Αθήνα
3. Ειδικό Γραμματέα Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., κ. Κ. Κόγια Πειραιώς 211 και Θράκης, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78.
4. Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη, Χατζηγιάννη Μέξη 5, Τ.Κ. 115 28, Αθήνα.
5. Α.Σ.Ε.Π., Αμερικής 5, Τ.Κ. 105 64, Αθήνα.
6. Όλα τα Υπουργεία /Διευθύνσεις Οργάνωσης
7.  Υπουργείο  Οικονομίας  και  Οικονομικών/  Προϊστάμενο   Ειδικής  Υπηρεσίας  Αρχή
Πληρωμής,  κ. Δ.Σουσούνη, Νίκης 5 - 7, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, Τ.Κ. 101. 80
8.  Προϊστάμενο  Διαχειριστικής  Αρχής  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας,  κ.  Θ.  Τσαπέλα,
Θεοφιλοπούλου 18 και Μεναίχμου, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Τ.Κ. 117. 43 
9.  Διευθύνοντα  Σύμβουλο  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  κ.  Σ.  Παναγιωτόπουλο,
Θεοφιλοπούλου 18 και Μεναίχμου, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Τ.Κ. 117. 43
10. Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Φιλελλήνων και Ψύλλα 2, Τ.Κ. 105. 57, Αθήνα.
11. Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Ν.Α. Ελλάδας.
     Ν.Α. Δωδεκανήσου, Διοικητήριο, Ρόδος, Τ.Κ. 85. 100.
12. Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α., Καρόλου 24, Αθήνα, Τ.Κ. 104. 37.
 
 
Εσωτερική Διανομή:



 
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφεία Υφυπουργών
- Γραφεία Γενικών Γραμματέων κ.κ. Γ. Νικητιάδη, Β. Βαλασσόπουλου
- Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού
- Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης 
  και Διαδικασιών
 



Επωνυμία: .......................................................................................................................................

............................................................................................................  Α.Φ.Μ.: ..............................

Ονομασία Υποκαταστήματος*: .....................................................................................................

Κωδικός Υποκαταστήματος*: .......................................................................................................

Οδός: ..................................................................................................................  Αριθμός: ..........

Πόλη: ..............................................................................................................  Τ.Κ.: ......................

Επώνυμο: ....................................................................  'Ονομα: ....................................................

Πατρώνυμο: ......................................................................................  Α.Φ.Μ.: ...............................

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: ...............................................................................

e-mail: ............................................................................................................

1) ......................................................................  3) .........................................................................

2) ......................................................................  4) .........................................................................

Προσοχή: Οι συσκευές FAX πρέπει να συνδέονται σε Ψηφιακή γραμμή ΟΤΕ και να έχουν

δυνατότητα Τονικού σήματος.

Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο

Διεύθυνση

Προϊστάμενος

Αριθμοί FAX (που θα πιστοποιηθούν)

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών

Κωδικός Υπηρεσίας: ..........................................

Ημερομηνία Παραλαβής: ..................................

Αριθμός Πρωτ.: ..................................................

Ο Προϊστάμενος

(Υπογραφή - Σφραγίδα)

*Συμπληρώνεται μόνο από πιστωτικά ιδρύματα.

ΥΠΟΔ ΕΙΓ ΜΑ  1β

Ταχ.θυρίδα:             τηλ.:4803133  fax:4802569                                     
e-mail: gsis@di.uoa.gr   http://www.gsis.gov.gr

Σ



 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

1. Στις  ενδείξεις  Επωνυμία   και  Α.Φ.Μ  γράψτε το όνομα του Υπουργείου και  της

Υπηρεσίας που θα πιστοποιηθεί και τον Α.Φ.Μ του ή την επωνυμία του Φορέα και

τον ΑΦΜ του. 

2. Στις  ενδείξεις  της  Διεύθυνσης  γράψτε  την  οδό,  αριθμό,  πόλη  και  Ταχυδρομικό

Κώδικα της Υπηρεσίας ή του Φορέα. 

3. Στις  ενδείξεις  με  τα  στοιχεία  του  Προϊστάμενου  γράψτε   το  ονοματεπώνυμο,

πατρώνυμο  και  Α.Φ.Μ του Προϊστάμενου,  υπεύθυνου  για  την  νόμιμη  χρήση της

υπηρεσίας ΑΦΕΝΕΤ. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1144/2000 ο Προϊστάμενος μπορεί να

αναθέτει σε υπάλληλο και τον αναπληρωτή του την χρήση του ΑΦΕΝΕΤ. Για τον

έλεγχο της χρήσης θα εκτυπώνεται αυτόματα στο πιστοποιημένο FAX εβδομαδιαία

αναλυτική αναφορά ( report ). 

Στην ένδειξη Τηλέφωνο Επικοινωνίας γράψτε τον αριθμό τηλεφώνου, με το οποίο

μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Η συμπλήρωση της ένδειξης e-mail είναι προαιρετική.

4. Στην ένδειξη  αριθμοί  FAX  γράψτε τους αριθμούς των συσκευών  FAX μέσω των

οποίων θα ζητούνται και θα λαμβάνονται οι βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας,

συμπεριλαμβανομένων και των κωδικών αυτόματης υπεραστικών κλήσης ( πχ 01-0,

031-0 κ.λ.π. ) 

 

 

Ταχυδρομήστε την αίτηση συμπληρωμένη στην Διεύθυνση :

ΑΦΕΝΕΤ Ταχ. Θυρίδα 30297, ΑΘΗΝΑ 10033

 

Θα λάβετε τις  επόμενες μέρες με  FAX βεβαίωση πιστοποίησης και  αναλυτικό  οδηγό

χρήσης του ΑΦΕΝΕΤ.

 

Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων της αίτησης

σας στο FAX: 48 02 569

Για πληροφορίες τηλεφωνείστε στο 48 03 133.

 

 

      



                   

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ……….. Αρ.Πρωτ.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ………….   
ΔΗΜΟΣ………………   
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ……………

 
Ταχ.Δ/νση:     
Ταχ.Κώδ.:          
Πληροφορίες :              
Τηλ:                
   Fax  :                     
 
 
 
 

      ΠΡΟΣ:
            Διεύθυνση Επιθεώρησης και Συντονισμού Δ.Ο.Υ………        

 
 
 
 
 
 
 ΘΕΜΑ:                      « Έγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής»
 
 
 
                       
 
 
Παρακαλούμε να εγκρίνετε – για τις  ανάγκες του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών – τη
χορήγηση  πάγιας  προκαταβολής  παραβόλων  δημοσίου,  συνολικού  ποσού  ……….€
(………….ΕΥΡΩ). Αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η ………….. 

     
 
 
 
 
 

              Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ /ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
 
 
 

  
 
 
 

       
 
 
 



 
 
 
 
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ……….. Αρ.Πρωτ.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ………….   
ΔΗΜΟΣ………………   
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ……………
 
Ταχ.Δ/νση:                             
Ταχ.Κώδ. :         
Πληροφορίες :                
Τηλ:                 
FAX:                

 
            

 
ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπευθύνων» 

 
 
 
 

            ΑΠΟΦΑΣΗ          

Έχοντας υπόψη:
 
1. 1.      Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3013/1-5-2002, (ΦΕΚ 102 / τ.Α΄),

για 
 « την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις»

 
2.  Τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών       

 
 

      
Αποφασίζουμε:
 

Ορίζουμε τους παρακάτω υπαλλήλους  τ…………., ως υπεύθυνους στο Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και  την επικύρωση
αντιγράφων των πολιτών.      

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ή  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
 
 
 



 
 
 
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ……….. Αρ.Πρωτ.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ………….   
ΔΗΜΟΣ………………   
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ……………

 
Ταχ.Δ/νση:     
Ταχ.Κώδ.:          
Πληροφορίες :              
Τηλ:                
   Fax  :                     
 
 
 
 

           ΠΡΟΣ:
                                    Δ.Ο.Υ………        

 
 
 
 
 
 
 

               ΘΕΜΑ: « Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για παραλαβή παραβόλων»
 
 
 
 
 
  Σας  γνωρίζουμε  ότι  εξουσιοδοτούμε  τ…………….,  υπάλληλο
με……… βαθμό του κλάδου ……………., για την παραλαβή παραβόλων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ /ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ……….. Αρ.Πρωτ.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ………….   
ΔΗΜΟΣ………………   
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ……………

 
Ταχ.Δ/νση:     
Ταχ.Κώδ.:          
Πληροφορίες :              
Τηλ:                
   Fax  :                     
 
 
 
 

            ΠΡΟΣ:
                                     Δ.Ο.Υ………        

 
 
 
 

         ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
 

Ο  υπογεγραμμένος………………..,  υπάλληλος  με  ………….βαθμό  του
κλάδου………..  παρέλαβα  από τη  Δ.Ο.Υ  παράβολα  Δημοσίου,  συνολικού  ποσού
………….€ (………….ΕΥΡΩ). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ                                                    Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ /ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  πρακτικό  της  ……………………  συνεδρίασης  του  Δημοτικού  ή  Κοινοτικού
Συμβουλίου ……………………….

 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών»
 

…………………….  σήμερα  ………………………………………………..,  ημέρα  της

εβδομάδας  …………………………  και  ώρα  ……………..  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του

……………………………… κτιρίου του Δήμου ή Κοινότητας …………………………., συνήλθε σε

τακτική  συνεδρίαση  το  Δημοτικό  ή  Κοινοτικό  Συμβούλιο,  ύστερα  από  έγγραφη  πρόσκληση  του

Προέδρου με ημερομηνία  …………………………..,  που δόθηκε  στον καθένα  Σύμβουλο χωριστά,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 94, 108 του Π.Δ/τος 410/95 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Κώδικα. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα (……..) μέλη παραβρέθηκαν τα

(………) ήτοι:

Παρόντες Απόντες

1)………………………… 1)…………………………….

2)………………………… 2)…………………………….

3)………………………… 3)…………………………….

4)………………………… 4)…………………………….

5)………………………… 5)…………………………….

6)………………………… 6)……………………………

7)…………………………

8)…………………………

9)…………………………

10)………………………..

11)……………………….

12)………………………..

13)……………………….

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα παρόντος και του Δημάρχου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πάρεδροι:

1)…………………………………………,  2)  ……………………………………..,  3)

…………………………………………, 4)…………………………………………

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν οι Πάρεδροι:

1)…………………………………………,  2)………………………………………,  3)

…………………………………………,  4)…………………………………………  αν  και  κλήθηκαν

νόμιμα.



Ο κ. Πρόεδρος σχετικά με το πιο πάνω θέμα εισηγήθηκε τα εξής:

Σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της  Πολιτικής

Προστασίας και λοιπές διατάξεις» πρόκειται στο Δήμο ή στην Κοινότητά μας να λειτουργήσει Κέντρο

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου υπαγόμενου στο Δήμαρχο ή στον

Πρόεδρο  της  Κοινότητας  ή  σε  επίπεδο  Τμήματος  υπαγόμενου  στη  Δ/νση  Διοίκησης  ή  όπου  δεν

υφίσταται  σε  επίπεδο  αυτοτελούς  Τμήματος  υπαγόμενου  απευθείας  στο  Δήμαρχο  ή  σε  επίπεδο

Διεύθυνσης η οποία θα απαρτίζεται από τα εξής δύο (2) Τμήματα:

Α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών, με αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές που περιγράφονται

στην παρ. 1 του προαναφερόμενου άρθρου και Νόμου και

Β) Τμήμα  Εσωτερικής  Ανταπόκρισης  στο  οποίο  αποστέλλονται  από  τα  ΚΕΠ  αιτήσεις

Πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας.

Το Τμήμα αυτό θα προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες

και γενικά θα εκτελεί τις αρμοδιότητες που λεπτομερώς αναγράφονται στην παρ. 2 περ. (β) του εν

λόγω άρθρου και Νόμου.

Η  στελέχωση  του  ΚΕΠ  (αυτοτελούς  Γραφείου,  Τμήματος  ή  αυτοτελούς  Γραφείου  ή

Διεύθυνσης)  θα  γίνει  με  το  υπάρχον  μόνιμο  ή  με  σύμβαση  Ιδιωτικού  Δικαίου  προσωπικό  που

αναφέρεται στο άρθρου 31 παρ. 11 και 12 του ανωτέρω Νόμου ή με αναθέσεις έργου μέχρι τέσσερα

(4) άτομα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθμ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ/2002 εγκύκλιο  της  Γενικής

Γραμματείας  Δημόσιας  Διοίκησης  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  Δημόσιας  Διοίκησης  και

Αποκέντρωσης..

Προϊστάμενοι του ΚΕΠ θα ορισθούν υπάλληλοι του Δήμου ή της Κοινότητας σύμφωνα με τα

ειδικότερα αναφερόμενα στην παρ. 13 του ανωτέρω άρθρου και Νόμου.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την  εισήγηση του κ.  Προέδρου, ύστερα από διαλογική

συζήτηση πρόταση και ψηφοφορία ομόφωνα

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 

Τη  λειτουργία  Κέντρου  Εξυπηρέτησης  Πολιτών  (ΚΕΠ)  στο  Δήμο  ή  την  Κοινότητα

……………………….. σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην εισήγηση του Προέδρου.

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό ………………………………………

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

 

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

 

……………………………… ……………………………

……………………………

……………………………

……………………………



……………………………

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                       
ΔΗΜΟΣ ………..
 
 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΠ ………..
(Π.Δ. 270/81, Άρθρο 254 του Π.Δ. 410/95)

 
 
ΑΡΘΡΟ 1  Ο    
 
Ο Δήμαρχος  προκηρύσσει  φανερή και  προφορική μειοδοτική  δημοπρασία  για  την
μίσθωση ακινήτου προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες του ΚΕΠ ……..
 
ΑΡΘΡΟ 2  Ο   
 
Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων των οδών του Δήμου
………. και να έχει ωφέλιμη επιφάνεια από  …..m2 έως……m2.
 
ΑΡΘΡΟ 3  Ο      

 
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε (….) έτη, και αρχίζει από την ημερομηνία
υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία
παρέλευσης του χρόνου μίσθωσης.
 
ΑΡΘΡΟ 4  Ο   
 
Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα γίνει στο
Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής σε ημέρα και ώρα που
θα καθοριστεί από τον Δήμαρχο ο οποίος θα καλέσει επί αποδείξει να λάβουν
μέρος  μόνον  εκείνοι  των  οποίων  τα  ακίνητα  κρίθηκαν  κατάλληλα  από  την
επιτροπή.
 
ΑΡΘΡΟ 5  Ο    
 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσέλθουν οι
ίδιοι ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους στο Δημοτικό Κατάστημα
και να προσκομίσουν τις προσφορές τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
ημέρα που θα γίνει η δημοσίευση της διακήρυξης για εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, τα
νομιμοποιητικά έγγραφα ιδιοκτησίας του καθώς και τοπογραφικό διάγραμμα
του ακινήτου.
   Οι προσφορές θα διαβιβαστούν οίκοθεν από το Δήμο στην αρμόδια επιτροπή
του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 η οποία μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει
περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά



πληρούν τους όρους διακήρυξης και θα συντάξει σχετική έκθεση εντός δέκα
(10) ημερών από την παραλαβή τους. Η έκθεση μαζί με τους φακέλους των
προσφορών  θα  επιστραφούν  στον  Δήμο  ο  οποίος  θα  μεριμνήσει  για  την
ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
 
Άρθρο 6  ο   
 
 Όσων ιδιοκτητών τα ακίνητα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου
καταλληλότητας  θα ειδοποιηθούν με  έγγραφη πρόσκληση από τον  Δήμαρχο
που θα προσδιορίζει την ημέρα και ώρα της δημοπρασίας.
Όσοι  συμμετάσχουν σε  αυτή τη  φάση της  δημοπρασίας  θα  πρέπει  κατά τη
διεξαγωγή της να προσκομίσουν στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας
εγγυητική επιστολή συμμετοχής € …….
 
ΑΡΘΡΟ 7  Ο   
 
Κάθε προσφορά είναι  υποχρεωτική για τον μειοδότη,  η υποχρέωση δε αυτή
μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει
οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.
 
ΑΡΘΡΟ 8  Ο   
 
Μέγιστο όριο της προσφοράς ορίζεται το ποσόν των ………………€  ετησίως.
 

ΑΡΘΡΟ 9  Ο     
 
Ο  τελευταίος  μειοδότης  δεν  αποκτά  δικαίωμα  για  αποζημίωση  από  την  μη
έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο.
 
ΑΡΘΡΟ 10  Ο   
 
 Ο  τελευταίος  μειοδότης  υποχρεούται  να  παρουσιάσει  αξιόχρεο  εγγυητή  ο
οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλέγγυα
και  εξ  ολοκλήρου  υπεύθυνος  με  αυτόν  για  την  εκπλήρωση  των  όρων  της
σύμβασης.
 
ΑΡΘΡΟ 11  Ο   
 
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση
σε αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει με τον εγγυητή του για
την σύνταξη και  υπογραφή της σύμβασης  μίσθωσης διαφορετικά η εγγύηση που
κατέβαλλε καταπίπτει υπέρ του Δήμου.
 
ΑΡΘΡΟ 12  Ο   
 
Η  δημοπρασία  επαναλαμβάνεται  κατόπιν  αποφάσεως  του  Δημοτικού  Συμβουλίου
όταν:
Α)  Το  αποτέλεσμα  αυτής  δεν  εγκριθεί  από  την  Δ.Ε.  ως  ασύμφορο  ή  λόγω
σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας.
Β) Ο μειοδότης με τον εγγυητή του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά της
δημοπρασίας καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη
της  εγκριτικής  επί  του  αποτελέσματος  της  δημοπρασίας  αποφάσεως  δεν
προσέλθει  αυτός εμπρόθεσμα για την σύνταξη και  υπογραφή της σύμβασης



μίσθωσης.  Η  επανάληψη της  δημοπρασίας  γίνεται  σε  βάρος του  τελευταίου
μειοδότη  και  του  εγγυητή  αυτού,  ως  μέγιστο  όριο  προσφοράς  ορίζεται  το
τελευταίο ποσό που δόθηκε στην προηγούμενη δημοπρασία το οποίο μπορεί να
αυξηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται  με περιληπτική διακήρυξη του
Δημάρχου  αναφερόμενης  στους  όρους  της  πρώτης  διακήρυξης  και
δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 270/81.
  Ο Δήμος επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός του προς αποκατάσταση κάθε
ζημίας που τυχόν θα υποστεί από την μη υπογραφή της συμβάσεως εκ μέρους
του εκμισθωτή.
 
ΑΡΘΡΟ 13  Ο   
 
Σε περίπτωση που θα προκύψει διαφωνία στη διάρκεια της μίσθωσης ή οτιδήποτε
άλλο  που  αφορά  τη  σύμβαση  που  θα  καταρτισθεί,  λύεται  από  το  Δημοτικό
Συμβούλιο.
 
ΑΡΘΡΟ 14  Ο

 
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται από τον Δήμο στον κύριο του ακινήτου που θα
αναδειχθεί ανάδοχος μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μισθωτικού μήνα. 
 
ΑΡΘΡΟ 15  Ο   
 
Οποιαδήποτε, προσθήκη, διαμόρφωση ή εγκατάσταση αντικειμένων συμφωνείται ότι
γίνεται  επ΄  ωφελεία  του  Δήμου  …….του  τελευταίου  δικαιουμένου  να  αφαιρέσει
αζημίως γι΄ αυτόν κάθε εγκατάσταση και να αποδώσει το μίσθιο στην κατάστασή που
το παρέλαβε.
 
ΑΡΘΡΟ 16  Ο   
 
Σε περίπτωση που θα μεταβιβαστεί το ακίνητο που θα μισθωθεί, ο νέος κύριος
αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή από την παρούσα μίσθωση, ο δε
πωλητής είναι υποχρεωμένος προτού μεταβιβάσει το ακίνητο να γνωστοποιήσει
εγγράφως στο Δήμο τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή.
 
ΑΡΘΡΟ 17  Ο   
 
Αυτός που θα αναδειχθεί μειοδότης βαρύνεται  με όλες τις  νόμιμες κρατήσεις  που
αναφέρονται  στο  μίσθωμα  καθώς  και  με  τα  έξοδα  δημοσίευσης  του  παρόντος
διαγωνισμού.
 
 
 
                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
                                                                           ……………………………..
 
 
                                                                         



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
 
 
 
 

1.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.                                               
                          
 
 
 
 
 
 
3.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 4.                                                      Σφραγίδα με την ημερομηνία.
 
 
 
 
 
 
5. 5.                                                Υπηρεσιακή (Στρογγυλή) σφραγίδα του Φορέα.

 
 
 
 

* Συμπληρώνεται αντίστοιχα: της Περιφέρειας……………….…….., 
της Νομαρχίας……..……….. …, του  Δήμου………………..…….….. 
** Συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του Υπαλλήλου.

 

Βεβαιώνεται το γνήσιο
της υπογραφής του…..
………………………..
………………………..
………………………..

Ακριβές φωτοαντίγραφο από το 
πρωτότυπο που μου επιδείχθηκε
από τ……………………………..
……………………………………
……………………………………

Ο υπάλληλος του Κέντρου Εξυπηρέτησης
Πολιτών τ*……………. 
 
 
**……………….………………………
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