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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2014
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.) όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, σας στέλνουμε έκθεση στην οποία αναφέρονται τα
πεπραγμένα του Δήμου κατά το έτος 2014 και παρακαλούμε να θέσετε υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου το περιεχόμενο της πιο κάτω έκθεσης, προκειμένου να γίνει
σχετική συζήτηση.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Οι δραστηριότητες του τμήματος Διοικητικού κατά το έτος 2014 ήταν οι εξής:
1. Χαρακτηρισμός της εισερχόμενης στο Δήμο αλληλογραφίας, αναπαραγωγή
αντίστοιχων αντιγράφων και προώθηση στο πρωτόκολλο για διανομή στις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου.
2. Συγκέντρωση νόμων, διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων και
κοινοποίηση αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και τήρηση σχετικού
αρχείου.
3. Κατάρτιση της ετήσιας λογοδοσίας του Δημάρχου έτους 2013 και υποβολής της
στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
4. Σύνταξη όλων των αποφάσεων Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων &
Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων.
5. Τήρηση και ενημέρωση Μητρώου και αρχείου αιρετών και Επιτροπών που
συγκροτούνται με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ή προβλέπονται από ειδικές
διατάξεις νόμων.
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6. Διαδικασίες για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών φωτοτυπικών μηχανημάτων
και στρογγυλών σφραγίδων με το εθνόσημο για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου.
7. Πρωτοκολλήθηκαν εκατόν εξήντα τρία (163) έγγραφα εμπιστευτικού χαρακτήρα
και διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
8. Έγιναν οι διαδικασίες για την ανανέωση δύο συνδρομών περιοδικού τύπου που
αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
9. Τήρηση των φακέλων των ακινήτων που ενοικιάζει ο Δήμος ( για τη στέγαση
υπηρεσιών, ΚΑΠΗ, βρεφ/κών σταθμών & σχολικών μονάδων )
10. Σύνταξη και αποστολή κάθε τέλος του μήνα στο Τμήμα Εκκαθάρισης & Εντολής
Δαπανών, βεβαιώσεων για τη συνέχεια χρήσεως των μισθωμένων ακινήτων, από
τις Υπηρεσίες του Δήμου, για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων καταβολής
μισθωμάτων.
11. Αποστολή προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ονομαστικού καταλόγου των
υπόχρεων δήλωσης περιουσιακής κατάστασης της περίπτωσης η΄ του άρθρου 1
παρ. 3 του Ν. 3213/2003 ( αρμοδιότητα Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας )
12. Διεκπεραίωση διαδικασίας ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής.
13. Διαδικασίες για την πρόωρη λύση των συμβάσεων των ακινήτων στα οποία
στεγάζονταν υπηρεσίες του Δήμου και παράδοση των ακινήτων στους ιδιοκτήτες:
α) Κριεζώτου 44 & Βλαχάκου β) Χίου 8 στα Καμίνια γ) Μυκάλης 51.
14. Επίσης γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την παράδοση του κτιρίου Ευριπίδου
66 στους ιδιοκτήτες.
15. Εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για ορισμό μελών σε Επιτροπές του Δήμου
και ορισμό Δημοτικών Συμβούλων ως μελών Διοικητικών Συμβουλίων και
Επιτροπών διαφόρων υπηρεσιών και φορέων όπως ΠΕΔΑ, ΟΛΠ, ΠΕΣΥΔΑΠ,
Γηροκομείο Πειραιώς κ.λ.π.
TMHMA ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κατά το έτος 2014 πραγματοποιήθηκαν είκοσι επτά (27) συνεδριάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Τα πρακτικά των εν λόγω συνεδριάσεων μαγνητοφωνήθηκαν, απομαγνη-τοφωνήθηκαν
και διανεμήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή ενώ η έντυπη μορφή τους προετοιμάσθηκε,
επικυρώθηκε και αρχειοθετήθηκε προκειμένου να βιβλιοδετηθεί.
Στις παραπάνω συνεδριάσεις αντιστοιχούν ισάριθμες ημερήσιες διατάξεις που με την
έγκριση του Προέδρου του Δ.Σ. συντάχθηκαν – τυπώθηκαν και κοινοποιήθηκαν από το
Τμήμα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συντάχθηκαν, δακτυλογραφήθηκαν και τυπώθηκαν 733 αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου, αφού προηγήθηκε όλη η διαδικασία αντιπαραβολής και καταχώρησής τους
στα σχετικά βιβλία (επιδοτήριο-ευρετήριο). Ακολούθησε η ανάρτησή τους στο
πρόγραμμα <ΔΙΑΥΓΕΙΑ> (Ν. 3861/10) και στη συνέχεια η κοινοποίησή τους στις
αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
Υποβλήθηκαν οι αποφάσεις που ορίζει ο νόμος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
προς έλεγχο νομιμότητας, με τις δημοσιεύσεις που απαιτείται και τα σχετικά
δικαιολογητικά.
Στάλθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία για διεκπεραίωση, αφού δακτυλογραφήθηκαν,
έγγραφα που αποφάσισε να στείλει το Δημοτικό Συμβούλιο σε Υπουργεία, διαφόρους
φορείς κ.λ.π.
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Λήφθηκαν, καταχωρήθηκαν και κοινοποιήθηκαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες οι αποφάσεις
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σχετικά με τον έλεγχο
νομιμότητας των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Γράφτηκε και διεκπεραιώθηκε όλη η αλληλογραφία της αρμοδιότητας του Τμήματος
Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και του Γραφείου Προέδρου του Δ.Σ., όπου απαιτήθηκε.
Τηρήθηκε το αρχείο των επισήμων πρακτικών του Δ.Σ. καθώς και το αρχείο των
αποφάσεων του Δ.Σ. (πρωτότυπων και αντιγράφων).
Τέλος έγινε κάθε σχετική εργασία του Τμήματος και του Γραφείου του Προέδρου του
Δ.Σ., για την καλύτερη λειτουργία του Τμήματος και εξυπηρέτηση του Δήμου.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η δραστηριότητα του Τμήματος της Οικονομικής Επιτροπής κατά το έτος 2014 έχει ως
εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κατάρτιση ημερησίων διατάξεων
Δραστηριότητες που αφορούν στις συνεδριάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής, συγκέντρωση όλων των
στοιχείων που είναι απαραίτητα για την πληρότητα
των εισαγομένων θεμάτων για την λήψη αποφάσεων
από την Οικονομική Επιτροπή
Τήρηση εγγράφων πρακτικών των συνεδριάσεων για
όλα τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας της
(π.χ. λήψη αποφάσεων για την άσκηση ή μη ενδίκων
μέσων και βοηθημάτων, διάθεση πιστώσεων,
κατακύρωση δημόσιων διαγωνισμών κ.α.), σύνταξη
αποφάσεων και τήρηση
Κατάρτιση όρων διακήρυξης, διεξαγωγή δημόσιων
διαγωνισμών (τακτικών, πρόχειρων ή απευθείας
ανάθεση) ανάρτηση στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
δημόσιος διαδικτυακός τόπος του Δήμου) όλων των
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, των τευχών
(διακήρυξη, μελέτη κ.λπ.) και των διαδικαστικών
πράξεων και που αφορούν δημόσιους διαγωνισμούς
διαγωνισμών, και αποστολή/συλλογή/διακίνηση των
διαδικαστικών πράξεων που αφορούν δημόσιους
διαγωνισμούς αυτών (δημοσιεύσεις περιλήψεων,
τευχών διακήρυξης, αποτελεσμάτων διαγωνισμών
και ενημέρωση όπου απαιτείται και της Ε.Ε)
Κατακύρωση δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών,
υπηρεσιών, έργων.

Σύνταξη αποφάσεων κ.λπ. διοικητικών εγγράφων,
αποστολή των αποφάσεων της ΟΕ για έλεγχο στον
Ελεγκτή Νομιμότητας.

ΣΤΟΧΟΣ
50

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
45

ΝΑΙ

ΝΑΙ

700-800

1280

65
καταρτίσεις
όρων, 80
διαγωνισμοί

55 καταρτίσεις ή
τροποποιήσεις όρων, 70
διαγωνισμοί (40
τακτικοί, 15 πρόχειροι,
15 επαναλήψεις
διαγωνισμών)

Περίπου
40-50

40

Περίπου
40-50

70
(αποφάσεις
κατακύρωσης
διαγωνισμών και μερικές
ακόμη αποφάσεις, π.χ.
προϋπολογισμός,
απολογισμός,
ισολογισμός, δωρεές)
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Ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής.
Σύνταξη σχεδίων σύμβασης και αποστολή μαζί με
τους φακέλους των κατακυρωθέντων διαγωνισμών
προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, στο Ελεγκτικό
Συνέδριο και σε Διαχειριστικές Αρχές για
προληπτικό έλεγχο.
Σύνταξη απόψεων επί εξεταζομένων ενστάσεων τόσο
προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης όσο και προς τα αρμόδια Δικαστήρια
Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις των αντίστοιχων
πιστώσεων για όλες σχεδόν τις δαπάνες του
υπηρεσιών του Δήμου
Σύνταξη προϋπολογισμού, έλεγχος της υλοποίησής
του, έλεγχος αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού
του Δήμου ανά τρίμηνο, υποβολή αυτού στο
Δημοτικό Συμβούλιο, σύνταξη των σχετικών
εκθέσεων και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου
Προέλεγχος απολογισμού και αποστολή του στο
Δημοτικό Συμβούλιο για έλεγχο
Έγκριση του ετησίου προγράμματος δράσης ή του
ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης
Συγκροτήσεις Επιτροπών Διαγωνισμών
Αποστολή στατιστικών στοιχείων στις αρμόδιες
αρχές σχετικά με τον αριθμό των διαγωνισμών που
πραγματοποιούνται από το Δήμο μας ανάλογα με το
αντικείμενο, το ύψος της δαπάνης καθώς και με τον
αριθμό των ενστάσεων που έχουν εκδικασθεί τόσο
από την Ο.Ε. όσο και από τα αρμόδια όργανα

700-800

800 (1280 αποφάσεις, 70
περιλήψεις, ισολογισμός,
προϋπολογισμός,
συγκρότηση επιτροπών,
διάφορα έγγραφα)

Περίπου
30-40

17 σχέδια,
17 προληπτικοί έλεγχοι
(περίπου)
Περίπου 15

3.000-4.000

Διάθεση περίπου 1800
νέων πιστώσεων, και
περίπου 1.500 ανατροπές
πιστώσεων 2014)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ (ΟΠΔ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ (περίπου 15)

ΝΑΙ
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Α. Άδειες καταστημάτων
Ανάκληση/αναβολή/οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών
εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του
δήμου:
Σαράντα οκτώ (48) αποφάσεις
Β. Εισηγήσεις στο Δημοτικό συμβούλιο:
σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων
άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.
Σαράντα οκτώ (48) αποφάσεις
Γ. Εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο:
Θεμάτων καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων,
προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής
οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού
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Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών,
πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων
ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών,
πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών,
αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων,
εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης
πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών
Επτά (7) αποφάσεις
Δ. ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Πενήντα δύο (52) έγγραφα
Ε. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Διακόσια πέντε (205) διαβιβαστικά
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ


Συνέταξαν, δακτυλογράφησαν και διεκπεραίωσαν τις Ημερήσιες
Διατάξεις και τις 619 εκδοθείσες αποφάσεις για τις 90 (ενενήντα) Συνεδριάσεις των
Συμβουλίων των Α, Β, Γ, Δ΄ και Ε΄ Δημοτικών Κοινοτήτων.

Τήρησαν Αρχείο Πρακτικών Συνεδριάσεων, Καταγραφής Αιτημάτων
Δημοτών, Αποφάσεων, Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων, Κίνησης Τιμολογίων.

Διεκπεραίωσαν προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες, όλα τα αιτήματα (περίπου
4.300) δημοτών, προφορικά και γραπτά.

Εξέδωσαν περίπου 4.200 πιστοποιητικά Δημοτικής Κατάστασης .

Επικύρωσαν τουλάχιστον 9.500 φωτοαντίγραφα και γνήσια
υπογραφής πολιτών.

Διεκπεραίωσαν για ενταλματοποίηση όλα τα τιμολόγια που αφορούν τις
πάσης φύσης προμήθειες και εργασίες που πραγματοποιήθηκαν.

Φρόντισαν για την διοργάνωση και προβολή δραστηριοτήτων, που
πραγματοποιήθηκαν στις Α,Β,Γ,Δ και Ε΄ Δημοτικές Κοινότητες με αποφάσεις των
Συμβουλίων και της Διοίκησης του Δήμου, όπως μαθήματα ζωγραφικής για παιδιά, ξένων
γλωσσών, παραδοσιακού και σύγχρονου χορού, εκμάθησης επιτραπέζιας αντισφαίρισης,
εκμάθησης σκακιού, σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους.

Σε συνεργασία με το Τμ. Διοικητικού προχώρησαν στη λύση των
μισθώσεων των ακινήτων που χρησιμοποιούνταν από την Δ΄ Δημοτική Κοινότητα επί της
οδού Χίου 8 & Κεφαλληνίας και από την Ε΄ Δημοτική Κοινότητα επί της οδού
Κριεζώτου 44 & Αντ. Βλαχάκου.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Α) Ν.Π.Ι.Δ. ( ΔΗΡΑΠ – ΚΟΔΕΠ )
------------------------------------------------Β) Ν.Π.Δ.Δ. ( ΟΠΑΝ )
-------------------------------

 Εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο των Προϋπολογισμών- Απολογισμών
Ισολογισμών και πεπραγμένων των Νομικών Προσώπων
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 Εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο των ετήσιων επιχορηγήσεων των
Νομικών Προσώπων του Δήμου και διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων
ενεργειών για την καταβολή στα Ν.Π. των παραπάνω επιχορηγήσεων.
 Αλληλογραφία εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων που αφορούν τα Ν.Π.
 Πάσης φύσεως εισηγήσεις για θέματα που αφορούν Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
 Συνεργασία με τη Διοίκηση των Νομικών Προσώπων για την καλύτερη
λειτουργία τους και την επίτευξη του προορισμού τους .
 Διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που αφορούν στη διαδικασία εκκαθάρισης των
επιχειρήσεων ΔΕΠΕΠ, ΚΟΔΕΠΑΠ η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
Παρελήφθησαν και πρωτοκολλήθηκαν 56.200 εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα.
Διεκπεραιώθηκαν 56.200 εισερχόμενα έγγραφα σε εξωτερικές και εσωτερικές υπηρεσίες
του Δήμου.
Διαβιβάστηκαν μέσω ταχυδρομείου σε Δημόσιες Υπηρεσίες και δημότες 163948 απλές
επιστολές και 31.550 συστημένες.
Παρελήφθησαν κλήσεις από Τροχαία, Αστυνομία, Εισαγγελία για πρόσωπα
αγνώστου διαμονής.
Τοιχοκολλήθηκαν και θυροκολλήθηκαν έγγραφα-ειδοποιήσεις από άλλες Δημόσιες
Υπηρεσίες.
Παρελήφθησαν διακηρύξεις από Στρατιωτικές υπηρεσίες, ΑΕΙ κλπ. για
διαγωνισμούς προσλήψεων, προμηθειών κ.α.
Παρελήφθησαν προγράμματα πλειστηριασμών, από την Εφορία, από γραφεία
Δικαστικών εκτελέσεων και επιδόσεων και από το ΙΚΑ.
Επικυρώθηκαν αντίγραφα από τα πρωτότυπα που εξέδωσαν υπηρεσίες του Δήμου,
προς Δημόσιες υπηρεσίες και δημότες.
Βεβαιώθηκε το γνήσιο της υπογραφής σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Παραλαβή και αρχειοθέτηση εγγράφων.
Σχετικά λάβετε υπ’ όψιν σας ότι η διεκπεραίωση των παραπάνω εργασιών και η
επίδοση των εγγράφων επιτελέσθηκε διότι εργάστηκαν πέρα από τα κύρια καθήκοντα
τους και τέσσερις διοικητικοί υπάλληλοι του τμήματος λόγω έλλειψης κλητήρων.
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Παραλαβή, καταμέτρηση και στη συνέχεια παράδοση στα τμήματα των ειδών που έχουν
παραγγελθεί.
Το προσωπικό ταχτοποίησε με προσοχή και σχολαστικότητα στα ράφια της αποθήκης
κατά είδος τα παραληφθέντα είδη για την πιο άνετη διαχείρισή τους.
Τα είδη που εισήχθησαν στον αποθηκευτικό χώρο μας είναι γραφική ύλη, έντυπα όλων
των Υπηρεσιών, εξοπλισμός γραφείων (έπιπλα, φαξ, φωτοτυπικά, κλιματιστικά) διάφορα toner
για φαξ και φωτοτυπικά, χαρτί Α4 κ.τ.λ.
Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας παρευρέθηκαν στην παράδοση των διαφόρων υλικών
που έγιναν από τους προμηθευτές στις αποθήκες των άλλων Διευθύνσεων.
Έγινε άμεση προώθηση των τιμολογίων με ανάλογη ηλεκτρονική καταχώρηση των
στοιχείων αυτών, παράλληλα δε, διεκπεραιώθηκε η σχετικά αλληλογραφία και έγινε
αρχειοθέτηση των εγκυκλίων και λοιπόν εγγράφων.
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ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
Προέβη στην κατάρτιση βαρδιών και στον συντονισμό των φυλάκων για τη φύλαξη
των δημοτικών καταστημάτων-παιδικές χαρές.
Καθαρισμός όλων των εσωτερικών χώρων των υπηρεσιών του Δήμου, σε δημοτικά
καταστήματα, παιδικούς σταθμούς,, ΚΑΠΗ, συνεργεία, Διαμερίσματα κ.λ.π.
Καθημερινός έλεγχος για τον καθαρισμό των ανωτέρω κτιριακών εγκαταστάσεων.
Σύνταξη σε καθημερινή και δεκαπενθήμερη βάση δελτίων παρουσίας, με παράλληλη
ενημέρωση των αρμοδίων τμημάτων μισθοδοσίας .
.
Προγραμματισμός μελέτη, παραλαβή όλων των απαιτούμενων υλικών καθαριότητας
και διανομή τους στους χώρους που απασχολούνται οι καθαρίστριες.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Συντάχθηκαν και διεκπεραιώθηκαν περίπου 3. 200 έγγραφα που αφορούν τις
υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων όπως, εισηγήσεις στο Υπηρεσιακό
Συμβούλιο, Δημοτικό Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπή, έκδοση αποφάσεων
για τη χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων, μονιμοποιήσεων, μετατάξεων,
πειθαρχικών ποινών, αποσπάσεων, παραιτήσεων, απολύσεων, κατατάξεις
βαθμολογικές και μισθολογικές, βάσει του Ν. 4024/2011 κ.λ.π., έκδοση
βεβαιώσεων προϋπηρεσίας και πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών.
2. Συμπλήρωση Ατομικών Δελτίων Υπηρεσιακών Μεταβολών –ΔΑΥΚ υπαλλήλων
που παραιτήθηκαν για τη χορήγηση συντάξεων από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, Τ.Π.Δ.Υ κ.λ.π,
3. Έλεγχος Νομιμότητας πιστοποιητικών και δικαιολογητικών διορισμού ,
μετατάξεων κλπ
4. Καταχώρηση , συμπλήρωση και ενημέρωση των στοιχείων και των υπηρεσιακών
μεταβολών στα ηλεκτρονικά αρχεία και μητρώα, καθώς και στην διαδικτυακή
εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Εργαζομένων ΟΤΑ Α΄ βαθμού
.
5. Καταχώρηση όλων των εγγράφων υπηρεσιακών μεταβολών στους ατομικούς
φακέλους των υπαλλήλων
6. Διενέργεια διαδικασίας μετάταξης μονίμων υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις
της υποπαραγράφου Ζ4 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 όπως ισχύει ,
7. Αποχώρησαν από τη υπηρεσία συνολικά 114 μόνιμοι υπάλληλοι λόγω
παραίτησης, και συνολικά εβδομήντα πέντε (75) μόνιμοι υπάλληλοι λογω
συμπλήρωσης ορίου ηλικίας η θανάτου , παράλληλα μετατάχθηκαν από το
Δήμο μας σε άλλους Δήμους η υπηρεσίες τριάντα εννέα μόνιμοι (39) υπάλληλοι,
ενώ τέλος προσήλθαν στο Δήμο μας δέκα τρείς (13) μόνιμοι υπάλληλοι από
άλλους Δήμους και υπηρεσίες .
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Συμπλήρωση, ενημέρωση, επικαιροποίηση των στοιχείων των εργαζομένων
στο Δήμο μας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, στη διαδικτυακή εφαρμογή
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Εργαζομένων ΟΤΑ Α’ βαθμού.
2. Κατάρτιση πινάκων προσωπικού Αορίστου Χρόνου για τη μισθολογική και
βαθμολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4024/2011.
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3. Διαδικασία για την αποχώρηση από την υπηρεσία δεκατεσσάρων (14)
υπαλλήλων για διάφορους λόγους (συνταξιοδότηση, παραίτηση, θάνατος).
4. Σύνταξη περίπου 2.200 εγγράφων που αναφέρονται στις παρακάτω εργασίες:
Tήρηση αλληλογραφίας, ενημέρωση μητρώων και υπηρεσιακών φακέλων των
εργαζομένων, έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων εργασίας και προϋπηρεσίας.
5. Διενέργεια διαδικασίας για τη μετάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.4172/2013
6. Διενέργεια διαδικασίας για τη μετάταξη υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4223/2013
(ΦΕΚ 287/τ.Α΄/2013)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
7. Διαδικασία για την πρόσληψη προσωπικού (ΣΟΧ 1/2014) το οποίο προσλήφθηκε σε
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.
8. Διαδικασία για την πρόσληψη προσωπικού (ΣΟΧ 2/2014) με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ,
διάρκειας ίσης με το χρόνο του παιδαγωγικού προγράμματος για την κάλυψη εποχικών
αναγκών των Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών.
9. Διενέργεια διαδικασίας για την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του
προσωπικού του «Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών».
10. Διαδικασία πρόσληψης ωφελουμένων, με το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ.
11. Πρόσληψη τελειοφοίτων σπουδαστών ΤΕΙ για την εκτέλεση εξάμηνης πρακτικής άσκησης.
12. Διαδικασία μετάταξης υπαλλήλων αορίστου χρόνου σε θέσεις ανώτερης κατηγορίας.
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
1. Αλλαγή στην εφαρμογή του προγράμματος μισθοδοσίας.
2. Συνέταξε καταστάσεις τακτικής μισθοδοσίας όλου του προσωπικού του Δήμου
( Μονίμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ. Αορίστου Χρόνου & Ορισμένου Χρόνου με
βάση τα παραστατικά δελτία παρουσίας).
3. Συνέταξε καταστάσεις εκτάκτων αποδοχών ( υπερωρίες ) του Μόνιμου, Αορίστου &
Ορισμένου
Χρόνου Προσωπικού.
4. Συνέταξε την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. έτους 2013.
5. Εξέδωσε βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αποδοχών.
6. Διεκπεραίωσε την αλληλογραφία με τα Ταμεία Ασφάλισης των εργαζομένων.
7. Σε συνεργασία με τα τμήματα Μονίμου και Ι.Δ. Προσωπικού, παρακολούθησε όλες τις
μισθολογικές εξελίξεις των εργαζομένων.
8. Εξέδωσε βεβαιώσεις αποδοχών όλων των εργαζομένων για την εφορία καθώς και τις
συγκεντρωτικές καταστάσεις των εργαζομένων έτους 2013.
9. Συνεχίστηκε η τακτοποίηση του χάρτινου αρχειακού υλικού στους φακέλους των
εργαζομένων.
10. Απέδωσε μέσω INTERNET συγκεντρωτικές καταστάσεις ενσήμων στο Ι.Κ.Α.
11. Απέδωσε μέσω ΙNTERNET κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ.
12. Έκδοση αναδρομικών κατόπιν δικαστικής απόφασης.
13. Ενημέρωση μητρώου νέων εργαζομένων Μονίμου, Ιδιωτικού Δικαίου και Ορισμένου
Χρόνου προσωπικού.
14. Βεβαιώσεις στους εργαζομένους για το Ι.Κ.Α.
15. Υπολογισμός αναδρομικών Μονίμων Υπαλλήλων καθώς και Υπαλλήλων Ι.Δ..
Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου.
16. Ενημέρωση για όλες τις κρατήσεις & εφαρμογές όπως ενημερώνονται στις σχετικές
αποφάσεις των ταμείων.
17. Συμπλήρωση στοιχείων στα Δ.Α.Υ.Κ. των παραιτηθέντων για σύνταξη.
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18.
19.
20.
21.

Συμφωνία με ΤΣΜΕΔΕ για τις περιόδους 1994-1998 και 2003-2010.
Κλείσιμο των εκκρεμοτήτων με όλο τα ασφαλιστικά ταμεία.
Αναδρομικά Ε.Τ.Ε.Α.
Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων του γραφείου ενσήμων.

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ :

1. Ο επανέλεγχος των σταθερών στοιχείων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων.
2. Συνέχιση τακτοποίησης αρχειακού υλικού στους φακέλους των εργαζομένων.
ΕΜΠΟΔΙΑ :

1. Η ανυπαρξία μέσων και χώρων αποθήκευσης για την αρχειοθέτηση των εγγράφων του
τμήματος.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Συντάχθηκαν και διεκπεραιώθηκαν έγγραφα που αφορούν, τις χορηγήσεις
μηχανογραφικών, γονικών, φοιτητικών αδειών, ειδικών, άνευ αποδοχών, κανονικών και
αναρρωτικών αδειών, παραπεμπτικά εξέτασης από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές
ασθενούντων υπαλλήλων.
Συγκεντρώθηκαν και έγινε έλεγχος και ταξινόμηση ημερήσιων και εβδομαδιαίων
δελτίων.
Έγινε έλεγχος στα μηνιαία δελτία που αποστέλλουν οι Προϊστάμενοι όλων των
υπηρεσιών σε συσχετισμό με τις αναρρωτικές, κανονικές, σχολικές, μηχανογραφικές
άδειες και εκδόθηκαν καταστάσεις με τους υπαλλήλους που πήραν μέρος στις στάσεις
εργασίας και στις απεργίες, καθώς και με τους αδικαιολογήτως απόντες, όπου
διαβιβάσθηκαν στο τμήμα Μισθοδοσίας και Μονίμου Προσωπικού.
Εκδόθηκαν εγκύκλιοι για άδειες, τήρηση ωραρίου και ότι αφορά την ασφάλεια και
υγιεινή των εργαζομένων.
Συντάχθηκαν μελέτες:
α) για την συντήρηση- αναγόμωση πυροσβεστήρων
β) για την προμήθεια γάλακτος των δικαιούχων που αναφέρονται

του Δήμου

γ) για την ανάθεση εργασίας σε ΕΞΥΠΠ του Τεχνικού και τον Ιατρού Ασφαλείας
δ) για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού του
Δήμου.
Αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο (αναγκαιότητες, μελέτες, συμφωνητικά )
Διαβιβάστηκαν οι μελέτες και τα απαραίτητα έγγραφα στα αρμόδια τμήματα
( Οικονομική Επιτροπή, Προμήθειες , Εκκαθάριση, Διαφάνειας) για την διεξαγωγή των
αντίστοιχων διαγωνισμών.
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ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το Τμήμα παραλαμβάνει από τη Δ/νση την αλληλογραφία σχετικά με διενέργεια
επιμορφωτικών σεμιναρίων από διάφορους φορείς, πληροφορεί τους υπαλλήλους
με σχετικές ανακοινώσεις και τους συνδράμει σε ότι αφορά την επιμόρφωσή τους.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
TΜΗΜΑ ΓΑΜΩΝ –ΘΑΝΑΤΩΝ
Η έκθεση πεπραγμένων του τμήματός μας, για το έτος 2014,
έχει ως εξής:
Καταχωρήσεις Γάμων : 817
Καταχωρήσεις Θανάτων : 745
Καταχωρήσεις Συμφώνων Συμβίωσης : 55
ΛύσειςΣυμφώνων:8
Καταχωρήσεις εις το Βιβλίο Εκθέσεων: 10
Διάφορες διορθώσεις επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου, κυρίου ονόματος,τόπου
γέννησης, θρησκεύματος, έτους γέννησης, κ.τ.λ. καταχωρημένες κατόπιν εισαγγελικών
εγκρίσεων ή δικαστικών αποφάσεων : 40
Διάφορες μεταβολές επωνύμου, ονόματος, υπηκοότητας, ανάκτηση πατρικού, διαζύγια
κ.λ.π. : 533
./..
Διεκπεραίωση αλληλογραφίας που αφορούσε την αποστολή
ληξιαρχικών πράξεων γάμων-θανάτων κυρίως σε Δήμους, Εισαγγελίες,
Ασφαλιστικά Ταμεία, Αστυνομικά Τμήματα, Πρεσβείες και σε άλλες
υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα: 2.000 περίπου.
Αποστολή ληξιαρχικών πράξεων γάμων-θανάτων κατόπιν τηλεφωνικών αιτήσεων και
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π): 3.000.
Χορηγήσεις αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων : 30.000 περίπου
Ετηρήθη αρχείο των ανωτέρω πεπραγμένων, εις το οποίο ταξινομήθηκαν τα διάφορα
δικαιολογητικά για τις πιο πάνω καταχωρήσεις, οι αιτήσεις των πολιτών, η
αλληλογραφία, κ.τ.λ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ & ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ
Καταχωρήσεις Γεννήσεων : 397
Βαπτίσεις: 216
Εκθέσεις Βαπτίσεων, Αναγνωρίσεων και Υιοθεσιών από το Βιβλίο Εκθέσεων: 14
Διορθώσεις:109 καταχωρημένες κατόπιν εισαγγελικών εγκρίσεων ή Δικαστικών
αποφάσεων και 110 κατόπιν έγκρισης Ληξιάρχου.
Μεταβολές: 332
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Διεκπεραίωση αλληλογραφίας που αφορούσε την αποστολή ληξιαρχικών πράξεων
γεννήσεων κυρίως σε Δήμους, αλλά και στα κατά τόπους Τμήματα της Τροχαίας, καθώς
επίσης σε Πρεσβείες, Εισαγγελίες και άλλες Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα,
καταχωρήσεις εκθέσεων βαπτίσεων και αναγνωρίσεων από διάφορα Ληξιαρχεία της
χώρας: 3000.
Αποστολή ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων κατόπιν τηλεφωνικών Αιτήσεων και
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π): 1956.
Αποστολή ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων αγοριών γεννηθέντων το 2014, στους
κατά τόπους Δήμους, με σκοπό την κατάρτιση Μητρώων Αρρένων.
Χορηγήσεις αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεων περίπου 45.000
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ
Α) Έκδοση Πιστοποιητικών
1.
2.
3.
4.

Πιστοποιητικά γέννησης για ταυτότητα
4.250
Πιστοποιητικά γέννησης για κάθε χρήση
28.130
Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης για κάθε χρήση
42.128
Πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών βάσει Υπευθύνων Δηλώσεων
και χορήγηση αντιγράφων προηγούμενων ετών
4. 552
5. Πιστοποιητικά γέννησης & οικογεν.κατ/σης για Υπηρεσιακή χρήση
19.315
6. Πιστοποιητικά γέννησης & οικογ.κατάστασης μέσω αλληλογραφίας & τηλεομοιοτυπίας
9.365
7. Πιστοποιητικά γέννησης & οικογεν.κατ/σης μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών(Κ.Ε.Π.)
19.128
8. Πιστοποιητικά για σχολική χρήση (σχολικά)
4.125
9. Πιστοποιητικά γέννησης & οικογενειακής κατάστασης από αυτεπάγγελτη
αναζήτηση Δήμων, Κοινοτήτων, Ληξιαρχείων, Δημοσίων φορέων & Πρεσβειών
19.375
10. Πιστοποιητικάγια τη Στρατολογία
420
_______
ΣΥΝΟΛΟ

150.788

Β) Εγγραφές-Αρχείου
Εκδόθηκαν για:
1. Αρχικές Εγγραφές/`Ανοιγμα Οικογενειακών Μερίδων

3.205 Αποφάσεις

2. Θανάτους

1.578 Αποφάσεις

3. Συμπληρωματικές Εγγραφές
(Προσθήκες, Διορθώσεις/Αλλαγές στοιχείων στις Οικογ. Μερίδες)
4. Πολιτογραφήσεις

1

4.032 Αποφάσεις
458 Αποφάσεις

5. Κοινοποιήσεις σε άλλους φορείς

3.940 Αποφάσεις

6. Αιτήσεις Αυτεπάγγελτης Αναζήτησης Πιστοποιητικών

5.226 Αιτήματα
________________
18.439 Αποφάσεις
/Αιτήματα

1

Το αντικείμενο έχει δοθεί σε άλλη υπηρεσία εντός της Διεύθυνσης, από 20/01/2014
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7. `Εχουν ανοιχθεί από τη σύσταση του Δημοτολογίου έως 31-12-2014 , 186.018
Οικογενειακές Μερίδες
8. Εξερχόμενη Αλληλογραφία
9. Εισερχόμενα `Εγγραφα προς την Υπηρεσία μας

88 `Εγγραφα
1.053 `Εγγραφα

Εκτός από την έκδοση Διοικητικών Πράξεων/Αποφάσεων και πιστοποιητικών, το Τμήμα έχει
συχνότατη τηλεφωνική επικοινωνία με Αστυνομικές Αρχές, Δήμους, Κ.Ε.Π., Κοινότητες,
Ληξιαρχεία, Πρεσβείες, Μητροπόλεις και άλλες Υπηρεσίες για διασταύρωση στοιχείων, που
αφορούν σε έκδοση πιστοποιητικών, σε παροχή πληροφοριών για το άνοιγμα οικογενειακών
μερίδων και την δημοτολογική τακτοποίηση των δημοτών μας.
Ν.Δ. 2573/1953-Αστική Κατάσταση
Το 2011 μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες από τις Νομαρχίες σε Δήμους (Νόμος “Καλλικράτη”).
Μας ανετέθησαν, ως επιπλέον αντικείμενο, οι διαδικασίες αλλαγής επωνύμων, οι προσλήψεις
επωνύμων πατρός, πατρωνύμων, ο εξελληνισμού στοιχείων, σε εφαρμογή του Ν.Δ. 2573/1953.
Συνολικά κατατέθηκαν 27 αιτήσεις και εκδόθηκαν 46 ατομικές διοικητικές πράξεις.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ
α) Καταρτίσθηκε, βιβλιοδετήθηκε και υπεβλήθη στο Τμήμα Ιθαγένειας της Δ/νσης Αστ.
Κατάστασης Νοτίου Τομέα Πειραιώς & Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής , το ετήσιο Μητρώο Αρρένων ,των γεννηθέντων το έτος 2013, πεντακοσίων
εβδομήντα έξι (576) αγοριών συνολικά.
β) Συντάχθηκε, βιβλιοδετήθηκε και υποβλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
, στο Τμήμα Ιθαγένειας της Δ/νσης Αστ. Κατάστασης Νοτίου Τομέα Πειραιώς & Νήσων
,ο στρατολογικός πίνακας του έτους 1998 στρατολογικής κλάσεως 2019, που περιέλαβε
επτακόσιους ογδόντα δύο (782) υπόχρεους στράτευσης.
γ) Προσκλήθηκαν 1) οι δημότες- γονείς των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2013 ,
προκειμένου να λάβουν γνώση του καταρτισθέντος ονομαστικού καταλόγου (Μητρώου
Αρρένων ) του εν λόγω έτους, 2)οι γονείς των στρατευσίμων που γεννήθηκαν το έτος
1998 προκειμένου να δώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία για τη σύνταξη του αντίστοιχου
στρατολογικού πίνακα και 3) οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1996, σχετικά με
τη διαδικασία της κατάθεσης Δελτίου Απογραφής στη στρατολογία με έγγραφα , τα
οποία κατά περίπτωση προβλήθηκαν και μέσω του διαδικτυακού τόπου του Δήμου
Πειραιά και του ραδιοφωνικού καναλιού του Δήμου, τοιχοκολλήθηκαν στο κεντρικό
Δημαρχείο και τις Δημοτικές κοινότητες, εστάλησαν στα σαράντα πέντε Λύκεια του
Πειραιά και δημοσιεύθηκαν στον τοπικό και τον αθηναϊκό τύπο.
δ) Αξιολογήθηκαν και υπεβλήθησαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής , στο
Τμήμα Ιθαγένειας της Δ/νσης Αστ. Κατάστασης Νοτίου Τομέα Πειραιώς & Νήσων ,
δικαιολογητικά για μεταβολές και εγγραφές στα Μητρώα Αρρένων , δηλαδή για
προσθήκες κυρίων ονομάτων, τόπου γέννησης , διορθώσεις επωνύμου πατρωνύμου
μητρωνύμου , αλλαγές στοιχείων λόγω υιοθεσίας, αναγνώρισης ,διαγραφές λόγω
θανάτου, εγγραφές αδηλώτων, κτλ. και γενικά διεκπεραιώθηκαν αιτήματα δημοσίων
υπηρεσιών, στρατολογίας, πρεσβειών της Ελλάδας και ληξιαρχείων περίπου 1.538
περιπτώσεις ως εξερχόμενη αλληλογραφία .
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ε) Καταχωρήθηκαν οι αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για
μεταβολές , εγγραφές και διαγραφές στα Μητρώα Αρρένων, τόσο στα βιβλία , όσο και
στον Η/Υ και, αξιολογήθηκαν γενικά 4.050 εισερχόμενες περιπτώσεις .
στ) Εκδόθηκαν περίπου 2.000 ατομικά πιστοποιητικά από τα Μητρώα Αρρένων, που
εκδόθηκαν κατόπιν αιτήματος πολιτών, υπηρεσιών ή ΚΕΠ .
ζ) Αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα 109 πιστοποιητικά.
ζ) Αρχειοθετήθηκαν οι αποφάσεις του Τμήματος Ιθαγενείας της Δ/νσης Αστ.
Κατάστασης Νοτίου Τομέα Πειραιώς & Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, περί εγγραφών και μεταβολών στα Μητρώα Αρρένων.
η) Παρασχέθηκαν πληροφορίες σε Υπηρεσίες και πολίτες.
θ) Επαναβιβλιοδετήθηκαν 23 φθαρμένα βιβλία Μ. Αρρένων παρελθόντων ετών.
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
1. Διενεργήθηκαν οι από το νόμο οριζόμενες Αναθεωρήσεις των Εκλογικών
Καταλόγων κάθε δίμηνο.
2. Καταχωρήθηκαν όλες οι μεταβολές που προέκυψαν από το Δημοτολόγιο στο
αρχείο των Εκλογικών Καταλόγων (μεταδημοτεύσεις, νέοι εκλογείς, θάνατοι,
αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, κ.λ.π.).
3. Παρελήφθησαν 400 αιτήσεις για εγγραφή ή διαγραφή στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους ετεροδημοτών.
4. Ενημερώθηκαν οι δημότες – εκλογείς για το εκλογικό διαμέρισμα που είναι
εγγεγραμμένοι.
5. Προετοιμάστηκαν και διενεργήθηκαν οι Δημοτικές- Περιφερειακές Εκλογές &
Ευρωεκλογές έτους 2014.
6. Εκδόθηκαν 850 Βεβαιώσεις Μονίμου Κατοικίας.
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Σας γνωρίζουμε ότι κατά το έτος 2014 και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
του Τμήματος Αλλοδαπών & Μετανάστευσης , πραγματοποιήθηκαν όλες οι διαδικασίες
που απαιτούνται για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας σε υπηκόους τρίτων χωρών.
Επίσης απαντάμε σε ερωτήματα αλλοδαπών και σε ερωτήματα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης σχετικά με τους φακέλους που διατηρούμε στο αρχείο μας και αφορούν
παλιότερες καταθέσεις τους για έκδοση άδειας διαμονής .
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ
Για το έτος 2014 , εκδόθηκαν 926 (εννιακόσιες είκοσι έξι) άδειες γάμου και τελέστηκαν 414
(τετρακόσιοι δέκα τέσσερις ) πολιτικοί γάμοι στο Δήμο μας, εκ των οποίων οι 99 (ενενήντα
εννέα ) τελέστηκαν εκτός ωραρίου ,με αντίτιμο ποσού 150 (εκατόν πενήντα ) ευρώ ο κάθε γάμος.
.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
1. Υποβλήθηκαν στα ΚΕΠ περίπου 280.000 αιτήματα πολιτών τα οποία και
διεκπεραιώθηκαν πλήρως.
2. Εξυπηρετήθηκαν τηλεφωνικά και προσωπικά μεγάλος αριθμός πολιτών για την
παροχή πληροφοριών σχετικών με αρμοδιότητες Δημόσιων Υπηρεσιών και του
Δήμου Πειραιά.
3. Αποδόθηκε ΑΜΚΑ σε ικανό αριθμό πολίτων.
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4. Αποδόθηκαν σε δικαιούχους ΑΜΕΑ περίπου 2.500 δελτία δωρεάν μετακίνησης με τις
αστικές συγκοινωνίες.
5. Υλοποιήθηκαν όλα τα προγράμματα των Υπουργείων που προέβλεπαν
πραγματοποίηση τους μέσω διαδικασιών των ΚΕΠ.
6. Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του προσωπικού των ΚΕΠ (σεμινάρια) μέσω της
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
7. Έγινε απογραφή στρατευσίμων κλάσης 2017 σε 900 περίπου υπόχρεους.
8. Χορηγήθηκαν ηλεκτρονικά παράβολα σε 3.000 περίπου πολίτες για τις διαδικασίες
που αφορούν σε θέματα μετανάστευσης και αδειών οδήγησης.
9. Πραγματοποιήθηκαν 150 αιτήσεις πολιτών για ένταξη στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς
Εργασίας του ΟΑΕΔ.
10. Χορηγήθηκαν εισιτήρια στα πλαίσια του Προγράμματος Ελεύθερης Πρόσβασης σε
υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε 300 περίπου δικαιούχους.
11. Εξυπηρετήθηκαν 1.000 περίπου δικαιούχοι Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου
Θέρμανσης
12. Γενικά τα ΚΕΠ λειτούργησαν απόλυτα ως προς τα καθήκοντα τους, τόσο σύμφωνα με
τον Ο.Ε.Υ. όσο και ειδικότερα βάσει του κανονισμού λειτουργίας των ΚΕΠ καθώς
και των οδηγιών της ΔΟΛ ΚΕΠ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Η Διεύθυνση Βρεφονηπιακών Σταθμών διαθέτει 23 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και
ένα κέντρο φιλοξενίας. Στους χώρους μας φιλοξενούνται περίπου 950 παιδιά. Για το 2014
έγινε πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση ΙΔ.ΟΧ. για να
καλυφθούν οι ανάγκες μας. Επίσης πρόσφεραν εθελοντική εργασία 10 άτομα στους
χώρους των Σταθμών μας.
Στους 23 βρεφονηπιακούς σταθμούς εφαρμόζεται ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
με σκοπό να προσεγγίζονται οι ίδιες εκπαιδευτικές θεματικές ενότητες. Εφαρμόστηκαν
σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι για τη νοητική συναισθηματική κοινωνική και
σωματική ανάπτυξη των παιδιών και κατάλληλη προετοιμασία στα παιδιά προνηπιακής
ηλικίας για την ομαλή ένταξή τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Τα πεπραγμένα των τμημάτων της Δ/νσης Βρεφονηπιακών Σταθμών είναι τα
παρακάτω :
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Προκειμένου να αναβαθμιστεί η ασφάλεια και η ποιότητα διαβίωσης των παιδιών
που φιλοξενούνται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς κατά το έτος 2014, έγιναν σε
συνεργασία, με τις τεχνικές μας υπηρεσίες επισκευή και συντήρηση των κτηρίων όπου
χρειαζόταν .
Συντάχθηκαν οι απαραίτητες μελέτες για τον εξοπλισμό των είκοσι τεσσάρων (24)
βρεφονηπιακών σταθμών με εκπαιδευτικό υλικό, γραφική ύλη, παιδικά έπιπλα,
ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη και οικιακό εξοπλισμό για τις οποίες αν και είχε γίνει
πρόβλεψη στον προϋπολογισμό δεν διεκπεραιώθηκαν, λόγω της αναμόρφωσης που έγινε
με τη μεταφορά των χρημάτων από τους κωδικούς εξόδων της υπηρεσίας στο
αποθεματικό .
Συντάχθηκαν και διεκπεραιώθηκαν η μελέτη για προμήθεια τροφίμων και η μελέτη
για πυρανίχνευση- πυρασφάλεια.
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Συντάχθηκαν εγκαίρως οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί για απολυμάνσεις, και
αναγομώσεις πυροσβεστήρων οι οποίοι προωθήθηκαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες για
σύνταξη μελετών και διεξαγωγή διαγωνισμών.
Συντάχθηκε ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για προμήθεια απορρυπαντικών, ο
οποίος μειώθηκε κατά το 1/3 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, οι δε ποσότητες που
προβλέφθηκαν είναι ελάχιστες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί
σταθμοί .
Έγιναν όλες οι διαδικασίες για επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και αποφράξεις
φρεατίων καθώς και οι διαδικασίες για την καταστροφή του άχρηστου υλικού που έχει
συσσωρευτεί στους αποθηκευτικούς χώρους.
Καταχωρήθηκαν στο σύστημα και διεκπεραιώθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες
περίπου 1.550 τιμολόγια των παιδικών σταθμών με τα συνοδεύοντα δικαιολογητικά
(πιστώσεις , πρωτόκολλα παραλαβής, αποφάσεις Δημάρχου, Δελτία εισαγωγής, κ.λπ).
Tηρήθηκε το αρχείο των υπηρεσιακών μεταβολών όλου του προσωπικού των
βρεφονηπιακών σταθμών (δελτία παρουσίας, άδειες, ασθένειες, κ.λπ) καθώς και
ηλεκτρονικό αρχείο παρουσιών.
Συντάχθηκε ο Προϋπολογισμός έτους 2014 της Δ/νσης των Βρεφ/κών Σταθμών.
Έγινε η διεκπεραίωση αλληλογραφίας με διάφορες υπηρεσίες του Δήμου.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Σε όλα τα Τμήματα των Βρεφονηπιακών Σταθμών τον Μάϊο του 2014
πραγματοποιήθηκε η υποβολή αιτήσεων για τις εγγραφές των παιδιών για την επόμενη
σχολική χρονιά χωρίς προβλήματα.
Τον Ιούλιο διακινήθηκαν οι αποφάσεις εγγραφών για 950 περίπου παιδιά τα οποία
φιλοξενούνται πια στους 23 βρεφονηπιακούς σταθμούς και στο ένα κέντρο φιλοξενίας.
Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες
(επίσπευση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, μετακινήσεις του
ήδη υπάρχοντος προσωπικού) για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών και την
εξασφάλιση της φιλοξενίας όλων των εγγεγραμμένων παιδιών.
Από τον Ιούλιο 2014 ξεκίνησε η διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης οκτώ (8)
βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου μας, με την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης της
Ε.Ε.Τ.Α.Α. με αρ. πρ.1551/2-7-2014 από το Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ, Δράση: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
για τη σχολική χρονιά 2014-15. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς και για το τρέχων
σχολικό έτος εξυπηρετούνται και χρηματοδοτούνται μέσω του ανωτέρω προγράμματος
ενενήντα εννέα (99) παιδιά συνολικά.
2) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Η Κοινωνικός λειτουργός παρακολούθησε την πορεία της εξελικτικής συμπεριφοράς
των παιδιών των βρεφονηπιακών σταθμών και προέβη σε ατομικές συμβουλευτικές
υποστηρίξεις γονέων όπου ζητήθηκε και κρίθηκε απαραίτητο. Αντιμετωπίστηκαν
επιτυχώς 75 περιστατικά. Επίσης έγιναν 7 κοινωνικές έρευνες κατ’ οίκον και 5
παραπομπές σε άλλους φορείς (Νοσοκομεία, ΟΚΑΝΑ, κέντρα ψυχικής υγείας κ.α.)
3) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

Έγιναν δύο (2) συγκεντρώσεις γονέων στο χώρο των βρεφονηπιακών σταθμών.
4) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

α) Διεξαγωγή ενημερωτικής συνάντησης από επαγγελματία διασώστρια διάρκειας (1
½ ώρας ) για «Πρώτες Βοήθειες» και «Πρόληψη Ατυχημάτων» στους χώρους των
σταθμών μας και σε όλο το προσωπικό (Φεβρουάριο και Μάρτιο)
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β) Την Πέμπτη 20/11/2014 δέκα (10) παιδαγωγοί των Βρεφονηπιακών Σταθμών μας
συμμετείχαν στην επιμορφωτική ημερίδα «Αντιμετώπιση συνήθων επειγόντων
καταστάσεων στο χώρο του παιδικού σταθμού» που διοργανώθηκε και
πραγματοποιήθηκε από το Π.Γ.Ν. «Αττικόν» στο κεντρικό αμφιθέατρο του νοσοκομείου.
γ) Συμμετοχή 17 παιδαγωγών μας στο πρόγραμμα Κοινωνικής & Συναισθηματικής
Ανάπτυξης (τίτλος «2 με 6») που διοργανώνεται από του Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών
Υγείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία του Παν/μίου Αθηνών (έναρξη από Δεκέμβριο 2014).
5) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 διοργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν οι
παρακάτω διαλέξεις:
 Ιανουάριος 2014 (Δημοτική πινακοθήκη) με θέμα: «Θεσμός της οικογένειας
σε περιόδους κρίσης».
 Μάρτιος 2014 (Δημοτική πινακοθήκη) με θέμα: «Διαχείριση του ελεύθερου
χρόνου». Ορισμός του παιχνιδιού.
6) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ



Σε συνεργασία με την «Παιδική HELMEPA» συνεχίζεται από 2013, το
περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για διακόσια (200) παιδιά σε 13
προνηπιακά τμήματα των σταθμών μας (από Ιανουάριο 2014 έως και Ιούνιο
2014).
 Συνεργασία με τη MEDASSET για τη συμμετοχή στο περιβαλλοντικό
πρόγραμμα «Νιρέττα-Καρέττα και τα θαλάσσια απορρίμματα» για τη διάσωση
των θαλάσσιων χελωνών (31-03-2014).
 Σε συνεργασία με την WWF υλοποιήθηκε πρόγραμμα δράσης-ενημέρωσης
«Μικροί οικολόγοι μάγειρες» για τη σωστή διαχείριση των τροφίμων, την
υγιεινή διατροφή και οικολογική μαγειρική (04-04-2014).
 Συμμετοχή σε πρόγραμμα δράσης-ενημέρωσης της δημιουργικής ομάδας
«Παραμυθοκουζίνα» σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που έχει στόχο την
ενημέρωση, μέσω διαδραστικού παιχνιδιού, για θέματα υγιεινής και
καθαριότητας (έναρξη από Δεκέμβριο 2014)
 Λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης σε όλους τους παιδικούς σταθμούς.
 Πραγματοποίηση τριών θεατρικών παραστάσεων στο χώρο των παιδικών
σταθμών του Δήμου μας.
 Πρόγραμμα «Πρόληψη-Προαγωγή Στοματικής Υγείας» και δωρεάν παροχή
πιστοποιητικού στα παιδιά που πήγαν Νηπιαγωγείο σε συνεργασία με τη
Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας (Ιούνιος 2014).
Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς έγιναν τα εξής προγράμματα:
1.
Μαθήματα θεατρικού παιχνιδιού σε μηνιαία βάση
2.
Πρόγραμμα αθλητικής δραστηριότητας με γυμναστές από τον Ο.Π.Α.Ν.
Εκτός - από τις εκδηλώσεις (25η Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου, παγκόσμιες
ημέρες παιδιού, μητέρας, περιβάλλοντος κ.λ.π.) οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο
χώρο των παιδικών σταθμών- έγιναν:
α) Αποκριάτικη γιορτή στο χώρο του 24ου Βρεφ/κού σταθμού (Σπύρου Ζερβού 1
και Γιαννοπούλου).
β) Η καλοκαιρινή γιορτή στο ΒΕΑΚΕΙΟ 25 και 26 Ιουνίου.
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γ)Η χριστουγεννιάτικη γιορτή στο ΣΙΝΕΑΚ και στον πολυχώρο
«Κωσταράκος».

ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Η δραστηριότητα του τμήματος κατά το έτος 2014 ήταν η πιο κάτω:
α) Σύνταξη του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του έτους 2014 και η παρακολούθησή
του κατά την διάρκεια του έτους καθώς και η αναμόρφωσή του με την εγγραφή νέων
άρθρων, εκτάκτων εσόδων και τη χορήγηση συμπληρωματικών και εκτάκτων πιστώσεων.
β) Υποβολή στην Οικονομική Επιτροπή του ετήσιου απολογιστικού πίνακα εσόδωνεξόδων έτους 2013.
γ) Καταχώρηση των ενταλμάτων πληρωμής, αποστολή όσων ελέγχονται από την
επίτροπο στην Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην συνέχεια προώθηση τους
στο ταμείο για εξόφληση.
δ) Ανάρτηση των ενταλμάτων στην Διαύγεια .
ε) Καταχώρηση των ανεξόφλητων χρηματικών ενταλμάτων.
ζ) Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εσόδων - εξόδων στην Οικονομική
Επιτροπή.
Επίσης παρακολούθηση των Δανείων και ο έλεγχος όλων των πιστώσεων που αφορούν
τις γενικότερες δαπάνες του Δήμου.
Αναλυτικότερα σας παραθέτουμε κατωτέρω τις εργασίες του Τμήματος και όλα τα
στοιχεία τα σχετικά με τα έξοδα του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2014 .
Α) Ως προς τον προϋπολογισμό 2014
Ο προϋπολογισμός του έτους 2014 ψηφίστηκε με την με αριθ. 643/15-11-2013
απόφ. του Δημ. Συμβουλίου.
Με σκέλος εσόδων
Με σκέλος εξόδων
0 Τακτικά
99.404.334,00
Σύνολο εξόδων 241.238.823,85
1 Έκτακτα
42.240.791,43
Αποθεματικό
50.000,00
2 Έσοδα ΠΟΕ
9.481.724,00
3 Δάνεια – απαιτήσεις 66.503.813,00
4 Υπέρ Δημ. & τρίτων 16.010.204,00
5 Χρημ.υπόλοιπο
7.647.967,42
--------------------------------------------------------------------------------------------Σύνολο
241.288.823,85
Σύνολο
241.288.823,85
Το ύψος του προϋπολογισμού που εγκρίθηκε από την Περιφέρεια για το 2013 ανήλθε στα
216.882.665,00 ευρώ δηλαδή το 2014 είχαμε αύξηση κατά 24.406.158,00 ευρώ.
Κατά την διάρκεια του έτους έγιναν (17) αναμορφώσεις που εγκρίθηκαν από το Δημοτικό
Συμβούλιο και στη συνέχεια από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής .
Ύστερα από τις αναμορφώσεις ο προϋπολογισμός διαμορφώθηκε όπως πιο κάτω:
Έσοδα 2014
0 Τακτικά
99.492.486,00
1 Έκτακτα
44.137.095,44
2 Έσοδα ΠΟΕ
9.481.724,00
3 Δάνεια – απαιτήσεις 66.503.813,00

Σύνολο εξόδων
Αποθεματικό

Έξοδα 2014
248.797.495,63
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4 Υπέρ Δημ. & τρίτων 18.426.204,00
5 Χρημ.υπόλοιπο
10.756.174.19
Σύνολο

248.797.495,63

Σύνολο

248.797.495,63

Δηλαδή παρουσιάζεται μία αύξηση στις προβλέψεις της τάξης των 7.508.671,78 ευρώ.
Ως προς τα έξοδα
Εκδόθηκαν 4.810 χρηματικά εντάλματα εκ των οποίων 288 επέστρεψε το
Ταμείο Πληρωμών ανεξόφλητα .
Ως προς τα Δάνεια
Δεν προχωρήσαμε σε σύναψη νέων δανείων.
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Το τμήμα μας κατά την διάρκεια του παρελθόντος έτους δραστηριοποιήθηκε ως εξής:
H λογίστρια του τμήματος, έλεγξε τα οικονομικά στοιχεία του έτους 2013 και συνέταξε
τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης .
Για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 το τμήμα μας
επεξεργάστηκε τα οικονομικά γεγονότα όπως αυτά καταγράφονται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες και εμφανίζονται στο Διπλογραφικό σύστημα μέσα στο έτος :
Τις καταστάσεις παρακολούθησης έργων με πληροφορίες από τις τεχνικές υπηρεσίες για
να ενημερώσει το μητρώο παγίων (με επιχορηγήσεις έργων και πρωτόκολλα περαίωσης ).
Τις αναλυτικές κινήσεις του ταμείου εισπράξεων-πληρωμών, των λογαριασμών όψεως
τραπεζών, των δανείων, τις επιχορηγήσεις (ΚΑΠ, ΥΠΕΣΔΔΑ, ΕΠΤΑ), ανά ημέρα
σύμφωνα με την καταγραφή από την Ταμιακή Υπηρεσία .
Έλεγξε τους λογαριασμούς: κρατήσεων, δαπανών, ΔΕΗ , ΕΥΔΑΠ, πιστωτών, εσόδων,
και λογαριασμών εκμετάλλευσης. Παρατηρούμε ότι οι χρεώσεις εκ μέρους της ΔΕΗ και
ΕΥΔΑΠ δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένες.
Προέβλεψε και αντιλόγησε τις δαπάνες και τα έσοδα του έτους 2013 & 2014 .
Παρακολούθησε και συσχέτισε τους κωδικούς ΚΑΕ, με λογαριασμούς Γενικής
Λογιστικής βάση του Π.Δ. 315/99 στις εγγραφές τιμολογίων και ενταλμάτων.
Σε θέματα αποθήκης και παγίων (υπολοίπου ειδών, εγγραφών αγορών, προμηθευτών,
καταστροφές και αναλώσεις) λάβαμε υπ’ όψιν την ενημέρωση από τους υπευθύνους των
αποθηκών και ενημερώσαμε τους αντίστοιχους λογαριασμούς αποθεμάτων του
Διπλογραφικού Συστήματος .
Συμφώνησε τα πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών έως 31/12/2014 με πλήρη κατά το
δυνατόν συμφωνία πιστωτικών υπολοίπων των Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου με
έγγραφες συμφωνίες με τα λογιστήρια των προμηθευτών, γεγονός που δεν συμβαίνει με
τα χρεωστικά υπόλοιπα χρεωστών – οφειλετών του Δήμου.
Το τμήμα μας έχει αναφερθεί εγγράφως πολλές φορές στην εν λόγω εικόνα του
κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Παρακολούθησε και έλεγξε το λειτουργικό κόστος μισθοδοσίας.
Συγκέντρωσε – επεξεργάστηκε και απέστειλε μηνιαία οικονομικά στοιχεία του Δήμου
στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. καθώς και μηνιαίο μητρώο δεσμεύσεων όπως αυτά διαμορφώθηκαν από
τις καταγραφές των αρμόδιων υπηρεσιών.
Τέλος έλεγξε την αντιστοίχιση των λογαριασμών Γ.Λ. εσόδων με τους κωδικούς του Δημ.
Λογιστικού.
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ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
α) Έγινε ανατροπή σε «τετρακόσιες εννέα (409)» αναλήψεις υποχρεώσεων έτους 2013,
που δεν είχαν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης,
δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), με
σχετική ανακλητική απόφαση του Διατάκτη.
β) Έγινε ο έλεγχος της νομιμότητας των εκθέσεων αναλήψεως δαπανών, όλων των
δαπανών του Δήμου (μισθοδοσίες, εργασίες, προμήθειες, έργα κ.λπ.) καθώς και αν
υπήρχε σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό και καταχωρήθηκαν « δύο χιλιάδες
διακόσιες πενήντα πέντε (2.255)» πιστώσεις.
γ) Έγινε ο έλεγχος της πληρότητας και της νομιμότητας των δικαιολογητικών και γενικά
των παραστατικών στοιχείων όλων των δαπανών του Δήμου (μισθοδοσίες, εργασίες,
προμήθειες, έργα κ.λ.π), έγινε η εκκαθάριση των παραπάνω δαπανών και εξεδόθησαν
«πέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα τρία (5.443)» χρηματικά εντάλματα πληρωμής.
δ) ΄Εγινε η μηχανογραφική ενημέρωση του υπάρχοντος συστήματος, από 1/1/2014 έως
και 31/12/2014 , με την καταχώρηση «χιλίων εκατό πενήντα οκτώ (1.158)» τιμολογίων
παροχής υπηρεσιών και προμηθειών του Δήμου, καθώς και των δελτίων αποστολής που
τα συνόδευαν.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Κατά το έτος 2014 το Τμήμα Εισπράξεων :
1. εξέδωσε 516 παραγγελίες για αναγκαστικές κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών του
Δήμου μας,
2. προέβη σε α) 22 εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτων ή κινητών, β) 60
προγράμματα πλειστηριασμών για τη μη παραγραφή οφειλών και γ) 104
κατασχέσεις εις χείρας τρίτων,
3. έστειλε 30.000 ειδοποιητήρια περίπου για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς τον Δήμο βάσει του Ν.4304/2014 και άλλα 5.000 ειδοποιητήρια περίπου για
την ενημέρωση παλαιών οφειλετών,
4. πραγματοποίησε 4.226 καταχωρήσεις δεσμεύσεων ΑΦΜ στον Πίνακα Χρεών,
3.000 δεσμεύσεις ΑΦΜ οφειλετών και 400 άρσεις δεσμεύσεων ΑΦΜ οφειλετών
που τακτοποίησαν τις οφειλές τους,
5. εισέπραξε από τους ταμίες του Δήμου μας το ποσό των 8.179.034,92 ευρώ, από
επιχορηγήσεις - ΚΑΠ - ΔΕΗ το ποσό των 47.190.572,21 ευρώ , και από
Προνοιακά Επιδόματα το ποσό των 28.733.304,40 ευρώ,
6. βεβαίωσε ταμειακά 374 Χρηματικούς Καταλόγους και έστειλε 34.578 ατομικές
ειδοποιήσεις.
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ του Δήμου το Τμήμα Πληρωμών είναι αρμόδιο να
πραγματοποιεί όλες τις πληρωμές του Δήμου με βάση πάντα τα χρηματικά εντάλματα
και τις ειδικές καταστάσεις που στέλνονται από το Τμήμα Προϋπολογισμού &
Απολογισμού Ελέγχου για την απόδοση των κρατήσεων στα διάφορα ασφαλιστικά
ταμεία, να συντάσσει και να υποβάλλει στο τέλος του χρόνου την οριστική δήλωση του
Φ.Μ.Υ και στο τέλος του οικονομικού έτους να επιστρέφει τυχόν ανεξόφλητα εντάλματα
στο τμήμα Προϋπολογισμού & Απολογισμού .
Σύμφωνα λοιπόν με τον Ο.Ε.Υ το Τμήμα Πληρωμών εξόφλησε το έτος 2014
5.086 χρημ. εντάλματα ύψους 99.414.888,52 € και πλήρωσε στα ασφαλιστικά ταμεία και
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Δ.Ο.Υ για κρατήσεις το ποσό των 13.584.027,00 € . Το σύνολο των πάσης φύσεως
πληρωμών ανήλθε στο ποσό των 112.998.915,52 €.
Στο τμήμα Προϋπολογισμού και Απολογισμού Ελέγχου επιστρέψαμε 288 χρημ.
εντάλματα που για οικονομικούς λόγους δεν πληρώθηκαν ύψους 2.151.996.84 € και 47
εντάλματα κρατήσεων ποσού 339.609,73 €
Θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι για 16η συνεχή χρονιά το ταμείο Πληρωμών
συμφωνεί απολύτως με το Τμήμα Προϋπολογισμού & Απολογισμού στο σκέλος των
πληρωμών και ότι στα επιστρεφόμενα χρημ. εντάλματα δεν υπάρχει ούτε ένα
ΗΜΙΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ χρηματικό ένταλμα.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αναλυτικά παραθέτουμε τις παρακάτω δραστηριότητες του Τμήματος έτους 2014 :
1. Συντάχθηκαν τεχνικές μελέτες αρμοδιότητος μας για την προκήρυξη των
αναγκαίων πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών.
2. Μέσω του Τμήματος Προμηθειών πραγματοποιήθηκαν περί τους τριάντα τέσσερις
(34) δημόσιους μειοδοτικούς διαγωνισμούς προμηθειών. Εδώ πρέπει να
επισημάνουμε ότι οι πρόχειροι μειοδοτικοί διαγωνισμοί παρουσίασαν μείωση
έναντι του προηγούμενου έτους.
3. Συντάχθηκαν πεντακόσιες εξήντα έξι (566) αποφάσεις Δημάρχου με απευθείας
ανάθεση βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκαν διάφορες προμήθειες.
Από αυτές εξήντα τέσσερεις (64) αφορούν ποσά μεγαλύτερα των δυόμισι
χιλιάδων (2500) ευρώ εκάστη, για τις οποίες υπογραφήκαν τα σχετικά
συμφωνητικά.
4. Διεκπεραιώθηκαν και προωθήθηκαν προς ενταλματοποίηση χίλια διακόσια πενήντα
επτά (1257) τιμολόγια για υλικά και υπηρεσίες για τις ανάγκες του Δήμου. Όλα τα
τιμολόγια συνοδεύονταν με πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά τα οποία
συντάχθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από το τμήμα μας.
5. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του τμήματος πραγματοποιήθηκε σχολαστική και
επισταμένη έρευνα αγοράς, όσον αφορά τις τιμές αλλά και την ποιότητα των
προϊόντων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του τμήματος.
Ο εν λόγω στόχος σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας στέφθηκε με
επιτυχία.
Ακόμη, το τμήμα Προμηθειών παρακολούθησε στενά τη σωστή εκτέλεση των
παραγγελιών εκ μέρους των προμηθευτών, ώστε αυτές να φτάνουν :
α).εμπρόθεσμα στις αποθήκες του Δήμου προς εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών,
β).στις συμφωνηθείσες ακριβώς ποσότητες, καθώς επίσης και
γ)στις τιμές και ποιότητα που δεσμεύτηκαν οι προμηθευτές μέσω προσφορών.
Οι παραπάνω πράξεις και ενέργειες αποτελούν το βασικό άξονα των λειτουργιών
του τμήματος Προμηθειών, ο οποίος συμπληρώνεται και με πολλές άλλες επιμέρους
εργασίες, οι οποίες για λόγους συντομίας δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν στην
παρούσα περιληπτική έκθεση (απολογισμό).
Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι, όλες οι παραπάνω δραστηριότητες επιτεύχθηκαν με
την συμπαράσταση και την συνέπεια όλων των υπαλλήλων του τμήματος.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
α) Τμήμα Εσόδων
Οι δραστηριότητες του Τμήματος για το έτος 2014 ήταν οι εξής:
Συνολικά για το έτος 2014 βεβαιώθηκε σε καταλόγους και βεβαιωτικά σημειώματα
οίκοθεν, τα οποία στην συνέχεια εστάλησαν και βεβαιώθηκαν ταμειακά και
εισπράχθηκαν αντίστοιχα από την Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών, το ποσό των
2.906.684,93 από φόρους, τέλη και δικαιώματα. Αναλυτικά τα έσοδα σύμφωνα με τα
παραστατικά στοιχεία από βεβαιώσεις και ξεχωριστά για κάθε αντικείμενο των
αρμοδιοτήτων μας, είναι τα παρακάτω:
1. Βεβαιωμένα τέλη χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.
 Βεβαιωτικοί κατάλογοι
414.330,28 €

Βεβαιωθέντα ποσά με οίκοθεν
448.339.19 €
2. Βεβαιωμένα πρόστιμα χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων
κ.λ.π.
 Βεβαιωτικοί κατάλογοι
781.122,28 €
3. Έσοδα από τέλη 2%-5%
 Βεβαιωθέντα ποσά με οίκοθεν
365.945,58 €
 Βεβαιωτικοί κατάλογοι
346.791,57 €
4. Πρόστιμα Αυθαίρετης Διαφήμισης

66.206,03 €
5. Παραβάσεις υπαιθρίου εμπορίου
 Βεβαιωτικοί κατάλογοι
474.800,00 €
6. Πρόστιμα Παραβάσεων Περιβάλλοντος
 Βεβαιωτικοί κατάλογοι
9.150,00 €
Το διάστημα 1/1 - 31/12/14 εκδόθηκαν 538 άδειες κατάληψης κοινόχρηστων Χώρων.
Αναλυτικά:
1. Τραπεζοκαθίσματα, εκδόθηκαν 214 άδειες
2. Περίπτερα, εκδόθηκαν 127 άδειες
3. Εμπορεύματα κ.τ.λ., εκδόθηκαν 110 άδειες
4. Οικοδομικά υλικά, εκδόθηκαν 86 άδειες
5. Εκδόθηκε 1 άδεια για πρατήριο βενζίνης
Στο βεβαιωτικό κατάλογο Κοινοχρήστων Χώρων έγιναν 23 εγγραφές επιβολής
προστίμων και στο βεβαιωτικό κατάλογο παραβάσεων υπαιθρίου εμπορίου έγιναν 38
εγγραφές.
Το Τμήμα απευθυνόμενο σε Αρχές, Οργανισμούς, Δημότες κ.τ.λ. εξέδωσε 790 περίπου
έγγραφα και ειδοποιήσεις. Σημειώνουμε τέλος ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της με
ευρεία έννοια βεβαίωσης καταλόγων που αφορούν την επιβολή προστίμων για
παραβάσεις κοινοχρήστων χώρων και παραβάσεις Υπαιθρίου Εμπορίου ποσών 17.564,46
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€ και 37.000 € αντίστοιχα , τα οποία πρόκειται να βεβαιωθούν ταμειακά εντός των
προσεχών ημερών από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

β) Τμήμα Βεβαίωσης Παρανόμων Σταθμεύσεων
Οι δραστηριότητες του Τμήματος για το έτος 2014 ήταν οι εξής:
1. Καταχώρησε 8.700 κλήσεις έτους 2013 και 2014 όλων των αστυνομικών αρχών (εκτός
Δημοτικής Αστυνομίας) στο πρόγραμμα μηχανογράφησης, δημιουργώντας παράλληλα
αρχείο ομαδοποιώντας αυτές ανά αριθμό κυκλοφορίας.
2.
Επαναβεβαίωσε 4.500 κλήσεις παρελθόντων ετών που διαγράφτηκαν λόγω
λανθασμένης εγγραφής στον υπόχρεο.
3. Απέστειλε, μέσω ΕΛΤΑ, 21.000 προσκλήσεις-ειδοποιητήρια σε παραβάτες για οφειλές
παλαιοτέρων ετών (1999-2013).
4. Συνέταξε χρηματικό κατάλογο έτους 2009, με απαιτήσεις 936.430,00 € .
5. Ολοκλήρωσε τα αρχεία αναζήτησης οδηγών οχημάτων των παραβάσεων έτους 2008
έως και 2013 και διαβίβασε το αρχείο στο ΚΕΠΥΟ για επεξεργασία.
6. Έκανε εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για μεταβολές σε βεβαιωμένες κλήσεις
έτους 1999-2009 λόγω λανθασμένης εγγραφής στον υπόχρεο, καθώς και εισηγήσεις για
διαγραφή πληρωμένων κλήσεων.
7. Διεκπεραίωσε αλληλογραφία με πολίτες και Υπηρεσίες.

γ) Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ
Οι δραστηριότητες του Τμήματος για το έτος 2014 ήταν οι εξής:
Έγινε εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ψήφιση νέου κανονισμού επιβολής
Ανταποδοτικών Τελών και Δημ. Φόρου για το έτος 2015.
Εξυπηρετήθηκαν όλοι οι δημότες που προσήλθαν στο Τμήμα.
Καλύφθηκαν πλήρως οι εσωτερικές και εξωτερικές λειτουργίες όπως βεβαιωτικοί
κατάλογοι, oίκοθεν βεβαίωση, ενημέρωση αρχείου, αλληλογραφία, εισηγήσεις προς το
Δημ. Συμβούλιο για επιστροφές ή διαγραφές, συνεργασία με ΔΕΗ και άλλες Υπηρεσίες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε τα αποτελέσματα από τη βεβαίωση των
Ανταποδοτικών Τελών και Τ.Α.Π. έχουν ως εξής:
1. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ Ν. 25/75
α) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ
Από τις εκκαθαριστικές καταστάσεις που μας έστειλε η ΔΕΗ και σύμφωνα με τις εκκαθαρίσεις
φαίνεται ότι στους 145.224 μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας που υπάρχουν στην περιφέρεια του
Δήμου μας το ποσό που βεβαιώθηκε για Ανταποδοτικά Τέλη ( καθαριότητα-φωτισμός) για το
οικ. έτος 2014 ανέρχεται σε 25.601.572,58 Ευρώ .
β) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
9.106.150,44 €
===========
γ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ
Απόδοση στο Δήμο

962.204,55 €
==========

2. ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.) Ν. 2130/93
α) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ
Σύμφωνα με τις εκκαθαρίσεις που μας έστειλε η ΔΕΗ το 2014 το ποσό που βεβαιώθηκε για
ΤΑΠ ανέρχεται σε 2.066.422,50 Ευρώ.
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β) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1.338.566,89 €
============

3. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ Ν.1080/80
α) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ
β) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1.799.191,43 €
============
97.575,03 €
===========

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΑΝΤΑΠ. ΤΕΛΗ
Τ.Α.Π.
ΔΗΜ.ΦΟΡΟΣ
Καθαρή απόδοση Δ.Ε.Η.
25.601.572,58
2.066.422,50
1.799.191,43
Καθαρή απόδοση παρόχων
962.204,55
Βεβαίωση από την υπηρεσία
9.106.150,44
1.338.566,89
97.575,03
---------------------------------------------------Σύνολα:
35.669.927,57
3.404.989,39
1.896.766,46
===========
==========
==========
Γενικό σύνολο:
40.971.683,42 €
==========
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ:
Aυτοψίες και έλεγχοι ανά την πόλη δεν πραγματοποιούνται λόγω ελλείψεως
προσωπικού.
δ) Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Οι δραστηριότητες του Τμήματος για το έτος 2014 ήταν οι εξής:
Συνολικά για το έτος 2014 βεβαιώθηκε από το Τμήμα το ποσό των 636.337,17 € από τέλη
χρήσης για θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις, κυριακάτικη αγορά και μικροπωλητές.
Αναλυτικά τα έσοδα σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία από βεβαιώσεις και
ξεχωριστά για κάθε αντικείμενο των αρμοδιοτήτων μας, είναι τα παρακάτω:
1. Βεβαιωμένα τέλη από εμποροπανηγύρεις, εορτές
 69.420,00 €
2. Βεβαιωμένα τέλη από κυριακάτικη αγορά
 282.618,00 €
3. Βεβαιωμένα τέλη από άδεια μικροπωλητών και εποχιακά είδη
 41.100,00 €
4. Βεβαιωμένα τέλη από κουβούκλια περιπτέρων
 61.307,65 €
5. Βεβαιωμένα τέλη από ενοίκια σχολαζόντων – κενωθέντων περιπτέρων
 175.570,96 € ( πλέον 3,60 % χαρτόσημο 6.320,56 € )
Το διάστημα 1/1/14 - 31/12/14 εκδόθηκαν 971 άδειες κατάληψης κοινόχρηστων Χώρων.
Αναλυτικά:
1. Κυριακάτικο Παζάρι, εκδόθηκαν 180 άδειες
2. Εμποροπανηγύρεις & γιορτές, εκδόθηκαν 648 άδειες
3. Μικροπωλητές, εκδόθηκαν 32 άδειες
4. Εποχιακά είδη, εκδόθηκαν 7 άδειες
5. Περίπτερα, εκδόθηκαν 104 άδειες
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6. Δώδεκα χρηματικοί κατάλογοι που αφορούν σε ενοίκια σχολαζόντων –
κενωθέντων περιπτέρων
Το ανωτέρω διάστημα εκδόθηκαν περίπου 90 αποφάσεις Δημάρχου σχετικά με
εκμισθώσεις περιπτέρων, 100 Αποφάσεις Δημάρχου που αφορούν σε ανακλήσεις αδειών
εκμετάλλευσης περιπτέρων ( λόγω θανάτου ή παραιτήσεως των ιδιοκτητών τους ).
Το τμήμα μας, απευθυνόμενο σε Αρχές, Οργανισμούς, Δημότες κ.τ.λ. εξέδωσε –
απέστειλε περίπου 1.400 έγγραφα και ειδοποιήσεις.
Στάλθηκαν για δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου μας περίπου 80 ανακοινώσεις
που αφορούσαν στην ενημέρωση των Δημοτών σχετικά με θέματα του τμήματος.

Τμήμα Διαφήμισης
Οι δραστηριότητες του Τμήματος για το έτος 2014 ήταν οι εξής:
Συνολικά το έτος 2014 βεβαίωσε διακόσια δέκα (210) ΟΙΚΟΘΕΝ προς το ταμείο του
Δήμου, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσό 88.148,75 €.
Παράλληλα εκδόθηκαν από την υπηρεσία μας 2 χρηματικοί κατάλογοι ύψους 299.636 €
και εισπράχθηκαν από το ταμείο του Δήμου μας.
Επίσης εισπράχθηκαν αντίστοιχα τα ποσά 259.330,00 € και 117.810,00 €. που αφορούν
τέλη διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄.
Η υπηρεσία μας προχώρησε με απόφαση Δημάρχου σε δύο (2) προκηρύξεις
παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων για διαφημίσεις και μια (1) προκήρυξη
παραχώρησης όψεων κτιρίων του Δήμου για τοποθέτηση πανό με θέματα εικαστικές
παρεμβάσεις και διαφημίσεις, οι οποίες όλες, κρίθηκαν από την αρμόδια επιτροπή
άγονες.
Επίσης η υπηρεσία μας μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε και πέραν του ωραρίου
της προέβει στην σύνταξη εκθέσεων αυτοψίας για απαγορευμένες επιγραφές και
πινακίδες που ήταν τοποθετημένες σε κεντρικούς δρόμους και κτίρια της πόλης μας ,
κοινοποιώντας αυτές στους αρμόδιους φορείς , αλλά και στις αρμόδιες υπηρεσίες του
Δήμου μας.

Τμήμα Βεβαίωσης Δαπανών Τεχνικών Έργων
Οι δραστηριότητες του Τμήματος για το έτος 2014 ήταν οι εξής:
Α΄ ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
1.Έκδοση Βεβαιώσεων Δαπανών για τα δικαιώματα αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών
διακλαδώσεων στους παρόδιους ιδιοκτήτες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε 338
περιπτώσεις
2.Εγγραφή και αποστολή 410 ατομικών προσκλήσεων στους δημότες για την διευθέτηση των
αναλογούντων δαπανών.
3.Πραγματοποίηση 360 αυτοψιών σε όλα τα διαμερίσματα του δήμου και κατασκευή
σκαριφημάτων των δρόμων που κατασκευάζονται οριστικά δίκτυα αγωγών αποχέτευσης ώστε
να βεβαιωθούν με ακρίβεια οι αναλογούσες δαπάνες.
4.Επιδόσεις 370 αποσπασμάτων βεβαιωτικών καταλόγων με τις χρεώσεις που πρέπει να
καταβληθούν για έργα που έχουν εκτελεσθεί. .
5.Έρευνα από τα αρχεία μας εάν οι δημότες έχουν νόμιμη άδεια σύνδεσης. σε 303
περιπτώσεις.
6.Έλεγχος από τις 20 οικοδομικές άδειες για να βεβαιωθούν τα δικαιώματα αγωγού για τους
επιπλέον των τριών ορόφων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 1068/80.
7.Διατήρηση αρχείων δαπανών για εξωτερικές διακλαδώσεις και για αγωγούς
8.Αλληλογραφία με δημότες, ΕΥΔΑΠ και την Νομική υπηρεσία για θέματα αποχέτευσης.
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9.Διεκπεραίωση προσφυγών και αποστολή αυτών στην Νομική υπηρεσία, στην επιτροπή
συμβιβασμού και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.
10.Βεβαιώθηκαν και συντάχθηκαν οι αντίστοιχοι βεβαιωτικοί κατάλογοι για την κατασκευή
αγωγών αξίας 17.422,47 € και εξωτερικών διακλαδώσεων αξίας 5.028,94 € .
11.Συνολικά από το τμήμα μας, συνετάχθησαν αποσπάσματα κατασκευής αγωγών αξίας
41.282,36 € και εξωτερικών διακλαδώσεων ,56.336,94 €
12.Εξακριβώθηκε μετά από έλεγχο σε 35 τουλάχιστον περιπτώσεις η νομιμότητα παλαιών
συνδέσεων , οι οποίες αντικαταστάθηκαν με νέες από το αρμόδιο κατασκευαστικό τμήμα.
Β΄ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
α) Έλεγχος ( 441 ) λογαριασμών κατανάλωσης ύδατος σε ακίνητα ( ιδιόκτητα και
μισθωμένα ) καθώς και σε πράσινο, νησίδες, πλατείες, βεβαίωση συνολικού χρηματικού
ποσού 211.890,89 €, & συμψηφισμός με ΕΥΔΑΠ ύψους 257.567,04 € .
β) Πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες – έλεγχοι σε ( 410 ) συνολικά υδροπαροχές, που
ήταν για την Πρόληψη παράνομων καταναλώσεων από τρίτους, για εντοπισμό και
αποκατάσταση αδικαιολόγητα υψηλών καταναλώσεων νερού, για την αποκάλυψη και
επανατοποθέτηση υδρομετρητών
γ) Αλλαγή των στοιχείων και τιμολογίων των ακινήτων, που ο Δήμος είναι μισθωτής ή
εκμισθωτής.
δ) Τοποθέτηση τριών νέων ( 3 ) υδροπαροχών .

ζ) Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων
Οι δραστηριότητες του Τμήματος για το έτος 2014 ήταν οι εξής:
1) Κοπή των ξηρών και επικίνδυνων δένδρων
2) Επισκευές του χώρου του Νεκροταφείου.
3) Πραγματοποιήθηκαν 182 ταφές.
4) Υπεβλήθησαν 35 αιτήσεις για παραχώρηση οστεοθυρίδων.
5) Καταχώρηση σε βιβλία και καρτέλες των εισπράξεων του Νεκροταφείου.
6) Έσοδα από Νεκροταφείο από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014
1. ΚΑ 0412 Δικαιώματα ενταφιασμού 32100 €
2. ΚΑ 0415 Δικαιώματα από χρήση οστεοφυλακίων και οστεοθυρίδων
70400,80 €
3. ΚΑ 0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών και μνημοσύνων 4300 €
4. ΚΑ 2119. Παρελθόντων ετών 16414,68 €
5. ΚΑ 100511 Προσαυξήσεις 3637,44 €
6. ΚΑ 0417 Δικαιώματα διαρκούς χρήσης οικογενειακών τάφων 48933,62 €
7. ΚΑ 0411 Σύσταση οικογενειακών τάφων 22438,70 €

η) Τμήμα Αδειών ΚΥΕ και Μουσικής
Οι δραστηριότητες του Τμήματος για το έτος 2014 ήταν οι εξής:
1) Εκδόθηκαν & χορηγήθηκαν τριακόσιες πενήντα έξι (356) Άδειες Ίδρυσης Λειτουργίας
Κ.Υ.Ε.
2) Ανανεώθηκαν πέντε (5) άδειες διενέργειας ψυχαγωγικών - τεχνικών παιγνίων.
3) Συντάχθηκαν & προωθήθηκαν εκατόν εβδομήντα πέντε (175) διαβιβαστικά προς την
Διεύθυνση Περιβαντολογικής Υγιεινής & Υγειονομικών Ελέγχων.
4) Συντάχθηκαν & προωθήθηκαν εκατόν εξήντα τρία (163) εισηγήσεις προς τα
Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων.
5) Θεωρήθηκαν διακόσια δύο (202) βιβλία επιχειρήσεων, που αφορούν τον
Αντικαπνιστικό Νόμο.
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6) Συντάχθηκαν & προωθήθηκαν προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Πενήντα τέσσερα
(54) εισηγήσεις, που αφορούν σε ανακλήσεις καταστημάτων.
7) Εκδόθηκαν Ογδόντα οκτώ (88) Αποφάσεις Δημάρχου για σφράγιση καταστημάτων (13
προσωρινής αφαίρεσης αδείας, 30 για λειτουργία άνευ αδείας, 21 για τροποποίηση
υγειονομικών όρων λειτουργίας, 24 μετά από απόφαση πρωτοδικείου).
8) Διενεργήθηκαν Τριάντα πέντε (35) σφραγίσεις.
9) Συντάχθηκαν εκατόν είκοσι τρία (123) έγγραφα διεκπεραίωσης αλληλογραφίας με
εξωτερικές υπηρεσίες & εκατόν είκοσι οκτώ (128) έγγραφα διεκπεραίωσης
αλληλογραφίας με εσωτερικές υπηρεσίες
10) Διαβιβάστηκαν δέκα οκτώ (18) φάκελοι στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, έπειτα
από προσωρινές διαταγές αναστολής εκτέλεσης που εκδόθηκαν.
11) Διαβιβάστηκαν πέντε (5) φάκελοι στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, έπειτα από
προσωρινές διαταγές αναστολής εκτέλεσης που εκδόθηκαν.
12) Συντάχθηκαν & διαβιβάστηκαν πενήντα εννέα (59) έγγραφα προς ιδιοκτήτες
καταστημάτων, στα οποία ζητήθηκαν οι απόψεις τους σχετικά με βεβαιωμένες
παραβάσεις των καταστημάτων τους.
13) Διαβιβάστηκαν στην Δ/νση Υγειονομικών Ελέγχων της Περιφέρειας ογδόντα δύο
(82) υποθέσεις για επανέλεγχο καταστημάτων λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων.
17) Διεκπεραιώθηκαν εξήντα τέσσερεις (64) καταγγελίες δημοτών, με την αποστολή
σχετικών εγγράφων στις αρμόδιες υπηρεσίες για την διενέργεια ελέγχων σε σχέση με τα
καταγγελλόμενα.
18) Συντάχθηκαν τριάντα δύο (32) απαντητικά έγγραφα σε δημότες ,σχετικά με την
παροχή πληροφοριών που ζητήθηκαν.
19) Συντάχθηκαν σαράντα (40) ερωτήματα προς την Νομική Υπηρεσία του Δήμου,
προκειμένου να ζητηθούν οι απόψεις της για υποθέσεις που χειρίστηκε η υπηρεσία μας.
20) Απαντήθηκαν & έγινε αποστολή των σχετικών στοιχείων για Τρεις (3) Εισαγγελικές
Παραγγελίες, σχετικές με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε.
21) Εκδόθηκαν & χορηγήθηκαν ογδόντα οκτώ (88) άδειες μουσικής.
22) Εκδόθηκαν & χορηγήθηκαν εξήντα πέντε (65) άδειες παράτασης μουσικής.
23) Συντάχθηκαν & προωθήθηκαν ογδόντα οκτώ (88) εισηγήσεις προς τις Δημοτικές
Κοινότητες για χορήγηση ή μη άδειας μουσικής που αφορούσαν σε 88 καταστήματα.
24) Συντάχθηκαν & προωθήθηκαν εβδομήντα δύο (72) εισηγήσεις προς τις Δημοτικές
Κοινότητες για χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου μουσικής που αφορούσαν σε 73
καταστήματα.
25) Εβδομήντα έξι (76) διαβιβαστικά προς την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της
Νομαρχίας Πειραιά για έκδοση άδειας μουσικής.
Σας υπενθυμίζουμε ότι με την με αρ. πρωτ. 36801/2821/25-09-2013 Απόφαση του
Δημάρχου Πειραιά, οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ενστάσεων & Επιβολής Διοικητικών
Κυρώσεων Κ.Υ.Ε. της πρώην Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης της Δημοτικής
Αστυνομίας που καταργήθηκε στις 23/9/2013, ασκούνται από την ημερομηνία της
απόφασης αυτής & μέχρι την ολοκλήρωση της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας,
από το Τμήμα Αδειών Κ.Υ.Ε. & Μουσικής της Διεύθυνσης Προσόδων & Εμπορίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κατά την χρονική περίοδο από 01/01/2014 έως 31/12/2014 από τη Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών πραγματοποιήθηκαν τα εξής :
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Τμήμα Δημόσιας Υγείας :


ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ : Στα Δημοτικά Σχολεία
ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΑΣ του Δήμου Πειραιά:

40o,53o,30o,18o,44o,47o,5o,6o,13o,21o,8o,46o,3o,30o,5o Ζαβαριάν,41o.
(καταγραφή ελλείψεων σε εμβόλια ,έλεγχος ιστορικών υγείας, ενημέρωση και
παραπομπή των γονέων της αρμόδιες υπηρεσίες για προγραμματισμό της
διενέργειας των οφειλόμενων εμβολίων ,σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα
εμβολιασμού. )
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ: 3535.


ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΑΝΤΟΥΧΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΩΝ: 50
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ: 35
ΠΕΚΑΜΕΑ(ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ): 24
ΚΑΛΟΣ ΠΟΙΜΗΝ: 30
ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΠΙΤΙ: 30
ΑΡΓΩ: 21
ΕΛΠΙΔΑ: 60
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟ: 25
ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ: 25
ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: 12



ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΤΕΤΑΝΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ KAI ENHMΕΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ: 20
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΦΥΛΑΚΩΝ: 22
ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ: 75
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ: 30
ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣ:20
ΠΕΣΥΔΑΠ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ –
ΠΕΙΡΑΙΑ): 22
ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ:23
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ: 150



ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΕΙΣ,
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ-ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΤΟΝ ΙΟ:
ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ: 30
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ: 50
ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΠΙΤΙ: 20
ΚΑΛΟ ΠΟΙΜΗΝ : 15
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ:30



ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΥΣΣΑ.
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ΠΕΣΥΔΑΠ: 90


ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ: (41ο,40o,53o,30o,18o,44o,47o,5o,6o,13o,21o,8o,46o,3o,30o,5o )
ΣΎΝΟΛΟ Β.C.G 620 δόσεις & MANTOYX 620 δόσεις




ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΑΝΤΟΥΧ: 70 ΆΤΟΜΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΡΜΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ MANTOUX ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΤΟΥ ΚΕΠ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΛΟΙΜΩΔΗ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ: 30 ΑΤΟΜΑ.



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΛΟΙΜΩΔΗ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ , ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ, ΑΤΟΜΙΚΗ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΜΟ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ



ΘΗΛΑΣΜΟΥ, ΣΕ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ .



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ .



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ , ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ Κ.Α.



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ BCG KAI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΔΙΜΗΝΟΥ , ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΜΒΟΛΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ .



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.



ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ: 2975
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ : 16



ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: 1982 ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ
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( 891 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 1091 ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ).


ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ( Ε.Κ.Χ ) : 72



ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ: 287.
Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν:
(9) ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
(6) ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ
(11 ) ΚΑΠΗ
(21) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
(21 ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ - εκ των οποίων (2) Ιδιωτικά
(57) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- εκ των οποίων (8) Ιδιωτικά
(28 ) ΓΥΜΝΑΣΙΑ-εκ των οποίων (3) Ιδιωτικά
(25)ΛΥΚΕΙΑ- εκ των οποίων (2) Ιδιωτικά [εντός του Δήμου Πειραιά



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ : 8



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ : 5



ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΜΕ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΜΕΣΑ : 15



++«Πρόγραμμα κλινικής εκτίμησης και παρακολούθησης
γενικής σωματικής και ψυχικής υγείας»

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε να εφαρμόζεται αυτό το χρόνο στα 11 κέντρα Αγάπης και
Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του Δήμου Πειραιά. Απευθύνεται σε δημότες και μέλη των
ΚΑΠΗ του Δήμου Πειραιά και έχει ως σκοπό τα εξής:
α) τον εντοπισμό και την καταγραφή οξέων και χρόνιων νοσημάτων και τη διερεύνηση αν
εφαρμόζεται ορθή αντιμετώπιση και παρακολούθηση αυτών
β) τον έλεγχο ορθής λήψης της τρέχουσας φαρμακευτικής αγωγής και την ανίχνευση
παρενεργειών ή περιπτώσεων αλληλεπίδρασης φαρμάκων
γ) τον εντοπισμό παραλείψεων από τον συνιστώμενο προληπτικό ιατρικό έλεγχο για τα
άτομα αυτής της ηλικίας και σύσταση για προγραμματισμό αυτών
δ) τη διερεύνηση της ευπάθειας (frailty) κάθε ατόμου μέσω του ατομικού/οικογενειακού
ιστορικού και κλινικών δοκιμασιών
ε) την καταγραφή των κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών διαβίωσης και την ύπαρξης ή
όχι υποστηρικτικού περιβάλλοντος
στ) την καταγραφή των διατροφικών συνηθειών και εκτίμηση της κατάστασης θρέψης
κάθε ατόμου
ζ) την εκτίμηση του κινδύνου πτώσεων και τη διενέργεια συστάσεων για την προφύλαξη
και την αποφυγή αυτών
η) την εκτίμηση των γνωστικών λειτουργιών και της λειτουργικότητας σε τομείς της
καθημερινότητας για τον εντοπισμό τυχόν ελλειμμάτων και την ανίχνευση
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συναισθηματικών διαταραχών, με στόχο την παραπομπή τους για περαιτέρω έλεγχο και
αντιμετώπιση
θ) την επανάληψη των ενεργειών (α)-(η) σε 6 (έξι) έως 12 (δώδεκα) μήνες σε κάθε
συμμετέχοντα του προγράμματος, αναλόγως των ευρημάτων από την κλινική εξέταση,
ώστε να ελέγχεται η εφαρμογή των συστάσεων και να καταγράφονται τυχόν μεταβολές
στην κλινική εικόνα και στην ανταπόκριση των καθημερινών λειτουργιών και
υποχρεώσεων.
Από τον Μάρτιο του 2014, που ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος, έως και το
Δεκέμβριο του 2014 συμμετείχαν συνολικά 138 πολίτες-μέλη των κέντρων Αγάπης και
Αλληλεγγύης, εκ των οποίων 92 ήταν γυναίκες και 36 άνδρες. Από αυτούς οι 17 (14
γυναίκες και 3 άνδρες) επανεξετάστηκαν μετά από 6 μήνες, ενώ προγραμματίζεται και ο
επανέλεγχος των υπολοίπων έως τον Ιούνιο του 2015.
Εκτός των ανωτέρω αναφερόμενων παρεχόμενων υπηρεσιών του προγράμματος, στους
συμμετέχοντες δίνεται η ευκαιρία να λύσουν τυχόν απορίες σχετικά με την εξελικτική
πορεία των χρόνιων παθήσεων, τον τρόπο λήψης της συνιστώμενης φαρμακευτικής
αγωγής, καθώς και την πιθανή εφαρμογή συμπληρωματικών μεθόδων, με στόχο τόσο τη
συνεπή συμμόρφωση στη θεραπεία και βέλτιστη αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων,
όπως και τη διατήρηση του καλύτερου δυνατού επιπέδου για κάθε συμμετέχοντα.

Τμήμα Παροχής Προνοιακών Επιδομάτων
Το τμήμα έχει ως αρμοδιότητα τη χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων σε άτομα
που έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων,
όπως για τα ινσουλινοεξαρτώμενα τύπου 1 άτομα, τους πάσχοντες από HIV κ.λ.π. για τα
οποία απαιτείται 50% ποσοστό αναπηρίας.
Πρόκειται για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, άτομα και οικογένειες οικονομικά αδύναμες
και που μερικοί έχουν περάσει τα όρια της εξαθλίωσης.
Το τμήμα από 01-01-2014 έως 31-12-2014 διεκπεραίωσε τις εξής ενέργειες:
1. ΠΑΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1.1. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, το τμήμα προέβη στην έκδοση διοικητικών
πράξεων (αποφάσεις χορήγησης επιδόματος), στην χορήγηση βεβαιώσεων κυρίως για
φορολογική χρήση και σε αυτεπάγγελτες αναζητήσεις από διάφορους φορείς, κυρίως
Δήμους και ασφαλιστικά ταμεία.
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Δ/ΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

2.860
152
188

2.663
343
411

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΕΣ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
228
0
9

37

79

7

29

76

4

128
98

244
53

11
0
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ΟΜΟΓΕΝΩΝ
9
12
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
202
335
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ
4
10
ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ
ΚΩΦΩΣΗΣ
46
63
ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ
ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ
0
15
ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ
37
6
ΕΚΤΑΚΤΗ
146
0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ
ΕΝΔΕΙΑΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
41
0
ΣΥΝΟΛΑ
3.977
4.310
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

0
0
0
0
0
0
0

0
259
8.546

1.2. Προέβη σε καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών επιδομάτων σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα
ΕΠΙΔΟΜΑ

ΒΑΡΙΑΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΣΤΕΓΑΣ.
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ
HIV
ΒΑΡΙΑΣ
ΝΟΗΤΙΚΗΣ
ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΟΜΩΝ

ΠΟΣΑ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΎ

135.841,06

ΠΟΣΑ ΠΟΥ
ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ
ΠΡΟΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
133.271,17

143
1

3.390,00

0

3.390,00

7
3
1

7.005,00
491,47
316,20

0
0
0

7.005,00
491,47
316,20

2
157

654,50
147.698,23

0
133.271,17

654,50
280.969,40

269.112,23

1.3 Η οικονομική δαπάνη ανά επίδομα ετησίως είναι η εξής σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα
ΕΤΟΣ 2014
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜ.
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ
17.241.802,73
2.943.763,29
3.777.972,76
635.493,79
591.866,60
704.957,00
421.586,66
19.176,11
3.643.106,07
45.861,60
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ΚΩΦΑΛΑΛΙΑΣ
ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ
ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝ, ΕΝΙΣΧ, ΕΝΔΕΙΑΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ Α΄ΦΑΣΗ
ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ Β΄ΦΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ

572.160,54
100.368,00
21.299,81
35.400
8.217,16
9.625,83
30.772.657,95

1.4 Το σύνολο των δικαιούχων των επιδομάτων κατά τον Ιανουάριο του 2014 και τον Δεκέμβριο
του 2014 έχει ως εξής:
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ
ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜ.
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ
ΚΩΦΑΛΑΛΙΑΣ
ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ
ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧ. ΕΝΔΕΙΑΣ
ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ
01-01-2014
4.465
565
550
74
66
337
127
40
472
5
106
12
24
0
0
6.843

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ
31-12-2014
3.968
555
591
79
69
359
137
50
499
6
144
12
50
63
14
6.596

1.5. Παρατίθεται πίνακας με στοιχεία μόνο για την πόλη του Πειραιά, για το έτος 2014 με τα ποσά
και τα άτομα που επιδοτήθηκαν ανά δίμηνο μόνο λόγω αναπηρίας.
ΔΙΜΗΝΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014
ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΣΥΝΟΛΟ 2014

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΟΜΩΝ
2.711
2.638
2.707
2.686
2.666
2.717

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
2.038.198,98
2.083.806,71
2.224.939,80
2.205.962,45
2.054.517,31
2.153.705,60
12.761.130,85

1.6. Παρατίθεται πίνακας με στοιχεία των υπολοίπων Δήμων για το έτος 2014 με τα συνολικά
ετήσια ποσά και τον αριθμό των δικαιούχων.
ΔΗΜΟΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

ΑΤΟΜΑ
ΔΙΜΗΝΟΥ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ –
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
1.794

ΠΟΣΑ

8.344.195,87
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ΠΕΡΑΜΑ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΑΓΚΙΣΤΡΙ
ΚΥΘΗΡΑ
ΠΟΡΟΣ
ΣΠΕΤΣΕΣ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ
ΥΔΡΑ
ΑΙΓΙΝΑ

559
1.175
5
15
31
26
50
24
116

2.642.658,61
5.548.437,30
35.152,13
67.525,83
139.761,39
148.597,84
242.808,01
130.425,17
533.754,02
17.833.316,17

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαφορά των 178.210,93 ευρώ που προκύπτει από το συνολικό ετήσιο και

το συνολικό ετήσιο κατά Δήμο αφορά α) Τις έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις λόγω
ένδειας και φυσικών καταστροφών (57,624,99), β) τις μεταφορές φακέλων σε άλλο Δήμο
λόγω μετοίκησης που δεν υπολογίζονται στα ετήσια ποσά ανά δήμο (120.585,94).
Ενδεικτικά αναφέρω ότι μόνο για το δίμηνο Μαίου – Ιουνίου 2014 το ποσό των
μεταφορών ανέρχεται στα 34.126,00 ευρώ.
2. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

2.1. Το τμήμα έχει αποστείλει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών τριάντα εννέα (39)
περιπτώσεις ατόμων που κατέθεσαν στην Υπηρεσία μας πλαστές αποφάσεις
Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ. Συνεργασθήκαμε με την αστυνομία του οικονομικού
εγκλήματος, δίνοντας καταθέσεις με ότι στοιχεία γνωρίζαμε και συμβάλαμε να
εντοπισθούν και να συλληφθούν επτά άτομα που αποτελούσαν κύκλωμα που εξέδιδε
πλαστές γνωματεύσεις ΚΕΠΑ
2.2. Στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας του Δημοσίου και της ηλεκτρονικής
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορέων του, η Υπηρεσία μας απόκτησε
δυνατότητα πρόσβασης στο ολοκληρωμένο σύστημα των ΚΕΠΑ και ελέγχει τη
γνησιότητα των αποφάσεων του. Δυστυχώς αυτή η δυνατότητα είναι περιορισμένη διότι
δεν επιτρέπει την εισαγωγή μας στον φάκελο του πολίτη αλλά μόνον στις αποφάσεις που
έχουν ήδη εκδοθεί, με αποτέλεσμα να αδυνατούμε να αντλήσουμε τις αιτήσεις που έχουν
καταθέσει οι πολίτες στα ΚΕΠΑ, οι οποίες είναι αναγκαίες στην Υπηρεσία μας γιατί
συνδέονται με τη χορήγηση των αναδρομικών.
2.3. Έχει σε εκκρεμότητα και παρακολουθεί περιπτώσεις δικαιούχων που έχουν
προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά της Υπηρεσίας μας και περιπτώσεις δικαιούχων που
παραπέμφθηκαν από την Υπηρεσία μας στη δικαιοσύνη λόγω κατάθεσης ψευδών
δικαιολογητικών.
2.4. Εξ αιτίας της καταστροφικής πλημμύρας της 24ης Οκτωβρίου 2014 το τμήμα μας
δέχθηκε αιτήσεις από όλους τους πολίτες του Δήμου Πειραιά, που είχαν να δηλώσουν
ζημία, ανεξάρτητα από το χώρο που αυτή αφορούσε. Δηλαδή είτε η ζημία είχε επέλθει σε
υπόγεια, αποθήκες, γκαράζ, αυτοκίνητα, λεβητοστάσια, επαγγελματικούς χώρους κ.λ.π.
είτε σε χώρους της κύριας κατοικίας.
Όσοι είχαν ζημία στο χώρο της κύριας κατοικίας τους και προσεκόμισαν όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά από τα οποία προέκυψε ότι συνέτρεχαν λόγοι αποζημίωσης,
ικανοποιήθηκε το αίτημά τους. Οι αιτήσεις των υπολοίπων που δήλωναν ζημία σε χώρους
εκτός κύριας κατοικίας, αφού τους ενημέρωσε η Υπηρεσία μας ότι δεν έχει αρμοδιότητα
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να τους αποζημιώσει, διαβίβασε όλες τις περιπτώσεις στην Υπηρεσία αποκατάστασης
σεισμοπαθών και πλημμυροπαθών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, προς ενέργεια.
2.5 Μέσα στο 2014, εκτάκτως και βάσει Υπουργικών Αποφάσεων η Υπηρεσία μας
προέβη σε 278 αποφάσεις χορήγησης προνοιακών επιδομάτων χωρίς την προσκόμιση
γνωματεύσεων ΚΕΠΑ, διότι υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση των
πιστοποιήσεων της αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, με προοπτική όταν αυτές εκδοθούν να
προσκομιστούν στην Υπηρεσία μας. Σε περίπτωση δε που οι γνωματεύσεις δεν
προσδιόριζαν το ποσοστό αναπηρίας στο προαπαιτούμενο, οι πολίτες ήταν υποχρεωμένοι
να επιστρέψουν ότι ποσά είχαν λάβει.
Η υπόθεση αυτή δεν έχει ακόμη κλείσει, διότι μένουν σε εκκρεμότητα άλλες 25
περιπτώσεις που ακόμη δεν έχει εκδοθεί γνωμάτευση ΚΕΠΑ. Μέχρι τώρα 57 άτομα δεν
έλαβαν το προαπαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και τους έγινε καταλογισμός για
επιστροφή των ποσών. Κάποιοι τα επέστρεψαν και για κάποιους άλλους αποστείλαμε την
οφειλή για βεβαίωση στην οικεία Δ.Ο.Υ. γι’ αυτό τα ποσά των καταλογισμών είναι
αυξημένα στον πίνακα 1.2.

Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας
ΔΡΑΣΗ
Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής
της στοματικής υγείας σε παιδιά του
Δήμου Πειραιά
Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής
της στοματικής υγείας στην Ε.ΨΥ.ΜΕ.
Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής
της στοματικής υγείας στο Ε.Ε.Ε..Ε.Κ
Πειραιά
Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής
της στοματικής υγείας στο 1ο Ειδικό
Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού
Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής
της στοματικής υγείας στο 13ο Λύκειο
Πειραιά
Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής
της στοματικής υγείας στο 13ο Δημοτικό
σχολείο Καλλιθέας
Πρόγραμμα ¨Ενορία εν δράσει¨ της Ιεράς
Μητροπόλεως Πειραιώς
Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής
της στοματικής υγείας στα εκπαιδευτήρια
Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς
Προληπτική εξέταση κυκλικά στα
εγγεγραμμένα νήπια των δημοτικών
παιδικών σταθμών
Έκτακτες επισκέψεις για την εξέταση
ασθενών νηπίων εγγεγραμμένων στους
δημοτικούς παιδικούς σταθμούς
Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
2346 μαθητές
60 εκπαιδευόμενοι
90 εκπαιδευόμενοι
5 νήπια
80 μαθητές
80 μαθητές
60 άτομα
150 μαθητές
2500 νήπια
400 νήπια
2100 δημότες
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εγγεγραμμένους δημότες των ΚΑΠΗ
Screening οστεοπόρωσης - εκφυλιστικής
αρθροπάθειας
σε
εγγεγραμμένους
δημότες των ΚΑΠΗ
Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης
στο χώρο των πολυϊατρείων
Διενέργεια ημέρας αιμοδοσίας στο χώρο
των πολυϊατρείων
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

1000 δημότες
120 δημότες
100 δημότες
9.091 άτομα

Αναλυτικά τα προγράμματα, οι δράσεις και τα λοιπά πεπραγμένα του Τμήματος έχουν ως
εξής :
 Πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής στοματικής υγείας σε παιδιά.
12 Δημοτικά σχολεία συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών σχολείων, 28
νηπιαγωγεία και 22 παιδικοί σταθμοί. Εξετάσθηκαν 2346 μαθητές, δόθηκαν 1637
πιστοποιητικά οδοντοστοματολογικής εξέτασης και έγινε αγωγή υγείας με τη
βιωματική μάθηση σε περίπου 100 τάξεις.
 Συνεργασία με τον Εθελοντικό Οργανισμό για τα παιδιά ¨Το Χαμόγελο του
Παιδιού¨ , για την εκπόνηση ειδικά προσαρμοσμένου προγράμματος πρόληψης
και προαγωγής στοματικής υγείας στις δύο δομές (παιδιών και ενηλίκων) της
Εταιρείας Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ). Εξετάσθηκαν
60
εκπαιδευόμενοι με ειδικές ανάγκες
 Συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά για τις ακόλουθες δράσεις
πρόληψης και προαγωγής της στοματικής υγείας:
α) Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πειραιά, 90
εκπαιδευόμενοι β) 1ο Ειδικό νηπιαγωγείο Κορυδαλλού, 5 νήπια γ) 13 ο Λύκειο
Πειραιά, 80 μαθητές γ) 13ο Δημοτικό σχολείο Καλλιθέας, 80 μαθητές δ)
Πρόγραμμα ¨Ενορία εν δράσει¨ της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, 60 άτομα ε)
Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, 150 μαθητές
 Παιδικοί σταθμοί. Προληπτική εξέταση κυκλικά σε περίπου 2500 νήπια ετησίως,
Έκτακτες επισκέψεις σε παιδικούς σταθμούς ετησίως σε 400 νήπια.
 ΚΑΠΗ. Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε περίπου 2100 εγγεγραμμένους
δημότες των ΚΑΠΗ του Δήμου Πειραιά. Screening οστεοπόρωσης
εκφυλιστικής αρθροπάθειας σε 1000 άτομα των ΚΑΠΗ
 Πολυϊατρεία. Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο χώρο των
πολυϊατρείων σε περίπου 120 δημότες.
 Διενέργεια ημέρας αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Τζάνειο Νοσοκομείο και
τοπικούς συλλόγους στο χώρο των πολυϊατρείων, όπου εξυπηρετήθηκαν 100
περίπου δημότες
 Παιδικοί σταθμοί. Συμμετοχή στην επιτροπή αδειοδότησης παιδικών σταθμών
με έκτακτους και τακτικούς ελέγχους.
 Ποιοτική αξιολόγηση του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της
στοματικής υγείας σε παιδιά.
Διαμόρφωση ερωτηματολογίου αξιολόγησης στηριζόμενο σε επιστημονικά
δεδομένα,
στάθμιση, διανομή στους εκπαιδευτικούς και συλλογή του,
καταχώρηση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων σε ειδική βάση δεδομένων
και ανάλυση τους με την συνεργασία ειδικού στατιστικού επιστήμονα. Συνολικός
αριθμός ερωτηματολογίων: 280.
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Συμμετοχή στο 34ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, με ελεύθερη
ανακοίνωση, που αφορούσε στην ποιοτική αξιολόγηση του προγράμματος
πρόληψης και προαγωγής της στοματικής υγείας σε παιδιά.
Συμμετοχή στο 51ο Συνέδριο της Ελληνικής Στοματολογικής Εταιρείας, με
ελεύθερη ανακοίνωση που αφορούσε στην σύμπραξη φορέων για την επίτευξη
στόχων υγείας.
Συνεργασία με το τμήμα Ασφαλιστικής και Στατιστικής Επιστήμης του
Πανεπιστήμιου Πειραιώς, για τη στατιστική επεξεργασία των καταγεγραμμένων
δεδομένων από την οδοντιατρική εξέταση των μαθητών των δύο προηγούμενων
σχολικών ετών, περίπου 4000 καταγραφές για κάθε σχολική χρονιά
Πιλοτική συνεργασία με το ΙΕΚ ΞΥΝΗ Πειραιά για την εκπόνηση
κοινωνικών μελετών
Δημιουργία/προετοιμασία κατάλληλου εκπαιδευτικού και ενημερωτικού
υλικού σε σχέση με τη στοματική υγεία, για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών
στην ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων αγωγής υγείας.
Προετοιμασία για την ανάρτηση αυτού του υλικού στην ιστοσελίδα του Δήμου
Πειραιά και όπου αλλού αυτό ζητηθεί, με στόχο την δυνατότητα της άμεσης
πρόσβασης και ενημέρωσης του ενδιαφερομένου κοινού.
Διαμόρφωση και στάθμιση ερωτηματολογίου διερεύνησης των γνώσεων των
εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των επειγόντων οδοντιατρικών
περιστατικών στο σχολείο σε συνεργασία με την Επιστημονική Εταιρεία
Αθλητικής Οδοντιατρικής
Εκπόνηση μελέτης για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγράμματος
εκπαίδευσης γονέων και φροντιστών ΑΜΕΑ, σχετικά με τη στοματική υγεία.
Συνεχής παρακολούθηση και συμμετοχή σε ημερίδες / συνέδρια με θέμα την
πρόληψη και προαγωγή της υγείας.
Συνεχής επιστημονική διερεύνηση των αναγκών των Δημοτών του Δήμου, για
την εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας των Δημοτών
του Δήμου Πειραιά, σε συνεργασία με έγκριτους φορείς.



Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
1. ‘Έχουν δοθεί τριάντα επτά (37) Οικονομικά Βοηθήματα, σε οικονομικά αδύνατους
δημότες και κατοίκους του Δήμου Πειραιά. Για το 12 ο εξάμηνο (Ιούλιος-Δεκέμβριος του
2014)-12ο του Κοινωνικού Παντοπωλείου
κατάθεσαν 850 άτομα αιτήσεις, από αυτούς
εγκρίθηκαν οι αιτήσεις τους διακοσίων (200)
δικαιούχων , για το 13ο Εξάμηνο του
Κοινωνικού Παντοπωλείου (Ιανουάριος-Ιούνιος του
2015) κατέθεσαν 834 άτομα
αιτήσεις, από αυτούς εγκρίθηκαν οι αιτήσεις διακοσίων
(200) δικαιούχων.
2. Κατόπιν αναφοράς περιστατικών από διάφορους φορείς του Δήμου μας (Λιμενικό,
Εμπορικό Επιμελητήριο κ.α) ,από διερχόμενους πολίτες και τέλος από ανώνυμες
καταγγελίες που πραγματοποιήθηκαν
στην τηλ. Γραμμή «197» του Ε.Κ.Κ.Α. ,
ασχοληθήκαμε με εξήντα (60) περιπτώσεις αστέγων. Σε όλους τους αστέγους έγινε
ενημέρωση και παραπομπή, όπου υπήρξε ενδιαφέρον, για τα προγράμματα στήριξης
αστέγων( 1.Ξενώνας φιλοξενίας « Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ» 2.Υπνωτήριο Προσωρινής
Διανυκτέρευσης της Μ.Κ.Ο. UNESCO 3.Δίκτυο Προσωρινής Παραμονής Αστέγων
στην Ζωσιμαδών, και 4. Τα συσσίτια των κατά τόπους ενοριών).
3. Σε συνεργασία με το Τμήμα Παροχής Προνοιακών Επιδομάτων για την ένταξη των
δικαιούχων στο πρόγραμμα «Απροστάτευτου τέκνου» πραγματοποιήθηκαν δώδεκα (12)
κοινωνικές έρευνες, για το πρόγραμμα «Στεγαστικής Συνδρομής» είκοσι τέσσερις (24)
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κοινωνικές έρευνες και για το πρόγραμμα του έκτακτου οικονομικού βοηθήματος
εξήντα τρεις (63) κοινωνικές έρευνες.
4. Σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας για την έκδοση πενήντα έξι βιβλιαρίων
δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης οικονομικά αδυνάτων και
ανασφαλίστων πολιτών, πραγματοποιήθηκαν πενήντα τέσσερις (54) κοινωνικές
έρευνες.
5. Πραγματοποιήθηκαν είκοσι τέσσερις (24) κοινωνικές έρευνες για την χορήγηση
οικονομικού βοηθήματος σε ισάριθμους δικαιούχους, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών
από το Κληροδότημα Φινφίνη και έντεκα (11) κοινωνικές έρευνες για την χορήγηση
οικονομικού βοηθήματος από διάφορες φιλανθρωπικές Μ.Κ.Ο (Ιερό Ιδρυμα
Ευαγγελιστρίας Τήνου, ΄Ιδρυμα Λασκαρίδη κλπ). Κατόπιν αιτήματος του ΕΟΠΥΥ
πραγματοποιήθηκαν δώδεκα (12) κοινωνικές έρευνες
για την εισαγωγή ισάριθμων
δικαιούχων ασθενών σε κλινική χρόνιων παθήσεων.
6. Για το Πάσχα του 2014 εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν 1.072 Διατακτικές Τροφίμων
εξαργυρώθηκαν οι 1065 ενώ κατάθεσαν αίτηση 1090 δημότες και κάτοικοι του Δήμου
μας. Για τα Χριστούγεννα του 201εγκρίθηκαν 1090 Διατακτικές Τροφίμων, ενώ
κατέθεσαν αίτηση 1.127 άτομα.
7. Συνεχίστηκε η συνεργασία της υπηρεσίας μας με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά
και το Γραφείο Ανηλίκων. Σε εκτέλεση ισάριθμων Εισαγγελικών Παραγγελιών
συντάχθηκαν εκατό (100) Εκθέσεις Κοινωνικής Έρευνας(οι 30 αφορούν περιπτώσεις
ηλικιωμένων και οι 70 παιδική προστασία) με υποβολή προτάσεων ως προς την
αποκατάσταση των εν λόγω οικογενειών και ατόμων. Συνεχίστηκε η στήριξη των
οικογενειών του Δήμου μας μέσω της Κοινωνικής Εργασίας με οικογένειες για ποικίλες
ανάγκες : παραπομπή σε ιδρύματα για φιλοξενία ηλικιωμένων, αναπήρων, παραπομπές
για έκδοση βιβλιαρίων υγείας, επιδομάτων αναπηρίας, κ.λπ.
8. Στο πρόγραμμα φιλοξενίας στις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων,
φιλοξενήθηκαν εξήντα πέντε (65) παιδιά οικονομικά αδυνάτων δημοτών και κατοίκων
μας.
9. Πραγματοποιήθηκε στις 6/3/2014 ομαδική αιμοδοσία των υπαλλήλων του δήμου
μας, όπου έδωσαν αίμα σαράντα πέντε (45) υπάλληλοι. Στην επόμενη ομαδική
αιμοδοσία στις 18/9/2014 έδωσαν αίμα σαράντα δύο (42) υπάλληλοι. Σύνολο ογδόντα
επτά (87) υπάλληλοι έδωσαν αίμα στην Τράπεζα Αίματος των Υπαλλήλων του Δήμου
μας.
10. Με το πρόγραμμα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» εξυπηρετούνται καθημερινά επτά με δέκα
(7
-10) ΑμεΑ και καθημερινά πραγματοποιούνται συνήθως δεκατέσσερα
(14)
δρομολόγια πρωί και απόγευμα.

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Κατά τη χρονική περίοδο από 01/01/2014 έως 31/12/2014, από το Τμήμα
Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
πραγματοποιήθηκαν τα εξής :
 Συνολικά η Υπηρεσία διαχειρίστηκε 18757 υποθέσεις, χορηγώντας αντίστοιχους
αριθμούς πρωτοκόλλου.
 Το γραφείο Γραμματείας λειτουργεί ως Γραφείο Υποδοχής Πολιτών, για την
παροχή πληροφοριών στους προσερχόμενους στην Υπηρεσία πολίτες.
 Συγκεντρώθηκαν, υπογράφηκαν και διεκπεραιώθηκαν τα δελτία παρουσίας όλου
του προσωπικού της Διεύθυνσης.
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Για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Κουρέων, Κομμωτών και
Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών/ποδιών, πραγματοποιήθηκαν 2 εξεταστικές, και
συνολικά χορηγήθηκαν 5 Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος Κουρέων, 28 Άδειες
Άσκησης Επαγγέλματος Κομμωτών, 7 Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνιτών
Περιποίησης Χεριών/ποδιών, 2 Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος Κομμωτών Α’, 2
ανανεώσεις αδειών Άσκησης Επαγγέλματος Κομμωτών και 2 ανανεώσεις αδειών
Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών/ποδιών. Έγινε 1
επιστροφή φακέλου λόγω μη πλήρωσης προϋποθέσεων και 6 έγγραφα ερωτήματα
προς τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας και στον ΕΟΠΠΕΠ.
Έγιναν 42 αυτεπάγγελτες αναζητήσεις ποινικών μητρώων και 5 αναζητήσεις
γνησιότητας εγγράφων
Διεκπεραιώθηκαν 45 αιτήσεις ενδιαφερόμενων πολιτών για την παροχή
κοινωφελούς εργασίας και 100 σχετικά έγγραφα
Έγινε έλεγχος δικαιολογητικών σε 30 φιλανθρωπικά σωματεία και θεωρήθηκαν
307 μπλόκ.
Χορήγηση άδειας διενέργειας εράνου αγάπης Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς και
σφράγιση 53660 κουπονιών
Καταχώρηση συνολικά για το έτος 2014, 3828 περίπου αιτήσεων για χορήγηση,
παράταση , επανέγκριση ,διακοπή επιδόματος., τροποποίηση, αναθεώρηση και
απόρριψη επιδόματος.
Πληρωμή σε περίπου 6.600 δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων ανά δίμηνο.
Υλοποίηση και παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωμών των Προνοιακών
επιδομάτων κατά το μέρος που αφορά στην Υπηρεσία μας, από την πρόβλεψη των
απαιτούμενων Εσόδων και Εξόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου Πειραιά και
την ανά δίμηνο αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου μας προς το Υπουργείο
Εσωτερικών, τις εισηγήσεις στην Οικονομική Επιτροπή και την παρακολούθηση
των αντίστοιχων ενταλμάτων και πιστώσεων, μέχρι την πληρωμή και τη
διαδικασία απόδοσης και απαλλαγής των υπολόγων των ενταλμάτων.
Γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου έκδοσης-ανανέωσης βιβλιαρίων απορίας
και καταχώριση 2801 αιτήσεων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο των βιβλιαρίων
απόρων-ανασφαλίστων.
Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω μελέτες:
Μελέτη που αφορά στην πραγματοποίηση εκδήλωσης για την κοπή της
Βασιλόπιτας στα έντεκα (11) Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του
Δήμου Πειραιά.
Μελέτη που αφορά στην ‘έγκριση
πραγματοποίησης Αποκριάτικών
Εκδηλώσεων στα έντεκα (11) Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του
Δήμου Πειραιά.
Μελέτη που αφορά στην ‘έγκριση
πραγματοποίησης Πασχαλινών
Εκδηλώσεων στα έντεκα (11) Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του
Δήμου Πειραιά.
Μελέτη που αφορά στην ‘έγκριση δαπάνης στα πλαίσια πραγματοποίησης
Εκδηλώσεων στο Βεάκειο Θέατρο για τα άτομα της τρίτης ηλικίας.
Μελέτη που αφορά στην έγκριση δαπάνης για την αγορά φαρμακευτικού
υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Πειραιά και των νομικών του προσώπων.
Μελέτη που αφορά στην έγκριση δαπάνης για την αγορά υγειονομικού υλικού
για τις ανάγκες των υγειονομικών ελέγχων που πραγματοποιεί η Δημοσίας
Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Πειραιά
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Γραφείο Δημοτικών Πολυϊατρείων


Παροχή ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε ανασφάλιστους και
οικονομικά αδύναμους δημότες (και με την πολύ σημαντική βοήθεια εθελοντών
ιατρών) και ιατρικών συμβουλών στα μέλη των Κ.Α.Π.Η. (~2100 δημότες).

 Χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων σε ανασφάλιστους και οικονομικά
αδύναμους ασθενείς δημότες. Τα φαρμακευτικά σκευάσματα προήλθαν κυρίως
από προσφορές δημοτών και δωρεές φαρμακευτικού υλικού.
 Λειτουργία ιατρείου Οστεοπόρωσης.
 Στο Πολυιατρείο παρέχονται υπηρεσίες:
Μέτρησης αρτηριακής πίεσης
Ενεσοθεραπείας
Μέτρησης σακχάρου αίματος
 Ενημερωτικές συζητήσεις επί θεμάτων προληπτικής Ιατρικής και νοσημάτων με
υψηλό επιπολασμό σε άτομα της τρίτης ηλικίας και παροχή ιατρικών συμβουλών
στα Κ.Α.Π.Η.
 Screening οστεοπόρωσης – εκφυλιστικής αρθροπάθειας (ισχίου-γόνατος) στα
μέλη των Κ.Α.Π.Η. (~1000 δημότες)
 Διενέργεια αιμοδοσίας σε συνεργασία με το ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο και τοπικούς
συλλόγους
 Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτική καθοδήγηση
ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάμων δημοτών για την αντιμετώπιση χρόνιων
νοσημάτων.

Τμήμα Πολιτικών Ισότητας
Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Π.Α & Δ.










Μία (1) έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.&Δ.
Δύο (2) πρακτικά διενέργειας αυτοψίας για άδεια ίδρυσης λειτουργίας
Μ.Φ.Π.Α.&Δ
Σύσταση επιτροπής προκειμένου να χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε
Μ.Φ.Π.Α.&Δ.
Ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
σχετικά με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, αναθεώρηση άδεια λειτουργίας και
έκδοσης απόφασης έγκρισης προσωπικού σε Μ.Φ.Π.Α.&Δ
Εκατόν σαράντα (140) ενημερωτικά έγγραφα προς τις Μ.Φ.Π.Α.&Δ
Τριάντα πέντε ( 35 ) αποφάσεις έγκρισης πρόσληψης προσωπικού
Ενενήντα (90) αναζητήσεις ποινικού μητρώου για προσωπικό των
Μ.Φ.Π.Α.&Δ.
Διαβιβαστικά προς ιδιωτικούς φορείς
Βεβαιώσεις προς τις Μ.Φ.Π.Α.&Δ
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Καθημερινός έλεγχος στους φακέλους των Μ.Φ.Π.Α.&Δ.
για τυχόν ελλείψεις και ενημέρωσή τους
Ξενώνας για τη φιλοξενία κακοποιημένων γυναικών







Πρωτόκολλα παραλαβής παραδοτέων του Υποέργου Α/Α 5 “Λειτουργία Ξενώνα
Φιλοξενίας στο Δήμο Πειραιά” για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο,
Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο.
Περιγραφή συνολικής προόδου φυσικού αντικειμένου για το πρώτο εξάμηνο του
2014
Ορισμός νέου υπευθύνου υποέργου
Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης, Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας
Παραδοτέων (ΕΠΠΕ)του Υποέργου 5 «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο
Πειραιά»
Ορισμός Ομάδας Διοίκησης και Παρακολούθησης του Έργου (ΟΔΠΕ)
«Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Πειραιά»
Συνεργασία με αρμόδιους φορείς
Εποπτεία λειτουργίας του ξενώνα




ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΘΕΜΑ: ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΞΕΝΩΝΑ ΕΤΟΥΣ 2014
Υποστήριξη Ωφελουμένων

Ο αριθμός των φιλοξενουμένων γυναικών και παιδιών κατά την διάρκεια του έτους 2014
ήταν 33 άτομα. Οι γυναίκες ήταν 17 και τα παιδιά 16.
Οι συνεδρίες στήριξης που πραγματοποιήθηκαν κατά την παραμονή τους στον ξενώνα
ήταν 329.
Οι εξωτερικές παραπομπές που πραγματοποιήθηκαν προς άλλες υπηρεσίες για την
ψυχοκοινωνική τους στήριξη ήταν 91.
Οι follow up συναντήσεις που έγιναν μετά από το διάστημα παραμονής τους στον ξενώνα
προκειμένου να υπάρχει μία ενημέρωση και στήριξη της μετέπειτα πορείας τους ήταν 23.
Εσωτερική Συνεργασία
Πραγματοποιήθηκαν 26 επιστημονικές ομάδες για την διαχείριση των περιστατικών.
Πραγματοποιήθηκαν 8 συναντήσεις με παρουσία όλου του προσωπικού του ξενώνα για
θέματα που αφορούσαν την ομαλή λειτουργία του ξενώνα.
Έντυπα καταγραφής ενεργειών και επικοινωνιών προς όφελος των ωφελουμένων
γυναικών και των παιδιών τους.
Δημιουργία εγγράφων : σύντομης καταγραφής περιστατικού, ημερολογίου
συναντήσεων, ιστορικού παιδιού για την καλύτερη διαχείριση των περιστατικών.
Οργάνωση και Αρχειοθέτηση φακέλων των περιστατικών και εγγράφων που αφορούν
όλες τις ενέργειες του επιστημονικού προσωπικού.
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Συμπλήρωση Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας ΕΕΤΑΑ.
Συμμετοχή σε Σεμινάρια-Ημερίδες
Το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό :
Συμμετείχε σε 2 εκπαιδευτικά σεμινάρια σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας.
Παρακολούθησε 2 ημερίδες και τεχνικές συσκέψεις που αφορούσαν το πρόγραμμα
κατά της βίας.
Συμμετείχε και παρουσίασε το έργο του ξενώνα σε ημερίδα από τον Δ. Αθηναίων για
την λειτουργία των ξενώνων φιλοξενίας γυναικών.
Δικτύωση- Συνεργασίες
Κατά την διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν οι εξής δικτυώσεις:
- 18 επαφές με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες άλλων δήμων.
- 6 επαφές με Νοσοκομειακές Δομές και Δομές Περίθαλψης δήμων.
- Επαφές με 18 δομές του προγράμματος κατά της βίας των γυναικών.
- Επαφή με την Αστυνομική Διεύθυνση του Πειραιά και με την Διεύθυνση
Αλλοδαπών Αττικής και Πειραιά.
- Επαφή με την Εισαγγελία Ανηλίκων και Πρωτοδικών.
- 3 επαφές με διευθύνσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Πειραιά.
- 7 επαφές με φιλανθρωπικά σωματεία και Μ.Κ.Ο.
- 3 επαφές με το Εθνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής.
- Επαφή με τον Ερυθρό Σταυρό Πειραιά.
- Επαφή με οργανισμούς παροχής υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά (ΚΟ.Δ.ΕΠ.,
Ο.Π.Α.Ν, Κοινωνικό Παντοπωλείο Πειραιά).
- Επαφή με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιά.

Τμήμα Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ομάδα Γυμναστικής από τον Ιανουάριο – Μάιο-ΣεπτέμβριοΔεκέμβριο
Ομάδα Χορωδίας από τον Ιανουάριο – Μάιο και Σεπτέμβριο Δεκέμβριο .
Ομάδα Χορού από τον Ιανουάριο – Μάιο.
Ομάδα Θεάτρου από τον Μάιο - Ιούνιο.
Εκμάθηση χρήσης Υπολογιστών από τον Ιανουάριο – ΜάιοΙούνιο
Εκμάθηση Αγγλικών από Μάιο – Ιούνιο-Οκτώβριο- Δεκέμβριο
από Εθελοντή .
Εργοθεραπεία -Χειροτεχνία –Ζωγραφική ΙανουάριοςΔεκέμβριος
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Ιατρική φροντίδα από τον Φυσίατρο κ. Τράγκα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1-3 ΕΒΔΟΜΑ
ΔΙΑΙΩΣ
1-2 ΕΒΔΟΜΑ
ΔΙΑΙΩΣ
1 ΕΒΔΟΜΑ
ΔΙΑΙΩΣ
2 ΕΒΔΟΜΑ
ΔΙΑΙΩΣ
1-3 ΕΒΔΟΜΑ
ΔΙΑΙΩΣ
1 ΕΒΔΟΜΑ
ΔΙΑΙΩΣ

493

1 ΕΒΔΟΜΑ
ΔΙΑΙΩΣ

132

1 ΜΗΝΙΑΙΩΣ

123

322
221
126
390
40
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Ιατρική ημερίδα ΄΄Γήρανση - Δαμάζοντας τον χρόνο ΄΄ από την
Ψυχολόγο κ. Παπαχριστοπούλου Ευγενία.
Ιατρική ημερίδα ΄΄Οστεοαρθρίτιδα- Οσφυαλγία- Οστεοπόρωση ΄΄
από τον Ορθοπεδικό κ. Αναστασίου Ιωάννη.
Ιατρική φροντίδα από την Οικογενειακή Ιατρό κ. Σταμούλη
Ευαγγελία - Μάρτιος-Απρίλιος- Οκτώβριος– Νοέμβριος.
Ιατρική ημερίδα ΄΄Οστεοαρθρίτιδα- Οσφυαλγία- Οστεοπόρωση ΄΄
από τον Ορθοπεδικό κ. Χρυσανθόπουλο.
Ιατρική φροντίδα από την Παθολόγο κ. Γανωτοπούλου Ασημίνα
Ιατρική φροντίδα από τον Γαστρεντερολόγο κ. Βλάμη Χρήστο.
Συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό για Μέτρηση Πίεσης
Ιανουάριο-Μάιο.
Ομιλία Ιερέων
Ημερίδα σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ατόμων με Σακχαρώδη
Διαβήτη ΄΄ Πρακτικές οδηγίες για να ρυθμίσουμε την αρτηριακή
πίεση, τη χοληστερίνη και το σάκχαρό μας ΄΄
Σπιρομέτρηση σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Σωτηρία
Ιατρική φροντίδα από την Ψυχολόγο κ. Τσαντούλη.
Συνεργασία με την Παιδική Πολυκλινική Πειραιά και το
Νοσοκομείο Μεταξά, πραγματοποιήθηκε Δωρεάν εξέταση ΤεστΠαπ και ψηλάφησης Μαστού
Φυσικοθεραπείες
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Κοπή Βασιλόπιττας –Αγιασμός
Αποκριάτικη Εκδήλωση
Εορτασμός της Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821
Μουσική βραδιά
Πασχαλινή Εκδήλωση -Ευχέλαιο
Φεστιβάλ Γ΄ Ηλικίας
Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Γ΄ Ηλικίας.
Εορτασμός της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και Αγιασμός
Χριστουγεννιάτικη γιορτή
Προσφορά τροφίμων

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ
Σ- ΜΑΡΤΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣΑΠΡΙΛΙΟΣ
1 ΕΒΔΟΜΑ
ΔΙΑΙΩΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

11

ΜΑΪΟΣ
ΜΑΪΟΣ
1 ΕΒΔΟΜ.

1
9
105

1-2 ΜΗΝΙΑΙΩΣ

33

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

11

ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

11
11
7

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

350

1 ΕΤΗΣΙΩΣ
1 ΕΤΗΣΙΩΣ
1 ΕΤΗΣΙΩΣ
1 ΕΤΗΣΙΩΣ
1 ΕΤΗΣΙΩΣ
1 ΕΤΗΣΙΩΣ
1 ΕΤΗΣΙΩΣ
1 ΕΤΗΣΙΩΣ
1 ΕΤΗΣΙΩΣ
1 ΕΤΗΣΙΩΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Kατά την διάρκεια του έτους 2014 , η Διεύθυνση Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης
υλοποίησε και διεκπεραίωσε τις κατωτέρω δραστηριότητες ανά Τμήμα:

Τμήμα Διοίκησης, Εποπτείας & Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών
1. Υλοποίησε τη διαδικασία κατανομής των τακτικών επιχορηγήσεων μέσω του κρατικού
προϋπολογισμού στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
των σχολικών μονάδων του Πειραιά. Συγκεκριμένα κατανεμήθηκε το συνολικό ποσό των
1.027.253,68 €,σε τέσσαρες (4) τακτικές δόσεις,

11
47
1

11
11
11
11
11
11
11
11
11
5
(Κ.Α.Π.Η)
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2. Υλοποίησε τη καθημερινή διαδικασία κατανομής γάλακτος στις καθαρίστριες των
σχολείων.
3. Υλοποίησε τη διαδικασία κατανομής στις Σχολικές Επιτροπές της Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης του ποσού των 81.713,37 €, ως οικονομική επιχορήγηση από το Υπουργείο
Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των Σχολικών Μονάδων.
4. Διενήργησε τις απαιτούμενες διαδικασίες για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού
Γυμνασίου-Λυκείου Πειραιά, με διαγωνισμό, που ανατέθηκε ήδη σε μειοδότη και
διενεργείται κανονικά από τις 18-12-2014.
5. Υλοποίησε τις διαδικασίες υποστήριξης των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την πρόσληψη από αυτές καθαριστών/στριών μέσω του
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έως και την τοποθέτησή τους στα σχολεία αρμοδιότητάς τους. Την ίδια
διαδικασία ανέλαβε και για την πρόσληψη σχολικών τροχονόμων.
6. Συνεργάσθηκε με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και προώθησε προς επίλυση
προβλημάτα επισκευής και συντήρησης των σχολικών κτιρίων.
7. Προώθησε την αλληλογραφία και τις επαφές με τους αρμόδιους διαχειριστές του
κληροδοτήματος G. Kellis στις ΗΠΑ, ώστε να επισπευσθεί η ετήσια αποστολή των
εσόδων του εν λόγω κληροδοτήματος για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των
σχολείων του Πειραιά.
8. Διεκπεραίωσε τη διαδικασία απόδοσης στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνολικού ποσού 95.665,10 €, από τα έσοδα του
κληροδοτήματος G. Kellis.
9. Σε συνεργασία με τον αρμόδιο επί θεμάτων Παιδείας Δημοτικό Σύμβουλο, ανέπτυξε
καθημερινή επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες, για την παροχή πληροφοριών και
οδηγιών επί των λογιστικών και άλλων θεμάτων που τις απασχολούν, καθώς και για την
επίλυση έκτακτων προβλημάτων.
10. Συντόνισε τη διαδικασία καταγραφής και μεταφοράς των περιουσιακών στοιχείων
καταργηθέντων ή συγχωνευθέντων σχολείων, προκειμένου να διανεμηθούν
σε
νεοϊδρυθέντα ή ήδη υπάρχοντα σχολεία.
11. Παρείχε γραμματειακή υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές (δημιούργησε και τήρησε
το πρωτόκολλο, το αρχείο και την αλληλογραφία τους και προετοίμασε τα θέματα και τις
ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεών τους).
12. Παρείχε λογιστική συνδρομή (έκανε έλεγχο τήρησης των λογιστικών εγγραφών και
διακίνησης των τιμολογίων των σχολείων, υπολογισμό και αποστολή της ΑΠΔ,
λογιστικοποίηση των παραστατικών που αφορούν σε λογαριασμούς ΔΕΚΟ, συναλλαγές
με ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τράπεζες κλπ, εργασίες τέλους χρήσεως, συμφωνίες του ταμείου των
Σχολικών Επιτροπών σε μηνιαία και ετήσια βάση, υπολογισμό μισθοδοσίας κάθε μήνα,
σύνταξη εργασιακών βεβαιώσεων) και άλλες αναγκαίες για τη λειτουργία των Σχολικών
Επιτροπών λογιστικές εργασίες.
13. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και τους διευθυντές των
σχολείων και τις Σχολικές Επιτροπές παρακολούθησε την καθημερινή παρουσία στους
χώρους εργασίας τους των 152 καθαριστριών σχολείων και διευθέτησε τα θέματα που
προέκυπταν λόγω των αδειών, παραιτήσεων και μετακινήσεων τους.

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης
1. Φρόντισε για τον εξοπλισμό, την οργάνωση και λειτουργία δύο νέων αιθουσών
διδασκαλίας, μία εντός των γραφείων της Διεύθυνσης Παιδείας και μια στο κτίριο της Γ΄
Δημοτικής Κοινότητας.
2. Δέχτηκε από την 1-1-2014 έως τις 31-12-2014, 1600 αιτήσεις συμμετοχής πολιτών στα
προγράμματα «Δια Βίου Μάθησης»
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3. Δημιούργησε 69 τμήματα εκπαίδευσης ενηλίκων, με αντικείμενα, «Ξένες γλώσσες
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Τοπική Ιστορία, Ψυχολογία, Φωτογραφία, Αγωγή Υγείας» .
4. Στα 69 προγράμματα εκπαίδευσης συμμετείχαν περίπου 1300 πολίτες, στους οποίους
διέθεσε πλούσιο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και χορήγησε αντίστοιχες βεβαιώσεις
παρακολούθησης .
5. Συμμετείχε στο πρόγραμμα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8», που αφορά στην εκπαίδευση
μεταναστών στην Ελληνική γλώσσα και δημιούργησε επτά τμήματα επιπέδου Α1,Α2 και
Β1.
6. Διεκπεραίωσε την διαδικασία συμμετοχής μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου των
σχολείων του Δήμου Πειραιά στο διακρατικό πρόγραμμα « Αντιμετωπίζοντας τον
Σχολικό εκφοβισμό».
7. Συνεργάστηκε με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την προώθηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων
και την υλοποίηση των προγραμμάτων.

Τμήμα Κοινωνικής Υποστήριξης Σχολείων και Συλλόγων Γονέων
1. Συνεργάζεται με Διευθυντές σχολείων και Σχολικούς Συμβούλους στην
πληρέστερη αντιμετώπιση των προβλημάτων προσαρμογής στο σχολικό
περιβάλλον, παιδιών που προέρχονται από οικογένειες που ανήκουν σε
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές οικογένειες, Ρομά, ΑμεΑ, κ.λπ.) και
γενικότερα για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων των μαθητών των σχολείων
του Πειραιά.
2. Πραγματοποίησε σε συνεργασία με Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων, διανομή
τροφίμων σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες μαθητών της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Στα πλαίσια της αντιμετώπισης των συνεπειών της οικονομικής και κοινωνικής
κρίσης συνεργάστηκε με Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας για τη φιλοξενία
παιδιών των οποίων οι γονείς αδυνατούσαν να καλύψουν το κόστος της
ανατροφής τους.
4. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες, καθώς
και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για την πληρέστερη αντιμετώπιση των
ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών και των οικογενειών τους (παροχή
άμεσης ψυχολογικής και ψυχιατρικής υποστήριξης όπου κρίνεται από τους
εξειδικευμένους επιστήμονες απαραίτητο).
5. 5.Σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων και τους Διευθυντές
των σχολείων, διοργάνωσε και συμμετείχε σε 10 ειδικές ενημερωτικές εκδηλώσεις
– εσπερίδες- με θέματα που απασχολούν τους γονείς, σε σχέση με την
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, κοινωνικοποίηση, ενδυνάμωση και προστασία των
παιδιών τους.
6. Ανέλαβε την επικοινωνία με τα σχολεία, την ενημέρωση Διευθυντών,
εκπαιδευτικών και γονέων και υποστήριξε την εκπαίδευση μαθητών γυμνασίου
στην αντιμετώπιση του Διαδικτυακού Εκφοβισμού που υλοποίησε η Μ.Κ.Ο.
Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας – Παιδιού σε συνεργασία με την αγγλική εταιρεία
Beat Bullying.
7. Συνεργάζεται με ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας) βοηθώντας - στα πλαίσια της
παρέμβασης σε οικογένειες που παρακολουθεί – γονείς που δεν έχουν πάρει
απολυτήριο Γυμνασίου, να το αποκτήσουν.
8. Συμμετέχει στην πληροφόρηση και ενημέρωση των δικαιούχων οικογενειών
σχετικά με τα προγράμματα κοινωνικής μέριμνας του Δήμου, ενώ συγκεντρώνει
ρούχα και υποδήματα για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών τους.
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Η Διεύθυνση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης διοργάνωσε με επιτυχία:
- Ειδική εκδήλωση για την Παιδεία, επ’ ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών με
ομιλητή τον διακεκριμένο ομότ. καθηγητή του Παντείου Παν/μίου κ. Χρ. Γιανναρά, την
29 Ιανουαρίου 2014 στην Ιωνίδειο Σχολή.
- την παρουσίαση του βιβλίου του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Προικοννήσου
κ.Ιωσήφ, με τίτλο «Πάσχα στο Άγιον Όρος», με αξιόλογους ομιλητές και παράλληλη
προβολή ταινίας- αφιερώματος στο Άγιον Όρος, την 7-4- 2014 στην Ιωνίδειο Σχολή.
- ειδική εκδήλωση για το Περιβάλλον με διακεκριμένους εισηγητές τους: Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιο Γεωργακόπουλο, Βάνια Βέρας, Γεν.
Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Δήμων για την διαχείριση των απορριμμάτων
και Ανδρέα Λουκάτο, Επιστημονικό Σύμβουλο Ελληνικών Βιομηχανιών Ανακύκλωσης,
την 10 -3-2014 στην Ιωνίδειο Σχολή.
- την 2η Μαθητική Γιορτή του Δήμου Πειραιά με την συμμετοχή χορευτικών,
χορωδιακών και μουσικών συγκροτημάτων των σχολείων της πόλης μας, την 2 & 9 και
11 Απριλίου 2014 στον Πολυχώρο « ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ ».
- την Έκθεση Ορθόδοξου Χριστιανικού Βιβλίου, το τριήμερο 14-15-16 Ιουλίου 2014,
στην Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά.
- τα εγκαίνια της Εστίας Νεανικής Επιχειρηματικότητας , την 28 Μαρτίου 2014.
- τον Μεγάλο Μαθητικό Διαγωνισμό φωτογραφίας (σε συνεργασία με το ΙΕΚ ΑΚΜΗ)
για την ανάδειξη του Πειραιά, εν όψει της ανακήρυξής του ως Ναυτικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης για το έτος 2015.
Συνέβαλε στην προβολή της διοργάνωσης και τη συμμετοχή των μαθητών και των
γονέων των σχολείων του Πειραιά, στον αγώνα δρόμου για παιδιά fit kids run, που
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Κυριακή 14-12-2014.
Στελέχη της Διεύθυνσης Παιδείας προσκλήθηκαν και συμμετείχαν ενεργά, ως εισηγητές
στις παραπάνω εκδηλώσεις και επίσης:
- στην Συνδιάσκεψη που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης στο
Πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΚ με θέμα: «Η προστασία των Ανηλίκων στην
Ψηφιακή εποχή», την 14 και 15 -4 - 2014 στο Ζάππειο Μέγαρο.
στην εσπερίδα που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα « Διαγενεακή Επικοινωνία και Μάθηση» την 29-42014.
- στην επιμορφωτική ημερίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά με
θέμα:
« Βία κατά των ανηλίκων - Σχολική βία και Εκφοβισμός: Συνειδητοποίηση,
Ευαισθητοποίηση – Δράση»
- στην εσπερίδα με θέμα: «Παιδεία και Αυτοδιοίκηση σε αγαστή συνεργασία για τη
στήριξη των νέων».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Η Δ/νση Πολιτισμού περιλαμβάνει 7 τμήματα (Ιστορικό Αρχείο, Φιλαρμονική,
Καλλιτεχνική Παιδεία, Δημοτικά Θέατρα & Κινηματογράφοι, Αθλητικό,
Πινακοθήκη, Βιβλιοθήκη) και 79 υπαλλήλους. Λόγω του ότι και τα επτά τμήματα
στεγάζονται σε διαφορετικά κτήρια και σε απόσταση μεταξύ τους, ο ρόλος της
γραμματείας είναι καθοριστικός για το συντονισμένο των τμημάτων:
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Η γραμματεία της Δ/νσης Πολιτισμού για το έτος 2014 διεκπεραίωσε τα
έγγραφα από το τμήμα πρωτοκόλλου προς τα 7 τμήματα της.
Συνέταξε τον ετήσιο προϋπολογισμό της Δ/νσης μας, την πρόβλεψη των
ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού των τμημάτων της.
Ανέλαβε την έκδοση και τον έλεγχο των εβδομαδιαίων & μηνιαίων
παρουσιολογίων των υπαλλήλων της Δ/νσης.
Επιμελήθηκε την έκδοση πιστώσεων που αφορούν τα τμήματα της και την
διεκπεραίωση τους.
Διοργάνωσε πολιτιστικές εκδηλώσεις.

ΤΜΗΜΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
Το τμήμα λειτούργησε απασχολούμενο με τα συνήθη καθήκοντά του: τήρηση βιβλίου
εισαγωγής, διεκπεραίωση αιτήσεων, φωτογραφικού αρχείου, οργάνωση – επιμέλεια των
αποθηκευτικών χώρων, παροχής πληροφοριών και υλικού σε θέματα Τέχνης σε ειδικούς
φορείς, καλλιτέχνες και το ευρύ κοινό.
Η Δημοτική Πινακοθήκη φιλοξένησε στους χώρους της τις παρακάτω εκδηλώσεις:
Εκθέσεις Ζωγραφικής ( 56)
Εκθέσεις Γλυπτικής (6)
Εκθέσεις Φωτογραφίας (3)
Εκθέσεις Αγιογραφίας (6)
Μουσικές Εκδηλώσεις και Ομιλίες (60)
Τέλος το 2014 πραγματοποιήθηκαν στο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης ακόμη 18
εκδηλώσεις Φορέων του Δήμου.
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
Το τμήμα Θεάτρων και Κινηματογράφων έχει ως αντικείμενο την προώθηση και
την καλλιέργεια της θεατρικής παιδείας στην πόλη μας, καθώς και τη συνεργασία με
άλλους φορείς και οργανισμούς προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης συμβάλλει στο
σχεδιασμό και την υλοποίηση καλλιτεχνικών δράσεων με επίκεντρο το θέατρο και τις
παρεμφερείς σε αυτό δραστηριότητες.
Συνολικά το 2014 το Τμήμα μας εκτέλεσε τις παρακάτω εργασίες:




Προετοιμασία του Βεακείου θεάτρου για τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις:
χρωματισμοί, μερική αντικατάσταση πατώματος σκηνής, επισκευή και
εγκατάσταση ηλεκτρικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων, αποκατάσταση
φθορών, επιμέλεια μαρμάρινης επίστρωσης και διακόσμου, προμήθεια διαφόρων
ειδών κλπ.. Επιμέλεια και πραγματοποίηση 100 περίπου παραστάσεων και
προβών σχολείων, συλλόγων, ΚΑΠΗ, επαγγελματικών θεατρικών μουσικών και
χορευτικών σχημάτων κλπ.
Εργασίες συντήρησης του πολυχώρου Κωσταράκος,
για την καλύτερη
διεξαγωγή των παραστάσεων. Πραγματοποίηση 40 περίπου εκδηλώσεων
(συνέδρια, θεατρικές παραστάσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις, συναυλίες, εκθέσεις,
καραγκιόζη κλπ).
Λειτούργησαν εργαστήρια θεατρικών ομάδων, θεατρικού
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παιχνιδιού και
ζωγραφικής. Ακόμα έγινε φεστιβάλ μαθητικού θεάτρου με τη
συμμετοχή 14 σχολείων Δημοτικών και Γυμνασίων.
Με επιμέλεια του τμήματος η ζωγραφική αυλαία «Αι νύμφαι ακούουσαι τον
Ορφέα» που προέρχεται από το Δημοτικό Θέατρο μεταφέρθηκε σε αίθουσα της
Δημοτικής Πινακοθήκης η οποία διαμορφώθηκε και εξοπλίστηκε κατάλληλα.
Έγιναν ενέργειες προς το Υπουργείο Πολιτισμού και ξεκίνησε συντήρηση της
αυλαίας
Το Τμήμα μας διέθεσε το απαραίτητο προσωπικό για την πραγματοποίηση 40
περίπου εκδηλώσεων στο κινηματοθέατρο Σινεάκ.
Έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες στην Ελληνική Αστυνομία και τη Δημοτική
Αστυνομία για την καταγγελία των κλοπών στο Βεάκειο.
Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για τη συνεργασία του Δήμου μας με το Τμήμα
Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της
Αθήνας για την διάθεση προπτυχιακών φοιτητών με σκοπό την καταγραφή και
ψηφιοποίηση της συλλογής Κατράκη.
Επιμέλεια της καταγραφής και ψηφιοποίησης της συλλογής Κατράκη.
Πραγματοποιήθηκε κύκλος διαλέξεων με θεματικό άξονα το θέατρο, με τη
συμμετοχή διακεκριμένων ερευνητών, καθηγητών πανεπιστημίου κλπ. Ακόμα
πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια θεατρικού παιχνιδιού για παιδιά.
Διάθεση προσωπικού για τη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου.

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ & ΙΔ. ΣΥΛΛΟΓΩΝ
1. Oι υπάλληλοι του Ιστορικού αρχείου εξυπηρέτησαν το κοινό, παρέχοντας
αρχειακό υλικό σε φοιτητές, μαθητές ερευνητές και διάφορους φορείς
τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς.
2. Οργάνωσαν εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και σε πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές, με θέμα « Ιστορία του Πειραιά » και « Τοπική Ιστορία ».
3. Συμμετείχε με αρχειακό υλικό ( εφημερίδες περιοδικά ) στην έκθεση της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης με θέμα: Πρωτοπόροι του Πειραϊκού Τύπου.
ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Το Tμ. Καλλιτεχνικής Παιδείας & Επιμόρφωσης : Απευθύνεται σε ενήλικες και
παιδιά που έχουν καλλιτεχνικές ανησυχίες και προσπαθούν να τις εκφράσουν μέσα από
τη ζωγραφική.
Λειτουργούν εργαστήρια ζωγραφικής για ενήλικες και για παιδιά, σε συνεργασία με την
Ε΄ Δημοτική Κοινότητα.
Εργαστήρι Ζωγραφικής Ενηλίκων
1ο έτος: Επεξεργασία των βασικών αρχών του σχεδίου – Ασκήσεις τόνου και γραμμής
– Αρχές σύνθεσης – Μέτρηση αναλογιών – Εισαγωγή στη σχεδίαση νεκρής φύσης,
τοπίου - χρήση υλικών σχεδίασης .
2ο έτος: Σύνθεση – Χρωματικές ασκήσεις - Νεκρή φύση – Εκμάθηση σχεδίου από
κεφάλι αγάλματος (αντίγραφο μουσείου) .
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3ο έτος: Χρώμα – Σύνθεση – Πειραματισμοί.
Υλικά : Χρώματα λαδιού, κάρβουνα, μολύβια.
Εργαστήρι Ζωγραφικής (παιδικό τμήμα)
Στον Παιδικό Τμήμα, το παιδί μαθαίνει να εκφράζει τις οπτικές του εμπειρίες, να
οξύνει τη φαντασία του και παράλληλα, του παρέχονται όλες οι τεχνικές γνώσεις που του
είναι απαραίτητες για να περιγράψει εικαστικά μια ιδέα.
Θεματολογία: Στο μαθητή δίνονται θέματα πού έχουν σχέση, με το περιβάλλον, την
κοινωνική ζωή, τις γιορτές, τον αθλητισμό, την ιστορία κ.λ.π.
Υλικά : Μολύβια, ξυλομπογές, μαρκαδόρους.
Στόχος του Tμ. Καλλιτεχνικής Παιδείας & Επιμόρφωσης, είναι η Εικαστική Παιδεία
για όλους. Από μεν το παιδικό εργαστήρι θα εκκολαφθούν οι αυριανοί καλλιτέχνες, αλλά
και οι ευαίσθητοι άνθρωποι που θα αποτελέσουν το μυημένο κοινό της Δημοτικής
Πινακοθήκης. Από δε το εργαστήρι ζωγραφικής των ενηλίκων, θα αναδειχτούν οι
ευαίσθητοι δέκτες των Εικαστικών Τεχνών, που θα απολαμβάνουν τη χαρά της
καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Εγγραφές μαθητών, αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων
που απευθύνονται στο Τμήμα.
ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

Γραμματέας.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Χωρίς την ύπαρξη καλλιτεχνικού
προσωπικού ( Ιστορικός Τέχνης η Επιμελητής ) δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν τα
θεωρητικά μαθήματα Τέχνης & οι καλλιτεχνικές Δράσεις.
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Το τμήμα Αθλητισμού πραγματοποίησε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού
Αθλητισμού και Νεολαίας ( Ο.Π.Α.Ν.) τα εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΛΑΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Στις 6 κλειστές αίθουσες Γυμναστικής και στα 3 Αθλητικά κέντρα τα οποία λειτουργούν,
γίνονται τα κάτωθι προγράμματα για άνδρες, γυναίκες , παιδιά και ηλικιωμένους.
Α) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ
Προσχολική Αγωγή – Κλασικός χορός – Ελεύθερη Ενόργανη Γυμναστική –Ποδόσφαιρο
(5Χ5 )– Αντισφαίριση – Παραδοσιακοί χοροί – ΤΑΕ ΚWΟΝDO.
Β) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ
Ελεύθερη Αεροβική γυμναστική – Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί – χορός ( Ελληνικοί ,
Ευρωπαϊκοί – latin), Αντισφαίριση.
Γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
Εκμάθηση Κολύμβησης για παιδιά – Συγχρονισμένη Κολύμβηση –AQUA AEROBIC –
Υδατοσφαίριση για παιδιά – BABY SWIMMING – Eκμάθηση ενηλίκων –
Αποκατάσταση.
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Δ) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ
Αθλητισμός στα Κέντρα Απεξάρτησης.(ΝΟΣΤΟΣ)
Αθλητισμός στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Πειραιά.
Αθλητισμός για άτομα με Ειδικές Ανάγκες ( 2 ο Ειδικό Σχολείο , Ειδ. Σχολείο ΠΑΝΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ )
Πρόγραμμα στο Κλειστό Καμινίων και στο Δημοτικό Κολυμβητήριο.
Ε) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ
Σε όλα τα ΚΑΠΗ ( Ελεύθερη Γυμναστική και Παραδοσιακοί Χοροί )
Σε όλους τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ( Προσχολική Αγωγή ).
2. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
A.
Ετήσια γιορτή Γυμναστικής των προγραμμάτων Μαζικού
Αθλητισμού στο Βεάκειο Θέατρο. ( ΜΑΪΟΣ 2014)
B.
Γιορτή Κολύμβησης για παιδιά των Ακαδημιών του Δήμου στο
Δημοτικό Κολυμβητήριο ( ΙΟΥΝΙΟΣ 2014)
Γ.
Γιορτή των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Πλαζ Βοτσαλάκια
( ΙΟΥΝΙΟΣ 2014)
Δ.
Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών Διάσωσης & Ναυαγοσωστικής με την
συνεργασία των Σαμαρειτών του Ερυθρού Σταυρού ( ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 )
4. ΕΡΓΑ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Διαρκής συντήρηση γηπέδων καθώς και τακτικές, έκτακτες εργασίες στις αίθουσες
Γυμναστικής, στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις των Σχολείων καθώς και στα Κλειστά
Δημοτικά Γυμναστήρια.
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Το προσωπικό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ανταποκρινόμενο στις πάγιες και καθημερινές
απαιτήσεις του κοινού και των πολιτών του Δήμου Πειραιά υλοποίησε:
 30.391 δανεισμούς από το Δανειστικό τμήμα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
 788 νέες εγγραφές μελών. Σημειώνεται ότι τα ενεργά μέλη του δανειστικού
τμήματος είναι 5.921
 Εξυπηρέτηση τουλάχιστον 15 χρηστών ανά εργάσιμη ημέρα στο αναγνωστήριο
κυρίως από τα πληροφοριακά έντυπα, τον τύπο, τις ειδικές συλλογές (Πειραϊκά,
Παλαιά συλλογή)
 Αποδοχή δωρεών από ιδιώτες.
 Καταλογογράφηση νέων τίτλων, ταξινόμηση υλικού, ενημέρωση καταλόγου
(1816 εγγραφές νέων τίτλων )
 Διαχείριση περιοδικού τύπου.
 Ξεναγήσεις σχολείων και φορέων.
 Υποστήριξη λειτουργίας παραρτήματος Α΄ Δημοτικού Διαμερίσματος
(Χατζηκυριακού & Κλεισόβης).
 Συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάρια και συνέδρια.
Εκτός από τις πάγιες λειτουργίες της βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια του 2014 έγιναν με χρονολογική σειρά - οι παρακάτω εκδηλώσεις:
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1.

29/1/2014
Origami: Εισαγωγή στην τέχνη της χαρτοδιπλωτικής
Εισηγητής: Μυρτώ Δημητρίου (Κοιν. Ανθρωπολόγος Instructor Origami- Κάτοχος
Ρεκόρ Γκίνες)
Το παρακολούθησαν 80 άτομα

2.12/3/2014
Αφήγηση Ελληνικών Λαϊκών Παραμυθιών
Αφηγήθηκε η Μ. Μπάκα τραγούδησε και έπαιξε λαούτο η Μ. Κοτσίρη
Το παρακολούθησαν 50 άτομα.
3. 26/3/2014 έως 21/5/2014
Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής
Μικρή Φόρμα (ποίημα – αφήγημα)
Εισηγητής: Γιάννης Ευθυμιάδης
Το παρακολούθησαν 43 άτομα.
4. 1/4/2014 έως 20/5/2014
Εισαγωγή στην τέχνη της φωτογραφίας
Εισηγητής: Ν. Τσιφόρος
Το παρακολούθησαν 50 άτομα.
5. Φιλοξενήθηκε το λογοτεχνικό εργαστήρι Πειραιά « Εν πλώ» μέχρι το τέλος
Ιουνίου και επαναλήφθηκε από τον Σεπτέμβριο μέχριτο τέλος του έτους.
Διαλέξεις λογοτεχνίας.
6. «Εαρινό Ταχυδρομείο» ήταν ο τίτλος 3 θεματικών ενοτήτων μουσικής και ποίησης που
οργάνωσαν η Δημοτική Πινακοθήκη με την Δημοτική Βιβλιοθήκη με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης.
7. 27/5/2014
Επαναλήφθηκε το εργαστήριο χαρτοδιπλωτικής (Origami) μετά από απαίτηση του
κοινού της βιβλιοθήκης.
8. Στα πλαίσια της καλοκαιρινής εκστρατείας ανάγνωσης και δημιουργικότητας της
Future Library η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά πραγματοποίησε από 16 Ιουνίου –
5 Σεπτεμβρίου 40 εκδηλώσεις για παιδιά. Προσήλθαν περίπου 800 παιδιά.
9. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά συμμετείχε στο « Ταξίδι προς το Κέντρο
Πολιτισμού: Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος» :
α .Ξενάγηση στο Κέντρο επισκεπτών.
β. Κινηματογραφικό εργαστήριο (20 ώρες 20 άτομα).
γ.21/6/2014 .
Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής οι δημότες είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν την παράσταση της «’Οπερα της βαλίτσας» από την Εθνική
Λυρική Σκηνή στο ανακαινισμένο Δημοτικό θέατρο.
10. Οργάνωση επίσκεψης στις 5/8/2014 στο μεγαλύτερο ηλιακό πλοίο του κόσμου,
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στο λιμάνι της Ζέας, στο πλαίσιο της αποστολής Expedition “TerraSubmersa”.
11. Στην διάρκεια του έτους ξεναγήθηκαν στους χώρους της βιβλιοθήκης και
ενημερώθηκαν για την λειτουργία και τις υπηρεσίες της, 25 τάξεις από όλες τις
σχολικές βαθμίδες.
12. Συνεχίζεται το πρόγραμμα του Λογοτεχνικού Εργαστηρίου Πειραιά «Εν πλω» κάθε
δεκαπενθήμερο.
13.Ποιητικό Εργαστήριο κάθε Παρασκευή με εισηγητή τον Γιάννη Ευθυμιάδη.
14 Δημιουργική Ανάγνωση κάθε Δευτέρα από 10/11/2014 με εισηγητή τον Γιώργο
Μπίκο.
15. 20/11/2014 Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού. «Συγγραφείς μέλη του
Ελληνικού τμήματος IBBY. Διαβάζουν κείμενα τους για τα δικαιώματα των παιδιών σε
δημοτικές βιβλιοθήκες . Στον Πειραιά θα είναι η Πειραιώτισσα συγγραφέας Ελένη
Δικαίου.
16. 17/12/2014 «Χριστουγεννιάτικες μελωδίες , φτιάχνουμε την δική μας παιδική
ορχήστρα με κρουστά.» Χριστουγεννιάτικη γιορτή για παιδιά από 4-9 χρονών με την
καθηγήτρια πιάνου Νιόβη Κωνσταντινίδη.
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
Το τμήμα φιλαρμονικής αποτελούμενο από 46 μουσικούς Ι.Δ.Α.Χ πραγματοποίησε 138
εμφανίσεις ,εργάσθηκε 35 αργίες, καθώς και 72 πρόβες.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

–

ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΚΑΙ

ΜΕΣΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Το τμήμα Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης, είχε τις παρακάτω δραστηριότητες:
 Παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν το Δήμο Πειραιά, την πόλη, την
ναυτιλία, την ευρύτερη περιοχή, την Τοπική Αυτοδιοίκηση γενικότερα, μέσα από
την ειδησεογραφία του ημερήσιου Αθηναϊκού τύπου και την καθημερινή έκδοση
αποδελτίωσης του έντυπου τύπου.
 Καθημερινή αποδελτίωση των ενημερωτικών ιστοσελίδων και των blogs που
αφορούν το Δήμο Πειραιά.
 Κάλυψη όλων των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, των εκδηλώσεων
του Δήμου και των πρωτοβουλιών του Δημάρχου.
 Τήρηση αρχείου δημοσιευμάτων του ημερήσιου τύπου.
 Έκδοση Δελτίων Τύπου, με την δραστηριότητα της Δημοτικής Αρχής, τις
συναντήσεις του Δημάρχου με σημαίνοντα πρόσωπα της πολιτικής και κοινωνικής
ζωής του τόπου, καθώς επίσης και την δραστηριότητα των Υπηρεσιών του Δήμου
για καλύτερη ενημέρωση των πολιτών.
 Οργάνωση συνεντεύξεων τύπου του Δημάρχου, Αντιδημάρχων κ.α.
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Αποστολή Δελτίων Τύπου στα ΜΜΕ (εφημερίδες, ραδιοτηλεοπτικά μέσα και
ηλεκτρονικές πύλες ενημέρωσης).
Επιμέλεια για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου όλων των Δελτίων
Τύπου και των Ανακοινώσεων του Δήμου.
Απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων του Δημάρχου σε ΜΜΕ και δημοσίευσή
τους.
Συνεργασία με τα τμήματα του Δήμου (Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής
Επιτροπής, Προμηθειών, Τοπογραφικού, Διοικητικού, Προσωπικού, κ.ά.) για την
αποστολή και εξασφάλιση δημοσιεύσεων, διακηρύξεων, ανακοινώσεων,
ψηφισμάτων και αποφάσεων του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου στις
καθορισμένες ημερομηνίες που ορίζει ο νόμος.
Το τμήμα Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την
έκθεση: «Οι πρωτοπόροι του Πειραϊκού Τύπου» 5-11 Μαρτίου 2014 στη
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πειραιά.
Το 2014 εστάλησαν προς δημοσίευση 279 διακηρύξεις – ανακοινώσεις,
αποφάσεις Δ.Σ., οι οποίες δημοσιεύθηκαν σε 403 εφημερίδες (Αθηναϊκές και
Πειραϊκές).
Ενημέρωση των φακέλων των αντίστοιχων υπηρεσιών με τις σχετικές
δημοσιεύσεις, διακηρύξεις, ανακοινώσεις κτλ.
Διεκπεραίωση 390 τιμολογίων των εφημερίδων για ενταλματοποίηση ύψους
57.248,19 ευρώ.

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
1. Διοργάνωση και πραγματοποίηση εορτών, δεξιώσεων και τελετών.
Ενδεικτικά αναφέρουμε :
 Την εορτή των Θεοφανείων
 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας
 Διάφορα ετήσια μνημόσυνα (βομβαρδισμού της πόλης , πνιγέντων και
φονευθέντων του Εμπορικού Ναυτικού , δωρητών και ευεργετών του Δήμου
μας , του Αντιναυάρχου Π. Ν. Βλαχάκου κτλ.)
 Εθνικές επέτειοι 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου
 4η Πειραϊκή Αμφικτυονία
 4η Ανθοκομική έκθεση
 Έκθεση Βιβλίου στο Πασαλιμάνι
 Λαμπαδηδρομία 2014
 Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος
 Λιτάνευση Ιεράς εικόνας Αγίου Σπυρίδωνος
 Συνδιοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και πολιτιστικών
εκδηλώσεων
 Διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων σε πλατείες του Πειραιά, καθώς και
των χριστουγεννιάτικων δράσεων .
 Tελετές μεγάλης εβδομάδος 2014
 Ημέρα της γυναίκας ( αφιέρωμα στην εκστρατεία κατά του καρκίνου του
μαστού)
 Παρουσίαση στο Δημοτικό Θέατρο Μασσαλία : Πολιτιστική πρωτεύουσα
της Ευρώπης 2013
 Μετονομασία Πλατείας Δωδεκανήσου σε πλατεία Νικολάου Λεγάκη
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Έκθεση Ελληνική Ναυτοσύνη Ελληνικά Σκαριά
Έκθεση Κρητικών προϊόντων
Έκθεση Πειραϊκός Τύπος
Ημερίδα για το Ρολόϊ του Πειραιά
Αφιέρωμα στον Ελληνισμό της Κύπρου του Πόντου και της Καππαδοκίας
Ορκωμοσία Νέας Δημοτικής Αρχής

2. Τήρηση και ενημέρωση αρχείου προσκεκλημένων σε εκδηλώσεις
3. Διεκπεραίωση τιμολογίων.
4. Εκτύπωση και αποστολή προσκλήσεων διαφόρων εκδηλώσεων .
5. Εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή.
6. Αποστολή e-mail και οργάνωση συσκέψεων.
7. Διοργάνωση ταξιδιών εσωτερικού.
8. Επιχορηγήσεις σε διάφορα σωματεία, συλλόγους κλπ.
9. Αποστολή ευχαριστήριων επιστολών κλπ.
10. Διαγωνισμούς που αφορούν το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
Γενικά επιληφθήκαμε όλων των πάγιων και έκτακτων εθιμοτυπικών εκδηλώσεων
του Δήμου μας και του γραφείου Δημάρχου .
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Tο έργο του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων & Επικοινωνίας κατά το έτος 2014
περιλαμβάνει τα εξής :
Την συμμετοχή του Δήμου Πειραιά σε ημερίδα στο Δήμο Λάρνακας της Κύπρου τον
Μάρτιο στις 15/3/2014.
Ο Δήμος προσκλήθηκε να συμμετέχει σε αυτή την ημερίδα στα πλαίσια του στόχου της,
που ήταν ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Ελλάδας και της Κύπρου σε σχέση με την αναδιάρθρωση την αποτελεσματικότητα και
την Οικονομική βιωσιμότητα των Οργανισμών.
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Βασίλειος Μιχαλολιάκος ήταν ο κεντρικός ομιλητής.
Την αντιπροσωπεία του Δήμου αποτέλεσε ο Δήμαρχος κ.Βασίλειος Μιχαλολιάκος,ο
Εντεταλμένος κ. Ιωάννης Αγγελόπουλος και η κ. Ερρικα Ανδριανοπούλου –Δασκαλάκη
Σύμβουλος Δημάρχου.
Την υποδοχή Ξένων Αντιπροσωπειών στο Δημαρχείο Πειραιά από ΗΠΑ, Πρεσβείες από
την Ε.Ε. και Αντιπροσωπείες των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κατά το έτος 2014 περιλαμβάνει τα εξής
(συνοπτικά):


Σχεδιασμό και παρακολούθηση του αναπτυξιακού προγραμματισμού του Δήμου
(επιχειρησιακό πρόγραμμα, τεχνικό πρόγραμμα, ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης).
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Εκπόνηση εκθέσεων (οικονομικές, τεχνικές, σκοπιμότητας, χρηματοοικονομικές,
κόστους – οφέλους κλπ.) που απαιτούνται κατά περίπτωση για τους σκοπούς της
Υπηρεσίας.



Συνεργασία με τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες για την προετοιμασία φακέλων και
την ωρίμανση έργων προκειμένου να προταθούν για ένταξη και χρηματοδότηση.



Υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση σκοπιμότητας
έργων και πράξεων.



Υποβολή προτάσεων για ένταξη πράξεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα –
εξασφάλιση χρηματοδότησης πράξεων.



Συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την παρακολούθηση των έργων,
εργασιών, προμηθειών και μελετών κατά το στάδιο της υλοποίησης.



Συνεργασία με αρμόδιες Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες για θέματα που
σχετίζονται με την προετοιμασία, δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και εκτέλεση της
σύμβασης διαφόρων έργων και πράξεων που υλοποιεί ο Δήμος Πειραιά.



Συντονισμό των εμπλεκομένων Υπηρεσιών για την προετοιμασία και υλοποίηση
έργων, εργασιών, προμηθειών και μελετών.



Έλεγχος – θεώρηση των εκπονούμενων μελετών, πιστοποιήσεων, συγκριτικών και
ανακεφαλαιωτικών πινάκων



Επιθεώρηση των υλοποιούμενων έργων.



Υλοποίηση έργων που είναι ενταγμένα στα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας
INTERREG IVC, MED, SEE.



Υποβολή τεχνικών δελτίων καθώς και μηνιαίων και εξαμηνιαίων αναφορών για όλα
τα έργα που είναι ενταγμένα σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.



Συνεργασία με εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Αρχές (Υπ. Πολιτισμού, Υπ.
Οικονομικών, Υπ. Περιβάλλοντος, Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων,
Υπ. Ανάπτυξης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Περιφέρεια Αττικής κλπ.) και
υποστήριξη των εισηγήσεων – προτάσεων του Δ. Πειραιά για την έκδοση
αποφάσεων και διοικητικών πράξεων σχετικών με τις πράξεις που προτείνονται ή
είναι ενταγμένες σε χρηματοδοτικά προγράμματα.



Συνεργασία με Διαχειριστικές Αρχές Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων
(Περιφέρεια Αττικής, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΕΣ, ΥΠ.ΕΡ.Κ.Α.Π., ΚΑΠΕ, ΕΕΤΑΑ, ΜΟΔ,
Πράσινο Ταμείο).



Συνεργασία με Δικαστικές Αρχές (Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό
Συνέδριο).

Αναλυτικά κατά τη διάρκεια του έτους 2014 οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ανά Τμήμα είναι οι παρακάτω:
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Α. Τμήμα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πόρων
1.

Συντονισμός και παρακολούθηση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων (ΕΣΠΑ), σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία, και υποστήριξη
της πράξης σε όλα τα στάδια αυτής.
Σύνολο πράξεων ενταγμένων στο ΕΣΠΑ: 20
Συνολικός αριθμός υποέργων (ενταγμένων στις ανωτέρω πράξεις): 58
Συνολικός προϋπολογισμός: 52.876.252,02 €
Αριθμός υποέργων που υλοποιούνται: 29
Στα πλαίσια αυτά το Τμήμα:


Έχει καθημερινή συνεργασία με τις αρμόδιες επιβλέπουσες Υπηρεσίες του
Δήμου



Συντονίζει το σύνολο των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και παρακολουθεί όλα
τα θέματα που άπτονται της υλοποίησης των πράξεων



Συνεργάζεται σε τακτική βάση με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές
(Περιφέρεια Αττικής, ΥΠΕΚΑ, ΥΠΕΣ, ΥΠ.ΕΡ.Κ.Α.Π., ΚΑΠΕ, ΕΕΤΑΑ,
ΜΟΔ) ή την Αρχή Πληρωμής



Μεριμνά για την χωρίς προβλήματα ανταπόκριση των Υπηρεσιών του Δήμου
στους ελέγχους των αρμοδίων Ελεγκτικών Αρχών



Παρέχει συνεχή υποστήριξη για θέματα εγκρίσεων, αδειών κλπ. που
απαιτούνται από άλλους δημόσιους φορείς ή Υπηρεσίες (Υπ. Πολιτισμού, Υπ.
Οικονομικών, Υπ. Περιβάλλοντος, Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων, Υπ. Ανάπτυξης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Περιφέρεια
Αττικής κλπ.)



Τηρεί αναλυτικούς φακέλους με πλήρη στοιχεία για την πορεία υλοποίησης
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ανά Πρόγραμμα, Πράξη και
Υποέργο



Υποβάλλει τροποποιήσεις των τεχνικών δελτίων των πράξεων προς την
αρμόδια Διαχειριστική Αρχή



Συντάσσει και υποβάλλει (σε συνεργασία με τις Τεχνικές, Διοικητικές και
Οικονομικές Υπηρεσίες) μηνιαία δελτία δαπανών και εξαμηνιαίες αναφορές
προόδου των πράξεων και των υποέργων αυτών



Παρακολουθεί τη ροή των χρηματοδοτήσεων και μεριμνά για την εξασφάλιση
και την ομαλή ροή αυτών προς τον Δήμο για την πληρωμή των αναδόχων
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2.



Μεριμνά για την εγγραφή ή/και την τροποποίηση των οικονομικών στοιχείων
των έργων και πράξεων στον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του
Δήμου



Συνεργάζεται με τα διοικητικά και αιρετά όργανα του Δήμου και υποβάλλει
τακτικές αναφορές ή εκθέσεις απολογισμού προς το Δήμαρχο, τον Γενικό
Γραμματέα και τους Αντιδημάρχους

Συντονισμός και παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων που
χρηματοδοτούνται από εθνικά προγράμματα (Πράσινο Ταμείο), σε συνεργασία
με την αρμόδια Υπηρεσία, και υποστήριξη της πρότασης σε όλα τα στάδια
αυτής.
Σύνολο πράξεων ενταγμένων στο Πράσινο Ταμείο για το 2013: 2
Συνολικός αριθμός υποέργων: 2
Συνολικός προϋπολογισμός: 273.102,95 €
Αριθμός υποέργων που υλοποιούνται: 2
Στα πλαίσια αυτά το Τμήμα:

3.



Έχει καθημερινή συνεργασία με τις αρμόδιες επιβλέπουσες Υπηρεσίες του
Δήμου



Συντονίζει το σύνολο των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και παρακολουθεί όλα
τα θέματα που άπτονται της υλοποίησης των πράξεων



Παρέχει συνεχή υποστήριξη για θέματα εγκρίσεων, αδειών κλπ. που
απαιτούνται από άλλους δημόσιους φορείς ή Υπηρεσίες



Τηρεί αναλυτικούς φακέλους με πλήρη στοιχεία για την πορεία υλοποίησης
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ανά πράξη και υποέργο



Υποβάλλει αναφορές και εκθέσεις προόδου προς τη Διοίκηση του Πράσινου
Ταμείου



Παρακολουθεί τη ροή των χρηματοδοτήσεων και μεριμνά για την εξασφάλιση
και την ομαλή ροή αυτών προς τον Δήμο για την πληρωμή των αναδόχων



Μεριμνά για την εγγραφή ή/και την τροποποίηση των οικονομικών στοιχείων
των έργων και πράξεων στον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα του
Δήμου



Συνεργάζεται με τα διοικητικά και αιρετά όργανα του Δήμου και υποβάλλει
τακτικές αναφορές ή εκθέσεις απολογισμού προς το Δήμαρχο, τον Γενικό
Γραμματέα και τους Αντιδημάρχους

Υποβολή, διαχείριση, συντονισμός, παρακολούθηση της προόδου και
υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Έργων που είναι ενταγμένα στα προγράμματα
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εδαφικής συνεργασίας INTERREG IVC, MED, SEE στα οποία συμμετέχει ο
Δήμος Πειραιά, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, οικονομικός προγραμματισμός,
υποβολή εκθέσεων προόδου στους φορείς χρηματοδότησης, επικοινωνία με
τους εταίρους, οργάνωση συναντήσεων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων,
ενεργή συμμετοχή στις προγραμματισμένες διακρατικές συναντήσεις.
Αριθμός ενταγμένων έργων που υλοποιούνται: 4
Συνολικός διακρατικός προϋπολογισμός: 6.933.770,36
Συνολικός προϋπολογισμός Δ. Πειραιά: 854.034.86
Αναλυτικά η πορεία υλοποίησης των έργων που είναι ενταγμένα στα προγράμματα
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας έχει ως εξής:

Τίτλος Έργου: CycleCities
To CYCLECITIES είναι ένα έργο του προγράμματος INTERREG IVC - Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, το οποίο χρηματοδοτείται από το (ΕΤΠΑ)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. (http://www.cyclecities.eu/)
Κύριος στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση της ποδηλασίας σε ευρωπαϊκές πόλεις,
μέσω συστημάτων αειφόρου διαχείρισης κινητικότητας.
Η διάρκεια του έργου είναι :Ιανουάριος 2012-Δεκέμβριος 2014 και ο προϋπολογισμός
του ανέρχεται σε 1,599,859.48 ευρώ εκ των οποίων 1,304,743.90 ευρώ χρηματοδοτούνται
από το ΕΤΠΑ.
Οκτώ εταίροι από επτά κράτη-χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώνονται και
συνεργάζονται με κοινή πρωτοβουλία την προώθηση και αύξηση της ποδηλασίας στις
αστικές περιοχές με απώτερο σκοπό τη διαχείριση της κινητικότητας.
O Δήμος Πειραιά είναι επικεφαλής εταίρος στο έργο και έχει την ευθύνη υλοποίησής του,
της οικονομικής διαχείρισης και του συντονισμού των εταίρων.
Το έτος 2014 ήταν το 3ο έτος υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου όπου έλαβαν χώρα
τα ακόλουθα:
‐ Η 4η διακρατική συνάντηση του έργου στο Merton της Αγγλίας στις 23-27
Φεβρουαρίου 2014.
‐ Η 5η διακρατική συνάντηση του έργου στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας στις 7-11
Απριλίου του 2014.
‐ Η συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο τελικό συνέδριο του έργου Mobile2020 στη
Βουδαπέστη της Αυστρίας στις 28-30 Απριλίου του 2014.
‐ Η 6η διακρατική συνάντηση του έργου στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας στις 2-6
Ιουνίου του 2014. (1ο Διεθνές Συνέδριο του έργου)
‐ Η 7η διακρατική συνάντηση του έργου στο GDANSK της Πολωνίας στις 9-13
Σεπτεμβρίου του 2014. (2ο Διεθνές Συνέδριο του έργου)
‐ Η συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συνέδριο του ESPON με θέμα "Ολοκληρωμένη
Ανάπτυξη μέσα από τη διάδραση γης-θάλασσας" στις 10-12 Νοεμβρίου 2014, με την
παρουσίαση του Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Πειραιά.
‐ Η 8η και τελική διακρατική συνάντηση (3 ο Διεθνές Συνέδριο) του έργου στον Πειραιά
στις 11-13 Νοεμβρίου του 2014.
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‐ Η υποβολή της 4ης (Μάρτιος 2014) και της 5ης (Σεπτέμβριος 2014) Έκθεσης Προόδου
του έργου στην Τεχνική Γραμματεία του INTERREG IVC.
Τα βασικά παραδοτέα του έργου ήταν τα ακόλουθα:
1. Τα σχέδια των εταίρων για το ποδήλατο και τη βιώσιμη κινητικότητα, που
αναδεικνύουν πως η γνώση και η εμπειρία που κερδήθηκε από το Έργο μπορεί να
αξιοποιηθεί μέσω παρεμβάσεων, μέτρων και πολιτικών ώστε να καταφέρουν οι πόλεις
των εταίρων να γίνουν πόλεις για το ποδήλατο. Τα σχέδια αυτά περιγράφουν και το
πώς η ανάπτυξη και υλοποίηση δικτύων ποδηλάτου, είναι θεμελιώδης για τη
διασφάλιση φιλικών προς τους πολίτες πόλεων.
2. Οι 4 οδηγοί καλών πρακτικών που καλύπτουν αξιοσημείωτες ευρωπαϊκές περιπτώσεις
σε σχέση με:
 Το σχεδιασμό χρήσεων γης σχετικά με το ποδήλατο,
 Στρατηγικές Διαχείρισης Κινητικότητας & Eφαρμογές για το ποδήλατο στην Ευρώπη,
 Στρατηγικές Συμμετοχικών Διαδικασιών των διοικήσεων για την αναμόρφωση της
αστικής κινητικότητας και
 Το Σχεδιασμό υποδομών ποδηλάτου.
Στο τελικό συνέδριο του έργου παρουσιάστηκαν επιλεγμένες περιπτώσεις ορθών
πρακτικών και οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση ποιοτικών
παρεμβάσεων
3. Reports για τις Δημόσιες και Ιδιωτικές επενδύσεις για την προώθηση του ποδηλάτου
και παραδείγματα για το πώς αυτές μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη
περιβαλλοντικών και οικονομικών οφελών, απαραίτητων για ένα βιώσιμο μέλλον.
Τίτλος Έργου: SMILE
To έργο SMILE - Ευρωπαϊκές Έξυπνες Πράσινες Καινοτόμες Αστικές Εμπορευματικές
Μεταφορές για Ενεργεικά Ευφυείς Πόλεις της Μεσογείου είναι ένα έργο του
προγράμματος MED PROGRAMME (http://www.programmemed.eu/) - Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρηματοδοτείται κατά
75% από το (ΕΤΠΑ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τους Ευρωπαίους
εταίρους και κατά 25% από Εθνική Χρηματοδότηση(ΠΔΕ). Ομοίως χρηματοδοτείται
κατά 75% από το IPA για τους συμμετέχοντες εταίρους της ανατολικής Ευρώπης και
κατά 25% από Εθνική Χρηματοδότηση.
Κύριος στόχος του έργου είναι η Ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων στρατηγικών,
σχεδίων και μέτρων στον τομέα των ενεργειακά αποδοτικών λύσεων κινητικότητας
στις πόλεις της Μεσογείου και ειδικότερα η παροχή ευφυών και αειφόρων λύσεων.
Αναλυτικότερα, αντικείμενο του έργου SMILE είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη
έξυπνων και ενεργειακά ευφυών πόλεων, μέσω της υλοποίησης του, των πιλοτικών
εφαρμογών του, της διάχυσης και της προώθησης πολιτικών, στρατηγικών και μέτρων για
την εφαρμογή έξυπνων λύσεων στον τομέα των αστικών εμπορευματικών μεταφορών.
Η διάρκεια του έργου είναι: Ιανουάριος 2013-Ιούνιος 2015 και ο συνολικός
προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1,872,533 ευρώ εκ των οποίων 1,216,899,75 ευρώ
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, 212.500 ευρώ από το IPA και 443.133,25 ευρώ από τις
Εθνικές χρηματοδοτήσεις των εταίρων.
Στο έργο SMILE ο Δήμος Πειραιά είναι επικεφαλής εταίρος και έχει την ευθύνη
υλοποίησής του, της οικονομικής διαχείρισης και του συντονισμού των εταίρων.
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Το έτος 2014 ήταν το 2ο έτος υλοποίησης του έργου όπου έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:
‐ Η 3η διακρατική συνάντηση του έργου στη Βαρκελώνη της Ισπανίας στις 19-22 Μαΐου
2014.
‐ Η 4η διακρατική συνάντηση του έργου στον Πειραιά στις 22-23 Σεπτεμβρίου 2014.
‐ Η 5η διακρατική συνάντηση του έργου στο Montpellier της Γαλλίας στις 8-11
Δεκεμβρίου 2014.
‐ Η υποβολή της 2ης (Μάρτιος 2014) και της 3ης (Σεπτέμβριος 2014) Έκθεσης Προόδου
του έργου στην Τεχνική Γραμματεία του INTERREG IVC.
Στο παρόν έργο ο Δήμος Πειραιά οφείλει να υλοποιήσει:
- 2 πιλοτικές εφαρμογές στην πόλη του, σχετικά με α) την εφαρμογή ICT εργαλείων
στις εμπορευματικές μεταφορές στην πόλη και β) την αναδιοργάνωση των
δρομολογίων αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου (στη Β’ Δημοτική
Κοινότητα) με σκοπό τον εξορθολογισμό τους, της εξοικονόμηση ενέργειας και τη
βελτίωση του κυκλοφοριακού στην πόλη.
- Μια μελέτη προσομοίωσης για τις αστικές εμπορευματικές μεταφορές στην πόλη
του ως εργαλείο λήψης αποφάσεων καθώς και ένα Σχέδιο Στρατηγικής Αστικών
Εμπορευματικών Μεταφορών για τον Πειραιά.
Εντός του 2014 ο Δήμος Πειραιά έχει υλοποιήσει ενέργειες προετοιμασίας των παραπάνω
δράσεων οι οποίες θα ολοκληρωθούν το 2015.
Τίτλος Έργου: SEE – TRACE
Ο Δήμος Πειραιά υπέβαλλε το Νοέμβριο του 2011 στην 4 η πρόσκληση του
προγράμματος South East Europe, την πρόταση για την υλοποίηση του έργου TRACE
«Transnational cooperation for the improvement of buildings energy performance and
efficiency» ή
«Διακρατική Συνεργασία για την βελτίωση της απόδοσης και
αποδοτικότητας των κτιρίων». Η εν λόγω πρόταση εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και
διαπραγματεύσεων των Οκτώβριο του 2012. Η Κοινοπραξία του έργου TRACE,
συγκεντρώνει δώδεκα εταίρους από εννέα διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Βοσνία
και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία , Αυστρία, Ρουμανία, Κροατία, Αλβανία και Σλοβενία). Ο
Δήμος Πειραιά συμμετέχει στο έργο ως επικεφαλής εταίρος.
Στόχος του έργου SEE - TRACE είναι η υιοθέτηση ή/και τροποποίηση πολιτικών που
αφορούν στην ενεργειακή απόδοση και αποδοτικότητα κτιρίων από τοπικές και
περιφερειακές αρχές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι οποίες προωθούν τη βιώσιμη
ανάπτυξη.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου (μετά και την τελευταία αναμόρφωση) ανέρχεται
στα 1.484.420,77 εκ των οποίων τα 182.032,26 αφορούν στο Δήμο Πειραιά.
Η χρηματοδότηση είναι 85% από το πρόγραμμα SEE μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Η επίσημη διάρκεια του έργου είναι από 1 η Νοεμβρίου 2012 (με ουσιαστική έναρξη τον
Απρίλιο του 2013) έως τον Δεκέμβριο του 2014.
Στα πλαίσια συμμετοχής του στο ανωτέρω έργο , ο Δήμος Πειραιά κατά το έτος 2014:
1. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (συνολικής διάρκειας
έργου):
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2014 ως 30/06/2014: 4.711,43 €
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/07/2014 ως 31/12/2014:133.075,64 €
Σύνολο δαπανών έτους 2014: 142.775,24 €
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2. ΕΠΕΒΛΕΨΕ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:


Ανάδοχος: ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Μ ΕΠΕ
Εργασία «Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης εκπαιδευτικής διημερίδας, στα πλαίσια
του ευρωπαϊκού προγράμματος (έργου) SEE - TRACE»
Ποσό: 4.901,55 € με ΦΠΑ
Χρόνος λήξης σύμβασης : 14/08/2014



WP1: KNOWLEDGE & INNOVATION CONSULTANTS
Εργασία «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ EΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : TRACE ( Διακρατική συνεργασία για
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αποτελεσματικότητας κτιρίων »
Ποσό σύμβασης: 46.799,97 € με ΦΠΑ
Ποσό πληρωμών: 46.299,97€ με ΦΠΑ (δεν θα πιστοποιηθούν άλλες δαπάνες)



WP2:ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Μ ΕΠΕ
Εργασία:
«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΥ
ΣΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ,
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ TRACE (Διακρατική συνεργασία για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης και αποτελεσματικότητας κτιρίων) »
Ποσό σύμβασης: 23.493,00 € με ΦΠΑ
Ποσό πληρωμών: 17.164,09€ με ΦΠΑ
Εκκρεμεί η πληρωμή του 2ου λογαριασμού ποσού : 6.328,90€ με ΦΠΑ
WP5:EEO GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Εργασία: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΠΟΛΕΩΝ
ΚΑΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»
Ποσό σύμβασης: 51.967,50 € με ΦΠΑ
Ποσό πληρωμών: 51.967,50€ με ΦΠΑ



3. ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ




Οργάνωση εκπαιδευτικής διημερίδας με θέμα "Βελτίωση Ενεργειακής
Αποδοτικότητας Κτηρίων Εφαρμογή της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ" , στα πλαίσια
του ευρωπαϊκού προγράμματος (έργου) SEE - TRACE. (Ιούλιος 2014)
Πραγματοποίηση τελικού συνεδρίου του έργου στις 25/09/2014 με την συμμετοχή
όλων των εταίρων
Πραγματοποίηση ημερίδας δημοσιότητας για την ενημέρωση του κοινού σχετικά
με το έργο και τα αποτελέσματά του στις 10/12/2014.

4. ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΕ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ έτους 2014
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Εργαστήριο και σεμινάριο για την χρηματοδότηση για την βελτίωση της
ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων , Σόφια Βουλγαρίας, Μάρτιος 2014,
συμμετοχή εξωτερικού συνεργάτη.
Βασική εκπαίδευση, εργαστήριο, σεμινάριο και επίσκεψη μελέτης (training,
workshop, seminar and study visit), Βιέννη Αυστρίας, 27 Απριλίου έως 01 Μαΐου,
διμελής αντιπροσωπεία του Δήμου.
Εργαστήριο, σεμινάριο και επίσκεψη μελέτης (workshop, seminar and study visit:
Perugia, Ιταλία, Απρίλιος 2014, μονομελής αντιπροσωπεία Δήμου.
3η διακρατική συνάντηση του προγράμματος SEE TRACE, εργαστήριο,
σεμινάριο και ημερίδα «ενεργειακά αποδοτικά κτίρια» (3rd meeting, workshop,
seminar and energy day): Ζάγκρεμπ, Μάιος 2014, μονομελής αντιπροσωπεία
Δήμου.
Τελικό συνέδριο του έργου στις 25/09/2014, με την συμμετοχή όλων των εταίρων,
στον Δήμο Πειραιά, και δύο ημέρες επισκέψεων μελέτης (24/09 και 26/09) υπό
τον συντονισμό του ΚΑΠΕ.
4η διακρατική συνάντηση του προγράμματος SEE TRACE, στα Τίρανα της
Αλβανίας, στις 06/11/2014, με την συμμετοχή διμελούς αντιπροσωπείας του
Δήμου καθώς και των δύο Αναδόχων των πακέτων εργασίας 1 και 5.

5. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
α) Προετοιμασία διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων για την εκτέλεση των
προβλεπόμενων δράσεων του έργου TRACE




Σύνταξη μελετών, και όλων των απαραίτητων τευχών δημοπράτησης όλων των
διαγωνισμών
Συνεργασία με όλες τις υπηρεσίας του Δήμου για την διενέργεια των
διαγωνισμών.
Παρακολούθηση και τήρηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επιλογή
των αναδόχων και την υπογραφή των απαραίτητων συμβάσεων

β) Επίβλεψη όλων των υπογεγραμμένων συμβάσεων στα πλαίσια του έργου TRACE ,
ήτοι:


Συλλογή στοιχείων και συνεργασία με τον ανάδοχο της σύμβασης του WP1 και
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, για:
o την σύνταξη της 3ης Αναφοράς προόδου (περίοδος 01/07/2013-31/12/2013)
του Δήμου και την υποβολή της προς την Αρχή Πληρωμής
o την σύνταξη της 3ης Αναφοράς προόδου (περίοδος 01/07/2013-31/12/2013)
για το σύνολο του έργου και της αίτησης επιστροφής χρημάτων καθώς και
υποβολή αυτών προς την Τεχνική Γραμματεία του έργου
o Διαδικασίες είσπραξης και μεταφοράς των χρημάτων των εταίρων, που
κατατέθηκαν από το ΕΤΠΑ, αναφορικά με την 3η πιστοποίηση.
o την σύνταξη της 4ης Αναφοράς προόδου (περίοδος 01/01/2014-30/06/2014)
του Δήμου και την υποβολή της προς την Αρχή Πληρωμής
o την σύνταξη της 4ης Αναφοράς προόδου (περίοδος 01/01/2014-30/06/2014)
για το σύνολο του έργου και της αίτησης επιστροφής χρημάτων καθώς και
υποβολή αυτών προς την Τεχνική Γραμματεία του έργου
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Συλλογή στοιχείων και συνεργασία με τον ανάδοχο της σύμβασης του πακέτου
εργασίας 5 τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και το ΚΑΠΕ, για την σύνταξη των:
o Π1. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Πειραιά.
o Π2. Έκθεση Στρατηγικών και Πολιτικών για την προώθηση επενδύσεων
στην ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων και τους μακροπρόθεσμους στόχους
αυτής και Προτάσεις Πολιτικής.
o Π3. Στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο ενεργειακής εξοικονόμησης κτιρίων
στο Δήμο Πειραιά.
o Π4. Έκθεση σχετικά με την απογραφή του οικονομικού πλαισίου για τις
επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση
o Π5.1. Σχέδιο λειτουργίας της μονάδας ενεργειακών επενδύσεων στο Δήμο
Πειραιά.
o Π5.2. Υποστήριξη κατά τη διάρκεια του έργου TRACE της μονάδας
ενεργειακών επενδύσεων στο Δήμο Πειραιά.
o Π6. Έκθεση με τις συστάσεις πολιτικής στον τομέα της ενεργειακής
απόδοσης και της εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας για τις δημόσιες
διοικήσεις στις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης



Συνεργασία με τον ανάδοχο της σύμβασης του πακέτου εργασίας 2 που αφορά
στην διάδοση του έργου, για την δημιουργία του ενημερωτικού υλικού με τα
αποτελέσματα του έργου καθώς και την προετοιμασία, διοργάνωση, συντονισμό
του τελικού συνεδρίου και της ημερίδας δημοσιότητας με παρουσίαση διαφανειών
με τα αποτελέσματα του έργου.

γ) Λοιπή διοικητική παρακολούθηση





Αντικατάσταση μελών της ομάδας έργου
Τροποποίηση ομάδας ενεργειακών επενδύσεων
Συντονισμός και παρακολούθηση συναντήσεων της ομάδας ενεργειακών
επενδύσεων
Τήρηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για χορήγηση παράτασης του έργου
και των αναγκαίων τροποποιήσεων του προϋπολογισμού
Τίτλος Έργου: REPUBLIC-MED

O Δήμος Πειραιά μαζί με εννέα άλλους εταίρους από πέντε μεσογειακά κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει στο έργο REPUBLIC-MED, το οποίο
συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και
κατά 25% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το έργο, συνολικού
προϋπολογισμού 1.906.262,26 € εκ των οποίων 148.112,00 € αφορούν στον Δήμο
Πειραιά, διαρκεί από τον Απρίλιο 2013 έως τον Ιούνιο 2015 και στόχο έχει την ανάπτυξη
μιας νέας μεθοδολογίας για την εκπόνηση ολοκληρωμένων τεχνοοικονομικών μελετών
για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και την ανάδραση της Αστικής
Θερμικής Νησίδας σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους.
Στα πλαίσια της συμμετοχής του στο ανωτέρω έργο, ο Δήμος Πειραιά:
 Συμμετείχε στη 2η διακρατική συνάντηση των εταίρων στη Βαλένθια της
Ισπανίας, το Φεβρουάριο 2014, όπου συζητήθηκε η πρόοδος του έργου, τα
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αποτελέσματα του τρίτου πακέτου εργασίας, οι προτάσεις των εταίρων στις
δράσεις του πακέτου εργασίας 4, διοικητικά και επικοινωνιακά θέματα.
Συμμετείχε στην 3η διακρατική συνάντηση των εταίρων στο Ζάγκρεμπ της
Κροατίας τον Ιούλιο 2014, όπου συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των τεχνικών
συναντήσεων που πραγματοποίησαν οι διοικητικοί εταίροι, η δυνατότητα αλλαγής
των πιλοτικών χώρων και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της 1 ης ημερίδας που
διοργάνωσε ο Δήμος Πειραιά και άλλοι εταίροι.
Συμμετείχε στην 4η διακρατική συνάντηση των εταίρων στη Μόντενα της Ιταλίας,
το Δεκέμβριο 2014, όπου συζητήθηκε η μεθοδολογία που θα προταθεί από το
έργο για την εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών για την ενεργειακή
αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και ανοιχτών χώρων, η τροποποίηση του
προϋπολογισμού και άλλα θέματα.
Υπέβαλε την 2η αναφορά προόδου για την περίοδο Ιούλιος- Δεκέμβριος 2013
Υπέβαλε την 3η αναφορά προόδου για την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2014
Εκπόνησε μελέτη για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια επικοινωνιακού
υλικού και άλλων εντύπων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου REPUBLICMED». Η μελέτη, προϋπολογισμού 10.750,00 € δημοπρατήθηκε και επιλέχθηκε
ανάδοχος, η σύμβαση του οποίου λήγει τον Φεβρουάριο 2015 και ο οποίος
παρέδωσε μέρος των παραδοτέων του.
Εκπόνησε μελέτη για την εργασία με τίτλο: «Εκπόνηση ενεργειακών
επιθεωρήσεων, διεξαγωγή μετρήσεων λειτουργίας κτιρίων, ανάπτυξη σχεδίου
σταδιακής ανακαίνισης και σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου
κατάρτισης με αντικείμενο την ενεργειακή διαχείριση δημοσίων κτιρίων στα
πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου REPUBLIC-MED». Η μελέτη, προϋπολογισμού
28.455,29 € δημοπρατήθηκε, κατακυρώθηκε και αναμένεται η υπογραφή της
σύμβασης με τον ανάδοχο.
Διοργάνωσε ανοιχτή ημερίδα για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την
υπάρχουσα πρακτική μελέτης για την πραγματοποίηση έργων μετασκευής
δημοσίων χώρων τον Μάρτιο 2014.
Διοργάνωσε δύο τεχνικές συναντήσεις στις οποίες συζητήθηκαν οι πτυχές της
μεθοδολογίας που θα εφαρμοστεί στα πιλοτικά πεδία καθώς τα μέτρα ενεργειακής
και περιβαλλοντικής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων και ανοιχτών χώρων τον
Μάρτιο 2014
Διεξήγαγε έρευνα ερωτηματολογίου πεδίου στα πιλοτικά κτίρια και τους
ανοιχτούς χώρους με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν
για τη σύνταξη μιας πληρέστερης μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης «δημοσίων
χώρων»
Πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών έργων
MED: GRASP και REMIDA τον Δεκέμβριο 2015 με σκοπό τη διερεύνηση της
δυνατότητας σύμπραξης των τριών ευρωπαϊκών έργων και αποφασίστηκε η
συνδιοργάνωση ημερίδας στον Πειραιά τον Μάρτιο 2015.
Εργάστηκε για την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με σκοπό την
επιμόρφωση φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, την
άνοιξη 2015.
Κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τη Γενική
Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας τον Μάρτιο 2014, παρείχε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που
θεωρήθηκαν αναγκαία για την απρόσκοπτη διενέργεια του ελέγχου.
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Συντονισμός υλοποίησης της Πράξης «Ξενώνας Κακοποιημένων γυναικών –
Δήμος Πειραιά»

Ο Ξενώνας στο Δήμο μας πραγματοποίησε έναρξη λειτουργίας την 1/11/2013 και
παραδόθηκε για λειτουργία στην αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών
Υπηρεσιών.
Ο Ξενώνας λειτουργεί με βάση τα προαπαιτούμενα της πρόσκλησης.
Στην ευθύνη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, είναι, εκτός από το
συντονισμό για την υλοποίηση των υποέργων που ολοκληρώθηκαν, η τήρηση των
αρχείων και των απαιτούμενων στοιχείων, η οικονομική παρακολούθηση του υποέργου
της λειτουργίας του Ξενώνα για τη εξασφάλιση της επιλεξιμότητας των δαπανών, η
υποβολή των απαραίτητων Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, Εξαμηνιαίων Δελτίων
Παρακολούθησης Προόδου Πράξης και Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
Το υποέργο της λειτουργίας του Ξενώνα, μαζί με ολόκληρη την Πράξη, λήγει στις
31/12/2015.
5.

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά
(Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κάνθαρος»)

Ο Δήμος Πειραιά σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 122/29-2-2012 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κάνθαρος» που έχει
ως αντικείμενο την υλοποίηση της Πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για
ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά».
Στόχος της δράσης είναι να προετοιμάσει το έδαφος για την ανάπτυξη, τη διάδοση και
την εφαρμογή νέων πολιτικών στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών, υποστηρικτικών
υπηρεσιών, αλλά και της απασχόλησης, προκειμένου να αντιμετωπισθεί κάθε μορφή
διακρίσεων και ανισοτήτων που βιώνουν όσοι επιζητούν πρόσβαση στη αγορά εργασίας
και ανήκουν ταυτόχρονα σε κάποια ευπαθή κοινωνικά ομάδα.
Ειδικότερα, στοχεύει στην τοποθέτηση 100 ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της
περιοχής του Δήμου Πειραιά, αξιοποιώντας αφ’ ενός τις νέες ευκαιρίες που δημιουργεί η
μετεξέλιξη του Πειραιά από βιομηχανική περιοχή σε σύγχρονο αστικό κέντρο, αφ’ ετέρου
τις προοπτικές που συνεπάγεται ο εκσυγχρονισμός της παραδοσιακής παραγωγικής βάσης
του Πειραιά με έμφαση σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας, όπως η
κοινωνική οικονομία και η πράσινη οικονομία.
Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις που έχουν αναληφθεί από κάθε εταίρο της σύμπραξης,
έχουν στόχο τα εξής παραγόμενα αποτελέσματα:
-

Σύσταση νέων ατομικών ή άλλων επιχειρήσεων (Ο.Ε., Ε.Ε.) σε τεχνικά
επαγγέλματα (ελαιοχρωματιστές, κηπουροί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κτλ.) και
επαγγέλματα της ζώνης του λιμένα και της ναυτιλίας για ωφελούμενους, οι οποίοι
θα προετοιμαστούν για την ένταξή τους σε προγράμματα χρηματοδότησης που θα
είναι ενεργά κατά την έναρξη της λειτουργίας τους.
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-

Σύσταση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων από ωφελούμενους σε τομείς
όπως:
Καθαριότητα, Μικρές τεχνικές εργασίες, Διαμορφώσεις-συντήρηση-ανάπλαση
εξωτερικών χώρων και χώρων πρασίνου, Υποστηρικτικές προς μονάδες κοινωνικής
στήριξης υπηρεσίες (π.χ. τραπεζοκόμοι) κ.ά.

Στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος Πειραιά ως εταίρος, έχει αναλάβει την υλοποίηση δύο
δράσεων:
1.

Τη δράση 2 – Δικτύωση ωφελούμενων με επιχειρήσεις – forum εργασίας

2.

Τη Δράση 15 – Δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των
ομάδων στόχων και την ευρύτερη διάδοση του σχεδίου.

Για το σκοπό αυτό έχουν ανατεθεί σε υπεργολάβους και υλοποιούνται τα εξής:
-

Δημιουργία Οδηγού του Σχεδίου σε 500 αντίτυπα - ολοκληρώθηκε

-

Δημιουργία οπτικοακουστικών βοηθημάτων 1.000 DVD

-

Δημιουργία αφίσας σε 500 τεμάχια - ολοκληρώθηκε

-

Δημιουργία Φυλλαδίων σε 5.000 αντίτυπα - ολοκληρώθηκε

-

Διοργάνωση 1 forum

-

2 ανακοινώσεις στον τύπο

-

«Στήσιμο» και λειτουργία ενός ενημερωτικού περιπτέρου (info kiosk) εντός
του Δήμου (Κεντρικό Δημαρχείο, στο γραφείο Εθελοντισμού)

Οι δράσεις ολοκληρώνονται μετά από παρατάσεις που έλαβε το Πρόγραμμα τον Ιούνιο
του 2015.
6.

Εκπόνηση, υποβολή και παρακολούθηση του Ενιαίου Προγράμματος
Προμηθειών του Δήμου Πειραιά και υποστήριξή του στις αρμόδιες Υπηρεσίες
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
Στα πλαίσια αυτά εκτελέστηκαν τα εξής:
 Συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Δήμου, συγκέντρωση και αξιολόγηση
προτάσεων για υποβολή προς έγκριση στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών
(Ε.Π.Π.)
 Εκπόνηση και υποβολή της πρότασης του Δήμου Πειραιά για το Ε.Π.Π.
 Υποστήριξη της πρότασης στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
μέχρι την έγκρισή της
 Ενημέρωση και συντονισμός των Υπηρεσιών του Δήμου για την υλοποίηση των
δράσεων που έχουν ενταχθεί στο Ε.Π.Π.
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Β. Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
Κατά το έτος 2014 το τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού ασχολήθηκε
με τις εξής δράσεις:
1.

Σχεδιασμός, αναθεώρηση-τροποποίηση και παρακολούθηση του αναπτυξιακού
προγραμματισμού του Δήμου (επιχειρησιακό πρόγραμμα, τεχνικό πρόγραμμα,
ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης).

2.

Σύνδεση του προγραμματισμού του Δήμου με τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων –
εξόδων.

3.

Σύνδεση του αναπτυξιακού προγραμματισμού του Δήμου Πειραιά με το Ρυθμιστικό
Σχέδιο Αθήνας – εκπόνηση σχεδιασμού – υποβολή προτάσεων.

4.

Σχεδιασμός, αναθεώρηση-τροποποίηση και παρακολούθηση του αναπτυξιακού
προγραμματισμού του Δήμου (επιχειρησιακό πρόγραμμα, τεχνικό πρόγραμμα,
ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης).

5.

Σύνδεση του προγραμματισμού του Δήμου με τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων –
εξόδων.

6.

Σύνδεση του αναπτυξιακού προγραμματισμού του Δήμου Πειραιά με το Ρυθμιστικό
Σχέδιο Αθήνας – εκπόνηση σχεδιασμού – υποβολή προτάσεων.

7.

Εκπόνηση εκθέσεων (οικονομικές, τεχνικές, σκοπιμότητας, χρηματοοικονομικές,
κόστους – οφέλους κλπ.) που απαιτούνται κατά περίπτωση για τους σκοπούς της
Υπηρεσίας.

8.

Καταγραφή και παρακολούθηση αναπτυξιακών – στατιστικών μεγεθών.

9.

Συμμετοχή στην εκπόνηση χωροταξικών σχεδίων.

10.

Ανάθεση και εκπόνηση εργασιών υποστήριξης του Δήμου σε θέματα αναπτυξιακού
σχεδιασμού και προγραμματισμού.

11.

Παρακολούθηση και αξιολόγηση προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων προς
ένταξη δράσεων του Δήμου Πειραιά σε εθνικά, κοινοτικά ή άλλου είδους
χρηματοδοτικά προγράμματα.

12.

Σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση
υποβολής προτάσεων με σκοπό την ένταξη πράξεων σε εθνικά ή ευρωπαϊκά σε
χρηματοδοτικά προγράμματα.

13.

Προσδιορισμός δράσεων-έργων που εκτιμάται ότι είναι επιλέξιμες για να
χρηματοδοτηθούν, και ανάλογη προετοιμασία - συνεργασία με τις συναρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου για την ωρίμανση των έργων και τη συνακόλουθη υποβολή
προτάσεων για ένταξη και χρηματοδότηση.

14.

Σύνταξη των αρχικών Τεχνικών Δελτίων για τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις
(ΕΣΠΑ), σε συνεργασία με την αρμόδια Τεχνική/Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
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15.

Υποβολή εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα προγραμματισμού,
σκοπιμότητας έργων και έγκρισης αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων (συνολικά
για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου).

16.

Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος του
Δήμου και κυρίως του Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος – υποβολή εισηγήσεων
προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

17.

Δημιουργία και τήρηση αρχείου αντιγράφων των τιμολογίων για τα έργα του
Τεχνικού Προγράμματος και ενημέρωση του λογιστικού Προγράμματος του Δήμου.

18.

Τήρηση αρχείου των έργων του Τεχνικού Προγράμματος.

Γ. Τμήμα Επιθεώρησης και Ελέγχου
Κατά το έτος 2014 το τμήμα μας ασχολήθηκε με τις εξής δράσεις:
 Έλεγχος μελετών έργων, εργασιών και προμηθειών για τις Διευθύνσεις
Αρχιτεκτονικού – Λ.Τ.Ε., Οδοποιίας – Αποχέτευσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου, –
Μηχανολογικού Ηλεκτρολογικού -, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Υπηρεσίας
Δόμησης και Γ.Σ.Π.,.Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου.
Έλεγχος των πιστοποιήσεων πληρωμής εργοληπτών (λογαριασμοί) που εκδόθηκαν
για τα εκτελούμενα έργα και εργασίες των πιο πάνω Διευθύνσεων.
 Έλεγχος Συγκριτικών Πινάκων
 Έλεγχος Αναθεωρητικών Λογαριασμών
 Έλεγχος Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και Συμπληρωματικών Συμβάσεων.
Ειδικότερα κατά το έτος 2014 ελέγχθηκαν:
 Μελέτες εργασίας: 29 συνολικού ποσού 1.589.427,89 €
 Μελέτες έργων: 4 συνολικού ποσού 21.373.945,08 €
 Μελέτες προμηθειών 53 συνολικού ποσού 3.528.929,23 €
 Πιστοποιήσεις: 134 συνολικού ποσού 7.416.534,57 €
 Αναθεωρητικοί Λογαριασμοί: 1
 Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες: 16
 Συγκριτικοί Πίνακες 8


Δ. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
1.

Παροχή γραμματειακής υποστήριξης για το σύνολο της Δ/νσης και των Τμημάτων
αυτής, η οποία περιλαμβάνει:


Διακίνηση εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων (συνολικά περίπου 1300),



Εκτύπωση κειμένων,



Παραγωγή φωτοαντιγράφων,



Αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) κ.λ.π.
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2.

Προγραμματισμός των μετακινήσεων του προσωπικού για υπηρεσιακές
δραστηριότητες (επιθεώρηση έργων, συμμετοχή σε ημερίδες – εκδηλώσεις –
συναντήσεις, συνεργασία με εκπροσώπους διαχειριστικών αρχών κλπ.).

3.

Προετοιμασία και οργάνωση συναντήσεων – συσκέψεων εντός της Υπηρεσίας.

4.

Αρχειοθέτηση των διεκπεραιωθέντων εγγράφων και τήρηση του Γενικού Αρχείου
της Δ/νσης.

5.

Τήρηση και ενημέρωση του αρχείου με τους φακέλους των έργων.

6.

Συγκέντρωση των δελτίων παρουσίας όλου του προσωπικού της Δ/νσης προς
υπογραφή και διεκπεραίωση, καταχώρηση όλων των μεταβολών, όπως
μετακινήσεις, άδειες κ.λ.π

7.

Μέριμνα για την παραλαβή, διακίνηση και διαχείριση και γενικά για τον εφοδιασμό
της Δ/νσης με τα απαραίτητα υλικά, των πάσης φύσεως εργαλείων, μηχ/των, καθώς
και για την ταξινόμηση των υλικών. Μέριμνα για την έγκαιρη προμήθεια κάθε
αναγκαίου είδους, και την εκποίηση των άχρηστων μηχ/των σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις

8.

Παροχή κάθε υπηρεσίας εν γένει που έχει σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος και
της Δ/νσης συνολικά.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΓΣΠ
ΤΟΜΕΑΣ Α
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ Α )
1. Σύνταξη εργασίας για Αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. του Δήμου Πειραιά:
 Καταγραφή – Ανάλυση – Πρόταση παρέμβασης για το καθεστώς δώδεκα χώρων
του Δήμου Πειραιά σε σχέση με το θεσμοθετημένο Γ.Π.Σ του Δήμου
2. Εισηγήσεις προς τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Πειραιά για:
 Επικαιροποίηση των υπ’ αρ. 97/09 και 639/09 αποφάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου που αφορούν στο χαρακτηρισμό πεζόδρομων στα διοικητικά όρια
της Β΄ Δημ. Κοινότητας
 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 191/Τ.27 για
άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης. (Ακτή
Δηλαβέρη – Ματρώζου – Παν. Μυρτιδιωτίσσης)
 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 4/Τ.21 για άρση
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση δικαστικής απόφασης. (Εθν.
Μακαρίου – Γιαννοπούλου – Ζερβού – Ειρήνης)
 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 234/Τ.25 στην
ιδιοκτησία Εθνικής Τράπεζας για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και
επανεπιβολή αυτής. (Υμηττού – Μαραθώνος – Ηπείρου – Πειραιώς)
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Κατ’ αρχήν απόφαση για άρση ή μη ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε
συμμόρφωση δικαστικής απόφασης στο χώρο μεταξύ των Ο.Τ. 73 και 108111/Τ.27. (Ηρακλείου – Πετμεζά)
Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για άρση ρυμοτομικής
απαλλοτρίωσης επί των οδών Μουτσοπούλου – Κέας σε συμμόρφωση δικαστικής
απόφασης.

3. Εισηγήσεις προς Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για:
 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 284/Τ.24 επί των
οδών Αγ. Δημητρίου – Έλλης – Θερμοπυλών – Πατρών
 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.300/Τ.23 επί της
οδού Λέρου, μεταξύ Δραγούμη και Ρούμελης

4. Διενέργεια αυτοψιών για:
 Διαγράμμιση – επαναδιαγράμμιση και αρίθμηση θέσεων Εμποροπανηγύρων (18)
 Μετατοπίσεις περιπτέρων (30)
 Υπαρχόντων περιπτέρων (146)
 Συμπληρωματικές μετρήσεις έλεγχου τοπογραφικών (3)
 Σύνταξη κτηματολογικών πινάκων (15)
 Κυριακάτικο Παζάρι (3)
5. Αλληλογραφία με ιδιώτες για:
- Θέματα που αφορούν τροποποιήσεις εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και
πολεοδομικό καθεστώς (25)
- Χορήγηση βεβαιώσεων Χρήσης Γης (196)
- Χορήγηση όρων δόμησης (15)
- Χορήγηση βεβαιώσεων κτισμάτων υφιστάμενων προ του ΄55 (3)
- Ταυτοποίηση οικοδομικής άδειας ακινήτου και υπάρχουσας αρίθμησης οδού (4)
6. Αλληλογραφία με συναρμόδιους Δημόσιους φορείς για :
- Θέματα που αφορούν γενικά πληροφορίες για το Σχέδιο Πόλης και τροποποιήσεις
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (32)
7. Αλληλογραφία με συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (σύνολο 55)
8. Έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων για έκδοση άδειας (σύνολο 77)
9. Διαβίβαση φακέλων τροποποιήσεων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για
έγκριση:
- Περιφέρεια

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ 284/Τ.24
στον Καραβά επί των οδών Αγ. Δημητρίου – Έλλης – Θερμοπυλών – Πατρών
- ΥΠΕΚΑ
 Επανανέγερση του Δημοτικού κτιρίου του Παλαιού Δημαρχείου και ρολογιού
στην πρωταρχική θέση, μεταξύ των οδών Β.Γεωργίου και Ακτής Μιαούλη
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10.

Επικαιροποίηση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για χαρακτηρισμό σε
πεζόδρομους τμημάτων οδών εντός των διοικητικών ορίων της Β΄ Δημ.
Κοινότητας
Επικαιροποίηση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το χαρακτηρισμό
χώρου επί των οδών Μπότσαρη – Χατζηκυριακού – Κανάρη, ως σχολικού.

Τοπογραφικές αποτυπώσεις, σύνταξη και σχεδίαση Τοπογραφικών –
Κτηματολογικών Διαγραμμάτων για:
- Τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
 Τοπογραφικά σκαριφήματα υπαρχόντων περιπτέρων (146)
 Τοπογραφικά σκαριφήματα για μετατοπίσεις περιπτέρων (30)
 Τοπογραφικά διαγράμματα για το Κυριακάτικο Παζάρι (2)
 Τοπογραφικό διάγραμμα κληροδοτήματος Περάκη επί των οδών Αρχιμήδους Ρεθύμνης
- Τις ανάγκες του τμήματος
 Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα στο Λόφο Βώκου
 Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα για το χαρακτηρισμό του εστεγασμένου
κάτω από τη γέφυρα χώρου στο Ν. Φάληρο, ως οικοδομήσιμου, κοινωφελών και
αθλητικών λειτουργιών
 Συμπλήρωση εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος για το χαρακτηρισμό σε
πεζόδρομο της οδού Πλωτ. Μπλέσσα
 Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα στην περιοχή των προσφυγικών στο
Μικρολίμανο για την προσαρμογή του κοινόχρηστου χώρου.
- Ειδικές αποτυπώσεις :
 Χωροθέτηση του αύλειου χώρου του Πάρκου Δηλαβέρη ο οποίος έχει προταθεί για
χώρος βρεφονηπιακού σταθμού.
 Αποτύπωση αρχαιολογικών ευρημάτων στην Πλ. Πηγάδας


ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ Α)
1)

Πράξεις Αναλογισμού Αποζημιώσεων & Προσκυρώσεων :
Προδιαδικασία για
έκδοση πράξεων Τακτοποίησης-Προσκύρωσης, Υπόδειξη Ορίων ,
Τοπογραφική-Ιδιοκτησιακή Μελέτη , Συντ. Πράξεων, Πίνακα εισφορών, Τοπ. διαγραμμάτων,
Εισηγήσεις, διαβιβάσεις, κοινοποιήσεις – Πράξεις 1/2013 , 1/2014, 2/2014, 3/2014 (17)
2) Απαντήσεις προς Νομική Υπηρεσία (6) για διάφορα θέματα
3) Απάντηση επί διαφόρων θεμάτων προς Υπηρεσίες Δήμου, πολίτες, Υπουργεία, ,
Διοικητικό Πρωτοδικείο, Εφετείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια,
Κτηματική Υπηρεσία, Κτηματολόγιο-ΕΚΧΑ, Γεν Γραμματέα, Αντιδήμαρχο, Συμβούλιο
Επικρατείας (51)
4) Έλεγχος καταστάσεων επιδόσεων Δικαστικού επιμελητή για θέματα πράξεων
απαλλοτριώσεων, Τακτοποίηση Οικοπέδων (8)
5) Πρωτόκολλο Αδυνάτου Τακτοποίησης (Ερώτημα μηνός για ιδιωτική τακτοποίηση,
Πρόσκληση, Υπόδειξη ορίων ,Τοπογραφική-Ιδιοκτησιακή Μελέτη, Σύνταξη Πρωτοκόλλου
Αδυνάτου, Κοινοποιήσεις, Εισήγηση Κυρωτικής Απόφασης ) (7)
6) Έλεγχος Τοπογραφικών Διαγραμμάτων, Τίτλων Ιδιοκτησίας Φακέλων
Οικοδομικών Αδειών (6)
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7) Παροχή στοιχείων από το αρχείο Πράξεων Αναλογισμού Τακτοποιήσεων
8) Εισηγήσεις προς Δημοτικό Συμβούλιο για θέμα εγκρίσεως Πίνακα εισφορών
Πράξη 1/2014 (1)

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ Α)
1) Έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων και αναγραφή όρων δόμησης σε φακέλους που
υποβλήθηκαν για έκδοση οικοδομικών αδειών (117).
2) Απαντήσεις για χορήγηση όρων δόμησης εγγράφως , περίπου 8 αιτήσεις δημοτών.
3) Χορήγηση βεβαιώσεων χρήσης γης (173)
4) Προϋφιστάμενα του 1955 (12).
5) Χορήγηση οικοδομικών αδειών (65), που αφορούν προσθήκες , επισκευές,
κατεδαφίσεις,
νομιμοποιήσεις, αλλαγή χρήσης κ.λ.π. Χορήγηση (21) αναθεωρήσεων
και (20) εγκρίσεις κινητής τηλεφωνίας.
Οι υπόλοιποι φάκελοι, είναι σε διαδικασία διόρθωσης, και προσκόμιση συμπληρωματικών
στοιχείων.
6) Έλεγχος φορολογικών εισφορών σε (117) οικοδομικές άδειες, πάσης φύσεως που
χορήγησε η υπηρεσία το Έτος 2014.
7) Τήρηση αρχείου αλληλογραφίας, σχετικά με πολεοδομικά διατάγματα, νομοθεσίες
αποφάσεις εγκυκλίους , έγγραφα (320).
8) Μικροεπισκευές άρθρο 4 παρ.3 του Ν. 4067/12 ΦΕΚ 78Α 9-4-2012 (135).
9) Εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 της απόφασης 55174/410-2013 του ΥΠΕΚΑ ΦΕΚ 2605/Β/ 15-10-2013 (64).
10) Έγκριση επισκευής αυθαιρέτου υπαχθέντος στον Ν. 4014/12 αρθρ. 24 παρ. 17 (5).
11) Θεώρηση οικοδομικών αδειών για Υδροδότηση- Ηλεκτροδότηση (154).

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ Α)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ: 1803
Τομέας αυθαιρέτων-Επικινδύνων-Υγρασιών
α) Εισερχόμενες αιτήσεις 1454 συνολικά, εκ των οποίων
1) 171 περί αυθαιρέτων
2) 158 περί επικινδύνων
3) 52 Αιτήσεις υγρασιών
4) 952 γενικής φύσεως αλληλογραφία
(αιτήσεις για φωτοαντίγραφα, αιτήσεις για ενημέρωση σχετικά με φακέλους, αλληλογραφία
με άλλες δημόσιες Υπηρεσίες-Εισαγγελία-Πταισματοδικεία, τηλεφωνικά σήματα από
Αστυνομικά Τμήματα, καταθέσεις φακέλων εξαίρεσης από κατεδάφιση, αιτήσεις για
διαπιστωτικές πράξεις συμμόρφωσης, διαγραφές προστίμων κ.ά.)
6) 29 ενστάσεις προς εκδίκαση ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων
Αυθαιρέτων(ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)
7) 3 Αιτήσεις Θεραπείας
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β) Μετά από αυτοψίες:
1) Συντάχθηκαν 108 Εκθέσεις αυθαιρέτων οικοδομών
2) Συντάχθηκαν 65 Εκθέσεις επικινδύνων οικοδομών
3) 127 υποθέσεις Αυθαιρέτων – Επικινδύνων ετέθησαν στο αρχείο
4) Διατάχθηκαν 2 διακοπές εργασιών
5) Δόθηκε σε 2 περιπτώσεις συνέχιση εργασιών
6) Δόθηκε άρση επικινδυνότητας σε 7 περιπτώσεις
7) Τηρήθηκε η διαδικασία αγνώστου ιδιοκτήτη επικινδύνου οικοδομής σε 39 περιπτώσεις
8) Διαβιβάστηκαν 108 Εκθέσεις Αυτοψίας στα Α/Τ και Εισαγγελέα και
65 Εκθέσεις Επικινδύνων στα Α/Τ.
γ) Συντάχτηκαν, 4 έγγραφα για παροχή στοιχείων ιδιοκτητών προκειμένου να γίνει επιβολή των
προστίμων των Ε.Α.,18 διαβιβαστικά ενστάσεων-προσφυγών στο ΣΥΠΟΘΑ, 2 έγγραφα προς
τους ενισταμένους για προσκόμιση παραβόλου 50 Ευρώ, σύμφωνα με το Ν.4014/11.
δ) Διαδικασία Ν. 1337/83 σε 1 περίπτωση .
ε) Εκδόθηκαν Αποφάσεις προστίμου σε 4 περιπτώσεις .
στ) Συντάχθηκαν 9 χρηματικοί κατάλογοι που αφορούν σε πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών,
συνολικού ποσού προς είσπραξη 2.108.920,55 ευρώ προς το Ταμείο του Δήμου Πειραιά.
ζ) Εξετάστηκαν 52 περιπτώσεις που αφορούσαν ειδικά θέματα υγρασιών.
Επίσης πραγματοποιήθηκαν:
30 διαπιστωτικές πράξεις συμμόρφωσης αυθαιρέτων.
35 Διαπιστώσεις τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών με τις διατάξεις του Ν. 4178/13
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ Α)
Πραγματοποιήθηκε πρωτοκόλληση ( 7679 ) εισερχομένων εγγράφων- αιτήσεων –
φακέλων- e-mail , που χρήζουν αριθμό καταχώρησης .
Αρχειοθετήθηκαν & Ταξινομήθηκαν, τα έγγραφα που αφορούσαν, την Διεύθυνση και τα Τμήματα
που απαρτίζουν τον τομέα Α.
Διεκπεραιώθει η αλληλογραφία, μεταξύ των τμημάτων των υπηρεσιών,καθώς και των
δημοτών με ( 176 ) συστημένες επιστολές, και ( 640 ) απλές.
Επιδοτήρια (1273 ) προς ενημέρωση αυτών, καθώς FAX & E-MAIL
εξυπηρετήθηκαν όλοι οι δημότες, και τα αιτήματα αυτών, που προσήλθαν για
αντίγραφα σχεδίων, από τους φακέλους των οικοδομικών αδειών, που τηρούνται στο αρχείο της
υπηρεσία μας, παλαιών και νεωτέρων αυθημερόν.
Τέλος οι λειτουργίες που αφορούν τις αρμοδιότητες, του τμήματος Πρωτοκόλλου
εσωτερικές & εξωτερικές έχουν καλυφθεί πλήρως

ΤΟΜΕΑΣ Β
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ Β)




Βεβαιώσεις χρήσεων γης……………………………………………………...........153
Βεβαιώσεις ορών δόμησης και απαιτούμενων εγκρίσεων για έγκριση
δόμησης…………………………………………………………………………….290
Έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων για έγκριση άδειας δόμησης…………….209
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Σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής οικοδομικών-ρυμοτομικών γραμμών……… .....8
Έλεγχος και θεώρηση τοπογραφικών διαγραμμάτων για εφαρμογή οικοδομικώνρυμοτομικών γραμμών…………………………………......................……………....7
Καθορισμός προσωρινής οριογραμμής ρέματος……………………………………...3
Έλεγχος για εντοπισμό θέσης ακίνητου, σε σχέση με τα όρια οικισμού – οικιστικού
ιστού……………………………………………………………………..3
Γενικά έγγραφα προς Υπηρεσίες και πολίτες
Αρχειοθέτηση εγγράφων – ενημέρωση αρχείου
Χορήγηση αντιγράφων από το αρχείο του Τμήματος
Πληροφορίες σε πολίτες

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ Β)
1. Πλήρης έλεγχος των φακέλων μελετών που υποβάλλονται για
την έκδοση Οικοδομικών Αδειών πάσης φύσεως.
2. Χορήγηση 113 Οικοδομικών Αδειών: αναθεωρήσεις, νέες
οικοδομές, προσθήκες, επισκευές, περιτοιχίσεις, νομιμοποιήσεις,
κατεδαφίσεις. Οι υπόλοιποι 143 φάκελοι είναι στη διαδικασία
ελέγχου και αναμένονται συμπληρωματικά στοιχεία και διορθώσεις
που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι ή έχουν επιστραφεί λόγω
παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών ή αιτήσεων από τους
ενδιαφερόμενους για την απόσυρσή τους.
3. Χορηγήθηκαν 30 εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας.
4. Παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών σχετικά με τα αντικείμενα της
Yπηρεσίας Δόμησης & Γενικού Σχεδίου Πόλεως, σε ενδιαφερόμενους
μηχανικούς και πολίτες, είτε γραπτώς κατόπιν αιτήσεως είτε
προφορικώς (τουλάχιστον 20 ημερησίως).
5. Έλεγχος Φορολογικών και εισφορών σε 113 Οικοδομικές Αδειες
πάσης φύσεως που χορήγησε η Υπηρεσία.
6. Απαντήσεις σε Αιτήσεις ιδιωτών και Συναρμοδίων Υπηρεσιών κατ΄
εκτίμηση 452 σε σύνολο 682.
7. Ελεγχος 48 Σταθμών κινητής τηλεφωνίας, χορήγηση 8 εγκρίσεων, 38
επιστροφές φακέλων, 2 προσφυγές στην Περιφέρεια.

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ Β )
1. Εξέταση καταγγελιών, παροχή πληροφοριών σχετικά με τα αντικείμενα της Υπηρεσίας
Δόμησης & Γενικού Σχεδιασμού Πόλης που αφορούν το Τμήμα Κατασκευών σε
ενδιαφερόμενους Μηχανικούς και Πολίτες , είτε γραπτώς είτε κατόπιν αιτήσεως
(τουλάχιστον 18 ημερησίως).
2. Απαντήσεις σε αιτήσεις ιδιωτών και συναρμόδιων Υπηρεσιών περίπου 1600 σε σύνολο
2906 εισερχομένων.
3. Σύνταξη 41 εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων.
4. Σύνταξη και αποστολή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. 194 χρηματικών καταλόγων.
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5. Υποστήριξη της Επιτροπής του άρθρου 12 του Ν. 4178/13.
Επίσης σας αναφέρουμε ότι μετά την εφαρμογή των διατάξεων Ν.3852/2010 ( Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης) το προσωπικό της Υπηρεσίας μας έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό με αποτέλεσμα να
μην είναι δυνατή η αντιμετώπιση των θεμάτων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, καθότι
υπάρχει σωρεία εισερχομένων εγγράφων και καταγγελιών για τα οποία θα πρέπει να διενεργούμε
ελέγχους και αυτοψίες.
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ( ΤΟΜΕΑΣ Β)
 Έγινε πρωτοκόλληση 8.000 περίπου εισερχομένων εγγράφων.
 Έγινε διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας των Υπηρεσιών του τομέα Β΄ της
Διεύθυνσης.
 Έγινε αρχειοθέτηση και ταξινόμηση κάθε εγγράφου που αφορά τον τομέα Β΄ της
Διεύθυνσης.
 Εξυπηρετήθηκαν όλοι οι δημότες που προσήλθαν στο Τμήμα μας και δόθηκαν περίπου
30.000 αντίγραφα, αδειών και σχεδίων, από το αρχείο που τηρείται στο Τμήμα μας.
Καλύφθηκαν πλήρως οι εσωτερικές και εξωτερικές λειτουργίες όπως ενημέρωση αρχείου,
αλληλογραφία, αντίγραφα αδειών προς ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, δημότες και άλλες Υπηρεσίες.
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ:
Το Τμήμα μας είναι μηχανογραφημένο μόνο ως προς το πρωτόκολλο και την
διεκπεραίωση των εγγράφων.
Τα ευρετήρια των αδειών είναι χειρόγραφα, δυσανάγνωστα και ημικατεστραμμένα από το
έτος 1948.
Επειδή όλοι οι δημότες, που αναζητούν τις οικοδομικές άδειες των ακινήτων τους,
διαμαρτύρονται για την μη μηχανογραφημένη μορφή των ευρετηρίων αυτών, με αποτέλεσμα την
καθημερινή διένεξη με τους υπαλλήλους του τμήματος, απαιτείται η άμεση μηχανογράφηση του
ευρετηρίου των αδειών από την Δ/νση Πληροφορικής.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1.

Οι δραστηριότητες του τμήματος Οδικών Έργων & Δημοτικής Συγκοινωνίας το
έτος 2014 είχαν ως εξής:

Α. ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Α.Α.Ε. 2/2015»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€ με ΦΠΑ)
7.000.000,00
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Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Α.Ε. 8/2012»
«ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Α.Ε. 7/2012»

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Α.Ε. 5/2012»

«ΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ- Α.Α.Ε. 1/2013»
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α.Α.Ε. 1/2009»
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ
Α’,Β’,Γ’,Δ’,Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Α.Α.Ε.
2/2010,3/2010,4/2010,5/2010,6/2010»
«ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ,
ΟΔΟΚΛΙΜΑΚΕΣ Α.Α.Ε. 2/2009»
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Α.Ε. 13/2008»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΝ
ΠΟΣΟ (€ με ΦΠΑ)
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΝ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΝ
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
280.339,89€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
925.877,01€
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΝ
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
1.191.992,63€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
7.832.225,80€
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΝ
Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΕΝ
ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ
(ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Γ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Από το τμήμα εκτελέστηκαν και οι κάτωθι εργασίες:
2. Άδειες σε Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και Εταιρείες για εκτέλεση εργασιών
σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια – οδοστρώματα εκδόθηκαν 145 άδειες
που αφορούσαν 740 σημεία καθώς και 100 που αφορούσαν βλάβες δικτύων).
3. Άδειες για εργασίες επί των πεζοδρομίων, προκειμένου για την επισκευή τους.
4. Άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια) για εργασίες επισκευής
κτιρίων.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Άδειες τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων.
Άδειες για την κατασκευή ραμπών
Εγκρίσεις για κατάληψη κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα (αρ.
εγκρίσεων 79)
Βεβαιώσεις αρίθμησης ακινήτων (αρ. βεβαιώσεων 290+)
Εισηγήσεις προς Δ.Σ. για μετονομασίες οδών και πλατειών.
Έγκριση ειδικής διαδρομής για τη θέση σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών
λεωφορείων Δ.Χ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων.
Έγκριση ειδικής διαδρομής για τη θέση σε κυκλοφορία τουριστικών τραίνων
αστικής περιήγησης πόλεων.
Άδειες εργασιών απότμησης πεζοδρομίου για την υλοποίηση κυκλοφοριακών
συνδέσεων συνεργείων αυτοκινήτων, υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων κ.ά.
Άδειες εγκατάστασης οδικής σήμανσης σε δημότες (αρ. αδειών 10+).
Χορήγηση βεβαιώσεων Οδικής Σήμανσης (αρ. βεβαιώσεων 10+).
Εισηγήσεις προς Δ.Σ. για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης (Αναπηρικά,
Κρατικά οχήματα κ.ά.) (αρ. εισηγήσεων 15+).
Διαβίβαση εισηγήσεων – μελετών προς τις Δημοτικές Κοινότητες και το
Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση Αποφάσεων που αφορούν στη Δημόσια
Κυκλοφορία (αρ. 14+).
Τοποθέτηση 84 στύλων και 117 πινακίδων Οδικής Σήμανσης σε διάφορα σημεία
του οδικού δικτύου της πόλης.
Παρακολούθηση των πιο πάνω εργασιών όπου απαιτήθηκε για την έντεχνη
κατασκευή τους.
Σύνταξη εγγράφων απαντήσεων σε Δημότες (αρ. 37+)
Σύνταξη εγγράφων απαντήσεων και εισηγήσεων προς Δημόσιες Υπηρεσίες (αρ.
42+).

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή ειδικού προγράμματος για την ηλεκτρονική διοικητική
παρακολούθηση της μελέτης και κατασκευής των έργων καθώς και γεωπληροφορικού
συστήματος για την παρακολούθηση του οδικού δικτύου ευθύνης μας μετά την εφαρμογή
του Ν.3481/2006, ώστε το τμήμα να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις.
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ


Τελική σύνταξη Γενικών και Ειδικών Όρων Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών
για την εφαρμογή και την λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε
περιοχές της Α κ’ Β Δημοτικής κοινότητας Πειραιά.



Νομικό και θεσμικό πλαίσιο.



Γενικές Αρχές..



Λήψη εγγράφων.



Αποφάσεις για περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης.



Λήψη αποφάσεων.



Αλληλογραφία..
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ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Η δραστηριότητα του τμήματος Αποχέτευσης της Δ/νσης Οδοποιίας-Αποχέτευσης
από 1/1/14 έως 31/12/14 έχει ως εξής:
1. ΜΕΛΕΤΕΣ
Α. ΑΚΑΘΑΡΤΑ
Συντάχθηκανδύο(2)μελέτες:
α) Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυμάτων στις Α΄,Β΄,Γ΄ & Δ΄ Δημοτικές
Κοινότητες, Α.Α.Ε. 3Α/2014, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με Φ.Π.Α.
β) Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυμάτων στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα,
Α.Α.Ε. 3Β/2014, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με Φ.Π.Α.
Β. ΟΜΒΡΙΑ
Συντάχθηκε μία(1) μελέτη κατ' επιταγή του Ν.3481/06 σύμφωνα με τις υποχρεώσεις
του Δήμου μας για την αντιπλημμυρική προστασία όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων, με
τίτλο:
«Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής,Α.Α.Ε. 4/2014», προϋπολογισμού 73.796,21
ευρώ με Φ.Π.Α.
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
I. Αγωγοί ακαθάρτων
Ι. Κατασκευάστηκαν 620 μέτρα εξωτερικών διακλαδώσεων , με το έργο: Κατασκευή
εξωτερικών διακλαδώσεων λυμάτων, Α.Α.Ε. 3/2013 και συνδέθηκαν 120 ακίνητα. Το
έργο περατώθηκε.
ΙΙ. Κατασκευάστηκαν 2850 μέτρα αγωγών ακαθάρτων με το έργο: Κατασκευή αγωγών
αποχ/σης λυμάτων στις Α΄, Β΄,Γ΄,Δ΄ Δημοτικές Κοινότητες Α.Α.Ε. 7/2011 (ΕΣΠΑ
2007-2013). Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.
ΙΙΙ. Κατασκευάστηκαν 3300 μέτρα αγωγών ακαθάρτων με το έργο:
Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, Α.Α.Ε. 8/2011
(ΕΣΠΑ 2007-2013). Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.
II. Αγωγοί ομβρίων:
1. Έγινε καθαρισμός: α) περίπου 3000 φρεατίων υδροσυλλογής και, β) 10 μέτρων
αγωγών ομβρίων με την εργασία: Πύκνωση και καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής. Η
εργασία περατώθηκε.
2. Κατασκευάστηκαν 22 φρεάτια υδροσυλλογής, με την εργολαβία: Πύκνωση φρεατίων
υδροσυλλογής ομβρίων, ΑΑΕ 4/2012 . Το έργο περατώθηκε.
3. Συνεργείο Αποχέτευσης
Το Συνεργείο προέβη στις ακόλουθες εργασίες:
α) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ:
3292 τεμάχια
β) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΧΑΡΩΝ:
1245 τεμάχια
γ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ:
15 ημέρες(επεμβάσεις
σε διάφορα σημεία λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων)
δ) ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ:
23 ημέρες
( Σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κτιρίων του Δήμου)
Τέλος, το Συνεργείο μας συνδράμει όποτε απαιτηθεί και για το Γραφείο Πολιτικής
Προστασίας.
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Σας κάνουμε γνωστό ότι η δραστηριότητα του τμήματος Συνεργείων Ανοιχτών
Χώρων για το έτος 2014 έχει ως εξής :
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ΜΕΛΕΤΕΣ
Συντάχθηκαν έξι(6) μελέτες προμήθειας διαφόρων υλικών για την επισκευή
συντήρηση όλων των Δημοτικών ανοιχτών χώρων, για την αποκατάσταση μικρών
φθορών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Εργασίες πλακοστρώσεων τοποθετώντας 1030τ.μ. Πλακών, (500 τ.μ. λευκές,
540τ.μ έγχρωμες) καθώς και 40 τ.μ. Πλάκες Καρύστου και 30τ.μ πλάκες για ΑΜΕΑ.
2. Εργασίες αποκαταστάσεων φθορών σε 680 σημεία πεζοδρομίων κατεστραμμένων
καθώς και πολλές αποκαταστάσεις σε ανοιχτούς χώρους του Δήμου μας.
3. Εργασίες 800 επισκευών σε διάφορα άλλα σημεία του Δήμου όπως αναπλάσεις
Παιδικών Χαρών και δημιουργίες νέων παιδικών χαρών, αθλητικών χώρων κ.λ.π. όσον
αφορά σε:
Α) Ξυλουργικές εργασίες
Β) Σιδηρουργικές εργασίες κυρίως για περιφράξεις, κατασκευές κιγκλιδωμάτων,
Γ) Υδραυλικές εργασίες
Δ) Εργασίες ελαιοχρωματισμών.
4. Εργασίες αποξηλώσεων επτά (7) περιπτέρων που δε λειτουργούσαν, καθώς και τρεις
(3) αποξηλώσεις αυθαιρέτων κατασκευών από καταστήματα (πέργκολες κλπ.)
5. Εργασίες εθιμοτυπίας, καλύφθηκαν τριακόσιες(300) εκδηλώσεις εθιμοτυπίας (με
κατασκευή εξεδρών, μεταφορά καθισμάτων, τοποθέτηση σημαιών, διάφορες άλλες
εκδηλώσεις κ.λ.π.).
6. Πραγματοποιήθηκαν 140 σημαιοστολισμοί για εθνικές και θρησκευτικές εορτές,
εκδηλώσεις και στήθηκαν 236 εξέδρες.
7. Πραγματοποιήθηκαν έξι(6) περίπου μεταφορές γραφείων, επίπλων, εγγράφων
παλαιών στο αρχείο κ.λ.π.
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Η δραστηριότητα του τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης & Διαχείρισης Υλικών από
1/1/2014 έως 31/12/2014 έχει ως εξής.
1. Παροχή γραμματειακών υπηρεσιών στην Διεύθυνση που περιλαμβάνουν
διακίνηση εισερχομένων εγγράφων εντός της Διεύθυνσης, διακίνηση εξερχομένων
εγγράφων, δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων, αποστολή και λήψη
μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικών μηνυμάτων κ.λ.π.
2. Αρχειοθέτηση διεκπεραιωθέντων εγγράφων – Συγκέντρωση δελτίων παρουσίας
του προσωπικού – Τήρηση βιβλίου προσωπικού καταχωρώντας όλες τις
μεταβολές όπως μετακινήσεις, άδειες κ.λ.π.
3. Παραλαβή διακίνηση και διαχείριση των πάσης φύσεως εργαλείων, υλικών κ.λ.π.
που χρησιμοποιεί η Διεύθυνση - Μεριμνά για την παρακολούθηση των
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αποθηκευμένων υλικών ώστε να υπάρχει έγκαιρη προμήθεια κάθε αναγκαίου
υλικού.
4. Τήρηση βιβλίων και σύνταξη δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής υλικών – Μεριμνά
για τη διαγραφή από τα βιβλία των μηχανημάτων τα οποία σύμφωνα με τα
πρακτικά των επιτροπών κρίνονται ακατάλληλα για περαιτέρω χρήση
( παλαιότητα – καταστροφές ).
5. Εκποίηση των αχρήστων μηχανημάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις –
Τήρηση βιβλίου παράδοσης άχρηστου προς εκποίηση υλικού.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή ειδικού προγράμματος για την ηλεκτρονική
τακτοποίηση του αρχείου και παρακολούθηση των αιτημάτων δημοτών ώστε η
ενημέρωση των αιτημάτων να γίνεται στο χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος.
Επίσης χρειαζόμαστε προμήθεια δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών οι οποίοι θα
χρησιμοποιηθούν στις αποθήκες υλικών της διεύθυνσης για παρακολούθηση
εισαγωγής-εξαγωγής υλικών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Tα πεπραγμένα του Τμήματος που αφορούν το έτος 2014 είναι:
1)Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
2)Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος 2015
3) Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2013
3) Παρακολούθηση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2014 (αναμορφώσεις, δημιουργία νέων
άρθρων κλπ.)
4)Κατάρτιση Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών 2014
5)Σύνταξη 12 (δώδεκα) μελετών που αφορούν προμήθειες-εργασίες της Διεύθυνσης
6)
6) Πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών, σε συνεργασία με το Τμήμα
Αποθήκης Υλικών & Καυσίμων προκειμένου να αποσταλούν προς ανακύκλωση στην
«Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης» ΕΕΑΑ Α.Ε. με την οποία έχουμε
συμβατική σχέση,
σχέση 240 πεπαλαιωμένοι/κατεστραμμένοι μπλε κάδοι ανακύκλωσης 1100
λίτρων και 21 πεπαλαιωμένοι/κατεστραμμένοι μπλε κάδοι ανακύκλωσης 240 λίτρων.
7) Πραγματοποίηση όλων των ενεργειών, σε συνεργασία με το Τμήμα Αποθήκης
Υλικών & Καυσίμων, προκειμένου να παραδοθούν προς ανακύκλωση στην εταιρεία
«Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων Α.Ε.» 600 πεπαλαιωμένοι/κατεστραμμένοι
πράσινοι
πεπαλαιωμένοι
πλαστικοί κάδοι των 240 lt.
lt. και 260 πλαστικά καπάκια από μεταλλικούς κάδους 1100
λίτρων .
8) Εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να αποσταλούν προς
ανακύκλωση πεπαλαιωμένες/κατεστραμμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
των τμημάτων της Διεύθυνσης στην εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» με την
οποία έχουμε συμβατική σχέση.
9) Πραγματοποίηση όλων των ενεργειών, σε συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης
Οχημάτων-Μηχανημάτων, για την παραχώρηση χρήσης για ένα έτος ενός
απορριμματοφόρου οχήματος στο Δήμο Κυθήρων.
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10) Σύνταξη και συγγραφή Εισηγήσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο και προς την
Οικονομική Επιτροπή.
11) Διεκπεραίωση 160 τιμολογίων και 4 λογαριασμών πιστοποίησης.
12) Διεκπεραίωση και προώθηση προς ενταλματοποίηση στα αρμόδια Τμήματα, 4
μηνιαίων Λογαριασμών Πιστοποίησης του ΕΔΣΝΑ , που αφορούν στη μεταφόρτωση
απορριμμάτων στο ΣΜΑ Σχιστού.
13) Έκδοση και διεκπεραίωση 35 Εισηγήσεων Ανάληψης Υποχρέωσης προμηθειών
και εργασιών.
14) Συγκέντρωση, έλεγχος και επεξεργασία των ημερήσιων δελτίων κίνησης οχημάτων
από τους Τομείς Καθαριότητας και το Γραφείο Κίνησης Οχημάτων καθώς και των
ζυγολογίων από ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων και από ΚΔΑΥ Ελευσίνας και Ασπροπύργου
(Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών)
15) Καταχώρηση στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα του απόβαρου:
-των απορριμματοφόρων, που μεταφέρουν οργανικά απορρίμματα (ΧΥΤΑ)
-των ανοικτών φορτηγών, που μεταφέρουν ογκώδη – αδρανή (ΧΥΤΑ)
-των απορριμματοφόρων που μεταφέρουν ανακυκλώσιμα υλικά
16)Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για τα ανακυκλώσιμα υλικά, σε
συνεργασία με τις εταιρείες με τις οποίες ο Δήμος μας έχει συμβατική σχέση, σε
εξαμηνιαία και ετήσια βάση
17) Επίβλεψη των προγραμμάτων περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στο press
container χαρτιού, στους κωδωνόσχημους κάδους ανακύκλωσης γυαλιού, στα
ανταποδοτικά κέντρα ανακύκλωσης.
18) Επίβλεψη του προγράμματος περισυλλογής μεγάλων ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών
συσκευών
19) Ενέργειες σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας & Υγιεινής της Δ/νσης
Επιθεώρησης-Ελέγχου Έργων & Ασφάλειας-Υγιεινής για την προμήθεια Ειδών Ατομικής
Προστασίας και Γάλακτος για τους δικαιούχους της Διεύθυνσης
20) Διενέργεια εμβολιασμών τετάνου σε εργαζόμενους της Διεύθυνσης σε συνεργασία
με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών.
21) Πραγματοποίηση ενεργειών ώστε να πιστωθεί σε τηρούμενο λογαριασμό του
Δήμου Πειραιά το προϊόν της εκκαθάρισης έτους 2013 για τη συλλογή
ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών από την εταιρεία «Ανακύκλωση
Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.»
22) Παρακολούθηση όλων των ενεργών Συμβάσεων της Διεύθυνσης
23) Σύνταξη, συγγραφή και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Τμήματος
με Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Φορείς, συνεργαζόμενες Εταιρείες ανακύκλωσης,
Υπηρεσίες του Δήμου, δημότες.
24) Τηλεφωνική ή μέσω e-mail επικοινωνία με δημότες, καταστήματα, σχολεία σε
καθημερινή βάση και ικανοποίηση των αιτημάτων τους σε θέματα ανακύκλωσης.
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΔΟΣΑΡΩΣΗΣ
Το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακυκλώσιμων Υλικών και Οδοσάρωσης
κατά το έτος 2014, ασχολήθηκε με:
1. Σχεδιασμός δρομολογίων αποκομιδής
2. Επανασχεδιασμός οδοσάρωσης – κάδων απορριμμάτων – δρομολογίων
απορριμματοφόρων και ανοικτών φορτηγών
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3. Την περισυλλογή και μεταφορά 62.915,128 τόνων οικιακών απορριμμάτων,
καθώς και ογκωδών αντικειμένων (στρώματα, γραφεία, καρέκλες, μπάζα
κ.λ.π.) με την επάνδρωση 14.850 δρομολογίων απορριμματοφόρων οχημάτων,
κατά το διάστημα από 1/1/2014 έως 30/11/2014
4. Την περισυλλογή και μεταφορά 3.225,860 τόνων ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων με την πραγματοποίηση 1.255 δρομολογίων στο Κέντρο
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ασπροπύργου (ΚΔΑΥ) κατά το διάστημα
από 1/1/2014 έως και 24/11/2014.
5. Την επίβλεψη και οδοσάρωση όλων των οδών και των κοινοχρήστων χώρων
της πόλης.
6. Συγκέντρωση κι έλεγχος των καθημερινών προγραμματισμών των Τομέων με
επίβλεψη και αυτοψίες στους τομείς για την ορθή τήρηση των
προγραμματισμών και την αποτελεσματικότητά τους
7. Την επίβλεψη και τον καθαρισμό των λαϊκών αγορών ανά Τομέα, τον
καθαρισμό του παραπάζαρου και της Κυριακάτικης Αγοράς (παζαριού) που
διοργανώνεται κάθε Κυριακή στην πλατεία Ιπποδαμείας.
8. Την άμεση αποκομιδή μεγάλων όγκων οργανικών και
απορριμμάτων που αποθέσαν άγνωστοι σε σημεία τις πόλης.

ανόργανων

9. Την δημιουργία, συγκρότηση και επίβλεψη συνεργείων οδοσάρωσης,
βαψίματος κλπ ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.
10. Το καθαρισμό και το βάψιμο των ρείθρων πεζοδρομίων (μαύρο - κίτρινο
χρώμα) καθώς επίσης και άσπρισμα, καθαρισμός και άσπρισμα των φρεατίων
ομβρίων υδάτων καθώς και των χώρων γύρω και κάτω από τους κάδους
απορριμμάτων.
11. Άρση Ανθυγιεινών Εστιών σε εξήντα (60) οικόπεδα και ακίνητα, στα οποία
επενέβη η υπηρεσία μας για τον καθαρισμό αυτών, κατόπιν Εισαγγελικών
παραγγελιών και σε συνεργασία είτε με τους ιδιοκτήτες είτε με τους
τομεάρχες της υπηρεσίας Καθαριότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 19 του
κανονισμού Καθαριότητας.
12. Άρση Ανθυγιεινής Εστίας
στον Αρχαιολογικό
Χρηματιστηρίου Γούναρη και Ποσειδώνος.

Χώρο,

Αρχαίου

13. Άρση Ανθυγιεινής Εστίας στο Στρατόπεδο Παπαδογεωργή του Δ΄ Τομέα
14. Καθαρισμός 3 φορές του περιβάλλοντα χώρου του Σ.Ε.Φ. (χωρίς να βρίσκεται
στη δική μας αρμοδιότητα)
15. 3 φορές καθαρισμός των νησίδων του Νέου Φαλήρου στον Γ’ Τομέα μαζί με
εθελοντές
16. Καθαρισμός της παραλίας του Α’ Διαμερίσματος σε συνεργασία με εθελοντές
και παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού
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17. Τον καθαρισμό των Δημοτικών Παραλιών ( Πλαζ Βοτσαλάκια και
Φρεαττύδας) με τη σύμπραξη και εποπτεία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
τουλάχιστον τρεις (3) φορές.
18. Την επίβλεψη και τον καθαρισμό των είκοσι επτά (27) παιδικών χαρών ανά
Δημοτικό Διαμέρισμα.
19. Την φροντίδα για τον καθαρισμό και την επιμέλεια του χώρου σε ναούς,
πανηγύρια και περιοχές για θρησκευτικές, εθνικές εκδηλώσεις και εορτές.
20. Μεταφορά του Δ’ Τομέα Καθαριότητας καθώς και του Δ Διαμερίσματος με
συνδρομή εργατών στο νέο χώρο του πρώην Στρατοπέδου Παπαδογεωργή
21. Μεταφορά και στέγαση του Β’ Τομέα σε νέο, μεγαλύτερο ιδιόκτητο χώρο του
Δήμου Πειραιά, καθώς και τον εξοπλισμό του (τηλέφωνα, εξοπλισμός, Η/Υ)
22. Μεταφορά και στέγαση σε τροχόσπιτο στην Πλατεία Καραϊσκάκη του Τομέα
της Κεντρικης Αγοράς και εξοπλισμό αυτής, γιατί ήταν απαράδεκτες οι
συνθήκες στον προηγούμενο χώρο.
23. Σύσταση συνεργείων εργατών καθαριότητας για αντιμετώπιση έκτακτων
καιρικών φαινομένων
24. Σύσταση και επίβλεψη συνεργείων και καθαρισμός δρόμων για τις επετείους
Εθνικών Εορτών (28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου)
25. Σύσταση και επίβλεψη συνεργείων και καθαρισμός δρόμων για την Εορτή των
Θεοφανείων.
26. Σύσταση και επίβλεψη συνεργείων και καθαρισμός των δρόμων για Αγώνες
Δρόμου με τη συμμετοχή Δημοτών έπειτα από χορηγίες, στη Β’ Δημοτική
Κοινότητα.
27. Σύσταση και επίβλεψη συνεργείων και καθαρισμός των δρόμων για Αγώνες
Δρόμου με τη συμμετοχή Δημοτών έπειτα από χορηγίες, στο ΣΕΦ.
28. Ενέργειες αντιμετώπισης πλημμύρας στον Δ’ και Ε’ Τομέα με συνδρομή
εργατοτεχνικού και υλικοτεχνικού προσωπικού.
29. Τη συνεργασία μεταξύ φορέων και ΜΜΕ, με την παροχή τεχνικού και
εργατικού προσωπικού, σε εκδηλώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος
(παραλίες, δασύλλια και αρχαιολογικούς χώρους)
30. Την αποξήλωση και τον καθαρισμό αφισών με τη συνδρομή του τμήματος
Ειδικών Συνεργείων μετά από τις Δημοτικές Εκλογές
31. Συνδρομή εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού για την εύρυθμη
λειτουργία των παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ, και Συνεργίων Ανοιχτών χώρων.
32. Συνδρομή υπαλληλικού προσωπικού για τον στολισμό Χριστουγέννων στη
Δ/νση Ηλεκτρολογικού – Μηχανολογικού
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33. Συνδρομή δική μας μαζί με εθελοντικές ομάδες για την περισυλλογή
(ψάρεμα) δελφινιών, θαλάσσιων χελωνών και φωκιών.
34. Την πρόσληψη, καταγραφή, κατανομή και τον εξοπλισμό σε είδη ατομικής
προστασίας σε συνεργασία με το Γραφείο Αποθήκης Υλικών της Δ/νσης μας,
150 Εργατών Καθαριότητας με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου από
την 4/07/2014.
35. Την παρακολούθηση, επεξεργασία, και αρχειοθέτηση των ημερήσιων δελτίων
παρουσιών διακοσίων εξήντα επτά (267) υπαλλήλων του Τμήματος καθώς
και τον προγραμματισμό ημερήσιων και εβδομαδιαίων εργασιών.
36. Την αρχειοθέτηση και διεκπεραίωση εισερχομένων και εξερχομένων
εγγράφων, υπηρεσιακών σημειωμάτων, αιτημάτων πολιτών κλπ.
37. Την τηλεφωνική εξυπηρέτηση σε κλήσεις, ή μέσω e-mail επικοινωνίας,
δημοτών, πολιτών, σχολείων, καταστημάτων σε καθημερινή βάση και
ικανοποίηση των αιτημάτων τους σε θέματα καθαριότητας της πόλης και
επικοινωνία με τους αντίστοιχους Τομείς Καθαριότητας για την διεκπεραίωσή
τους.
38. Την λήψη και αποστολή απάντησης σε ηλεκτρονικά μηνύματα πολιτών που
αφορούν θέματα καθαριότητας και επικοινωνία με τους αντίστοιχους Τομείς
Καθαριότητας για την διεκπεραίωσή τους και γενικότερα την διεκπεραίωση
αλληλογραφίας στα αρμόδια Τμήματα, Υπηρεσίες.
39. Την ηλεκτρονική καταγραφή και επεξεργασία των υπηρεσιακών σημειωμάτων
(δεκαπέντε 15 μηνιαίως) που αφορούν την προμήθεια υλικών και αναλωσίμων
των Τομέων Καθαριότητας
40. Διεκπεραίωση Αλληλογραφίας και συνεργασία με Υπηρεσίες (όπως
Αρχαιολογική, Κτηματολόγιο Υγειονομική Εισαγγελία κλπ) για επιχειρήσεις
καθαρισμού.
41. Διαδικασία τοποθέτησης, αντικατάστασης και απόσυρσης κάδων
απορριμμάτων (μεταλλικών, πλαστικών και ανακύκλωσης σε συνεργασία με
το τμήμα Αποθήκης Υλικών και τους Τομείς Καθαριότητας καθώς και
ηλεκτρονική καταχώρηση των Υπηρεσιακών Σημειωμάτων ανά Τομέα
Καθαριότητας
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΧΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ


Περίφραξη σ’ ένα κομμάτι του οικοπέδου για να
αποτρέπεται η είσοδος



Εγκατάσταση
Σχιστού για αποφυγή ατυχημάτων



Εγκατάσταση εξωτερικού μεγάλου προβολέα και άλλων
προβολέων στο χώρο μεταφόρτωσης

φωτεινού

σηματοδότη

στην

Λεωφόρο
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Δημιουργία θέσεων εργασίας, τηλεφωνικές γραμμές –
γραφείων και εγκατάσταση αυτών σε νέο οίκημα



Παροχή νερού για πυρόσβεση στο χώρο εκκένωσης των
απορριμμάτων.

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Για το έτος 2014 έγιναν οι κάτωθι εργασίες :
ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ
Υπάρχουν υδροφόρες οι οποίες δουλεύουν επί 24ώρου βάσεως. Σε τακτικά διαστήματα
γίνονται πλύσεις εξωτερικά και απολυμάνσεις με κατάλληλο απολυμαντικό σε
σχολεία(δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) , εκκλησίες, νοσοκομεία, παιδικές χαρές, νησίδες,
πλατείες, λαϊκές αγορές και στην κεντρική αγορά. Καθημερινά όπως μας έχει ζητηθεί από
την δημοτική αρχή. Σε περίπτωση απεργίας οι υδροφόρες ψεκάζουν με το ειδικό
απορρυπαντικό τα απορρίμματα. Μια υδροφόρα έχει διατεθεί στην Δ/νση Περιβάλλοντος
και Πρασίνου.
ΣΑΡΩΘΡΑ
Επί καθημερινής βάσεως η υπηρεσία διαθέτει οκτώ, δυο εκ των οποίων καλύπτουν
κεντρικούς δρόμους, εισόδους και εξόδους της πόλης. Το ένα σάρωθρο καθημερινά
πηγαίνει στις λαϊκές αγορές κ στο κυριακάτικο παζάρι. Τα τρία μικρά καθημερινά σε
συνοικιακούς δρόμους. Ακόμα υπάρχουν δυο εφεδρικά παλαιά .
ΠΛΥΣΤΙΚΑ
Έχουμε επτά πλυστικά κάδων. Τα έξι είναι σε λειτουργία και εκτελούν τέσσερα με πέντε
δρομολόγια καθημερινά . Για το έτος 2014 έχουν γίνει περίπου 120.000 πλύσεις σε
κάδους.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Έχει πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός σε 42 εγκαταλειμμένα ακίνητα τα οποία έχουν
χαρακτηρισθεί ως ανθυγιεινή εστία από την Δ/νση Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Έχουμε πραγματοποιήσει απεντομώσεις και μυοκτονίες στα κάτωθι κτίρια :
Σε 19 Σχολεία ( Δημοτικά – Γυμνάσια – Λύκεια - & Νηπιαγωγεία ) , 1 ειδικό σχολείο , 2
παιδικοί σταθμοί , 3 φορές τον Πύργο , 2 φορές το Ιστορικό αρχείο , Ευριπίδου πρώην
Δημοτική Αστυνομία, στο οικόπεδο στο Σχιστό, στη κεντρική Αποθήκη , 2 φορές στο
γκαράζ Ρετσίνα , στο Δημοτικό νεκροταφείο , στη Δ/νση Μηχανολογικού
Ηλεκτρολογικού και στο γκαράζ της Γεωργίου. Στη Δημοτική Αγορά , στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη, στο ΚΕΠ στην Ακτή Ποσειδώνος , στη δ/νση Αρχαιοτήτων στη Μυκάλης ,
στη Δ/νση Δόμησης – Θηβών 78 και στα συγκροτήματα σχολείων ΣΚΥΠ και ΓΕΛ.
Έχουν αποσυρθεί 18 εγκαταλειμμένα οχήματα στα οποία είχε προηγουμένως
ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία από τη Δημοτική Αστυνομία. Επίσης έχουν γίνει 494
επικολλήσεις και προσπαθούμε με το υπάρχον αρχείο της Δημοτικής Αστυνομίας να
συνεχίζουμε την διαδικασία.
Επίσης έχουμε προβεί στην αποκαθήλωση αεροπανό τα οποία έχουν τοποθετηθεί
παρανόμως.
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ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Το Τμήμα Κίνησης Οχημάτων της Δ / νσης Καθαριότητας κατά το έτος 2 0 1 4


Επιμελήθηκε τη διάθεση οχημάτων

για την αποκομιδή απορριμμάτων,

ανακυκλώσιμων συσκευασιών & ογκωδών αντικειμένων σε συνεργασία με
τα Τμήματα Μελετών - Ανακύκλωσης και Περισυλλογής.


Επιμελήθηκε τη διάθεση οχημάτων καθημερινά, σε Δ / νσεις του Δήμου μας,
που ζήτησαν τη συνδρομή μας για τη καλύτερη λειτουργία τους, όπως Δ/νση
Βρεφονηπιακών

Σταθμών, Δ/νση

Πρασίνου – Περιβάλλοντος,

Δ/νση

Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ/νση Οδοποιϊας. Παράλληλα διαθέσαμε οχήματα
και για διάφορες άλλες Υπηρεσίες του Δήμου σε καθημερινή βάση

κατά

τις ανάγκες τους ( Οδοσήμανση, Μεταφορά Ανταλλακτικών, Σχολικά κτήρια,
Γενικά Συνεργεία, Αποχέτευση )


Διάθεση οχημάτων για Α.Μ.Ε.Α ( Άτομα με Ειδικές Ανάγκες ) σε βάρδιες
καθημερινά.



Αναδιοργάνωση

δρομολογίων

των

απορριμματοφόρων

και

ανοιχτών

φορτηγών αναλόγως των αναγκών των Τομέων .


Σε συνεργασία με το τμήμα Μελετών – Ανακύκλωσης, πραγματοποιήθηκε
περισυλλογή Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών συσκευών από ιδιώτες και
συγκέντρωσή τους σε ειδικό κάδο, ιδιωτικής εταιρείας.



Έκδοση καρτών ψηφιακών ταχογράφων για τους οδηγούς

ΤΜΗΜΑ:ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΞΟΠΛ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧ/ΤΩΝ

Κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου 2014 το Τμήμα μας προέβει στις
παρακάτω ενέργειες:
1)Σύνταξη μελετών που αφορούν τη συνολική προμήθεια:
-Ανταλλακτικών για VOLVOPIAGGIO ΕΛΒΟ-Υλικά τριβήςVOLVO-MERCEDES-Ι.ΧMERCEDES-Ι.Χ-PIAGGIO
Φίλτρα.
-Συσσωρευτών οχημάτων-μηχανημάτων.
-Αναλωσίμων υλικών για μηχανοκίνητα σάρωθρα.
-Μελέτη για Μεταφορές εν γένει (μεταφορές ακινητοποιημένων οχημάτων λόγω
βλάβης σε διάφορα σημεία).
- Μελέτη Πιστοποίησης Ταχογράφων.
- Μελέτη γιαΤεχνικό Έλεγχο Οχημάτων (ΚΤΕΟ).
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- Δύο Μελέτες για μηχανολογικό εξοπλισμό του συνεργείου.
-Μελέτη για επισκευή των ΔΠ: 268,281,284,242,210.
2)Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την επισκευή οχημάτων, για δαπάνη που
δεν ξεπερνά τα 1.750 ευρώ για κάθε όχημα.
3)Ανανέωση αδειών για τα δίκυκλα οχήματα έως 50 cc.
cc.
4)Υποβλήθηκε σε Τεχνικό Έλεγχο ΚΤΕΟ το σύνολο των μηχανοκίνητων μέσων
μετά από συντήρηση από τους Τεχνικούς του Τμήματος, ο οποίος ήταν επιτυχής
για το σύνολο των οχημάτων που ελέχθησαν.
Αντικαταστάθηκε

το

σύνολο

των

σπασμένων

ανεμοθωράκων

(παρμπρίζ),εμπρόσθιων και πλευρικών, σε όλα τα οχήματα και μηχανήματα του
Δήμου μας, βελτιώνοντας το επίπεδο ασφάλειας για τους χειριστές-οδηγούς .
5)Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής βιομηχανικού δαπέδου μπροστά από
τον χώρο της επιστασίας επισκευής και αντικατάστασης ελαστικών, καθώς και οι
εργασίες ανακατασκευής των τάφρων επιθεώρησης οχημάτων.
6)Βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την υδρομόνωση-στεγανοποίηση της
οροφής των κτιρίων του συνεργείου, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός
του 2015.
7)Διεκπεραίωση εγγράφων που απαιτούνται για την ενταλματοποίηση των
τιμολογίων.
8)Δημιουργία και συνεχής ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου που αφορά
προμήθειες ανταλλακτικών και επισκευές οχημάτων του Δήμου μας, κατά όχημα
και κωδικό, ώστε να υπάρχει άμεση και ακριβής πληροφόρηση για το ύψος των
δαπανών.
9)Εισηγήσεις –Εκθέσεις Ανάληψης –Αναγκαιότητες για προμήθειες και εργασίες
απαραίτητες για τη συντήρηση-επιδιόρθωση του μηχανολογικού εξοπλισμού και
υποβολή αυτών στο Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης προκειμένου να
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το προωθήσει για ανάρτηση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων και να λάβει
την έγκριση (ΑΔΑΜ).
10)Το Τμήμα μας παρά τις σημαντικές καθυστερήσεις για την προμήθεια
αναλωσίμων και ανταλλακτικών λόγω των χρονοβόρων γραφειοκρατικών
διαδικασιών περί προμηθειών, προέβη σε 2.136 επισκευές (με την έκδοση
σχετικών δελτίων) μικρής και μεσαίας έκτασης, εμφανίζοντας σημαντική αύξηση
σε σχέση με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης
των μηχανημάτων-οχημάτων που προγραμματίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν,
το κόστος των ανταλλακτικών περιορίστηκε στα 112.380 ευρώ,το οποίο είναι το
μικρότερο των τελευταίων ετών.
11)Επισκευή και βαφή 1200 κάδων απορριμμάτων, επιτυγχάνοντας σημαντικές
εξοικονομήσεις από την επαναχρησιμοποίηση κάδων, οι οποίοι σε αντίθετη
περίπτωση θα είχαν μετατραπεί σε άχρηστο υλικό.
12)Η ανάθεση εργασιών σε εξωτερικά συνεργεία έγινε με φειδώ, ενώ δόθηκε
προτεραιότητα στην πραγματοποίηση εργασιών από τεχνίτες του συνεργείου μας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε την

πραγματοποίηση μεγάλης έκτασης επισκευών

συντήρησης των minimini-bus της Δημοτικής Συγκοινωνίας που αφορούν τη
φανοποιϊα, βαφή, τα μηχανικά μέρη. Αποτέλεσμα αυτών είναι η μεγιστοποίηση
της διαθεσιμότητας των λεωφορείων, τα οποία πρόσφεραν σημαντικά στις
ευπαθείς οικονομικά ομάδες πληθυσμού της πόλης μας.
13) Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και περιήλθαν στην κυριότητα του Δήμου μας
είκοσι

(20)

βέσπες

από

τη

ΔΕΠΕΠ

(Δημοτική

Επιχείρηση

υπό

Εκκαθάριση).Σημειώνουμε ότι η έναρξη της διαδικασίας έγινε το 2001,ενώ μόλις
πρόσφατα ολοκληρώθηκε, γεγονός που συντελεί στην πλήρη συμμόρφωση με την
κείμενη νομοθεσία .
14)Τήρηση αρχείου παρουσιών του Τμήματος,
15)Προγραμματισμός βαρδιών συνεργείου.
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16)Μέριμνα για τον εξοπλισμό και τη διανομή στο εργατοτεχνικό προσωπικό του
Τμήματος των Ειδών Ατομικής Προστασίας.
17) Τέθηκαν σε ακινησία οχήματα που δεν χρησιμοποιούνται από Υπηρεσίες του
Δήμου μας, με σημαντική εξοικονόμηση πόρων από τη μη καταβολή τελών
κυκλοφορίας και ασφαλίστρων από τον Δήμο μας.

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ

Σας ενημερώνουμε ότι το τμήμα μας για το έτος 2014 δραστηριοποιήθηκε ως εξής;
1. Αντικατέστησε και τοποθέτησε 1510 μεταλλικούς κάδους.
2. Αντικατέστησε και τοποθέτησε 935 πλαστικούς κάδους των 240 λίτρων.
3. Τοποθέτησε 65 επικαθήμενους κάδους.
4. Αντικατέστησε και τοποθέτησε 40 μπλέ κάδους 240 λίτρων και 277 των 1100 λίτρων.
5. Επισκεύασε έβαψε και έπλυνε 1200 μεταλλικούς κάδους σε συνεργασία με τα τμήμα
Επισκευής - συντήρησης και το τμήμα Ειδικών Συνεργείων.
6 . Εισηγήθηκε στο τμήμα Ανακύκλωσης για την προμήθεια των υλικών-ανταλλακτικών
αλλά και των κάδων της Δ/νσης.
7. Κατέγραψε ηλεκτρονικά όλες τις προμήθειες της Δ/νσης Καθαριότητας και
διεκπεραίωσε λογιστικά όλα τα τιμολόγια της Δ/νσης..
8. Παρέλαβε υλικά για της ανάγκες της Δ/νσης και ανταλλακτικά των οχημάτων για το Δ.Π
και τα διέθεσε σύμφωνα με τα υπηρεσιακά σημειώματα των τμημάτων .
9. Επιμελήθηκε την τακτοποίηση και απογραφή κατά τακτά χρονικά διαστήματα των ειδών
της Αποθήκης.
10. Σε συνεργασία με το τμήμα Ανακύκλωσης δόθηκαν προς ανακύκλωση πράσινοι
πλαστικοί κάδοι των 250 λίτρων, μπλέ πλαστικοί κάδοι των 1100 λίτρων και πλαστικά
καπάκια των μεταλλικών κάδων.
11. Εφοδίασε τα οχήματα του Δ.Π με πετρέλαιο κίνησης, και διεκπεραίωσε τα
απαραίτητα έγγραφα προς την Επίτροπο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση σε μηνιαία
βάση.
Παρακολούθησε σε ετήσια βάση τις καταναλώσεις καυσίμων των οχημάτων και
εισηγήθηκε τον εβδομαδιαίο αλλά και ετήσιο ανεφοδιασμό των δεξαμενών για τις
ανάγκες των οχημάτων του Δ.Π, αλλά και την ανάλωση των καυσίμων.
Εισηγήθηκε σε συνεργασία με το τμήμα Εποπτείας-Μελετών & Ανακ/σης την εκποίηση
αλλά και την παράδοση των πεπαλαιωμένων ελαστικών των οχημάτων του Δ.Π. στην
εταιρεία Ανακ/σης.
Διέθεσε τα είδη ασφαλείας στο προσωπικό της Δ/νσης.
Διεκπεραίωσε την αλληλογραφία του τμήματος.
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ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης, ασχολήθηκε με:
1. Την διεκπεραίωση πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά (5.167) εισερχομένων και
εξερχομένων εγγράφων όλων των Τμημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης όπως προκύπτει από την τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου της
Διεύθυνσης.
2. Τη σύνταξη και διεκπεραίωση όλων των σχετικών εγγράφων (Αποφάσεις
προέγκρισης, σύνταξη ημερολογίων, Αποφάσεις έγκρισης πληρωμής) για την
πληρωμή των πάσης φύσεως εκτάκτων αμοιβών (τις ώρες προς συμπλήρωση του
κανονικού ωραρίου και των υπερωριών) όλου του προσωπικού της Διεύθυνσης
(τακτικό, Ι.Δ. Αορίστου Χρόνου, Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου με 8μηνη και με
ασφαλιστικά μέτρα).
3. Την ενημέρωση σε ηλεκτρονική μορφή για τις παρουσίες των υπαλλήλων των
πέντε (5) Τομέων Καθαριότητας του Τμήματος Αποκομιδής με σχέση εργασίας
Ι.Δ. Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου κάθε 15νθήμερο και καταστάσεις για το
επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας όλων των υπαλλήλων της Δ/νσης
κάθε τέλος του μήνα, στο Τμήμα Μισθοδοσία.
4. Την παρακολούθηση, επεξεργασία, ηλεκτρονική καταγραφή και αρχειοθέτηση
των δελτίων παρουσιών, των κανονικών και ειδικών αδειών των διοικητικών
υπαλλήλων της Διεύθυνσης και των εργατών καθαριότητας του Τμήματος
Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών και Οδοσάρωσης των
πέντε (5) Τομέων Καθαριότητας.
5. Την τηλεφωνική εξυπηρέτηση σε κλήσεις, μέσο όρο πενήντα (50) ημερησίως,
δημοτών και πολιτών που αφορούν θέματα καθαριότητας της πόλης και
επικοινωνία με τους αντίστοιχους Τομείς Καθαριότητας για τη διεκπεραίωσή
τους, σε συνεργασία με τη Γραμμή Επικοινωνίας της Διεύθυνσης.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Πειραιά εφαρμόζοντας και
το έτος 2014 τον προγραμματισμό της προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που
αφορούσαν θέματα προστασίας περιβάλλοντος, ανάπλασης και συντήρησης χώρων
πρασίνου σε όλες τις Δημ.Κοινότητες, καθώς και προγραμματισμού, σχεδιασμού και
διεκπεραίωσης όλων των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου της.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΑΣ
Το Τμήμα Παρκοτεχνίας πραγματοποίησε την ανάπλαση του χώρου πρασίνου
της νησίδας επί της Λεωφ.Ζαννή , με την ανανέωση των παρτεριών με την προσθήκη
κηπευτικού χώματος και βελτιωτικών εδάφους , την φύτευσή τους με χλοοτάπητα,
δένδρα, θάμνους και ανθοφόρα φυτά και την τοποθέτηση χαμηλής ξύλινης
περίφραξης για την προστασία του νεοεγκατασταθέντος πρασίνου.
Δημιούργησε
νέο
Σπυροπούλου
και

χώρο
Μπόνη

πρασίνου
στην

στην
συμβολή
περιοχή
της

των
οδών
Πειραϊκής,
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με την δημιουργία παρτεριών, την προσθήκη κηπευτικού χώματος εμπλουτισμένου με
βελτιωτικά εδάφους, την φύτευση δένδρων και τοποθέτησης περιμετρικής περίφραξης
και καθιστικών πάγκων.
Στην διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν φυτεύσεις 6.600 φυτών περίπου
(δένδρων, θάμνων, ανθοφόρων)σε φυτοδοχεία , ζαρντινιέρες και χώρους πρασίνου
όλων των Δημ. Κοινοτήτων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:
Αγ.Νείλος, Αγ.Νικόλαος, Αγ.Δημήτριος (Γ΄,Ε΄Δημ.Κοιν.), Αγ.Ελευθέριος,
Μετ.Σωτήρος, Πλ.Καραϊσκάκη(Γ΄Δημ.Κοιν.), πεζόδρομος Σωτήρος, πεζόδρομος
Καραΐσκου, ζαρντινιέρες και φυτοδοχεία πέριξ Πλ.Κοραή και Δημ.Θεάτρου, πάρκο
Δηλαβέρη, Πλ.Θεμιστοκλή, νησίδα Ακτής Ξαβερίου, νησίδα Χαρ.Τρικούπη , κ.λ.π.
 Στα πλαίσια ευαισθητοποίησης των δημοτών για βελτίωση της ποιότητας
ζωής διοργανώθηκε Ανθοκομική Έκθεση στον Τινάνειο Κήπο.
 Τέλος, η Υπηρεσία μας προέβη στη συντήρηση του πρασίνου σε κήπους
και δενδροστοιχίες κοινόχρηστων χώρων, ιερών ναών, σχολείων, Δημ.
Κοιμητηρίου «Ανάσταση», καθώς και στην κλάδευση δενδροστοιχιών που
φύονται σε πεζοδρόμια.
Ειδικότερα, οι καλλιεργητικές εργασίες συντήρησης αφορούσαν:
 την χειμερινή κλάδευση δένδρων σε δεν/χιες οδών και χώρων
πρασίνου (μουριές,ακακίες,σοφόρες κ.λ.π.)
 τον κλαδοκάθαρο αειθαλών δένδρων(νεραντζιές, λιγούστρα δενδρ.
κ.λ.π.)
 την κλάδευση υψηλόκορμων δένδρων, όπου απαιτείτο
 την κοπή και απομάκρυνση ξηρών φοινίκων προσβεβλημένων από το
έντομο του ρυγχοφόρου
 τον καθαρισμό πεύκων από φωλιές πιτυοκάμπης.
 κοπή χλοοτάπητα, κλάδευση θάμνων, βοτάνισμα ζιζανίων και
καθαρισμό σε κήπους και παρτέρια
 λιπάνσεις και φυτοπροστασία φυτών
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
● Εκπόνησε όλες τις απαραίτητες μελέτες φυτοτεχνικές , προμήθειας υλικών και
εργασιών για την ανάπλαση, ανάπτυξη και συντήρηση του δημοτικού πρασίνου και
παρακολούθησε τη δημοπράτηση και την πορεία υλοποίησης τους.
● Διενήργησε την απαραίτητη αλληλογραφία με τις Υπηρεσίες του Δήμου για
την διεκπεραίωση των οικονομικών στοιχείων της Δ/νσης, διατήρησε και ενημέρωσε
όλα τα σχετικά αρχεία .
● Συνέταξε τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας και παρακολούθησε την τήρησή
του.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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1) Σε συντηρήσεις:
● Του μηχανολογικού εξοπλισμού & εργαλείων της Δ/νσης
(αλυσοπρίονα, χλοοκοπτικές μηχανές, πολυμηχανήματα, σκαπτικά κ.ά.).
● Καθιστικών πάγκων και περιφράξεων.
● Υπέργειων και υπόγειων δικτύων αυτόματης άρδευσης και
υδραυλικού δικτύου των χώρων πρασίνου.
● Των οχημάτων της Υπηρεσίας (τρικύκλων ) έτσι ώστε να γίνεται χωρίς
πρόβλημα η μεταφορά υλικών, φυτών εργαλείων και μηχανημάτων της Δ/νσης .
2) Στην καταχώρηση και διαχείριση όλων των υλικών και εργαλείων της Δ/νσης.
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Οι δραστηριότητες του Τμήματος Περιβάλλοντος αναλύονται συγκεντρωτικά
ως ακολούθως :
1.Συνεργασία του τμήματος με το ΔΙΚΕΠΑΖ για την περισυλλογή των
αδέσποτων σκύλων.
2. Αλληλογραφία του τμήματος με άλλες Δημόσιες υπηρεσίες για την
αντιμετώπιση θεμάτων ρύπανσης καθώς και αντιμετώπισης καταγγελιών που αφορούν
τα αδέσποτα σκυλιά.
3.Παρακολούθηση προγράμματος ποιότητας νερών κολύμβησης των ακτών
Φρεαττύδα και Βοτσαλάκια του Δήμου Πειραιά σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ
4.Διενέργεια απεντομώσεων και μυοκτονιών στα φρεάτια ομβρίων υδάτων του
Δήμου Πειραιά (έκτακτες περιπτώσεις –κουνούπια , ποντίκια)
Σύνταξη μελέτης καθώς και επίβλεψη της ανωτέρω εργασίας.
5. Επίβλεψη εκπόνησης της
περιβαλλοντικής μελέτης
που αφορά το
Νεκροταφείο «Αναστάσεως» Πειραιά από ιδιώτη μελετητή.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Η δραστηριότητα του Τμήματος Αρχ/κού Μελετών και Κατασκευών για το έτος 2014 έχει
ως ακολούθως:
ΕΡΓΑ –ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ
1) Εργασία: Αμοιβές συμβούλου τεχνικής και διαχειριστικής υποστήριξης για το έργο
¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων Δήμου Πειραιά¨
προϋπολογισμού 17.684,55 € πλέον Φ.Π.Α Η εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη.
2) Έργο: Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών Δημόσιων χώρων-Βιοκλιματική
αναβάθμιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιμετρικών οδών
προϋπολογισμού 2.175.281,75 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το έργο
βρίσκεται σε εξέλιξη
3) Προμήθεια:
Προμήθεια
και
εγκατάσταση
βιοκλιματικού
εξοπλισμού
προϋπολογισμού 46.400,00 € πλέον Φ.Π.Α. Η προμήθεια βρίσκεται σε εξέλιξη.
4) Εργασία:Παροχή υπηρεσιών δράσεων διάδοσης και ενημέρωσης για το έργο:
Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις Δημόσιων ανοικτών χώρων Δήμου Πειραιά.
Βιοκλιματική αναβάθμιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιμετρικών οδών,
προϋπολογισμού 8.842,25 € πλέον Φ.Π.Α. Βρίσκεται σε στάδιο δημοπράτησης.
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5) Έργο: Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου στο κτήμα Δηλαβέρη προϋπολογισμού
101.776,82 € πλέον Φ.Π.Α. Το έργο περαιώθηκε 27-6-2014
6) Έργασία: Διαμόρφωση γηπέδου μπάσκετ στο κτήμα Δηλαβέρη προϋπολογισμού
120.258,10 € πλέον Φ.Π.Α. Η εργασία περαιώθηκε 27-6-2014
7) Μελέτη: Μελέτες θέρμανσης, κλιματισμού , στατική, φωτισμού, σύνταξη τευχών
δημοπράτησης και έκδοση απαιτουμένων αδειών και εγκρίσεων προϋπολογισμού
113.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η μελέτη βρίσκεται στο στάδιο
δημοπράτησης
8) Εργασία: Εργασίες διαμόρφωσης γραφείων σε Δημοτικά κτίρια, προϋπολογισμού
59.997,30 € πλέον Φ.Π.Α. Η εργασία ολοκληρώθηκε 16-5-2014
9) Εργασία: Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του Δήμου προϋπολογισμού
4.193,00 € πλέον Φ.Π.Α. Η εργασία ολοκληρώθηκε 28-2-2014
10) Εργασία: Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του Δήμου (Αντικατάσταση
δαπέδων στον 18ο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Πειραιά, προϋπολογισμού
12.996,85 € πλέον Φ.Π.Α. Η εργασία ολοκληρώθηκε 28-1-2014
11) Εργασία: Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στους χώρους του συνεργείου
επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων προϋπολογισμού 8.129,00 €
πλέον Φ.Π.Α. Η εργασία ολοκληρώθηκε 5-3-2014
12) Εργασία υποστήριξης υπηρεσιών Δήμου Πειραιά για το σχεδιασμό
βιοκλιματικών παρεμβάσεων στην Ιπποδάμειο αγορά προϋπολογισμού 19.918,00 €
πλέον Φ.Π.Α. Η εργασία ολοκληρώθηκε 31-3-2014.
13) Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού προϋπολογισμού 28.875,87 €
πλέον Φ.Π.Α. Βρίσκεται σε εξέλιξη
14) Μίσθωση χημικών τουαλετών προϋπολογισμού 14.400,00 € πλέον Φ.Π.Α
Βρίσκεται σε εξέλιξη
15) Προμήθεια φωτοτυπιών σχεδίων εντύπων κλπ προϋπολογισμού 15.000,00
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Βρίσκεται σε εξέλιξη
2. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Κατά το έτος 2014 οι δραστηριότητες του ανωτέρω Τμήματος ήταν:
1. Σύνταξη μελετών για την προμήθεια υλικών και εργαλείων, που απαιτούνται για την
εκτέλεση εργασιών επισκευών Σχολικών και Δημοτικών Κτιρίων της πόλης μας, που
πραγματοποιούνται με το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό των συνεργείων μας.
2. Εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών διαφόρων ειδών (Ηλεκτρολογικές, Υδραυλικές,
Σιδηρουργικές, Οικοδομικές Επιχρώσεις , Ξυλουργικές κλπ), από το εργατοτεχνικό
προσωπικό των συνεργείων του Τμήματος μας, σε όλα τα σχολεία και τα Δημοτικά
Κτίρια του Δήμου μας.
3. Διενέργεια αυτοψιών για τον έλεγχο και την ικανοποίηση αιτημάτων επισκευών των
Σχολείων και των Κτιρίων του Δήμου Πειραιά, και προγραμματισμό των απαραίτητων
εργασιών για την αποκατάσταση αυτών.
4. Σύνταξη μελετών για την διενέργεια προμηθειών υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος
Σχολικών Κτιρίων και του Τμήματος Συντήρησης &Επισκευής Κτιρίων που αφορούσαν
στα παρακάτω είδη:
α. Προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες των συνεργείων του Τμήματος.
β. Προμήθεια υδραυλικών ειδών για τις ανάγκες των συνεργείων του Τμήματος.
γ. Προμήθεια υαλοπινάκων για τις ανάγκες των συνεργείων του Τμήματος
δ. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των συνεργείων του
Τμήματος.
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ε. Προμήθεια αδρανών και συναφών υλικών για τις ανάγκες των συνεργείων του
Τμήματος.
5. Από το εργατοτεχνικό προσωπικό μας πραγματοποιήθηκαν μεταφορές του εξοπλισμού
υπηρεσιών που στεγάζονται στο Δήμο μας και μεταφορά τους σε διαφορετικούς ορόφους
ή γραφεία.
3. ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Κατά το έτος 2014 οι δραστηριότητες του Τμήματος Σχολικών Κτιρίων:
1. Σύνταξη μελετών για την προμήθεια υλικών και εργαλείων, που απαιτούνται για
την εκτέλεση εργασιών επισκευών σε Σχολικά Κτίρια της πόλης μας, με το
υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό από το τμήμα Συντήρησης και Επισκευής
κτιρίων.
2. Σύνταξη Μελετών – Δημοπράτηση - Επίβλεψη εκτέλεσης έργων, δι’ εργολαβιών
που αφορούν γενικές επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων του Δήμου μας
σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα.
Τα εν λόγω έργα ήταν:
α. Γενικές Επισκευές και Συντηρήσεις στα Σχολεία του Δήμου Πειραιά για το έτος
2014. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη..
β. Επισκευές και ανακατασκευές αυλείων χώρων Σχολικών Κτιρίων (Σε σχολεία
όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων). Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.
γ. Επισκευές και ανακατασκευές τουαλετών Σχολικών Κτιρίων. Το έργο
βρίσκεται σε εξέλιξη.
δ. Αποκατάσταση λειτουργικότητας και ασφάλειας της υπάρχουσας κολυμβητικής
δεξαμενής (πισίνα), του 1ου Ειδικού Σχολείου Πειραιά. Έχει ολοκληρωθεί.
3. Διενέργεια αυτοψιών για τον έλεγχο αιτημάτων επισκευών των Σχολείων του
Δήμου Πειραιά, και προγραμματισμό των απαραίτητων εργασιών για την
αποκατάσταση αυτών.
4. Ολοκλήρωση διαδικασίας (σύνταξη λογαριασμών), ενταλματοποίησης και
αποπληρωμής εκτελεσμένων έργων και προμηθειών.
5. Διενέργεια προμηθειών υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Σχολικών Κτιρίων
α. Προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες των συνεργείων του Τμήματος.
β. Προμήθεια υδραυλικών ειδών για τις ανάγκες των συνεργείων του Τμήματος.
Έχει ολοκληρωθεί.
γ. Προμήθεια υαλοπινάκων για τις ανάγκες των συνεργείων του Τμήματος. Έχει
ολοκληρωθεί.
δ. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των συνεργείων του
Τμήματος. Έχει ολοκληρωθεί.
ε. Προμήθεια αδρανών και συναφών υλικών για τις ανάγκες των συνεργείων του
Τμήματος. Έχει ολοκληρωθεί.
6. Σύνταξη μελέτης ΕΣΠΑ Πράσινα Δώματα σε σχολεία του Δήμου Πειραιά.
4. ΤΜΗΜΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Κατά το παρελθόν έτος 2014 οι δραστηριότητες του τμήματος ήταν:
1) Χορηγήσεις βεβαιώσεων διατηρητέων κτιρίων ή μη που ανήκουν στα όρια του Δήμου
Πειραιά.
2) Αλληλογραφία με Υ.ΠΕ.ΚΑ για τον καθορισμό συμπληρωματικών όρων και
περιορισμών δόμησης σε διατηρητέα κτίρια και δημοσίευση για την ενημέρωση των
πολιτών.
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3) Αλληλογραφία για την διαδικασία οριστικής παραλαβής του Δημοτικού Θεάτρου από
το Υπουργείο Πολιτισμού.
4) Εμβαδομετρήσεις και αναλυτικές εκθέσεις όλων των καταστημάτων που βρίσκονται
στο Δημοτικό Θέατρο για την ενοικίασή τους.
5) Διαδικασία αλλαγής του ρυμοτομικού για το διατηρητέο κτίριο Δηλαβέρη.
6) Επίβλεψη για την αποκατάσταση των διατηρητέων κτιρίων των ευρισκομένων επί των
οδών Βας. Γεωργίου 10 και Βούλγαρη 155 (τα οποία είναι μισθωμένα από τον Δήμο
Καλαμάτας).
7) Λογαριασμοί και εγκρίσεις αυτών από τα ΠΕΠ Αττικής.
8) Επίβλεψη για την αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου Δηλαβέρη επί των οδών
Δηλαβέρη-Θηβών-Δ. Πίνδου.
9) Λογαριασμοί και εγκρίσεις για αυτό από τα ΠΕΠ Αττικής.
10) Αποστολή δελτίων μηνιαίων, τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων στα ΠΕΠ Αττικής για την
χρηματική εξέλιξη των χρηματοδοτήσεων των ΕΣΠΑ για τα δύο ανωτέρω διατηρητέα
συγκροτήματα.
11) Προμήθεια της πινακίδας για την ανάδειξη του “ Εν Φρεαττοί Φονικού Δικαστηρίου”
στην πλάζ Βοτσαλάκια.
12) Λογαριασμοί και έγγραφα προς την Οικονομική Επιτροπή και αναγκαιότητα εκτέλεσης
εργασιών όλων των μελετών.
13) Διαδικασία παραλαβής παλαιότερων έργων.
14) Διενέργειες αυτοψιών για τον προγραμματισμό των απαραίτητων ενεργειών επισκευής
διατηρητέων κτιρίων ή μνημείων.
15) Διενέργειες αυτοψιών σε εγκαταλελειμμένα κτίρια του Δήμου για εξακρίβωση
επικινδυνότητας ώστε μετά να προβεί η υπηρεσία καθαριότητας σε δικές της ενέργειες.
16) Αλληλογραφία με την ΔΕΗ σχετικά με την μεταφορά καλωδίων μέσης τάσης στην οδό
Θηβών έξω από το Κτίριο Δηλαβέρη για να επιτευχθεί η ενίσχυση του διατηρητέου
κτιρίου Δηλαβέρη.
17) Μελέτη για την επισκευή του διατηρητέου κτιρίου του ευρισκομένου επί της οδού
Φαληρέως.
18) Αυτοψία και μέτρα πρόληψης για την επικινδυνότητα του διατηρητέου κτιρίου της Δ.
Πίνδου 21Α όπου στεγάζεται παιδικός σταθμός.
4. ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ
5.
Τα πεπραγμένα του τμήματος Εποπτείας παιδικών χαρών και παιδότοπων κατά το έτος
2014 έχουν ως ακολούθως:
1. Αυτοψία των παιδικών χαρών και καταγραφή των ζημιών.
2. Γνωστοποίηση των ζημιών για αποκατάσταση αυτών στα αρμόδια τμήματα και
αντιμετώπιση προβλημάτων σε συνεργασία με:
 το τμήμα συνεργείων ανοικτών χώρων,
 με την Δ/νση καθαριότητας,
 Δ/νση Ηλεκτρολογικού
 Δ/νση περιβάλλοντος και πρασίνου.
3.
Μελέτη και επίβλεψη της εργασίας «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών »
Με την εργασία αυτή τοποθετήθηκαν ή επιδιορθώθηκαν κούνιες, τραμπάλες ,
τσουλήθρες, και επιδιορθώθηκαν σύνθετα όργανα, στις παιδικές χαρές: Ψαρρών και
Παπαστράτου, Ρόδου Αμάραντου, Παλαμηδίου, Νιρβάνα, Γκούρα και Ψαρρών,
Πλατείας Καρπάθου, Τζαβέλλα και Πινδάρου, Στρατοπέδου Παπαδογιώργη, Αγίου
Κωνσταντίνου, Αγίας Μαρίνας, Πάρκου Δηλαβέρη.

95
4. Έχει γίνει η μελέτη για την εργασία « Πιστοποιήσεις παιδικών χαρών» η οποία θα
δημοπρατηθεί μέσα στο 2015.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
1) Σύνταξη μελετών για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων
Δήμου Πειραιά.
2) Σύνταξη μελέτης και έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας για το ιστορικό αρχείο
Δήμου Πειραιά.
3) Σύνταξη μελέτης για την αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα του ανελκυστήρα
στην οδό Καλλέργη 142.
4) Προμήθεια εντύπων, τόνερ, κλπ για τις λειτουργικές ανάγκες του τμήματος
5) Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου
Πειραιά
6) Έλεγχος και καταγραφή 89 εγκαταλελειμμένων δικύκλων.
7) Περισυλλογή 40 εγκαταλελειμμένων δικύκλων.
8) Μεταφορά 25 εγκαταλελειμμένων δικύκλων στον ΟΔΔΥ.
9) Χορήγηση βεβαιώσεων σε δημότες για αποσυρθέντα οχήματα παλαιοτέρων ετών.
10) Έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών.
11) Αυτοψίες για αυθαίρετες και επικίνδυνες κατασκευές ηλεκτρομηχανολογικού
ενδιαφέροντος.
12) Επικαιροποίηση μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας για τους παιδικούς σταθμούς
και τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πειραιά.
13) Έκδοση 1ου, 2ου, 3ου λογαριασμού για την συντήρηση ανελκυστήρων ιδιόκτητων
και ενοικιαζόμενων δημοτικών κτιρίων.
14) Συμμόρφωση με τις υποδείξεις του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού ασφαλείας
( αναγόμωση πυροσβεστήρων, μέσα ατομικής προστασίας κλπ.
15) Επιλογή αναδόχου για το πρόγραμμα εξοικονομώ που αφορά το κεντρικό Δημαρχείο.
16) Καταχώρηση 300 νέων ανελκυστήρων με ταυτόχρονη αποθήκευση των στοιχείων
στην βάση δεδομένων του υπουργείου ανάπτυξης.
17) Σύνταξη τεχνικού προγράμματος και προυπολογισμού ετους 2015.
18) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια ενός ( 1 ) καλαθοφόρου.
19) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια ειδικών αναροφητικών σαρόθρων.
20) Σύνταξη μελέτης για την συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων ιδιόκτητων και
ενοικιαζόμενων Δημ. κτιρίων για το Έτος 2015.
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

1.1
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ.
1.1.1
Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή νέου ηλεκτροφωτισμού στον
πεζόδρομο Νικήτα.
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1.1.2 Σύνταξη μελέτης για την κατασκευή νέου ηλεκτροφωτισμού στην πλατεία
Θεμιστοκλέους.
1.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
1.2.1
Σύνταξη μελέτης για την τοποθέτηση καμερών παρακολούθησης και
επισκευή του αντικλεπτικού συστήματος στην Πινακοθήκη Γλυπτοθήκη Δήμου
Πειραιά.
1.2.2 Σύνταξη μελέτης για την τοποθέτηση καμερών παρακολούθησης και την
επιτήρηση εισόδου -εξόδου στο Γκαράζ του Δήμου Πειραιά. ( Συνεχίζεται ).
1.2.3 Σύνταξη μελέτης για την τοποθέτηση μπαρών ασφαλείας για την επιτήρηση
εισόδου -εξόδου στο Γκαράζ του Δήμου Πειραιά. ( Συνεχίζεται ).
1.3
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.
1.3.1 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το τμήμα Συνεργείων, έτους 2014
Προϋπολογισμού 300 000,00 € από Κ.Α. 20 6662.80.
1.3.2
Προμήθεια βιομηχανικών και οικοδομικών υλικών για το τμήμα
Συνεργείων έτους 2014
Προϋπολογισμού 70 000,00 € από Κ.Α. 20 6662.80.
1.3.3 Προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για επισκευή μηχανημάτων θέρμανσης και
κλιματισμού, προϋπολογισμού 5 000,00 € από Κ.Α. 20 6672.12.
1.3.4 Προμήθεια ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης ελέγχου ηλεκτρολογικών δικτύων
Προϋπολογισμού 5 000,00 € από Κ.Α. 20 6662.49.
1.3.5 Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για το συνεργείο Προϋπολογισμού 3 000,00 € από
Κ.Α. 20 6662.48.
1.3.6 Προμήθεια μπαταριών διαφόρων τύπων Προϋπολογισμού 5 000,00 € από Κ.Α. 20
6672.15.
1.3.7 Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού Προϋπολογισμού 5 000,00 € από
Κ.Α. 20 7135.24.
1.4
ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ
1.4.1 Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
για το τμήμα Συνεργείων και ένταξή τους στο Ε.Π.Π. έτους 2014, προϋπολογισμού 0
000,00 € από Κ.Α. 20 6662.80.
1.4.2 Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος
για το τμήμα Συνεργείων και ένταξή τους στο Ε.Π.Π. έτους 2014.
1.4.5 Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια βιομηχανικών και
οικοδομικών υλικών ( μη ηλεκτρολογικού υλικού για το τμήμα Συνεργείων )
έτους 2014, προϋπολογισμού 70 000,00 € από Κ.Α. 20 6662.81.
1.5
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
1.5.1
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ κατασκευή στεγάστρων Κεντρικής Αγοράς Δήμου
Πειραιά.
2. ΠΑΓΙΕΣ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑ
ΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
2.1 ΠΑΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
2.1.1 Έλεγχος, διεκπεραίωση, βεβαίωση και ενταλματοποίηση πολλαπλού
λογαριασμού κατανάλωσης Δ.Ε.Η. Δημοτικού φωτισμού και Δημοτικών
καταστημάτων..
2.1.2 Διεκπεραίωση λογαριασμών Δ.Ε.Η. για επιμέρους παροχές όπως ΗΣΑΠ,
Θηβών 78, Παιδικός Σταθμός Νέου Φαλήρου, κ.α..
2.1.3 Νέες παροχές, επαυξήσες, μετατροπές, συμπληρώσεις, κ.λ.π.. Σύνταξη αιτήσεων
πιστοποιητικών.
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2.1.4 Διεκπεραίωση πλήθους εκτάκτων διασκευών εναέριων δικτύων Δημοτικού
φωτισμού και καταστημάτων. Ιδιαίτερα λόγω έργων ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ κ.α.
2.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.
2.2.1 Συμμετοχή μας σε επιτροπές προμήθειας υλικών και ανάληψης έργων και εργασιών
από προμήθειες και Οικονομική Επιτροπή.
2.2.2 Συμμετοχή μας σε επιτροπή παραλαβής πετρελαίου για την κίνηση οχημάτων και
μηχανημάτων του Δήμου προμήθειες και Οικονομική Επιτροπή.
2.2.3 Συμμετοχή στην επιτροπή λειτουργίας TRACE για εξοικονόμηση ενέργειας σε
Δημοτικά κτίρια κ.α.
2.3 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
2.3.1 Συμμετοχή στο πρόγραμμα REPUBLIC – MED για εξοικονόμηση
ενέργειας σε Δημοτικά κτίρια και ανοικτούς χώρους.
2.3.2 Συμμετοχή στο πρόγραμμα RECYCLE – CITIES για την κατασκευή
ποδηλατοδρόμων.
2.3.3 Συμμετοχή στο πρόγραμμα TRACE για εξοικονόμηση ενέργειας σε
Δημοτικά κτίρια κ.α..
2.3.4 Πλήθος μελετών για την προμήθεια ειδών και υλικών για τις ανάγκες
εργασίας των συνεργείων αλλά και τμημάτων άλλων Διευθύνσεων.
2.4 ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ.
2.4.1 Επίβλεψη ανάπλασης Παραλιακού Μετώπου Δήμου Πειραιά.
2.4.2 Επίβλεψη βιοκλιματικής ανάπλασης Πλ.Καλαβρύτων Δήμου Πειραιά.
2.4.3 Επίβλεψη κατασκευής Παιδικού Σταθμού στο κτίριο στη διασταύρωση των
οδών Γεωργίου Β’ και Βούλγαρη
2.4.2 Επίβλεψη κατασκευής Παιδικού Σταθμού στο κτίριο Δηλαβέρη στην οδό Θηβών.
3. ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ.
3.1 ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ειδικότερα εξειδικευμένων σχεδιαστών μέσω
Η/Υ που να γνωρίζουν, επιπλέον το πρόγραμμα GIS.
3.2
ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ειδικότερα εξειδικευμένων
ηχοληπτών για την κάλυψη των εκδηλώσεων του Δήμου και των συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου.
3.3 ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με
σκοπό την μελέτη, την παρακολούθηση νέων έργων και προμηθειών την εκτέλεση
και τον έλεγχο των πάσης φύσεως μελετών. Ειδικότερα έλλειψη ενός
ηλεκτρολόγου Π.Ε. με γνώσεις στην μελέτη έργων ηλεκτροφωτισμού σύνταξη
τευχών δημοπράτησης, επίβλεψη έργων και ενός ηλεκτρολόγου Τ.Ε. για
καταμέτρηση και έλεγχο δικτύων ηλεκτροφωτισμού της πόλης και έλεγχο των
δικτύων ηλεκτροφωτισμού των Δημοτικών κτιρίων.
3.4 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ δηλ. Ηλεκτρονικών υπολογιστών,
εκτυπωτών, κ.λ.π.
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ – ΝΕΑ ΕΡΓΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ
ΕΤΟΣ 2014
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΔΡΟΜΟΙ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ

ΚΑΤΑ ΤΟ

98
ΠΛΑΤΕΙΕΣ
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
ΠΑΡΚΑ
ΚΗΠΟΥΣ
ΚΤΙΡΙΑ
ΠΛΑΖ
ΓΗΠΕΔΑ ( ΜΠΑΣΚΕΤ –ΒΟΛΛΕΥ )
Εργασίες που έγιναν για τη συντήρηση του φωτισμού στο υπόγειο & αξονικό Δίκτυο
Τοποθέτηση νέων φωτιστικών .
Αντικατάσταση νέων φωτιστικών .
Επισκευή κατεστραμμένων & επικίνδυνων Πίλλαρ .
Τοποθέτηση νέων Πίλλαρ .
Εντοπισμός & Αποκατάσταση Βραχυκυκλωμάτων
Τοποθέτηση νέων Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων , με Πίνακες – Πρίζες & Διακόπτες .
ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για τις ανάγκες του Δήμου Μικροφωνικές Εγκαταστάσεις σε διάφορες
Εκδηλώσεις .
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΦΩΤΟΣΤΟΛΙΜΟΣ
Συντήρηση & Επισκευή παλαιών φωτοστολιδίων καθώς& τοποθέτηση
Εορταστικού Φωτοστολισμού , στους δρόμους της Πόλης .
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ
Συντήρηση & καθαρισμός των Συντριβανιών .
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΥΛΙΚΑ
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ( Διαφόρων τύπων ) …………. …..
ΚΑΛΩΔΙΑ ( Διαφόρων τύπων )……………….. …..
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ( Διαφ.τύπων )…
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ………………………………..
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ (διάφορα) ………………………………….
ΚΟΛΩΝΕΣ ( Διαφορετικών Διαστάσεων ) ………………
ΦΟΥΣΚΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ…………………………..
ΤΣΟΚ…………………………………………………...
ΠΙΝΑΚΕΣ……………………………………………...
ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΙΑΦ. ΔΙΑΣΤ…………...
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ Φ. 8……………………………

ΤΕΜ.
5.919
ΜΕΤ.
24.181
ΤΕΜ.
738
ΤΕΜ.
1.405
ΤΕΜ.
669
ΤΕΜ.
68
ΤΕΜ. 341
ΤΕΜ. 655
ΤΕΜ.
10
ΜΕΤ
419
ΜΕΤ.
660

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Οι εργασίες αυτές έγιναν σε όλα τα Δημοτικά κτίρια .
Σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα .
Σε όλους τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς .
Σε όλα τα Καπή κ.λ.π. Δημοτικά γραφεία & καταστήματα .
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ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΧΗΜΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤ. ΜΟΝ. ……….
ΔΙΑΦΟΡΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ……………………………
ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ ……………………………………….
HELLIFLEX Φ 16
…………………………………...
ΚΑΛΩΔΙΑ 3Χ2,5 & 5Χ1,5 ………………………………
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ………………………………...

90 kg
74 kg
177 m
65 m
115 m
55 ΤΕΜ.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι το τμήμα μας ασχολήθηκε και διεκπεραίωσε το διάστημα
από 1/01/2014 – 31/ 12 /2014 με τα παρακάτω αντικείμενα :
1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ , ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ .
2. ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ .
3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ –ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ –ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ –ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ , ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ) , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΕ ΑΥΤΑ .
4. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΑ
ΝΟΜΙΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΩΝ .
5. ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΣ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ .
6. ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ.
7. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ .(ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΕΣ,
Α.ΔΑ.Μ, ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ).
8 . ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΤΑΧΤΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2015 - 16.
Ε.ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Σας αποστέλλουμε τα πεπραγμένα έτους 2014 του Γραφείου
Υποστήριξης της Δ/νσης
Μηχ/κου – Ηλ/κου, παρακαλούμε για τις δικες σας ενέργειες.
1α) Τήρηση βιβλίου πρωτοκόλλου
1β) Διακίνηση και διεκπεραίωση εισερχομένων εγγράφων εντος της Δ/νσης
1γ) Διακίνηση και διεκπεραίωση εξερχομένων εγγράφων της Δ/νσης

Γραμματειακής
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2)

Δακτυλογράφηση και εκτύπωση κειμένων

3)

Παραγωγή φωτοαντιγράφων , αποστολή και λήψη e mail

4) Αρχειοθέτηση διεκπεραιωθέντων εγγράφων με τον ειδικό χαρακτηρισμό τους και τήρηση
του γενικού αρχείου της Δ/νσης
5)

Συγκέντρωση των δελτίων προσωπικού της Δ/νσης προς υπογραφή και διεκπεραίωση

6) Τήρηση φακέλου προσωπικού
Άδειες,μετακινήσεις κ.λ.π
7)

που

καταχωρούνται

όλες

οι

μεταβολές

όπως

Διακίνηση υπερωριών των τμημάτων της Δ/νσης

8) Καθοδήγηση – προώθηση προς επίλυση των καθημερινών αιτημάτων Δημοτών στα
τμήματα της Δ/νσης
9)

Πραγματοποίηση κάθε άλλης σχετικής εργασίας που διευκολύνει το έργο της δ/νσης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Επιδιόρθωση διαφόρων βλαβών που παρουσιάστηκαν τόσο στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό
(Η/Υ, PC, Printers), όσο & στον δικτυακό εξοπλισμό (καλωδίωση κατανεμητές, παροχές
κ.λ.π.) στα πλαίσια του εργαστηρίου που λειτουργεί στο Τμήμα.
Συντήρηση μηχανημάτων σε επίπεδο λειτουργικού για την εξασφάλιση της ορθής
λειτουργίας των υπηρεσιών που λειτουργούν με το μηχανογραφημένο σύστημα.
Επίσης προμηθεύτηκαν Υπολογιστικό υλικό διάφορες υπηρεσίες με την έκδοση μελετών
από την υπηρεσία μας .
Έχουν υλοποιηθεί και βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία , ζεύξεις με υπηρεσίες του
Δήμου εκτός του κεντρικού δημαρχείου , αξιοποιώντας της τεχνολογία
των
modem(s)/router(s) . Έτσι μπορούν απρόσκοπτα , υπηρεσίες απομακρυσμένες να
αξιοποιούν όλες τις εφαρμογές λογισμικού που λειτουργούν στους server του κεντρικού
δημαρχείου , καθώς και να έχουν άμεση υποστήριξη από τους τεχνικούς του τμήματος.
Έγινε αντικατάσταση 92 παλαιών Η/Υ
Γ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1. Ολοκλήρωση της αντικατάστασης του λογισμικού διαχείρισης του συνόλου των
λειτουργιών του Δημοτολογίου, μετάπτωση των δεδομένων του καθώς και
κανονικοποίηση πολλαπλών πεδίων ώστε ολόκληρο το πληροφοριακό σύστημα του
Δημοτολογίου να είναι πλήρως συμβατό με τις προδιαγραφές του Εθνικού
Δημοτολογίου..
2. Αρχική εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης στο τμήμα ανταποδοτικών τελών και
Τ.Α.Π. της διεύθυνσης Προσόδων και Εμπορίου του Δήμου μας.
3. Συνεχής υποστήριξη του τμήματος Μισθοδοσίας για το σύνολο των λειτουργιών του
πληροφοριακού του συστήματος.
4. Συνεχής υποστήριξη όλων των οικονομικών υπηρεσιών για το σύνολο των λειτουργιών
του πληροφοριακού τους συστήματος
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5. Συνεχής υποστήριξη των τμημάτων Προσωπικού για το σύνολο των λειτουργιών του
πληροφοριακού τους συστήματος.
6. Αρχική εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Πρόνοιας
του Δήμου Πειραιά.
7. Συνεχής υποστήριξη του τμήματος Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Δημοτικής
Κατάστασης του Δήμου μας για το σύνολο των λειτουργιών του πληροφοριακού του
συστήματος.
8. Ένταξη του Δημοτολογίου στο Εθνικό Δημοτολόγιο.
9. Υλοποίηση της διαδικασίας διαθέσεων πιστώσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 από
όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.
10. Δημιουργία του προϋπολογισμού του έτους 2014.
11. Η διαρκής υποστήριξη όλων των χρηστών του Δήμου
Δ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1.Εισαγωγή στοιχείων χρηματικών καταλόγων ανείσπρακτων Δ/Τ, Δ/Φ από ΔΕΗ.
2.Εισαγωγή στοιχείων μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στη νέα εφαρμογή ΤΑΠ.
3.Καταχώρηση και διεκπεραίωση λογαριασμών ΟΤΕ και COSMOTE.
4.Εισαγωγή επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων όλων των υπαλλήλων του Δήμου
στην
εφαρμογή του ημερομίσθιου Προσωπικού.
5.Εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών στο νέο πρόγραμμα παρακολούθησης παρουσιών
υπαλλήλων.
6.Εισαγωγή αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και για τις διατακτικές του Πάσχα
και των Χριστουγέννων.
Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
Δημιουργήθηκαν 36 νέες θέσεις εργασίας και 2 νέα τηλ. κέντρα.. Παρελήφθησαν υλικά
από την Δημοτική αστυνομία. Προμηθευτήκαμε φορητούς πομποδέκτες.Έγιναν
παραγγελίες συσκευών και λοιπών υλικών από ΟΤΕ.
Έγιναν 26 συνδέσεις τηλ. γραμμών,3 συνδέσεις ΦΑΞ,23 συνδέσεις δικτύου,12 συνδέσεις
η/υ,1 εγκατάσταση Connx.
Έγιναν 25 μεταφορές εργασίας, δικτύων και γραμμών ,18 παραδόσεις τηλ .συσκευών,
Εγκαταστάθηκαν 6 πρίζες δικτύου, 41μ καλώδια δικτύου που χρησιμοποιήθηκαν είτε για
βλάβη είτε για νέες συνδέσεις, ,22 βλάβες δικτύου,6 βλάβες ΦΑΞ,47 βλάβες
τηλ.γραμμών,3 βλάβες switch ,2 βλάβες σε μηχάνημα παρακολούθησης ωραρίου,1 βλάβη
connx.
Επισκευάστηκαν μια κεραία αναμετάδοσης DATA και μια κεραία δικτύου.
Έγιναν ενέργειες προς ΟΤΕ για άρσεις φραγών, άρσεις περιφερειακής ασφάλειας
πρόσβασης. Άνοιξαν γραμμές για κλήσεις προς κινητά, τηλ. γραμμές για κλήσεις προς
υπεραστικά.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι το έργο του Τμήματος της
Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου κατά το έτος 2014 περιλαμβάνει τα εξής (συνοπτικά) :
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Καταγραφή της περιουσίας του Δήμου με την καταχώρηση ακινήτων και στοιχείων
(τίτλων κυριότητος, αποφάσεις, διατάγματα, ρυμοτομίες, ΦΕΚ) σε ηλεκτρονική
μορφή, που θεμελιώνουν δικαιώματα ιδιοκτησίας και κυριότητος του Δήμου
αναφορικά με τα ακίνητα, για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Δήμου μας και την
καλύτερη διαχείριση του δυναμικού και των υποδομών του, προς όφελος του πολίτη.



Περιφρούρηση των δικαιωμάτων κυριότητος, νομής και κατοχής του Δήμου επί των
ακινήτων ενημερώνοντας το Δήμαρχο, τις αρμόδιες Επιτροπές, το Τοπογραφικό και
διαβιβάζοντας παράλληλα εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κάθε θέμα που
αφορά την αγορά, μίσθωση, εκποίηση, κατοχή, παραχώρηση νέου χώρου κλπ.



Παρακολούθηση της τήρησης συμβάσεων στους όρους, που άπτονται των
αρμοδιοτήτων του, της ακίνητης περιουσίας που έχουν μισθωθεί (Δημαρχιακό
Μέγαρο, Bowlling Center, ημιτελές κτίριο Ραλλείου, Λυκούργου και Δημοσθένους Κεντρική Αγορά, Εμποροναυτιλιακό Κέντρο, Ρετσίνα 45 – 47 κλπ) συντάσσοντας
βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων για καταβολή μισθωμάτων.



Διενέργεια αυτοψιών στους προαναφερόμενους χώρους και σε όλα τα Δημοτικά
Ακίνητα και μεταβολή της μισθωτικής σχέσης κατόπιν εισήγησης στο Δημοτικό
Συμβούλιο, όπου ήταν απαραίτητο.



Διεκπεραίωση της διοικητικής διαδικασίας της αγοραπωλησίας του ακινήτου μας στο
αντλιοστάσιο «Ρέντη»



Μέριμνα για την επιστροφή του ΕΕΤΗΔΕ σε μισθωτές του Δήμου μας.



Κατάρτιση αναγγελίας όλων των κληροδοτημάτων του Δήμου μας.



Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση δημοτικών ακινήτων μας
στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας και στα Παιδικά Χωριά S.O.S.



Συγκέντρωση των στοιχείων για την υποβολή του Ε9 του Δήμου μας και για τη
σύνταξη του ισολογισμού έτους 2013



Διαβίβαση των στοιχείων των δημοτικών ακινήτων προς το Τμήμα Προϋπολογισμού
και Απολογισμού για την σύνταξη απολογισμού έτους 2013.



Συνδρομή στη συλλογή των οικονομικών στοιχείων προκειμένου να συνταχθεί ο
ΦΑΠ και να αποσταλεί από τις οικονομικές Υπηρεσίες στο Υπουργείο Οικονομικών.



Συμμετοχή υπάλληλων της υπηρεσίας μας σε διάφορες επιτροπές (εκτίμησης
ακινήτων, παραλαβής του ακινήτου από τον πρώην μισθωτή του «ΥΠΕΧΩΔΕ»), το
οποίο ευρίσκεται στο Σχιστό.



Μέριμνα για την ασφάλιση της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου για το χρονικό
διάστημα από 2-3-2014 έως 2-3-2015.
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Συνέχιση της διαδικασίας ελέγχου ακινήτων, που δηλώθηκαν από το Δήμο μας, αλλά
δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους, καθώς και άλλων ακινήτων που δηλώθηκαν,
αλλά απερρίφθησαν λόγω ανεπαρκών στοιχείων.



Έλεγχος των δηλωμένων στοιχείων του κτηματολογίου που είχαν προκύψει από τις
αρχικές εγγραφές της κτηματογράφησης του έτους 2008.



Επιβεβαίωση αρχικών εγγραφών έτους 2008.



Υποβολή αιτήσεων διόρθωσης και νέων εγγραφών όπως:
- Αίτηση διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων στην ΚΟΠΗ.
- Αίτηση διόρθωσης για το κληροδότημα Βασιλικής Γονατά διεκδικώντας την

πλήρη κυριότητα λόγω θανάτου της επικαρπώτριας.
- Αίτηση διόρθωσης, στον Προφήτη Ηλία διεκδικούμε 5.400 τμ. της παιδικής
χαράς.
- Αίτηση διόρθωσης της Δ/νσης του κληροδοτήματος Κουράτου κ.λ.π.
- Αρχική εγγραφή: Δήλωση του κληροδοτήματος Σπυρόπουλου Μουσών 50
(χώρος πρασίνου – παιδική χαρά).
Άσκηση ενστάσεων κατόπιν ελέγχων – αυτοψιών στις περιοχές που εντοπίζονταν
τα προβλήματα συγκεντρώνοντας πλήθος στοιχείων, όπως τίτλους ιδιοκτησίας,
τοπογραφικά διαγράμματα, κατόψεις κτιρίων συντεταγμένες, τίτλους μεταγραφής,
δικαστικές Αποφάσεις, αποβολές, κατασχέσεις.
Ολοκλήρωση της υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο με
τελικά στοιχεία κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο
μας.


Συνεργασία με το Τμήμα Τοπογραφικού (Τομέα Α), Νομική Υπηρεσία για θέματα
αρμοδιότητος του, στέλνοντας απαραίτητα έγγραφα προς τις δικαστικές αρχές, όταν
αυτά ζητούντο.



Συνεργασία με άλλες τεχνικές Διευθύνσεις δίνοντας πληροφορίες και διευκρινήσεις
για θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακίνητης περιουσίας.

ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ
Το τμήμα Ιδιοκτησίας Υποδομών &Κοινοχρήστων χώρων έπραξε τα εξής:
1. Μερίμνησε για τη διερεύνηση, προστασία και καταγραφή των ιδιοκτησιακών
δικαιωμάτων του Δήμου μας σε κοινόχρηστους χώρους, διενεργώντας παράλληλα
αυτοψίες στη πλειονότητα των προαναφερθέντων χώρων.
2. Συγκέντρωσε τους τίτλους ιδιοκτησίας και κυριότητος της αρμοδιότητος του.

104
3. Κατήρτισε φάκελο σε ηλεκτρονική μορφή, που περιελάμβανε τα στοιχεία (τίτλους
κυριότητος, αποφάσεις ,διατάγματα ρυμοτομίας-ΦΕΚ), που θεμελιώνουν δικαιώματα
ιδιοκτησίας και κυριότητος του Δήμου, αναφορικά με τους κοινόχρηστους χώρους.
4.
Mελέτησε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης Ο.Λ.Π-ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΔΟΚΙΜΩΝ-ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ,ώστε να διεκδικήσει ο Δήμος μας τα δικαιώματά
του.
Κατέθεσε δήλωση στο Κτηματολόγιο για τη περιουσία του Δήμου μας στη περιοχή
ΟΛΠ- ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ-ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, αφού διερεύνησε
τους φακέλους με τα συμβόλαια , σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και τη Δ/νση
Υπηρεσίας Δόμησης .
.
5. Κατέθεσε δήλωση στο Κτηματολόγιο για το οικόπεδο που περικλείεται από τις οδούς:Ακτή
Κουμουνδούρου-Μαντζάρου-Παυσιλίππου στο Μικρολίμανο, όπου προβάλλει δικαίωμα
κυριότητος το Ε.Κ.Ι.Π, ενώ παράλληλα συνέταξε έκθεση για παράνομη κατάληψη του χώρου από
σκάφη αγνώστου κυριότητος .
6. Κατέθεσε Δήλωση στο Κτηματολόγιο για το χώρο του στρατοπέδου ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΗ,
που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συντάσσοντας έκθεση κατόπιν αυτοψίας
για παράνομη κατάληψη μέρους του από αγνώστους .
7.Παρακολούθησε τη τήρηση συμβάσεων στους όρους, που άπτονται των αρμοδιοτήτων του,
των κοινοχρήστων χώρων, που έχουν μισθωθεί(πλάζ Βοτσαλάκια-πλαζ Φρεαττύδας-κυλικείο
πλατείας Μάρη) συντάσσοντας βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων για καταβολή
μισθωμάτων και διενήργησε αυτοψίες στους προαναφερόμενους χώρους .
8.Συνεργάστηκε με το τμήμα Τοπογραφικού (Τομέα Α), Νομική Υπηρεσία για θέματα
αρμοδιότητος του, στέλνοντας απαραίτητα έγγραφα προς τις Δικαστικές αρχές, όταν αυτά
επιζητούντο.
9.Συνεργάστηκε με το Κτηματολόγιο , ώστε να διορθωθούν λάθη και παραλήψεις
παρελθόντων ετών και να γίνουν οι απαραίτητες προσθήκες και διορθώσεις σε κοινόχρηστους
χώρους και να ολοκληρωθεί η το έργο της κτηματογράφησης στο Δήμο μας καταθέτοντας τις
αναγκαίες ενστάσεις.
.
.
10.Συνεργάστηκε με άλλες τεχνικές Διευθύνσεις δίνοντας πληροφορίες και διευκρινήσεις για
θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος κοινοχρήστων χώρων.

ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Το τμήμα Σχολικής Περιουσίας και Κτηματολογίου έχει προβεί και διατηρεί τις
παρακάτω ενέργειες.
Τηρεί ηλεκτρονικό και έντυπο αρχείο για τα σχολεία του Δήμου.
Βεβαιώνει μηνιαία μισθώματα για τα καταστήματα της Ιωνιδείου Σχολής.
Σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία εκπροσωπεί το Δήμο για τις αγωγές σχετικά με
τα ενοίκια της Ιωνιδείου Σχολής
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με θέματα καταβολής μισθωμάτων,
καταβολής ΕΕΤΗΔΕ κλπ.
Απάντηση σε αλληλογραφία σχετικά με τα σχολικά κτίρια και αλληλογραφία του Δήμου.
Αρχειοθέτηση εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του τμήματος.
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
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Τα πεπραγμένα του τμήματος κινητής περιουσίας και Διοικητικής Υποστήριξης έτους
2014 έχουν ως εξής:
1. Τήρηση μητρώου (έντυπο και ηλεκτρονικό) για τα στοιχεία της κινητής
περιουσίας του Δήμου.
2. Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου (αυτοκίνητα, ακίνητα,
κλπ.)
3. Αποστολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής την κατ’ εξαίρεση από την
απόσυρση άνω των 1400 κυβ. αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται καθημερινά.
4. Προβήκαμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την μεταβολή κυριότητας
οχημάτων που έχουν παραχωρηθεί δωρεάν σε άλλους Δήμους προκειμένου να
ολοκληρωθεί η δωρεά σε συνεργασία με το Τμήμα Επισκευής-Συντήρησης
Οχημάτων και Μηχ/των.
5. Διάθεση όλων των κινητών πραγμάτων (γραφεία, φωτοτυπικά, Η/Υ κ.α.) στις
Υπηρεσίες του Δήμου και μεταφορά των άχρηστων αντικειμένων στον Πύργο,
ώστε να εκκενωθεί το κτίριο της Ευριπίδου, για να παραδοθεί στους ιδιοκτήτες.
6. Διάθεση γραφείων κλπ. της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας από το κτίριο της
Κανθάρου σε υπηρεσίες του Δήμου.
7. Αλλαγή αδειών κυκλοφορίας σε είκοσι (20) βέσπες που περιήλθαν στην
κυριότητα του Δήμου μετά από δωρεά από την πρώην Δημοτική Επιχείρηση
ΔΕΠΕΠ σε συνεργασία με το Τμήμα Επισκευής –Συντήρησης Οχημάτων και
Μηχ/των.
8. Διακίνηση όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων της Διεύθυνσης.
9. Αρχειοθέτηση όλων των διεκπεραιωθέντων εγγράφων της Διεύθυνσης.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ
Διαφάνεια μέσω του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Στα πλαίσια του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» η Ο.Δ.Ε. ανάρτησε στο εν λόγω
πρόγραμμα 5.667 έγγραφα των διαφόρων υπηρεσιών Δήμου.
Διαφάνεια μέσω του προγράμματος «ΚΗΜΔΗΣ».
Στα πλαίσια του προγράμματος Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, η Υπηρεσία μας ανάρτησε στο εν λόγω πρόγραμμα 965 έγγραφα των
διαφόρων υπηρεσιών Δήμου, εκ των οποίων:
 317 Αιτήματα
 63 Προκηρύξεις
 114 Συμβάσεις
 471 Εντολές Πληρωμών
Διαφάνεια μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», η υπηρεσία μας ανάρτησε
στην ιστοσελίδα του Δήμου



725 Αποφάσεις Δημάρχου.
27 Ημερήσιες Διατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
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733 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
45 Ημερήσιες Διατάξεις της Οικονομικής Επιτροπής.
1.280 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
17 Ημερήσιες Διατάξεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
101 Αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
619 Αποφάσεις των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Ενημέρωση πολιτών μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.
Στα πλαίσια της ευρύτερης ενημέρωσης των πολιτών μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου
για τις δραστηριότητες της Δημοτικής Αρχής και των διαφόρων Υπηρεσιών η Υπηρεσία
μας κυρίως






Συνεργάστηκε με το Γραφείο Τύπου και ανάρτησε 359 Δελτία Τύπου με το
σχετικό κατά περίπτωση φωτογραφικό υλικό.
Πρόβαλε όλες τις εκδηλώσεις, συνέδρια και εκθέσεις που είτε αυτές
οργανώθηκαν από τις Υπηρεσίες του Δήμου είτε αυτές που συμμετείχε, καθ’
οιονδήποτε τρόπο, ο Δήμος Πειραιά.
Ανακοίνωσε όλες τις προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Πειραιά καθώς και τις
σχετικές προς τούτο διαδικασίες.
Ανακοίνωσε όλους τους διαγωνισμούς, τις προκηρύξεις, τις προσκλήσεις
ενδιαφέροντος με τα σχετικά τους έγγραφα

Χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.
Οι πολίτες και κυρίως οι δημότες που Πειραιά με χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
υπέβαλαν



390 ηλεκτρονικά αιτήματα για έκδοση πιστοποιητικών που διαβιβάστηκαν στην
Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης,
151 ηλεκτρονικά αιτήματα - καταγγελίες κυρίως για θέματα περιβάλλοντος και
καθαριότητας που διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες,

Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα υλοποιήθηκαν με μηδενικό κόστος από το
εξειδικευμένο προσωπικό του Τμήματος Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης.
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας συγκροτήθηκε η νέα Δημοτική
Επιτροπή Διαβούλευσης η οποία συγκλήθηκε για μία συνεδρίαση.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
Η δραστηριότητα του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων
για το ημερολογιακό έτος 2014 έχει ως ακολούθως :
 Αλληλογραφία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Περιφέρειας, της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
 Εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τον Δήμαρχο για λήψη
ανάλογων αποφάσεων.
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 Λήψη προληπτικών μέτρων για τον Σχεδιασμό ανά κατηγορία κινδύνων προς
αντιμετώπισή τους (πλημμύρες, χιονόπτωση – παγετός, καύσωνας, πυρκαγιές,
σεισμοί κλπ)
 Εισηγήσεις για τον Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σε σχέση με
προγράμματα, μέτρα και δράσεις ώστε να ληφθούν υπόψη στον ετήσιο
Σχεδιασμό.
 Ενεργό συμμετοχή στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) που συγκαλείται
στο Δήμο μας και συμμετέχουν πολλοί φορείς και Υπηρεσίες της πόλης μας.
 Ενεργό συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ)
της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.
 Επικαιροποίηση μητρώου οχημάτων – μηχανικών μέσων του Δήμου
(αυτοκίνητα, φορτηγά, μηχανήματα κλπ) που δύναται να χρησιμοποιηθούν για
δράσεις Πολιτικής Προστασίας.
 Επικαιροποίηση μητρώου ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου (πχ. μηχανικοί, )
εμπλεκόμενου κατά περίπτωση σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας.
 Διατήρηση ενημερωμένου αρχείου αρμοδίων αιρετών εμπλεκομένων σε
δράσεις Πολιτικής Προστασίας.
 Συνεργασία με άλλους φορείς όπως με την Υπηρεσία Αποκατάστασης
Σεισμοπλήκτων, ΥΑΣ, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του
Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων στην περίπτωση της
πλημμύρας της 24ης Οκτωβρίου 2014, με τον Οργανισμό Αντισεισμικού
Σχεδιασμού και Προστασίας κοκ.
 Προμήθεια ακατέργαστου άλατος για την αντιμετώπιση κινδύνου χιονόπτωσης
– χιονόστρωσης και δημιουργίας παγετού.
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η δραστηριότητα της Νομικής Υπηρεσίας κατά το έτος 2014 έχει ως εξής:
Παραστάσεις εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον των Πολιτικών , Ποινικών και
Διοικητικών Δικαστηρίων.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : Επί σαράντα (40) υποθέσεων.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Επί δέκα (10) υποθέσεων.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Επί τριάντα
(30) υποθέσεων.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Επί είκοσι (20)
υποθέσεων.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: επί
τριάντα πέντε (35) υποθέσεων.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ : Επί δέκα (10) υποθέσεων.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Αγωγές – Δηλώσεις
Τρίτου – Ασφαλιστικά): Επί πενήντα (50) υποθέσεων.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Επί διακοσίων (200) υποθέσεων.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Επί εκατόν
είκοσι (120) υποθέσεων.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Επί
διακοσίων ογδόντα (280) υποθέσεων.
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ: Επί τριάντα πέντε (35)
υποθέσεων για υπεράσπιση υπαλλήλων και αιρετών.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Επί εβδομήντα (70) υποθέσεων
για υποβολή απόψεων και απολογητικών υπομνημάτων αιρετών και υπαλλήλων.
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Επί διακοσίων (200) υποθέσεων.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 152 ΤΟΥ Ν. 3463/2006 της
Περιφέρειας Αττικής και Επιτροπών του ΙΚΑ: Επί τριάντα (30) υποθέσεων.
Έχουν συνταχθεί και υπογραφεί συμφωνητικά για την εκτέλεση πάσης φύσεως
έργων, προμηθειών κ.λ.π οκτακόσια (800) περίπου.
Έχουν συνταχθεί κατά το έτος 2014 πεντακόσιες (500) περίπου γνωμοδοτήσεις
επί διαφόρων θεμάτων πάσης φύσεως (διοικητικών, οικονομικών, μισθολογικών,
θεμάτων Νεκροταφείου, δημοτολογίου, αστικών, εργατικών, κοινωνικής πρόνοιας
(επιδόματα), ασφαλιστικών, ποινικών θεμάτων, εκτελέσεως έργων, πολεοδομικού και
υγειονομικού ενδιαφέροντος και Νομικών Προσώπων).
Επιπλέον, σας επισημαίνουμε ότι έγινε έλεγχος τίτλων στα πλαίσια δήλωσης της
Δημοτικής Περιουσίας στο Κτηματολόγιο και επί απαλλοτριώσεων για διακόσιες
τουλάχιστον (200) υποθέσεις δημοτικών ακινήτων και νομικός έλεγχος σε εκατόν
πενήντα (150) περίπου διακηρύξεις δημοπρασιών, δημοσίων έργων, εργασιών και
προμηθειών και σύνταξη συμβάσεων.
Τέλος οι Δικηγόροι της Ν.Υ. παρίστανται στις συνεδριάσεις ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και σε οποιαδήποτε άλλη
Επιτροπή συνταχθεί, προς παροχή νομικής άποψης επί των θεμάτων της ημερησίας
διάταξης. Τέλος η Προϊσταμένη της Ν.Υ. παρίσταται ανελλιπώς εις τις συνεδριάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ
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Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Ημερ.
/2 /2015

Γ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Ημερ. / 2 / 2015
κ.α.α.

Γ.ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ημερ. / 2 /2015

Π. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ημερ. / 2 /2015

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.ΤΑΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Διοικ/κών-Οικ/κών Υπηρεσιών

ΠΕΙΡΑΙΑΣ,9/1/2015
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 102

Δ/ΝΣΗ Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης
ΤΜΗΜΑ Μητρώων Αρρένων
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘ. : Ακτή Ποσειδώνος 2 Τ.Κ. :185 31
Τηλ:.213.202.4763/4
Fax: 213. 202. 4762
ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
(μέσω Δ/νσης Ληξ. & Δημοτικής Κατάστασης )
ΘΕΜΑ:Πεπραγμένα του έτους 2014του τμήματος ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ.
ΣΧΕΤ:Το με αρ.πρωτ. 53846/1154/15-12-2014 έγγραφό σας
Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, σας διαβιβάζουμε έκθεση δραστηριοτήτων του
τμήματος Μητρώων Αρρένων για το έτος 2014.
Συγκεκριμένα:
α) Καταρτίσθηκε, βιβλιοδετήθηκε και υπεβλήθη στο Τμήμα Ιθαγένειας της Δ/νσης Αστ.
Κατάστασης Νοτίου Τομέα Πειραιώς & Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ,
το ετήσιο Μητρώο Αρρένων ,των γεννηθέντων το έτος 2013, πεντακοσίων εβδομήντα έξι
(576) αγοριών συνολικά.
β) Συντάχθηκε, βιβλιοδετήθηκε και υποβλήθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ,
στο Τμήμα Ιθαγένειας της Δ/νσης Αστ. Κατάστασης Νοτίου Τομέα Πειραιώς & Νήσων ,ο
στρατολογικός πίνακας του έτους 1998 στρατολογικής κλάσεως 2019, που περιέλαβε
επτακόσιους ογδόντα δύο (782) υπόχρεους στράτευσης.
γ) Προσκλήθηκαν 1) οι δημότες- γονείς των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2013 ,
προκειμένου να λάβουν γνώση του καταρτισθέντος ονομαστικού καταλόγου (Μητρώου
Αρρένων ) του εν λόγω έτους, 2)οι γονείς των στρατευσίμων που γεννήθηκαν το έτος 1998
προκειμένου να δώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία για τη σύνταξη του αντίστοιχου
στρατολογικού πίνακα και 3) οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1996, σχετικά με τη
διαδικασία της κατάθεσης Δελτίου Απογραφής στη στρατολογία με έγγραφα , τα οποία
κατά περίπτωση προβλήθηκαν και μέσω του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Πειραιά και του
ραδιοφωνικού καναλιού του Δήμου, τοιχοκολλήθηκαν στο κεντρικό Δημαρχείο και τις
Δημοτικές
κοινότητες, εστάλησαν στα σαράντα πέντε Λύκεια του Πειραιά
και
δημοσιεύθηκαν στον τοπικό και τον αθηναϊκό τύπο.
δ) Αξιολογήθηκαν και υπεβλήθησαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής , στο
Τμήμα Ιθαγένειας της Δ/νσης Αστ. Κατάστασης Νοτίου Τομέα Πειραιώς & Νήσων ,
δικαιολογητικά για μεταβολές και εγγραφές στα Μητρώα Αρρένων , δηλαδή για προσθήκες
κυρίων ονομάτων, τόπου γέννησης , διορθώσεις επωνύμου πατρωνύμου μητρωνύμου ,
αλλαγές στοιχείων λόγω υιοθεσίας, αναγνώρισης ,διαγραφές λόγω θανάτου, εγγραφές
αδηλώτων, κτλ. και γενικά διεκπεραιώθηκαν
αιτήματα δημοσίων υπηρεσιών,
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ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ
Για το έτος 2014, εκδόθηκαν 926 εννιακόσιες είκοσι έξι άδειες γάμου και τελέστηκαν 414
τετρακόσιοι δέκα τέσσερις πολιτικοί γάμοι στο Δήμο μας, εκ των οποίων οι 99 ενενήντα εννέα
τελέστηκαν εκτός ωραρίου, με αντίτιμο ποσού εκατόν πενήντα 150 € ο κάθε γάμος.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω παροχές – εργασίες εκ μέρους του ΚΕΠ προς τους
πολίτες.
13. Υποβλήθηκαν στα ΚΕΠ περίπου 280.000 αιτήματα πολιτών τα οποία και
διεκπεραιώθηκαν πλήρως.
14. Εξυπηρετήθηκαν τηλεφωνικά και προσωπικά μεγάλος αριθμός πολιτών για την
παροχή πληροφοριών σχετικών με αρμοδιότητες Δημόσιων Υπηρεσιών και του
Δήμου Πειραιά.
15. Αποδόθηκε ΑΜΚΑ σε ικανό αριθμό πολίτων.
16. Αποδόθηκαν σε δικαιούχους ΑΜΕΑ περίπου 2.500 δελτία δωρεάν μετακίνησης με τις
αστικές συγκοινωνίες.
17. Υλοποιήθηκαν όλα τα προγράμματα των Υπουργείων που προέβλεπαν
πραγματοποίηση τους μέσω διαδικασιών των ΚΕΠ.
18. Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του προσωπικού των ΚΕΠ (σεμινάρια) μέσω της
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
19. Έγινε απογραφή στρατευσίμων κλάσης 2017 σε 900 περίπου υπόχρεους.
20. Χορηγήθηκαν ηλεκτρονικά παράβολα σε 3000 περίπου πολίτες για τις διαδικασίες
που αφορούν σε θέματα μετανάστευσης και αδειών οδήγησης.
21. Πραγματοποιήθηκαν 150 αιτήσεις πολιτών για ένταξη στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς
Εργασίας του ΟΑΕΔ.
22. Χορηγήθηκαν εισιτήρια στα πλαίσια του Προγράμματος Ελεύθερης Πρόσβασης σε
υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε 300 περίπου δικαιούχους.
23. Εξυπηρετήθηκαν 1000 περίπου δικαιούχοι Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου
Θέρμανσης
24. Γενικά τα ΚΕΠ λειτούργησαν απόλυτα ως προς τα καθήκοντα τους, τόσο σύμφωνα με
τον Ο.Ε.Υ. όσο και ειδικότερα βάσει του κανονισμού λειτουργίας των ΚΕΠ καθώς
και των οδηγιών της ΔΟΛ ΚΕΠ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑΠ
ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΕ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Γραφείο Δημοτικών Πολυϊατρείων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔ.ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
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