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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 570
3 Μαΐου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 07/ΔΤΑ/2805
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Πειραιά.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1998) «Δι−
οίκηση. Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
2) Τις διατάξεις των Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημο−
σίου».
3) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι−
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
5) Τις διατάξεις του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της
Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
6) Την με αρ. πρ. 07/ΔΤΑ/1870/2009 τελευταία τροπο−
ποιητική απόφαση μας του Ο.Ε.Υ. Πειραιά.
7) Τις υπ’ αριθμ. 554/2009, 624/2009, 707/2009 και
868/2009 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πει−
ραιά, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του
Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πειραιά.
8) Τις γνωμοδοτήσεις του υπηρεσιακού συμβουλίου
του Δήμου Πειραιά που διατυπώθηκαν στα Πρακτικά
του των Συνεδριάσεων στις 29/1/2010 και 2/3/2010, απο−
φασίζουμε:
Την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας του Δήμου Πειραιά, ο οποίος διαμορφώνεται
ως εξής:
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Άρθρο 1
Τις Υπηρεσίες του Δήμου συγκροτούν:
1. Η Υπηρεσία Δημάρχου στην οποία υπάγεται και η
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.
2. Το Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
3. Η Γενική Γραμματεία

4. Η Νομική Υπηρεσία
5. Γενικές Διευθύνσεις
Α. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπη−
ρεσιών
Β. Η Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
6. Η Δ/νση Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
7. Η Δ/νση Διοίκησης
8. Η Δ/νση Προσωπικού
9. Η Δ/νση Δημοτικής Κατάστασης
10. Η Δ/νση Δημοτικού Ληξιαρχείου
11. Η Δ/νση Οικονομικού
12. Η Δ/νση Ταμιακής Υπηρεσίας
13. Η Δ/νση Δημοτικών Προσόδων
14. Η Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών
15. Η Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών
16. Η Δ/νση Βρεφονηπιακών Σταθμών
17. Η Δ/νση Πολιτισμού
18. Η Δ/νση Βιβλιοθήκης
19.1 Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Α΄ Δημοτικού
Διαμερίσματος
19.2 Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Β΄ Δημοτικού
Διαμερίσματος
19.3 Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Γ΄ Δημοτικού
Διαμερίσματος
19.4 Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Δ΄ Δημοτικού
Διαμερίσματος
19.5 Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Ε΄ Δημοτικού
Διαμερίσματος
20. Η Δ/νση Δημοτικών Διαμερισμάτων
21. Η Δ/νση Καθαριότητας
22. Η Δ/νση Πληροφορικής
23. Η Δ/νση Οδοποιίας – Αποχέτευσης
24. Η Δ/νση Αρχιτεκτονικού και Γεν. Σχεδιασμού Πόλης
25. Η Δ/νση Πρασίνου
26. Η Δ/νση Μηχανολογικού − Ηλεκτρολογικού
27. Η Δ/νση Πολεοδομίας
28. Η Δ/νση Επιθεώρησης − Ελέγχου Έργων και Ασφά−
λειας – Υγιεινής
29. Η Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών
30. Η Δ/νση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέ−
ροντος (Κ.Υ.Ε.)
31. Η Δ/νση Προγραμματισμού
32. Η Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος
33. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
34. Η Δ/νση Οδοσάρωσης
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Άρθρο 2
Οι Υπηρεσιακές μονάδες του άρθρου 1 διαρθρώνονται
ως εξής:
1. Υπηρεσία Δημάρχου
Α. Γραμματεία Ιδιαιτέρου Γραφείου
Β. Γραφεία Αντιδημάρχων
Γ. Γραφεία Ειδικών Συμβουλών ή Ειδικών Συνεργατών
ή Επιστημονικών Συνεργατών
Δ. Γραφείο Τύπου
Ε. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας (ΠΣΕΑ)
ΣΤ. Γραφείο Συνεργείου Εθιμοτυπίας
Ζ. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
α. Τμήμα Ελέγχου
β. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πληροφορικής
2. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
3. Γενική Γραμματεία
Α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Νομική Υπηρεσία
Α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου
Β. Γραφείο Δικηγόρων
Γ. Γραμματεία
5. Α. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπη−
ρεσιών
α. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Διοικητικών − Οικονο−
μικών Υπηρεσιών
Β. Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
α. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών
6. Δ/νση Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Α. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
Β. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Αδελφοποίησεων
Γ. Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δ. Γραμματεία
7. Δ/νση Διοίκησης
Α. Τμήμα Διοικητικού
Β. Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου
Γ. Τμήμα Δημαρχιακής Επιτροπής
Δ. Τμήμα Εκλογών – Αναθεώρησης Εκλογικών Κατα−
λόγων
Ε. Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκ/σης και Γενικού Αρ−
χείου
ΣΤ. Τμήμα Νομικών Προσώπων – Επιχειρήσεων και
ΟΓΑ
Ζ. Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Η. Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας
Θ. Γραμματεία
8. Δ/νση Προσωπικού
Α. Τμήμα Μονίμου Προσωπικού
Β. Τμήμα Προσωπικού Ι.Δ.
Γ. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού
Δ. Γραφείο Φυλάκων και Καθαριστριών
Ε. Γραμματεία
9. Δ/νση Δημοτικής Κατάστασης
Α. Τμήμα Μητρώων Αρρένων
Β. Τμήμα Εγγραφών Αρχείου
Γ. Τμήμα Έκδοσης Πιστοποιητικών
Δ. Τμήμα Πολιτικών Γάμων
Ε. Γραφείο Πολιτογραφήσεων
ΣΤ. Γραμματεία
10. Δ/νση Δημοτικού Ληξιαρχείου
Α. Τμήμα Γεννήσεων
Β. Τμήμα Γάμων και Θανάτων
Γ. Γραμματεία

11. Δ/νση Οικονομικού
Α. Τμήμα Λογιστικού και Προϋπολογισμού
Β. Τμήμα Εκκαθάρισης και Εντολής Δαπανών
Γ. Τμήμα Μισθοδοσίας
Δ. Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης Διπλογραφικού
Συστήματος
Ε. Γραμματεία
12. Δ/νση Ταμιακής Υπηρεσίας
Α. Τμήμα Εισπράξεων
Β. Τμήμα Πληρωμών
Γ. Τμήμα Λογιστηρίου και Ελέγχου
Δ. Γραφείο Παρακολούθησης και Ενημέρωσης Ασφα−
λιστικών Βιβλιαρίων ΙΚΑ
Ε. Γραμματεία
13. Δ/νση Δημοτικών Προσόδων
Α. Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ
Β. Τμήμα Δημοτικής και Σχολικής Περιουσίας
Γ. Τμήμα Φόρων Τελών και Δικαιωμάτων
Δ. Τμήμα Βεβαίωσης Παράνομων Σταθμεύσεων
Ε. Γραμματεία
14. Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών
Α. Τμήμα Προμηθειών και Ανάθεσης Εργασιών
Β. Τμήμα Αποθηκών και πάσης φύσεως υλικών
(πλην Τεχνικών Υπηρεσιών)
Γ. Τμήμα Αποθηκών Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ. Τμήμα Καυσίμων – Λιπαντικών και πάσης φύσεως
ανταλλακτικών αυτοκινήτων και Μηχανημάτων Δ/νσης
Μηχανολογικού
Ε. Τμήμα Καταχώρησης Παραστατικών
ΣΤ. Γραμματεία
15. Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών
Α. Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
Β. Τμήμα Νεκροταφείου
Γ. Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής (Πολυατρείο)
Δ. Γραφείο προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύν−
σεων ατόμων ΑΜΕΑ
Ε. Γραμματεία
16. Δ/νση Βρεφονηπιακών Σταθμών
Α. Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Α΄ Διαμερίσματος
Β. Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Β΄ Διαμερίσματος
Γ. Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Γ΄ Διαμερίσματος
Δ. Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Δ΄ Διαμερίσματος
Ε. Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Ε΄ Διαμερίσματος
ΣΤ. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Ζ. Γραμματεία
17. Δ/νση Πολιτισμού
Α. Τμήμα Δημοτικών Θεάτρων και Κινηματογράφων
Β. Τμήμα Πινακοθηκών και Μουσείων
Γ. Τμήμα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης
Δ. Τμήμα Ιστορικού Αρχείου
Ε. Τμήμα Προσκτήσεων και Ιδιωτικών Συλλογών − Φω−
τογραφικό Αρχείο
ΣΤ. Τμήμα Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιμόρφωσης
Ζ. Τμήμα Αθλητισμού
H. Γραφείο Φιλαρμονικής Δήμου Πειραιά
Θ. Γραμματεία
18. Δ/νση Βιβλιοθήκης
Α. Τμήμα Επιλογής – Ταξινόμησης
Β. Τμήμα Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Γ. Τμήμα Περιφερειακών Βιβλιοθηκών
Δ. Γραμματεία
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19.1 Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Α΄ Δημοτικού
Διαμερίσματος
Α. Τμήμα Συντονισμού
Β. Τμήμα Ελέγχου Στάθμευσης και Κυκλοφορίας Οχη−
μάτων.
19.2 Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Β΄ Δημοτικού
Διαμερίσματος
Α. Τμήμα Συντονισμού
Β. Τμήμα Ελέγχου Στάθμευσης και Κυκλοφορίας Οχη−
μάτων.
19.3 Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Γ΄ Δημοτικού
Διαμερίσματος
Α. Τμήμα Συντονισμού
Β. Τμήμα Ελέγχου Στάθμευσης και Κυκλοφορίας Οχη−
μάτων.
19.4 Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Δ΄ Δημοτικού
Διαμερίσματος
Α. Τμήμα Συντονισμού
Β. Τμήμα Ελέγχου Στάθμευσης και Κυκλοφορίας Οχη−
μάτων.
19.5 Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Ε΄ Δημοτικού
Διαμερίσματος
Α. Τμήμα Συντονισμού
Β. Τμήμα Ελέγχου Στάθμευσης και Κυκλοφορίας Οχη−
μάτων.
20. Δ/νση Δημοτικών Διαμερισμάτων
Α. Τμήμα Α΄ Δημοτικού Διαμερίσματος
Β. Τμήμα Β΄ Δημοτικού Διαμερίσματος
Γ. Τμήμα Γ΄ Δημοτικού Διαμερίσματος
Δ. Τμήμα Δ΄ Δημοτικού Διαμερίσματος
Ε. Τμήμα Ε΄ Δημοτικού Διαμερίσματος
ΣΤ. Γραμματεία
21. Δ/νση Καθαριότητας
Α. Τμήμα Περισυλλογής και Μεταφοράς Απορριμμάτων
Β. Τμήμα Μελετών – Προγραμματισμού και Ανακύκλωσης
Γ. Τμήμα Κίνησης Οχημάτων Καθαριότητας
Δ. Γραφείο Αποθήκης και Συνεργείων
Ε. Γραμματεία
22. Δ/νση Πληροφορικής
Α. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Β. Τμήμα Εφαρμογών Λογισμικού
Γ. Τμήμα Εισαγωγής Στοιχείων
Δ. Γραμματεία
23. Δ/νση Οδοποιίας − Αποχέτευσης
Α. Τμήμα Οδοποιίας
Β. Τμήμα Αποχέτευσης
Γ. Τμήμα Κυκλοφορίας και Οδικής Σήμανσης
Δ. Τμήμα Βεβαίωσης Δαπανών
Ε. Τμήμα Συνεργείων Γενικών Καθηκόντων
ΣΤ. Γραφείο Ύδρευσης
Ζ. Γραμματεία
24. Δ/νση Αρχιτεκτονικού και Γεν. Σχεδιασμού Πόλης
Α. Τμήμα Αρχιτεκτονικού – Μελετών και Κατασκευών
Β. Τμήμα Μνημείων και Παραδοσιακών Κτιρίων
Γ. Τμήμα Γενικού Σχεδιασμού Πόλης και Τοπογρα−
φικού
Δ. Τμήμα Σχολικών Κτιρίων και Συνεργείων
Ε. Τμήμα Κτηματολογίου
ΣΤ. Τμήμα Μελετών Προμηθειών
Ζ. Γραμματεία

7401

25. Δ/νση Πρασίνου
Α. Τμήμα Μελετών – Σχεδιασμού και Φυτικής Παρα−
γωγής
Β. Τμήμα Παρκοτεχνίας
Γ. Γραμματεία
26. Δ/νση Μηχανολογικού − Ηλεκτρολογικού
Α. Τμήμα Μηχανολογικών Μελετών και Προγραμμα−
τισμού
Β. Τμήμα Ηλεκτρολογικού
Γ. Τμήμα Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων
− Οχημάτων
Δ. Τμήμα Συνεργείου Μηχανολογικού−Ηλεκτρολογι−
κού
Ε. Τμήμα Δημοτικής Συγκοινωνίας
Στ. Γραμματεία
27. Δ/νση Πολεοδομίας
Α. Τμήμα Οικοδομικών Αδειών
Β. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Τακτοποι−
ήσεων
Γ. Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
Δ. Γραμματεία
28. Δ/νση Επιθεώρησης − Ελέγχου Έργων και Ασφά−
λειας − Υγιεινής
Α. Τμήμα Ελέγχου και Επιθεώρησης
Β. Τμήμα Ασφάλειας −Υγιεινής
Γ. Τμήμα Στατιστικής και Συντονισμού
Δ. Γραμματεία
29. Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών
Α. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Β. Εσωτερικής Ανταπόκρισης
30. Διεύθυνση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέ−
ροντος (Κ.Υ.Ε.)
Α. Τμήμα Έκδοσης Αδειών Κ.Υ.Ε.
Β. Τμήμα Έκδοσης Αδειών Μουσικής Κ.Υ.Ε.
Γ. Τμήμα Διοικητικών Κυρώσεων Κ.Υ.Ε.
Δ. Γραμματεία
31. Διεύθυνση Προγραμματισμού
Α. Τμήμα Μελετών
Β. Τμήμα Προγραμμάτων
Γ. Διοικητικής Μέριμνας
32. Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος
Α. Τμήμα Δεικτών Ποιότητας Ζωής
Β. Τμήμα Αστικής Πανίδας
Γ. Τμήμα Μελέτης Σχεδιασμού και Υλοποίησης Περι−
βαλλοντικών Προγραμμάτων
Δ. Τμήμα Ανακύκλωσης
Ε. Γραμματεία
33. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Α. Τμήμα Διαχείρισης της Διαδικτυακής Πύλης του
Δήμου Πειραιά.
Β. Τμήμα Δημόσιας Διαβούλευσης.
Γ. Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης
Δ. Γραμματεία
34. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΣΑΡΩΣΗΣ
Α. Τμήμα Προγραμματισμού−Διοίκησης
Β. Τμήμα Οδοσάρωσης Α΄ Δημοτικού Διαμερίσματος
Γ. Τμήμα Οδοσάρωσης Β΄ Δημοτικού Διαμερίσματος
Δ. Τμήμα Οδοσάρωσης Γ΄ Δημοτικού Διαμερίσματος
Ε. Τμήμα Οδοσάρωσης Δ΄ Δημοτικού Διαμερίσματος
ΣΤ. Τμήμα Οδοσάρωσης Ε΄ Δημοτικού Διαμερίσματος
«Στη διάρθρωση κάθε Διεύθυνση του ΟΕΥ πλην των Δι−
ευθύνσεων Δημοτικής Αστυνομίας προστίθεται Γραφείο
Μηχανογραφικών Εφαρμογών και Πληροφορικής.»
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Άρθρο 3
Οι θέσεις ολόκληρου του προσωπικού του Δήμου δι−
αρθρώνονται σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες
ως εξής:
1. Προσωπικό που διέπεται από τις διατάξεις των άρ−
θρων 161 και 162 του Ν. 3584/07.
Α. Μια (1) θέση Γενικού Γραμματέα (άρθρο 161 του
Ν.3584/07).
Β. Μια (1) θέση Ιδιαιτέρου Γραμματέα (άρθρο 162 του
Ν.3584/07).
Γ. Οκτώ (8) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συ−
νεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών (άρθρο 163 του
Ν.3584/07).
Δ. Δεκαπέντε (15) θέσεις Δικηγόρων από τους οποίους
ο ένας θα προΐσταται της Νομικής Υπηρεσίας (Νομικός
Σύμβουλος), αρθ. 11 του Ν.1649/86, αρθ. 165, 166 του Ν.
3584/07.
1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Οι θέσεις των μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Πειραιά
διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
Γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
Δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
Α. Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
υπάγονται οι εξής κλάδοι:
Κλάδος Διοικητικού –
Οικονομικού
Κλάδος Δημοτικής Αστυνομίας
Κλάδος Δημοσιογράφων
Κλάδος Καθηγητών
Κλάδος Φυσικής Αγωγής
Κλάδος Εφόρων Βιβλιοθηκών
– Πινακοθηκών
Κλάδος Βιβλιοθηκονόμων
Κλάδος Μεταφραστών
– Διερμηνέων
Κλάδος Πολιτικών Μηχανικών

εκατόν πενήντα (150)
θέσεις
τριάντα (30) θέσεις
μία (1) θέση
δέκα (10) θέσεις
έξι (6) θέσεις
δεκατρείς (13) θέσεις
πέντε (5) θέσεις
δύο (2) θέσεις
εικοσιπέντε (25)
θέσεις
εικοσιπέντε (25)
θέσεις

Κλάδος Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών
Κλάδος Μηχανολόγων
Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών, Μηχανολόγων
– Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
οκτώ (8) θέσεις
Κλάδος Τοπογράφων Μηχανικών οκτώ (8) θέσεις
Κλάδος Χημικών Μηχανικών
τρεις (3) θέσεις
Κλάδος Γεωπόνων
δέκα (10) θέσεις
Κλάδος Πληροφορικής, Ειδικοτήτων:
α. Επιστήμης Υπολογιστών
δέκα (10) θέσεις
β. Μηχανικών Η/Υ
πέντε (5) θέσεις
Κλάδος Χημικών
δύο (2) θέσεις
Κλάδος Βιολόγων
μία (1) θέση
Κλάδος Γεωτεχνικών
δύο (2) θέσεις
Κλάδος Ιατρών
πέντε (5) θέσεις εκ
των οποίων οι δύο
(2) Παιδίατροι
Κλάδος Νηπιαγωγών
πέντε (5) θέσεις

Κλάδος Ιστορικών Τέχνης
Κλάδος Οικονομικού –
Λογιστικού
Κλάδος Διεκπεραίωσης
Υποθέσεων Πολιτών
Κλάδος Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης

τρεις (3) θέσεις
δύο (2) θέσεις
τέσσερις (4) θέσεις

μία (1) θέση

Β. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
υπάγονται οι εξής κλάδοι:
Κλάδος Δημοτικής Αστυνομίας τριάντα (30) θέσεις
Κλάδος Βιβλιοθηκονόμων
δέκα (10) θέσεις
Κλάδος Κοινωνικών Λειτουργών οκτώ (8) θέσεις
Κλάδος Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών
δέκα επτά (17) θέσεις
Κλάδος Τεχνολόγων
Μηχανολόγων Μηχανικών
επτά (7) θέσεις
Κλάδος Τεχνολόγων
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
πέντε (5) θέσεις
Κλάδος Τεχνολόγων
Ηλεκτρονικών
πέντε (5) θέσεις
Κλάδος Τεχνολόγων
Τοπογράφων Μηχανικών
πέντε (5) θέσεις
Κλάδος Βρεφονηπιοκόμων
δέκα πέντε (15) θέσεις
Κλάδος Φυσιοθεραπευτών
τρεις (3) θέσεις
Κλάδος Εποπτών Δημόσιας
Υγείας
τρεις (3) θέσεις
Κλάδος Τεχνολογίας Γεωπονίας τέσσερις (4) θέσεις
Κλάδος Νηπιαγωγών
είκοσι (20) θέσεις
Κλάδος Διοικητικού – Λογιστικού είκοσι (20) θέσεις
Κλάδος Διοίκησης Μονάδων
Τοπ. Αυτ/σης
πέντε (5) θέσεις
Κλάδος Διοίκησης και
Διαχείρισης Έργων
τρεις (3) θέσεις
Κλάδος Εργοθεραπευτών
τρεις (3) θέσεις
Κλάδος Πληροφορικής
επτά (7) θέσεις
Κλάδος Συντήρησης Αρχαιοτ. &
Έργων Τέχνης
δύο (2) θέσεις
Γ. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
υπάγονται οι εξής κλάδοι:
Κλάδος Διοικητικού − Λογιστικού τετρακόσιες (400)
θέσεις
Κλάδος Δημοσιογράφου
μία (1) θέση
Κλάδος Διεκπεραίωσης
Υποθέσεων Πολιτών
πέντε (5) θέσεις
Κλάδος Δημοτικής Αστυνομίας εκατόν πενήντα (150)
θέσεις
Κλάδος Βιβλιοθηκονόμων
οκτώ (8) θέσεις
Κλάδος Εποπτών Καθαριότητας είκοσι (20) θέσεις
Κλάδος Εποπτών Κήπων
δέκα πέντε (15)
θέσεις
Κλάδος Εποπτών Συνεργείων
Αποχ/σης
δύο (2) θέσεις
Κλάδος Εποπτών Αποχέτευσης μία (1) θέση
Κλάδος Εποπτών – Φυλάκων
Σχολικών Κτιρίων
εκατό (100) θέσεις

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Κλάδος Τηλεφωνητριών
Κλάδος Μηχανοστασιαρχών
Κλάδος Δομικών Έργων
Κλάδος Σχεδιαστών
Κλάδος Βοηθών Βρεφοκόμων
– Παιδοκόμων
Κλάδος Ηλεκτρολόγων
Κλάδος Μηχανοτεχνιτών
Αυτοκινήτων
Κλάδος Ηλεκτροτεχνιτών
Αυτοκινήτων
Κλάδος Χειριστών Μηχανημάτων
Έργων
Κλάδος Οδηγών

έξι (6) θέσεις
τέσσερις (4) θέσεις
δεκατέσσερις (14)
θέσεις
δέκα (10) θέσεις
εικοσιπέντε (25)
θέσεις
πενήντα (50) θέσεις
είκοσι (20) θέσεις
δώδεκα (12) θέσεις

τριάντα (30) θέσεις
εκατόν εβδομήντα
(170) θέσεις
Κλάδος Τεχνιτών Γενικά, διακόσιες εξήντα μία (261)
θέσεις οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
Ασφαλτοτεχνιτών
δώδεκα (12) θέσεις
Βαφέων Αυτοκινήτων
πέντε (5) θέσεις
Ελαιοχρωματιστών
τριάντα (30) θέσεις
Ελαστικών
δέκα (10) θέσεις
Ηλεκτροσυγκολλητών
δώδεκα (12) θέσεις
Ηλεκτροτεχνιτών
δέκα (10) θέσεις
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
πέντε (5) θέσεις
Καλουπατζήδων
έξι (6) θέσεις
Κτιστών
δώδεκα (12) θέσεις
Μαραγκών
οκτώ (8) θέσεις
Μπετατζήδων
πέντε (5) θέσεις
Ξυλοτύπων
μία (1) θέση
Ξυλουργών
δεκαπέντε (15) θέσεις
Ξυλουργών Σκηνής Θεάτρου
δύο (2) θέσεις
Πλακάδων
εικοσιπέντε (25) θέσεις
Σιδηρουργών
εικοσιπέντε (25) θέσεις
Συντηρητών Αυτοκινήτων
δεκατέσσερις (14)
θέσεις
Συντηρητών Έργων Τέχνης
τρεις (3) θέσεις
Συντηρητών Καλοριφέρ
τρεις (3) θέσεις
Σοβατζήδων
έξι (6) θέσεις
Ταπετσέρηδων
τρεις (3) θέσεις
Τζαμάδων
πέντε (5) θέσεις
Υδραυλικών
εικοσιπέντε (25) θέσεις
Χειριστών Κομπρεσέρ
δέκα (10) θέσεις
Φανοποιών Αυτοκινήτων
έξι (6) θέσεις
Ψυκτικών
τρεις (3) θέσεις
Κλάδος Μαγείρων
Βρεφονηπιακών Σταθμών
είκοσι (20) θέσεις
Κλάδος Δενδροκηπουρών
– Δενδροκόμων – Κηπουρών
ογδόντα (80) θέσεις
Κλάδος Ιεροψαλτών
δύο (2) θέσεις
Κλάδος Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
Ειδικότητες:
α. Προγραμματιστών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
δεκαπέντε (15) θέσεις
β. Χειριστών Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών
πενήντα (50) θέσεις
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Δ. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
υπάγονται οι εξής κλάδοι:
Κλάδος Κλητήρων – Θυρωρών
– Γενικών Καθηκόντων
πενήντα (50) θέσεις
Κλάδος Επιστατών
Καθαριότητας
είκοσι δύο (22) θέσεις
Κλάδος Νεωκόρων
δύο (2) θέσεις
Κλάδος Αποθηκάριων
μία (1) θέση
Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού,
Ειδικότητες
α. Βοηθοί Μαγείρων
πέντε (5) θέσεις
β. Τραπεζοκόμων
δεκαπέντε (15) θέσεις
γ. Χειριστών Ανελκυστήρων
δύο (2) θέσεις
δ. Βοηθών Τεχνιτών
πέντε (5) θέσεις
Κλάδος Προσωπικού Καθαριότητας (για εργασίες κα−
θαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, επιμέλειας
κήπων, δενδροστοιχιών και χώρων, Διεύθυνσης Μηχανο−
λογικού − Ηλεκτρολογικού και άλλες βοηθητικές εργασί−
ες), επτακόσιες εβδομήντα μία (771) θέσεις, ήτοι:
Εργατών Καθαριότητας
τετρακόσιες πενήντα
έξι (456) θέσεις
Εργατών Κήπων
εκατό (100) θέσεις
Εργατών Διευθύνσεων
Συνεργείων και Οδοποιίας
Αρχιτεκτονικού
σαράντα (40) θέσεις
Φυλάκων Δημοτικών
Καταστημάτων
εβδομήντα (70) θέσεις
Καθαριστριών Δημοτικών
Καταστημάτων
εξήντα (60) θέσεις
Εργατών Ηλεκτρολογικού
δέκα (10) θέσεις
Φυλάκων Παιδικών Χαρών
είκοσι (20) θέσεις
Ταφέων – Εκταφέων
δέκα πέντε (15) θέσεις
Ε. Κλάδοι προσωρινών θέσεων που κατέχονται από
τακτικούς υπαλλήλους.
Οι θέσεις αυτές κενούμενες με οποιοδήποτε τρόπο
καταργούνται.
Κλάδος ΠΕ Καθηγητών
τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΠΕ Νηπιαγωγών
τρεις (3) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, μία (1) θέση.
Κλάδος ΤΕ Τεχνιτών Πτυχιούχων
Ανωτέρων Τεχνικών και Επαγγελμα−
τικών Σχολών
έντεκα (11) θέσεις.
Κλάδος ΔΕ Εργοδηγών
επτά (7) θέσεις.
Κλάδος ΔΕ Τεχνιτών Ιστιοπλοΐας
μία (1) θέση
Πιστολαδόρων
μία (1) θέση
Ποδοσφαίρου
μία (1) θέση
Τεχνιτών
μία (1) θέση
Τεχνιτών Αυτοκινήτων
πέντε (5) θέσεις
Φωτορεπόρτερ
μία (1) θέση
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
Εργατών Αποθηκών
μία (1) θέση
Εργατοφυλάκων Νεκροταφείου
εννέα (9) θέσεις
Ταξιθετριών
τρεις (3) θέσεις
Καθαριστριών Δημ. Νεκροταφείου μία (1) θέση
Βοηθών Ελαστικών
μία (1) θέση
Οι θέσεις του κλάδου ΥΕ16 Εργατοφυλάκων Νεκροτα−
φείου όταν με οποιοδήποτε τρόπο κενωθούν θα καταρ−
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γούνται, αυξανόμενες αντίστοιχα οι θέσεις του κλάδου
ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας.
ΣΤ. Οι βαθμοί στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ είναι
από Δ΄ μέχρι και Α΄ ενώ στην κατηγορία ΥΕ είναι από
Ε΄ μέχρι και Β΄.
Σε κάθε Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας προβλέπο−
νται οι παρακάτω θέσεις:
− 1 θέση Διευθυντή
− 1 θέση Υποδιευθυντή
Σε κάθε Τμήμα της ιδίας Διεύθυνσης προβλέπονται
οι παρακάτω θέσεις:
− 1 θέση Τμηματάρχη Α΄
− 1 θέση Τμηματάρχη Β΄ και
− 1 θέση Επόπτη
Άρθρο 4
Α. Προσωρινές θέσεις προσωπικού που υπηρετεί στο
δήμο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
χρόνου, οι οποίες καταργούνται μόλις κενωθούν (αρθ. 5
παρ. 2 και 3 του Ν.1476/1984 και την ΔΙΠΙΔ/Φ42/11440/31−
12−86 Κοινή Υπουργική Απόφαση, που κυρώθηκε με το
αρθ. 25 του Ν.1735/1987 αρθ. 2 παρ. 5).
1. Ασφαλτοτεχνίτες
2. Δημοσιογράφοι
3. Διοικητικοί ΠΕ
4. Διοικητικοί ΔΕ
5. Επιστάτες Καθαριότητας
6. Επόπτες Καθαριότητας
7. Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
8. Εργάτες Καθαριότητας
9. Εργάτες Κήπων
10. Εργάτες Κήπων (Τεχνίτες)
11. Εργάτες Συνεργείων
12. Ηλεκτροσυγκολλητές
13. Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοκινήτων
14. Καθαρίστριες Δημοτικών
Καταστημάτων
15. Καλουπατζήδες
16. Κηπουροί
17. Κλητήρες
18. Μαραγκοί
19. Οδηγοί
20. Παθολόγοι
21. Παιδίατροι
22. Πλακάδες
23. Σχεδιάστριες
24. Τεχνίτες Ηλεκτρολογικών Εγκα−
ταστάσεων
25. Τεχνίτες Μηχανολογικού
26. Τραπεζοκόμοι
27. Τυπογράφοι (Γραφικών Τεχνών)
28. Υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων
29. Υπάλληλοι Γραφείου
30. Φύλακες Βρεφονηπιακών Σταθμών
31. Φύλακες Δημοτικών Καταστημάτων
32. Φύλακες Δημοτικού Νεκροταφείου
33. Χειριστές Η/Υ

μία (1) θέση
δύο (2) θέσεις
δύο (2) θέσεις
δέκα επτά (17)
θέσεις
μία (1) θέση
μία (1) θέση
δύο (2) θέσεις
πενήντα οκτώ
(58) θέσεις
δύο (2) θέσεις
μία (1) θέση
δύο (2) θέσεις
μία (1) θέση
μία (1) θέση
έξι (6) θέσεις
μία (1) θέση
δύο (2) θέσεις
τέσσερις (4) θέσεις
μία (1) θέση
δέκα (10) θέσεις
μία (1) θέση
δύο (2) θέσεις
δύο (2) θέσεις
μία (1) θέση
μία (1) θέση
μία (1) θέση
μία (1) θέση
μία (1) θέση
μία (1) θέση
οκτώ (8) θέσεις
τρεις (3) θέσεις
έξι (6) θέσεις
μία (1) θέση
μία (1) θέση

34. Χειριστές Μηχανημάτων Έργου μία (1) θέση
Β. Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου (αρθρ. 178, 179, 180 Ν. 3584/07).
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Ιατρός

μία (1) θέση
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α. Αρχιμουσικών
μία (1) θέση
Β. Μουσικών
πενήντα εννέα (59) θέσεων
οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
1. Φλάουτο
τέσσερις (4) θέσεις
2. Όμποε
μία (1) θέση θέση
3. Φαγκότο
μία (1) θέση θέση
4. Κλαρινέτο
δέκα τρία (13) θέσεις
5. Σαξόφωνο
τέσσερις (4) θέσεις
6. Κόρνα
έξι (6) θέσεις
7. Τρομπέτα
εννέα (9) θέσεις
8. Βαρύτονο
τέσσερις (4) θέσεις
9. Τρομπόνι
πέντε (5) θέσεις
10. Τούμπα
τέσσερις (4) θέσεις
11. Κρουστά Όργανα
επτά (7) θέσεις
12. Συνοδός Πιάνου
μία (1) θέση
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α. Μουσικών έξι (6) θέσεων οι οποίες κατανέμονται
ως εξής:
1. Κόρνα
δύο (2) θέσεις
2. Τούμπα
δύο (2) θέσεις
3. Τρομπέτα
μία (1) θέση
4. Κρουστά
μία (1) θέση
Β. 1. Δημοσιογράφος,
μία (1) θέση
2. Υπάλληλος Γραφείου μία (1) θέση
3. Σχολικοί Φύλακες
σαράντα εννέα (49) θέσεις
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εργάτες

έντεκα (11) θέσεις

Άρθρο 5
Προϊστάμενοι των Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων
του άρθρου 2 ορίζονται υπάλληλοι των κατηγοριών και
κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΑΔΟΙ
1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Α. Γραφείο Τύπου
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΣΕΑ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
ΠΕ Τοπογράφων,
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕ, ΤΕ όλων των κλάδων
Γ1. Τμήμα Ελέγχου
ΠΕ, ΤΕ όλων των κλάδων
Γ2. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πληροφορικής
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ όλων των κλάδων
ΣΤ. Γραφείο Συνεργείου ΔΕ Τεχνιτών
Εθιμοτυπίας
2. Α. Γενική Διεύθυνση Δι− ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού
οικητικών – Οικονομικών
Υπηρεσιών
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Β. Γενική Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Α. Τμήμα Δημοσίων Σχέ−
σεων

Β. Τμήμα Διεθνών Σχέσε−
ων και Αδελφοποιήσεων

Γ. Ευρωπαϊκής Ένωσης

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α. Τμήμα Διοικητικού
Β. Τμήμα Δημοτικού Συμ−
βουλίου
Γ. Τμήμα Δημαρχιακής
Επιτροπής
Δ. Τμήμα Εκλογών – Ανα−
θεώρησης Εκλογικών
Καταλόγων
Ε. Τμήμα Πρωτοκόλλου
– Διεκ/σης και Γενικού
Αρχείου
ΣΤ. Τμήμα Νομικών Προ−
σώπων – Επιχειρήσεων
και ΟΓΑ
Ζ. Τμήμα Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης
5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙ−
ΚΟΥ
Α. Τμήμα Μονίμου Προ−
σωπικού

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
Μηχανολόγων – Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών,
ΠΕ Τοπογράφων,
ΠΕ Χημικών Μηχανικών,
ΠΕ Γεωπόνων,
ΠΕ Πληροφορικής.
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΠΕ Εφόρων Βιβλιοθηκών
Πινακοθηκών,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΠΕ Εφόρων Βιβλιοθηκών
Πινακοθηκών,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΠΕ Εφόρων Βιβλιοθηκών Πι−
νακοθηκών,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΠΕ Εφόρων Βιβλιοθηκών − Πι−
νακοθηκών,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού,
ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού
και ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού.
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
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Β. Τμήμα Προσωπικού Ι.Δ. ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Γ. Τμήμα Επιθεώρησης
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
Εργασίας
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
Προσωπικού
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙ− ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Α. Τμήμα Μητρώων Αρ−
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ρένων
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Β. Τμήμα Εγγραφών Αρ− ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
χείου
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Γ. Τμήμα Έκδοσης Πιστο− ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ποιητικών
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Δ. Τμήμα Πολιτικών Γά− ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
μων
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙ− ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΚΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Α. Τμήμα Γεννήσεων
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Β. Τμήμα Γάμων και
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
Θανάτων
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Α. Τμήμα Λογιστικού και ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
Προϋπολογισμού
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Β. Τμήμα Εκκαθάρισης
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
και Εντολής Δαπανών
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Γ. Τμήμα Μισθοδοσίας
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Δ. Τμήμα Λογιστικής Πα− ΠΕ Οικονομικού −Λογιστικού,
ρακολούθησης Διπλογρα− ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
φικού Συστήματος
ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Α. Τμήμα Εισπράξεων
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Β. Τμήμα Πληρωμών
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Γ. Τμήμα Λογιστηρίου
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
και Ελέγχου
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙ− ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
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Α. Τμήμα Ανταποδοτικών ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
Τελών
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Β. Τμήμα Δημοτικής και ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
Σχολικής Περιουσίας
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Γ. Τμήμα Φόρων Τελών
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
και Δικαιωμάτων
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Δ. Τμήμα Βεβαίωσης
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
Παράνομων Σταθμεύσεων ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
11. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗ−
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Α. Τμήμα Προμηθειών
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
και Ανάθεσης Εργασιών ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
Β. Τμήμα Αποθηκών και
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
πάσης φύσεως υλικών
(πλην Τεχνικών Υπηρεσιών) ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Γ. Τμήμα Αποθηκών
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
Τεχνικών Υπηρεσιών
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
Μηχανολόγων – Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων,
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
Δ. Τμήμα Καυσίμων
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,
– Λιπαντικών και πάσης
φύσεως ανταλλακτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
αυτοκινήτων και Μηχανη− Μηχανολόγων – Ηλεκτρολό−
μάτων Δ/νσης Μηχανολο− γων Μηχανικών,
γικού – Ηλεκτρολογικού ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων,
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Ε. Τμήμα Καταχώρησης ΠΕ Οικονομικού−Λογιστικού,
Παραστατικών
ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού,
ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
12. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙ− ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Α. Τμήμα Κοινωνικών
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
Δραστηριοτήτων
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών,
ΤΕ Διοικητικού– Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Β. Τμήμα Νεκροταφείου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Γ. Γραφείο προσβασιμό− ΠΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
τητας και λοιπών Διευκο− ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
λύνσεων ατόμων ΑΜΕΑ
13. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΡΕΦΟ− ΠΕ Νηπιαγωγών,
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,
ΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΤΕ Νηπιαγωγών,
ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού

Τμήματα Βρεφονηπιακών ΠΕ Νηπιαγωγών,
Σταθμών Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, & ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΤΕ Νηπιαγωγών,
Ε΄ Διαμερίσματος
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Τμήμα Διοικητικής Υπο− ΠΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
στήριξης
ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
14. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙ−
ΠΕ Εφόρων Βιβλιοθηκών − Πι−
ΣΜΟΥ
νακοθηκών,
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΠΕ Εφόρων Βιβλιοθηκών −
Α. Τμήμα Δημοτικών
Θεάτρων και Κινηματο− Πινακοθηκών, ΠΕ Διοικητικού−
Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού
γράφων
Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Β. Τμήμα Πινακοθηκών
ΠΕ Εφόρων Βιβλιοθηκών – Πι−
και Μουσείων
νακοθηκών,
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Γ. Τμήμα Πρωτοβάθμιας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,
και Δευτεροβάθμιας Εκ− ΠΕ Εφόρων Βιβλιοθηκών − Πι−
νακοθηκών,
παίδευσης
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Δ. Τμήμα Ιστορικού Αρ−
ΠΕ Εφόρων Βιβλιοθηκών – Πι−
χείου
νακοθηκών,
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΠΕ Εφόρων Βιβλιοθηκών – Πι−
Ε. Τμήμα Προσκτήσεων
νακοθηκών,
και
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,
Ιδιωτικών Συλλογών –
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
Φωτογραφικό Αρχείο
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΣΤ. Τμήμα Καλλιτεχνικής ΠΕ Εφόρων Βιβλιοθηκών – Πι−
νακοθηκών,
Παιδείας
ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού,
Και Επιμόρφωσης
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Ζ. Τμήμα Αθλητισμού
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,
ΠΕ Εφόρων Βιβλιοθηκών − Πι−
νακοθηκών,
ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Η. Γραφείο Φιλαρμονικής ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού.
15. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕ Εφόρων Βιβλιοθηκών – Πι−
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
νακοθηκών,
ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων,
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
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Α. Τμήμα Επιλογής –
Ταξινόμησης

ΠΕ Εφόρων Βιβλιοθηκών – Πι−
νακοθηκών,
ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων
ΠΕ Διοικητικού − Λογιστικού
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων,
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΔΕ Βιβλιοθηκονόμων
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
Β. Τμήμα Κεντρικής Βιβλι− ΠΕ Εφόρων Βιβλιοθηκών – Πι−
οθήκης
νακοθηκών,
ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων
ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Βιβλιοθηκονόμων,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Γ. Τμήμα Περιφερειακών ΠΕ Εφόρων Βιβλιοθηκών – Πι−
Βιβλιοθηκών
νακοθηκών,
ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων
ΠΕ Διοικητικού – Λογιατικού,
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Βιβλιοθηκονόμων
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
16. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Διευθύνσεις Δημοτικής
ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας,
Αστυνομίας Α΄, Β’, Γ’, Δ’
ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας,
και Ε΄ Δημοτικού Διαμερί− ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας
σματος
Α. Τμήματα Συντονισμού ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας,
Διευθύνσεων Δημοτικής ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας,
Αστυνομίας Α΄, Β’, Γ’, Δ’
ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας
και Ε΄ Δημοτικού Διαμερί−
σματος
ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας,
Β. Τμήματα Ελέγχου
Στάθμευσης και Κυκλο− ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας,
φορίας Οχημάτων Διευ− ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας
θύνσεων Διευθύνσεων
Δημοτικής Αστυνομίας Α΄,
Β’, Γ’, Δ’ και Ε΄ Δημοτικού
Διαμερίσματος
17. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙ− ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, & Ε ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
Δημοτικού Διαμερίσματος ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
18. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Α. Τμήμα Περισυλλογής ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
και Μεταφοράς Απορριμ− ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
μάτων
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Β. Τμήμα Μελετών και
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
Προγραμματισμού και
ΤΕ Μηχανολόγων,
Ανακύκλωσης
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Γ. Τμήμα Κίνησης Οχη−
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
μάτων
ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

19. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟ−
ΦΟΡΙΚΗΣ
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ΠΕ Πληροφορικής,
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ Πληροφορικής
Α. Τμήμα Τεχνικής Υπο− ΠΕ Πληροφορικής,
στήριξης
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ Πληροφορικής
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών
ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ
Β. Τμήμα Εφαρμογών
ΠΕ Πληροφορικής,
Λογισμικού
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ Πληροφορικής,
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών
ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ
Γ. Τμήμα Εισαγωγής Στοι− ΠΕ Πληροφορικής,
χείων
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ Πληροφορικής
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών
ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ
20. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙ− ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΑΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών
Α. Τμήμα Οδοποιίας
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΠΕ
Αρχιτεκτόνων,
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών,
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης
Β. Τμήμα Αποχέτευσης
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών,
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης
Γ. Τμήμα Κυκλοφορίας
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
και Οδικής Σήμανσης
ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων,
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης
Δ. Τμήμα Βεβαίωσης Δα− ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
πανών
ΠΕ Τοπογράφων,
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων,
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης
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ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ
Αρχιτεκτόνων,
ΠΕ Τοπογράφων,
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων,
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης
21. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕ− ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
ΚΤΟΝΙΚΟΥ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΚΑΙ ΓΕΝ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕ Τοπογράφων,
ΠΟΛΗΣ
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων
Α. Τμήμα Αρχιτεκτονικού − ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
Μελετών και Κατασκευών ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΠΕ Τοπογράφων,
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων,
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης
Β. Τμήμα Μνημείων και
ΠΕ Αρχιτεκτόνων, ΠΕ Πο−
Παραδοσιακών Κτιρίων
λιτικών Μηχανικών, ΠΕ Το−
πογράφων, ΤΕ Τεχνολόγων
ΠολιτικώνΜηχανικών, ΤΕ
Τεχνολόγων Τοπογράφων, ΠΕ
Μηχανικών Χωροταξίας, Πο−
λεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης
Γ. Τμήμα Γενικού Σχεδια− ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
σμού Πόλης και Τοπογρα− ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
φικού
ΠΕ Τοπογράφων,
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων,
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης
Δ. Τμήμα Σχολικών Κτιρί− ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ων Και Συνεργείων
ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
ΠΕ Τοπογράφων,
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων,
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης
Ε. Τμήμα Κτηματολογίου ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΠΕ Τοπογράφων,
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων,
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης

ΣΤ. Τμήμα Μελετών Προ− ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
μηθειών
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
– Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολό−
γων Μηχανικών
22. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕ Γεωπόνων,
ΠΕ Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών
Α. Τμήμα Μελετών − Σχε− ΠΕ Γεωπόνων,
διασμού και Φυτικής Πα− ΠΕ Μηχανικών,
ραγωγής
ΤΕ Μηχανικών
Β. Τμήμα Παρκοτεχνίας
ΠΕ Γεωπόνων,
ΠΕ Μηχανικών,
ΤΕ Μηχανικών
23. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟ− ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,
ΛΟΓΙΚΟΥ − ΗΛΕΚΤΡΟΛΟ− Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων
ΓΙΚΟΥ
Μηχανικών,
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων,
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών
Α. Τμήμα Μηχανολογικών ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,
Μελετών και Προγραμμα− Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων
τισμού
Μηχανικών,
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων,
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών
Β. Τμήμα Ηλεκτρολογικού ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,
Μηχανολόγων – Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών,
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων,
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών
Γ. Τμήμα Επισκευής και
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,
Συντήρησης Μηχανημά− Μηχανολόγων – Ηλεκτρολό−
των – Οχημάτων
γων Μηχανικών,
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων,
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών
Δ. Τμήμα Συνεργείου Μη− ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,
χανολογικού − Ηλεκτρο− Μηχανολόγων – Ηλεκτρολό−
λογικού
γων Μηχανικών,
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων,
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών
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Ε. Τμήμα Δημοτικής Συ−
γκοινωνίας

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,
ΠΕ Μηχανολόγων−Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων,
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών
ΤΕ Τεχνιτών Πτυχιούχων
Ανωτέρων Τεχνικών και
Επαγγελματικών Σχολών
24. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ− ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΔΟΜΙΑΣ
ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
ΠΕ Τοπογράφων,
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών
Α. Τμήμα Οικοδομικών
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
Αδειών
ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
ΠΕ Τοπογράφων,
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών,
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης
Β. Τμήμα Πολεοδομικών ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ
Εφαρμογών και Τακτοποι− Αρχιτεκτόνων,
ΠΕ Τοπογράφων,
ήσεων
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών,
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης
Γ. Τμήμα Ελέγχου
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
Κατασκευών
ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
ΠΕ Τοπογράφων,
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών,
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης
25. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩ− ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
ΡΗΣΗΣ
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
Μηχανολόγων – Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών,
ΠΕ Τοπογράφων,
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων
Μηχανολόγων,
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών
Α. Τμήμα Ελέγχου και
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
Επιθεώρησης
ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
ΠΕ Μηχανολόγων
Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών, Μηχανολόγων –
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
ΠΕ Τοπογράφων, ΤΕ Τεχνο−
λόγων Πολιτικών Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων,
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης

Β. Τμήμα Υγιεινής και
Ασφάλειας
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ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
Μηχανολόγων – Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών,
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων,
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών,
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης
Γ. Τμήμα Στατιστικής και ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
Συντονισμού
ΠΕ Αρχιτεκτόνων, ΠΕ Μηχα−
νολόγων Μηχανικών, Ηλε−
κτρολόγων Μηχανικών, Μη−
χανολόγων – Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών,
ΠΕ Τοπογράφων,
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών,
ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων,
ΤΕ Τεχνολόγων Ηλεκτρολό−
γων Μηχανικών,
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας
και Περιφερειακής Ανάπτυξης
26. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕ− ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,
ΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Α. Τμήμα Εξυπηρέτησης ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,
Πολιτών
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Β. Τμήμα Εσωτερικής
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,
Ανταπόκρισης
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
27. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗ− ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κ.Υ.Ε.) ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Α. Τμήμα Έκδοσης Αδειών ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
Κ.Υ.Ε.
ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Β. Τμήμα Έκδοσης Αδειών ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
Μουσικής Κ.Υ.Ε.
ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Γ. Τμήμα Διοικητικών Κυ− ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ρώσεων Κ.Υ.Ε.
ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
28. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟ−
ΠΕ, ΤΕ όλων των κλάδων
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Α. Τμήμα Μελετών
ΠΕ, ΤΕ όλων των κλάδων
Β. Τμήμα Προγραμμάτων ΠΕ, ΤΕ όλων των κλάδων
Γ. Διοικητικής Μέριμνας ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
29. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕ Περιβάλλοντος,
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ Ηλεκτρολόγων − Μηχανο−
λόγων
ΤΕ Μηχανικών
Α. Τμήμα Δεικτών Ποιότη− ΠΕ Περιβάλλοντος,
τας Ζωής
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΠΕ Αρχιτεκτόνων
ΠΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανο−
λόγων,
ΤΕ Μηχανικών
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Β. Τμήμα Αστικής Πανίδας ΠΕ Περιβάλλοντος,
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
ΤΕ Μηχανικών
Γ. Τμήμα Μελέτης Σχεδια− ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Πολιτι−
κών Μηχανικών,
σμού και Υλοποίησης
ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
Περιβαλλοντικών Προ−
ΠΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών,
γραμμάτων
ΤΕ Μηχανικών
Δ. Τμήμα Ανακύκλωσης
ΠΕ Περιβάλλοντος,
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
ΠΕ Αρχιτεκτόνων
ΠΕ Ηλεκτρολόγων − Μηχανο−
λόγων,
ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών
Μηχανικών,
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού,
ΤΕ Μηχανικών
30. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕ−
ΠΕ Πληροφορικής,
ΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΤΕ Πληροφορικής
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΕ Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Α. Τμήμα Διαχείρισης της ΠΕ Πληροφορικής,
Διαδικτυακής
ΤΕ Πληροφορικής
Πύλης του Δήμου Πειραιά ΠΕ Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού
ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Β. Τμήμα Δημόσιας Δια− ΠΕ Πληροφορικής,
βούλευσης
ΤΕ Πληροφορικής
ΠΕ Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού
ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Γ. Τμήμα Σχεδιασμού και ΠΕ Πληροφορικής,
ΤΕ Πληροφορικής
Ανάπτυξης Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρ− ΠΕ Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών
ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού
νησης.
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
31. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΣΑ− ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού,
ΡΩΣΗΣ
ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Α. Τμήμα Προγραμματι− ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού,
σμού – Διοίκησης
ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Β. Τμήμα Οδοσάρωσης ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού,
Α΄ Δημοτικού
ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
Διαμερίσματος
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Γ. Τμήμα Οδοσάρωσης ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού,
Β΄ Δημοτικού Διαμερί− ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
σματος
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Δ. Τμήμα Οδοσάρωσης ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού,
Γ΄ Δημοτικού Διαμερί− ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
σματος
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Ε. Τμήμα Οδοσάρωσης ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού,
Δ΄ Δημοτικού Διαμερί− ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
σματος
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
Στ. Τμήμα Οδοσάρωσης ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού,
Ε΄ Δημοτικού Διαμερί− ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού,
σματος
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού

Οι υπηρετούντες στους προσωρινούς κλάδους ΠΕ10
Καθηγητών και ΤΕ19 Τεχνιτών Πτυχιούχων και Επαγγελ−
ματικών Σχολών, μπορούν να οριστούν προϊστάμενοι
στις Δ/νσεις και Τμήματα ανάλογα με τα τυπικά τους
προσόντα ή καθήκοντα που εκτελούν.
Για όλα τα μη αυτοτελή γραφεία που προβλέπονται
στον Οργανισμό, τον Προϊστάμενο θα ορίζει ο Προϊστά−
μενος της υπερκείμενης οργανικής μονάδας, δηλαδή ο
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης που υπάγονται (άρθρο 9
παρ. 9 του Ν.1586/86).
Στα συνεργεία των Τεχνικών Υπηρεσιών που λειτουρ−
γούν σε επίπεδο Γραφείου, προϊστάμενοι θα ορίζονται,
όπου υπάρχουν, οι έχοντες πτυχίο Εργοδηγού.
Υπάλληλοι κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ που δεν περιλαμβάνο−
νται στο παρόν άρθρο, μπορούν να κριθούν προϊστάμε−
νοι υπηρεσιών του Δήμου μας, αν το γνωστικό αντικεί−
μενο των σπουδών τους και του κλάδου που υπηρετούν
είναι συναφές της θέσης που καταλαμβάνουν και με την
προϋπόθεση ότι αυτό δεν αντιβαίνει σε διατάξεις νόμων
και σε ρητούς αποκλεισμούς του άρθρου αυτού.
Άρθρο 6
Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορι−
σμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών (αρθ. 205, αρθρ. 206
του Ν. 3584/07).
Διάφορες ειδικότητες τετρακόσιες (400) θέσεις.
Οι ειδικότητες θα προσδιορίζονται με την ανακοίνωση
πλήρωσης των θέσεων ανάλογα με τις ανάγκες της
υπηρεσίας.
Άρθρο 7
1. Τα τυπικά προσόντα διορισμού κατά κατηγορία και
κλάδο για την κάλυψη των θέσεων του ανωτέρω προσω−
πικού που απαιτούνται ορίζονται από το Π.Δ. 50/2001 και
για τα τυπικά προσόντα διορισμού ειδικών κατηγοριών
εξακολουθεί να ισχύει το Π.Δ.37α/87 όπως συμπληρώθη−
κε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 22/90 και τις εκάστοτε
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
2.Τα του διορισμού, των καθηκόντων, των περιορισμών,
του χρόνου εργασίας, της αστικής ευθύνης, των δικαι−
ωμάτων, των αδειών, των μεταβολών της υπηρεσιακής
κατάστασης, των ηθικών αμοιβών, των πειθαρχικών
αδικημάτων, των ποινών, της λύσης της υπαλληλικής
σχέσης, της Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής
Περίθαλψης και των εξόδων κηδείας των μονίμων υπαλ−
λήλων που προβλέπονται στον οργανισμό εφαρμόζονται
οι διατάξεις των Ν.3584/07, 1586/86, 1735/87, 1874/90,
2190/94, 2307/95, 2503/97, 2683/99 και οι εκάστοτε ισχύ−
ουσες νομοθετικές διατάξεις.
3. Για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού που
υπηρετεί στο Δήμο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου αορίστου Χρόνου (προσόντα, κατάσταση, μετάτα−
ξη, παραμονή στην υπηρεσία κ.λ.π.) θα έχουν εφαρμογή
οι σχετικές διατάξεις των Ν.3584/07, Ν.2084/92, Ν.2470/97
και του Π.Δ. 410/88 όπως θα ισχύουν κάθε φορά.
4. Τις θέσεις κλάδου ΔΕ Μηχανοστασιαρχών, θα μπο−
ρούν να καταλαμβάνουν και πτυχιούχοι Μηχανοτεχνίτες
Αυτοκινήτων.
Τις θέσεις ΔΕ Εποπτών Κήπων θα μπορούν να κατα−
λαμβάνουν όσοι έχουν πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας
και σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλή−
ρωση τους από τους ανωτέρω, προσόν καθορίζεται η
αντίστοιχη εμπειρία των ήδη υπηρετούντων.
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Άρθρο 8
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Α) Γενικού Γραμματέα
Με απόφαση Δημάρχου του ανατίθεται η υπογραφή
αποφάσεων, εγγράφων, μισθοδοτικών καταστάσεων
και ότι άλλο κριθεί αναγκαίο, για την εύρυθμη λει−
τουργία των Υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 88 του Ν.
3463/2006.)
Β1) Γενικού Διευθυντή Διοικητικών − Οικονομικών Υπη−
ρεσιών
Στην Γενική Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών
Υπηρεσιών υπάγονται:
Η Δ/νση Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, η Δ/νση
Διοίκησης, η Δ/νση Προσωπικού, η Δ/νση Δημοτικής
Κατάστασης, η Δ/νση Δημοτικού Ληξιαρχείου, η Δ/νση
Οικονομικού, η Δ/νση Ταμιακής Υπηρεσίας, η Δ/νση Δη−
μοτικών Προσόδων, η Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών,
η Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών, η Δ/νση Βρεφονηπιακών
Σταθμών, η Δ/νση Πολιτισμού, η Δ/νση Βιβλιοθήκης, η
Δ/νση Ειδικής Υπηρεσίας, η Δ/νση Δημοτικών Διαμερι−
σμάτων και η Δ/νση Καθαριότητας.
Έργο του Γενικού Διευθυντή Διοικητικών – Οικονομι−
κών Υπηρεσιών είναι ο προγραμματισμός των δραστηρι−
οτήτων και ο συντονισμός της λειτουργίας των μονάδων
που υπάγονται σε αυτόν, καθώς και η αξιολόγηση του
κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων τους.
Η εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της
ακολουθούμενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης του και
η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων
προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου.
Η αξιολόγηση των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων
και Τμημάτων των Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ως πειθαρχικός προϊστάμενος σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του αρθ 121 του Ν. 3584/07, ασκεί επί των υπαλλή−
λων που υπάγονται στην αρμοδιότητα αυτού, ανεξάρ−
τητα του βαθμού και του κλάδου τους, την πειθαρχική
διαδικασία όπως προβλέπεται στο αρθ. 126 και επόμενα
του Ν. 3584/07 (αρθ. 36 παρ. 16 του Ν. 2190/94).
Η άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων που του
ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του Δήμου.
Μετέχει όλων των συσκέψεων με τους Διευθυντές
του Δήμου και τους φορείς της πόλης, για την επίλυση
θεμάτων που ανακύπτουν στον τομέα της αρμοδιότητάς
του και τον συντονισμό και υλοποίηση των αποφάσεων
που λαμβάνονται.
Παρευρίσκεται σε όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτι−
κού Συμβουλίου για την παροχή στο Δ.Σ. τυχόν διευκρι−
νίσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Δέχεται τους πολίτες και δίνει σ΄ αυτούς, όσες πλη−
ροφορίες επιτρέπονται από τις κείμενες διατάξεις και
είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται στη θέση του κατά
τις ώρες υποδοχές του κοινού από το Δήμαρχο, για
την επίλυση των μεταξύ αυτών και των υπηρεσιών του
Δήμου τυχόν διαφορών.
Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών – Οικονομικών Υπη−
ρεσιών προσυπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα που
υπογράφονται από τα υπερκείμενα αυτού όργανα.
Β2) Γενικού Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών
Στην Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών υπάγο−
νται:
Η Δ/νση Πληροφορικής, η Δ/νση Οδοποιίας – Αποχέ−
τευσης, η Δ/νση Αρχιτεκτονικού και Γεν. Σχεδιασμού
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πόλης, η Δ/νση Πρασίνου – Περιβάλλοντος, η Δ/νση
Μηχανολογικού − Ηλεκτρολογικού, η Δ/νση Πολεοδο−
μίας και η Δ/νση Επιθεώρησης – Ελέγχου Έργων και
Ασφάλειας – Υγιεινής
Έργο του Γενικού Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών είναι
ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων και ο συντο−
νισμός της λειτουργίας των μονάδων που υπάγονται σε
αυτόν, καθώς και η αξιολόγηση του κόστους και της
ποιότητας των αποτελεσμάτων τους.
Η εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της
ακολουθούμενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης του και
η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων
προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου.
Η αξιολόγηση των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και
Τμημάτων των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ως πειθαρχικός προϊστάμενος σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του αρθ 121 του Ν. 3584/07, ασκεί επί των υπαλλή−
λων που υπάγονται στην αρμοδιότητα αυτού, ανεξάρ−
τητα του βαθμού και του κλάδου τους, την πειθαρχική
διαδικασία όπως προβλέπεται στο αρθ. 126 και επόμενα
του Ν. 3584/07 (αρθ. 36 παρ. 16 του Ν. 2190/94).
Η άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων που του
ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του Δήμου.
Μετέχει όλων των συσκέψεων με τους Διευθυντές
του Δήμου και τους φορείς της πόλης, για την επίλυση
θεμάτων που ανακύπτουν στον τομέα της αρμοδιότητάς
του και τον συντονισμό και υλοποίηση των αποφάσεων
που λαμβάνονται.
Παρευρίσκεται σε όλες τις συνεδριάσεις του Δημοτι−
κού Συμβουλίου για την παροχή στο Δ.Σ. τυχόν διευκρι−
νίσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Δέχεται τους πολίτες και δίνει σ΄ αυτούς, όσες πλη−
ροφορίες επιτρέπονται από τις κείμενες διατάξεις και
είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται στη θέση του κατά
τις ώρες υποδοχές του κοινού από το Δήμαρχο, για
την επίλυση των μεταξύ αυτών και των υπηρεσιών του
Δήμου τυχόν διαφορών.
Ο Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών προσυπο−
γράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα που υπογράφονται
από τα υπερκείμενα αυτού όργανα
Γ) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων
Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων προΐσταται των
Τμημάτων και Γραφείων που υπάγονται στην αρμοδι−
ότητά τους.
Παρακολουθούν, εποπτεύουν και ελέγχουν την πα−
ρουσία, την πειθαρχία, την υπηρεσιακή απόδοση και
επίδοση όλων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης τους,
την τήρηση των Νόμων, Διαταγμάτων, αποφάσεων κ.λ.π.
που αφορούν το Δήμο και καθοδηγούν αυτούς κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
Ως πειθαρχικοί προϊστάμενοι σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του αρθ.121 του Ν. 3584/07 ασκούν επί των υπαλλή−
λων που υπηρετούν στην Διεύθυνση που προΐστανται,
ανεξάρτητα του βαθμού και του κλάδου τους, την πει−
θαρχική δικαιοδοσία όπως προβλέπεται στο αρθ. 126 και
επόμενα του Ν. 3584/07 (αρθ. 36 παρ. 16 Ν. 2190/94).
Ενημερώνονται για όλη την εισερχόμενη και εξερ−
χόμενη αλληλογραφία που αφορά την Διεύθυνση που
προΐσταται, χαρακτηρίζουν και κατανέμουν αυτή σύμ−
φωνα με τις αρμοδιότητες των Τμημάτων ή Γραφεί−
ων που υπάγονται στην Διεύθυνση τους και δίνουν τις
αναγκαίες οδηγίες στους Προϊσταμένους των για τις
ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
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Υπογράφουν αποφάσεις ύστερα από εξουσιοδότηση
του Δημάρχου και τα υπηρεσιακά έγγραφα που απευ−
θύνονται προς άλλες Διευθύνσεις του Δήμου. Θεωρούν
όλα τα έγγραφα με την μονογραφή τους και υποβάλ−
λουν όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από τα Τμήμα−
τα και τα Γραφεία της Διεύθυνσής τους για έγκριση και
υπογραφή από το Γενικό Διευθυντή, Γενικό Γραμματέα
και το Δήμαρχο ή τους νομίμους αναπληρωτές τους,
καθιστάμενοι έτσι συνυπεύθυνοι για την νομιμότητα
της ενέργειας.
Θεωρούν τη βεβαίωση της εργασίας μονίμου και με
σχέση Ι.Δ. προσωπικού που υπηρετεί στην Διεύθυνσή
τους.
Εισηγούνται τα θέματα της αρμοδιότητας τους στον
Δήμαρχο και το Γενικό Γραμματέα, υπογράφοντας τις
σχετικές εισηγήσεις.
Παρίστανται, εφ΄ όσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επι−
βάλλουν, στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων
του Δήμου και αναπτύσσουν τις απόψεις τους πάνω
στα διάφορα υπηρεσιακά θέματα.
Συντάσσουν τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης για
τους υπαγόμενους σ΄ αυτούς Προϊσταμένους Τμημάτων
και Γραφείων που διατυπώνουν τη γνώμη τους σε δεύ−
τερο βαθμό στις υπηρεσιακές εκθέσεις των υπολοίπων
υπαλλήλων, οι οποίες συντάσσονται από τους Προϊστα−
μένους των παραπάνω Υπηρεσιακών μονάδων.
Θεωρούν τα τηρούμενα βιβλία (Λογιστικά – Διαχειρι−
στικά κ.λ.π. πλην του Δημοτολογίου, τα οποία θεωρού−
νται από την Περιφέρεια)των Τμημάτων και Γραφείων
που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.
Παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου, όταν είναι γραμμένα θέματα, στην ημε−
ρήσια διάταξη που αφορούν τα Τμήματά τους, για την
παροχή στο Δ.Σ. τυχόν διευκρινίσεων.
Δέχονται τους πολίτες και δίνουν σ΄ αυτούς όσες
πληροφορίες επιτρέπονται από τις κείμενες διατάξεις
και είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στη θέση τους
κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού, από το Δήμαρχο
για την επίλυση των μεταξύ αυτών και των Υπηρεσιών
της Διεύθυνσής τους τυχόν διαφορών.
Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Δ/νσης Δημοτικής Αστυ−
νομίας.
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας:
− Είναι υπεύθυνος για την σύννομη εύρυθμη και απο−
τελεσματική διαχείριση των
Διαδικασιών που έχουν σχέση με τη λειτουργία της
Δημοτικής Αστυνομίας.
− Είναι υπεύθυνος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
όπως προβλέπονται από
τις σχετικές διατάξεις.
− Παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρμογή των προ−
γραμμάτων δράσης, θέτει
στόχους για την υλοποίησή τους.
− Αναφέρει στο Δήμαρχο για τα προβλήματα που
επικρατούν στην περιοχή
δικαιοδοσίας της Δημοτικής Αστυνομίας.
− Καθορίζει το προσωπικό που θα απασχολείται σε
βάρδιες και κατά τις αργίες
με κατάλληλη εναλλαγή του.
− Φροντίζει για την άσκηση των αρμοδιοτήτων με
κατάλληλο συντονισμό και
εποπτεία των τμημάτων.
− Προγραμματίζει, διευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και
ελέγχει το έργο του Προσωπικού.

− Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των μεθόδων
και διαδικασιών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
− Μεριμνά και μορφώνει ασφαλή γνώμη για την επαγ−
γελματική επάρκεια, τα
προσόντα και την ικανότητα του προσωπικού, ως προς
την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων του.
− Φροντίζει για την διατήρηση σχέσεων καλής επικοι−
νωνίας, συνεργασίας και
αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ του προσωπικού.
− Δίνει κατευθύνσεις και οδηγίες αναφορικά με την
αποστολή και τη δράση της
υπηρεσίας.
− Σε περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων ή συμβάντων
που ανάγονται στην
αρμοδιότητα της υπηρεσίας, επιλαμβάνεται προσω−
πικά για την αντιμετώπιση
της κατάστασης και συντονίζει όλες τις σχετικές με
το ζήτημα αυτό ενέργειες.
− Παραλαμβάνει την εισερχόμενη αλληλογραφία, επι−
σημαίνει τα ιδιαίτερης
σημασίας και επείγουσας φύσης έγγραφα, δίδει οδη−
γίες στα αρμόδια τμήματα
και ελέγχει για την έγκαιρη διεκπεραίωσή τους.
− Συνεργάζεται αρμονικά με τις αρμόδιες κατά περί−
πτωση διοικητικές, δικαστικές
και αστυνομικές αρχές.
Δ) Προϊσταμένων Τμημάτων και Γραφείων
Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων και Γραφείων είναι
υπεύθυνοι για την ακριβή τήρηση, εφαρμογή και εκτέλε−
ση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που ανατίθενται
στις Υπηρεσίες που προίσταται. Φροντίζουν για την
εφαρμογή των Νόμων και Διαταγμάτων, καθώς και των
αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχια−
κής Επιτροπής, όπως και των εγκυκλίων του Δημάρχου
και κάθε άλλης Αρχής που τους κοινοποιούνται.
Ενημερώνουν τους υπ΄ αυτούς υπαλλήλους για κάθε
εγκύκλιο ή ειδική διαταγή ή διάταξη Νόμου που αφορά
την υπηρεσία τους και δίνουν σ΄ αυτούς τις αναγκαίες
επεξηγηματικές οδηγίες για την εκτέλεσή τους, ευθύ−
νονται δε για τη έγκαιρη και ακριβή εκτέλεση κάθε
εργασίας του Τμήματος ή Γραφείο τους και την καλή
γενικά λειτουργία της Υπηρεσίας τους και την απόδοση
και επίδοση των υπαλλήλων.
Κατανέμουν την εργασία τους στους υπαλλήλους και
καθοδηγούν αυτούς, ελέγχουν την τακτική παρουσία,
εργατικότητα και πειθαρχία τους και ειδοποιούν κάθε
πρωί το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού
για τους απόντες ή καθυστερημένους ή αποχωρήσαντες
πριν από την κανονική ώρα, ενημερώνοντας συγχρόνως
και το Διευθυντή τους.
Εκτελούν τις εντολές των Διευθυντών, εισηγούνται
σ΄ αυτούς τις υποθέσεις της αρμοδιότητας τους, υπο−
βάλλουν δε σ΄ αυτούς τις υπηρεσιακές εκθέσεις και
σημειώματα για την πορεία των εργασιών του Τμήμα−
τος ή Γραφείου τους καθώς και των υποθέσεων που
εκκρεμούν.
Συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των υπηρετού−
ντων υπαλλήλων, τις οποίες στη συνέχεια υποβάλλουν
στους Διευθυντές για την περαιτέρω κρίση.
Προσυπογράφουν την αλληλογραφία της Υπηρεσίας
τους συντάσσοντας προσωπικά τα σημαντικότερα έγ−
γραφα και καθίστανται υπεύθυνοι για την νομιμότητα
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της ενέργειας και την ακρίβεια των αναφερομένων σ΄
αυτά πραγματικών περιστατικών. Καταρτίζουν τον ετή−
σιο προϋπολογισμό του Τμήματος ή Γραφείου και γενικά
επιλαμβάνονται του χειρισμού και της διεκπεραίωσης
των σπουδαιότερων υπηρεσιακών θεμάτων.
Δέχονται το κοινό και δίνουν τις πληροφορίες που
επιτρέπονται από τις σχετικές διατάξεις, οφείλουν δε
να βρίσκονται στις θέσεις τους κατά τις ώρες υποδοχής
του κοινού.
Βεβαιώνουν την εργασία του μονίμου και με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού που υπηρετεί
στην Υπηρεσία που προίσταται, με την υπογραφή τους
στις σχετικές μισθοδοτικές καταστάσεις που συντάσ−
σονται από το αρμόδιο Τμήμα.
Στα Τμήματα και Γραφεία εκτός από τα βιβλία που
προβλέπονται από ειδικούς Νόμους, τηρούνται βασικά
και τα παρακάτω βιβλία, έντυπα, έγγραφα και φάκε−
λοι:
1. Φάκελος εισερχομένων και εξερχόμενων εγγρά−
φων.
2. Αρχείο Τμήματος ή Γραφείου.
3. Βιβλίο διεκπεραίωσης αλληλογραφίας.
4. Βιβλίο παραλαβής υλικών από την Αποθήκη.
5. Φάκελος επίπλων και σκευών του Τμήματος ή Γρα−
φείου.
6. Φάκελοι αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Δη−
μαρχιακής Επιτροπής, Δημάρχου, Νομάρχου, Υπουργών
μετά των εγκυκλίων και λοιπών στοιχείων.
Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Τμημάτων Δημοτικής
Αστυνομίας.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας:
− Eίναι υπεύθυνος έναντι του Προϊσταμένου της Δ/
νσης για την αποτελεσματική
εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του τμήματος που
προΐσταται.
− Λαμβάνει γνώση όλης της αλληλογραφίας που αφο−
ρά το Τμήμα τους και είναι
υπεύθυνος για την ταχεία διεκπεραίωσή της.
− Φροντίζει για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που
ανήκει στο τμήμα του.
Ε. Λοιπού Προσωπικού
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσιακής μο−
νάδας που είναι τοποθετημένοι, οι υπάλληλοι, ανεξάρτη−
τα από την εργασιακή τους σχέση, γενικά εκτελούν την
εργασία που τους έχει ανατεθεί με προσοχή, επιμέλεια
και ευσυνειδησία, κάτω από τις οδηγίες και κατευθύν−
σεις των Προϊσταμένων τους, σύμφωνα με τους νόμους,
κανονισμούς και οδηγίες των Προϊσταμένων Αρχών.
Ειδικότερα εκείνοι που χειρίζονται ή χρησιμοποιούν
μηχανήματα ή οχήματα, εργαλεία, διάφορες συσκευές
κ.λ.π., είναι υπεύθυνοι για κάθε αδικαιολόγητη απώλεια,
φθορά ή καταστροφή, κυρίως όταν αυτή οφείλεται σε
αμέλεια ή κακή χρήση.
Οι συντάκτες των έγγραφων, αποφάσεων, μελετών
και αλληλογραφίας γενικά μονογράφουν αυτά και είναι
μοναδικοί υπεύθυνοι για την ακρίβεια των πραγματικών
περιστατικών και στοιχείων που αναγράφονται σ΄ αυτά
και προκύπτουν από τα τηρούμενα στην Υπηρεσία βι−
βλία και άλλα παραστατικά.
Αναφέρουν στον άμεσο Προϊστάμενο τους προφορι−
κά ή γραπτά για τις υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν
μπορούν να επιλυθούν γρήγορα ή μέσα στις προθεσμίες
που έχουν ταχθεί.
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Άρθρο 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Α. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Διεξάγει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου
και τηρεί το αρχείο αυτής.
Τηρεί ιδιαίτερο πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερ−
χόμενων εγγράφων, τα οποία διεκπεραιώνει στις αρ−
μόδιες υπηρεσίες.
Προγραμματίζει τις ημέρες και ώρες που ο Δήμαρχος
θα δέχεται Επιτροπές, Συλλόγους, Δημότες και Υπηρε−
σιακούς παράγοντες του Δήμου.
Τηρεί βιβλία συνεντεύξεων και συνεδριάσεων των Επι−
τροπών και Συμβουλίων στα οποία μετέχει ο Δήμαρχος
και τα ενημερώνει με τα θέματα που συζητούνται.
Τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του Δη−
μάρχου εντός και εκτός του Δήμου.
Παραλαμβάνει από τους Υπηρεσιακούς παράγοντες
τους φακέλους των εγγράφων που πρέπει να υπογρα−
φούν από τον Δήμαρχο.
Β. ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
Οι Αντιδήμαρχοι ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου και
ασκούν καθήκοντα που τους μεταβιβάζει ο Δήμαρχος.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τις αρμοδιότη−
τες του απόντα Αντιδημάρχου ασκεί ο Δήμαρχος.
Τα Γραφεία Αντιδημάρχων διεξάγουν κάθε υπηρεσία
που τους αναθέτουν οι Αντιδήμαρχοι μέσα στα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων τους.
Καθορίζουν τις ημέρες και ώρες που οι Αντιδήμαρχοι
δέχονται Επιτροπές, πολίτες και υπηρεσιακούς παρά−
γοντες του Δήμου. Διεκπεραιώνουν κάθε άλλη υπόθεση
την οποία αναθέτει σ΄ αυτούς ο Δήμαρχος.
Γ. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Οι ειδικοί σύμβουλοι ή οι ειδικοί συνεργάτες ή οι επι−
στημονικοί συνεργάτες ασκούν καθήκοντα επιτελικά και
δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε
μορφής.
Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμέ−
νες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο
τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχουν
ορισθεί να εξυπηρετήσουν.
Παίρνουν απευθείας εντολές από τον Δήμαρχο και
συνεργάζονται με οποιοδήποτε τρόπο με το προσωπι−
κό του Δήμου σε όλη του την ιεραρχία, τους νομικούς
συμβούλους και άλλους παράγοντες.
Έχουν δικαίωμα να ζητούν προφορικά ή γραπτά, στοι−
χεία που θα είναι αναγκαία, κατά την γνώμη τους για
την εκτέλεση των εντολών του Δημάρχου.
Οι ως άνω, υπάγονται ειδικά και αποκλειστικά στην
υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, στον οποίο εί−
ναι υποχρεωμένοι να δίνουν λόγο σε κάθε περίπτωση.
Η πρόσληψη τους ενεργείται και ολοκληρώνεται με
την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμ−
βασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07
καθώς και άλλων σχετικών διατάξεων.
Δ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερώνει τους δημότες και γενικά το κοινό για την
δραστηριότητα της Δημοτικής Αρχής και το επιτελού−
μενο έργο της.
Οργανώνει συνεντεύξεις τύπου και φροντίζει για τη
γενικότερη εξυπηρέτηση της παροχής πληροφοριών
που αφορούν το Δήμο.
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Συντάσσει και εκδίδει ενημερωτικά έντυπα όλων των
δραστηριοτήτων του Δήμου, Κεντρικής Υπηρεσίας και
Διαμερισμάτων και παρακολουθεί τον ημερήσιο τύπο.
Απαντά γραπτά σε συνεννόηση με το Δήμαρχο, όπου
χρειάζεται στα σχόλια των εφημερίδων, περιοδικών και
Ηλεκτρονικού Τύπου, που αφορούν την Δημοτική Αρχή
και γενικά στο Δήμο.
Φροντίζει για την δημοσίευση των διακηρύξεων και
των ανακοινώσεων των υπηρεσιών του Δήμου.
Συνεργάζεται με τον Τοπικό Τύπο για τοπικά θέμα−
τα.
Παραλαμβάνει τον Ημερήσιο και Περιοδικό Τύπο κα−
θώς και όλα τα έντυπα που αποστέλλονται στον Δήμο
και επιμελείται της καθημερινής αποδελτίωσής τους.
Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Π.Σ.Ε.Α.)
Τηρεί την αλληλογραφία με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες
της Νομαρχίας Πειραιά και της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Θέτει σε ετοιμότητα το ανθρώπινο δυναμικό καθώς
και τα μηχανικά μέσα που διατίθενται για την αντιμε−
τώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών εφόσον
συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων του.
Εφαρμόζει τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής
Προστασίας κατά το σκέλος που τα Περιφερειακά
Προγράμματα, μέτρα και δράσεις έχουν Τοπικό χαρα−
κτήρα.
Διατυπώνει εισηγήσεις για το Σχεδιασμό πολιτικής
Προστασίας του Δήμου προς τον Γενικό Γραμματέα
της Περιφερείας σε σχέση με προγράμματα, μέτρα και
δράσεις ώστε να ληφθούν υπ΄ όψη στον Ετήσιο Σχεδι−
ασμό Πολιτικής Προστασίας.
Προβαίνει στο σχεδιασμό ανά κατηγορία κινδύνων και
λαμβάνει προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης τους (σει−
σμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καύσωνας, χιονοπτώσεις,
ατμοσφαιρική ρύπανση κ.λ.π.)
Αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου (γνώσεις,
εμπειρία, υπηρεσίες) διατηρώντας αρχείο υπαλλήλων
που εμπλέκονται σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.
Αξιοποιεί τα μηχανικά μέσα του Δήμου (αυτοκίνητα,
φορτηγά, μηχανήματα κλπ) διατηρώντας μητρώο συ−
ντήρησης οχημάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες, ώστε να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την κα−
ταλληλότητα και την καλή λειτουργία.
Τηρεί Μητρώο Εθελοντικών Ομάδων ανά Διαμέρι−
σμα.
Εκπαιδεύει το διαθέσιμο προσωπικό του Δήμου σε
θέματα αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.
Ενημερώνει τους πολίτες για την λήψη προληπτικών
μέτρων.
Σε συνεργασία με τους Προέδρους των Δημοτικών
Διαμερισμάτων και την Ν.Ε.Λ.Ε συγκροτεί Επιτροπές
Πολιτών με βάση την διοικητική διαίρεση σε συνοικίες
για την σωστή εκπαίδευση και ενημέρωση τους, για τι
θα κάνουν πριν και κατά την διάρκεια της έκτακτης
ανάγκης και μετά από αυτήν.
Ενημερώνει του Προέδρους των Δημοτικών Διαμερι−
σμάτων και των Σχολικών Επιτροπών περιοχής ευθύνης
του Δήμου σε θέματα εκτάκτων αναγκών.
Συμμετέχει δια των εντεταλμένων υπαλλήλων στις
ασκήσεις πολιτικής προστασίας που τελούνται από την
Νομαρχία Πειραιά και προβαίνει σε κάθε ενέργεια ή
βοήθεια που ήθελε ζητηθεί.

ΣΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ
Φροντίζει για την κατασκευή εξεδρών, μεταφορών
καθισμάτων, τοποθέτηση σημαιών κ.λ.π., κατά την διορ−
γάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων του δήμου, ύστερα
από υπόδειξη της Δ/νσης Δημοσίων και Διεθνών Σχέσε−
ων και με εντολή του γραφείου Δημάρχου.
Μεριμνά για την προμήθεια των απαιτούμενων εργα−
λείων και υλικών και αποστέλλει στις αρμόδιες οικονο−
μικές υπηρεσίες τα απαραίτητα παραστατικά στοιχεία
για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.
Οι πιο πάνω αρμοδιότητες αφαιρούνται από το Τμήμα
Συνεργείων Γενικών Αναγκών της Δ/νσης Οδοποιίας.
Ζ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει ως αποστο−
λή την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία των
υπηρεσιών του Δήμου, την εξάλειψη φαινομένων κα−
κοδιοίκησης και γραφειοκρατίας και την αποδοτική
και ταχεία ανταπόκριση των υπηρεσιών στα αιτήματα
των πολιτών. Σκοπός της Διεύθυνσης είναι η υποβοή−
θηση των οργάνων του Δήμου με την παροχή προς το
Δήμαρχο αναλύσεων, προτάσεων και συμβουλών για
όλα τα ζητήματα και τις δραστηριότητες της. Για το
λόγο αυτό διενεργεί, μετά από πρόταση του Δήμαρχου,
δειγματοληπτικούς και άλλους ελέγχους ή έρευνες και
προβαίνει σε διαπιστώσεις και προτάσεις.
Ειδικότητα όσον αφορά στα συγχρηματοδοτούμενα
έργα η Διεύθυνση έχει και την αρμοδιότητα:
Της ανάπτυξης και αναθεώρησης του εγχειριδίου εσω−
τερικού ελέγχου σύμφωνα με τους ισχύοντες στόχους
και πολιτικές
Την κατάρτιση προγραμματισμού επιθεωρήσεων εσω−
τερικού ελέγχου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από
το εγχειρίδιο διαδικασίες
Την υλοποίηση προγράμματος επιθεωρήσεων εσω−
τερικού ελέγχου
Την καταγραφή και παρακολούθηση των αποτελε−
σμάτων – πορισμάτων επιθεωρήσεων εσωτερικού ελέγ−
χου
Τον έλεγχο της εναρμόνισης των Υπηρεσιών του Δή−
μου με την κείμενη νομοθεσία, αναφορικά με συγχρη−
ματοδοτούμενα έργα
Την διαμόρφωση προτάσεων για ανάληψη διορθωτι−
κών προληπτικών ενεργειών επί τη βάσει των αποτε−
λεσμάτων των ελέγχων και των διατυπωμένων στόχων
του συστήματος υλοποίησης έργων του Δήμου
Την διαμόρφωση έκθεσης σε ετήσια βάση ή και συ−
χνότερα, αν κρίνεται απαραίτητο, η οποία θα αξιολογεί
την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συστή−
ματος υλοποίησης έργων από το Δήμο και η υποβολή
της στον Δήμαρχο
Την ασφαλή τήρηση αρχείων και η προστασία της
πρόσβασης σε αυτά από μη εξουσιοδοτημένα όργανα/
φυσικά πρόσωπα
Την αποδοχή επιτόπιων ελέγχων από τα αρμόδια ελε−
γκτικά όργανα και η παροχή εγγράφων, δικαιολογητι−
κών και στοιχείων πράξεων σε εθνικούς ή κοινοτικούς
ελεγκτικούς μηχανισμούς.
α. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ειδικότερα στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου
ανήκουν:
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος όλων των υπηρε−
σιών και των δραστηριοτήτων του Δήμου προκειμένου
να διαπιστωθεί ο τρόπος λειτουργίας, και η ταχύτητα
ανταπόκρισης στα αιτήματα των πολιτών.
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Ο έλεγχος της νομιμότητας της λειτουργίας όλων
των υπηρεσιών του Δήμου.
Η υποβολή προτάσεων προς τον Δήμαρχο για τον
εκσυγχρονισμό και την αποδοτικότερη οργάνωση των
υπηρεσιών.
Ο έλεγχος για την ορθή διαχείριση των οικονομικών
κάθε υπηρεσίας.
Η διενέργεια προληπτικού ελέγχου σκοπιμότητας για
οποιαδήποτε δραστηριότητα του Δήμου, εφόσον αυτό
ζητηθεί από τον Δήμαρχο, η υποβολή προτάσεων για
την σκοπιμότητα της πραγματοποίησης συγκεκριμένης
δραστηριότητας του Δήμου, καθώς και τις προοπτικές
και τους πιθανούς κινδύνους από την εφαρμογή της.
Ο έλεγχος για την τήρηση των αποφάσεων των Δη−
μαρχιακών Οργάνων και των εγκυκλίων καθώς και ο
έλεγχος της ορθής εφαρμογής του Οργανισμού Εσω−
τερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Δήμου.
β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟ−
ΡΙΚΗΣ
Στις αρμοδιότητες του Τμήματος αυτού ανήκει:
Η τήρηση πρωτοκόλλου και η ταξινόμηση του αρχείου
της υπηρεσίας.
Η διεκπεραίωση και διακίνηση της αλληλογραφίας και
η τήρηση του αρχείου της.
Η τήρηση εμπιστευτικού πρωτοκόλλου της Διεύθυν−
σης.
Ο έλεγχος των, πάσης φύσεως, αδειών των υπαλλή−
λων της.
Η τήρηση δελτίου παρουσίας των υπαλλήλων της.
Θέματα πληροφορικής, υλικού και λογισμικού, που
απασχολούν την υπηρεσία.
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Διεξάγει κάθε υπηρεσία που αναθέτει σ΄ αυτό ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία δεν
υπάγεται στην αρμοδιότητα των άλλων Υπηρεσιών του
Δήμου.
Ενεργεί την προσωπική αλληλογραφία του Προέ−
δρου.
Συντάσσει τις καταστάσεις καταβολής αποζημίωσης
των Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις
συνεδριάσεις του Σώματος, καθώς και τις ετήσιες όμοι−
ες, μαζί με τα εκκαθαριστικά σημειώματα που υποβάλ−
λονται στην Εφορία.
Καθορίζει τις ημέρες και ώρες που ο Πρόεδρος δέ−
χεται Επιτροπές, πολίτες και τους υπηρεσιακούς πα−
ράγοντες του Δήμου.
Ο Πρόεδρος συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του Δή−
μου για θέματα που εισηγούνται στο Συμβούλιο για
συζήτηση και λήψη απόφασης.
3. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διεξάγει την προσωπική αλληλογραφία του Γενικού
Γραμματέα και τηρεί αρχείο αυτής.
Τηρεί ιδιαίτερο πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερ−
χόμενων εγγράφων, τα οποία διεκπεραιώνει στις αρ−
μόδιες υπηρεσίες.
Προγραμματίζει τις ημέρες και ώρες που ο Γενικός
Γραμματέας θα δέχεται Επιτροπές, Συλλόγους, Δημότες
και Υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου.
Τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του Γενι−
κού Γραμματέα εντός και εκτός του Δήμου.
Παραλαμβάνει από τους Υπηρεσιακούς παράγοντες
τους φακέλους των εγγράφων που πρέπει να υπογρα−
φούν από τον Γενικό Γραμματέα.
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4. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Ο Νομικός Σύμβουλος προίσταται της Νομικής Υπη−
ρεσίας, παρέχει προς τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κάθε ζητού−
μενη γνώμη και συμβουλή για τα νομικά θέματα που
ανακύπτουν και συντονίζει και εποπτεύει τις εργασίες
της Νομικής Υπηρεσίας και παρευρίσκεται στις συνεδρι−
άσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής
Επιτροπής..
Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που αφορά το Δήμο και τα
παρ΄ αυτού ιδρύματα και Νομικά Πρόσωπα και τα οποία
χρειάζονται νομική επεξεργασία και κατοχύρωση. Επε−
ξεργάζεται και καταρτίζει όλες τις συμβάσεις, διακηρύ−
ξεις και συμβόλαια του Δήμου, των Νομικών Προσώπων
και Ιδρυμάτων του. Ελέγχει τους τίτλους ιδιοκτησίας
των αγοραζομένων, μισθωμένων, μεταβιβαζόμενων κ.λ.π.
περιουσιακών στοιχείων και νομιμοποιεί τους ιδιοκτήτες
ακινήτου περιουσίας οι οποίοι συμβάλλονται με τον
Δήμο και τα Ιδρύματα ή Νομικά Πρόσωπα αυτού.
Παρακολουθεί και διεξάγει όλες τις δικαστικές υποθέ−
σεις που αφορούν τις υπηρεσίες του Δήμου, τα νομικά
πρόσωπα αυτού, καθώς και τα ιδρύματα του και τους
παρέχει πλήρη νομική προστασία. Παρίσταται ενώπιον
όλων των Δικαστηρίων και Διοικητικών Αρχών προς
υπεράσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του Δή−
μου και των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων αυτού.
Οι δικηγόροι υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπη−
ρεσίες τους σε κάθε αντικείμενο της Νομικής Υπηρε−
σίας.
Οι δικηγόροι του Δήμου παρέχουν χωρίς ιδιαίτερη
αμοιβή τις νομικές τους υπηρεσίες στα πιο πάνω Νομικά
πρόσωπα και Ιδρύματα του Δήμου.
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Φροντίζει για την παραλαβή, πρωτοκόλληση, συσχέ−
τιση και διεκπεραίωση των εισερχομένων και εξερχό−
μενων εγγράφων.
Τηρεί βιβλία πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας.
Φυλάσσει τα δικόγραφα σε φακέλους δικογραφιών
και τηρεί αρχείο δικογραφιών.
Δακτυλογραφεί τα δικόγραφα και γενικά την αλλη−
λογραφία της Νομικής Υπηρεσίας.
Συσχετίζει μεταξύ τους τα έγγραφα και ενημερώνει
τους φακέλους γνωμοδοτήσεων και νομολογιών.
Μεριμνά για τον πλουτισμό της βιβλιοθήκης της Υπη−
ρεσίας, φυλάσσει και συντηρεί τα νομικά συγγράμματα
και περιοδικά, καθώς και τις Εφημερίδες της Κυβέρ−
νησης.
5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Β) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Διεξάγει κάθε εργασία που του ανατίθεται και που
δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών του
Δήμου.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλο−
γραφία και αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη
Γενική Διεύθυνση.
Τηρεί πρωτόκολλο όλων των εισερχομένων και εξερ−
χόμενων εγγράφων.
6. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Α. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Τηρεί πίνακα εθνικών, δημοτικών κ.λ.π. εορτών.
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Τηρεί κατάλογο εξεχόντων μελών της κοινωνίας, ορ−
γανώσεων, Σωματείων κ.λ.π.
Επικοινωνεί με δημοτικούς άρχοντες εσωτερικού
Συνεργάζεται με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοί−
κησης για επίσημες τελετές – εορτές κ.λ.π.
Φροντίζει για την οργάνωση των δεξιώσεων, εορτών,
τελετών εν γένει και καταρτίζει τα σχετικά προγράμ−
ματα (σημαιοστολισμοί, διακόσμηση, διανομή προσκλή−
σεων).
Οργανώνει εορτές μεταξύ των υπαλλήλων με σκοπό
τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ τους.
Τηρεί φωτογραφικό και κάθε άλλο υλικό (βιντεοκασέ−
τες, ταινίες κ.λ.π.) που αφορά εκδηλώσεις του Δήμου.
Επιμελείται όλων των διαδικασιών για τη συμμετοχή
του Δήμου σε εκθέσεις (ΔΕΘ, ΠΟΣΕΙΔΟΝΙΑ, ΡΟLIS κ.λ.π.)
ή εκδηλώσεις που προβάλλουν τον Δήμο ή την πόλη,
καθώς και για τη μετάβαση στο εσωτερικό, Δημοτικής
Αντιπροσωπείας (Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Υπη−
ρεσιακοί παράγοντες).
Β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗ−
ΣΕΩΝ
Διοργανώνει εκδηλώσεις στα πλαίσια των ανταλλα−
γών, καθώς και την υποδοχή και φιλοξενία ξένων προ−
σωπικοτήτων.
Συνεργάζεται και ενημερώνεται για τις δραστηριό−
τητες και για τα θέματα των παγκόσμιων Οργανισμών
(Παγκόσμια Ομοσπονδία Αδελφοποιημένων Πόλεων
– Συμβούλιο Ευρώπης – Ο.Η.Ε. – Τοπικές και Περιφε−
ρειακές Αρχές της Ευρώπης − Ευρωπαϊκή Οικονομική
Κοινότητα κ.α.).
Φροντίζει μαζί με τις Δ/νσεις Διοίκησης και Προσω−
πικού, για τη συμμετοχή της Τοπικής Αρχής και του
υπαλληλικού προσωπικού, κατά περίπτωση, σε διεθνείς
συναντήσεις – σεμινάρια –συνέδρια, που γίνονται στο
εξωτερικό ή εσωτερικό, με θέματα που άπτονται της
αρμοδιότητας των Υπηρεσιών του Δήμου.
Φροντίζει για την προώθηση των διαδικασιών εκείνων
που συμβάλλουν στις αδελφοποιήσεις του Πειραιά με
άλλες πόλεις του εξωτερικού.
Μεριμνά για την τήρηση των όρων των εκάστοτε συμ−
φωνιών φιλίας και συνεργασίας.
Διατηρεί αρχείο όλης της αλληλογραφίας με το εξω−
τερικό και επιλαμβάνεται των μεταφράσεων των επι−
στολών και εγγράφων του εξωτερικού.
Επιμελείται όλων των διαδικασιών μετάβασης στο
εξωτερικό Δημοτικής Αντιπροσωπίας (Δήμαρχος, Δη−
μοτικοί Σύμβουλοι, Υπηρεσιακοί παράγοντες).
Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Παρακολουθεί τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε σχέση με τα συμφέροντα του Δήμου και εισηγείται
ανάλογα στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο.
Συνεργάζεται με όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, καθώς
και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους, για να προ−
ωθεί προγράμματα αναφορικά με τις δραστηριότητες
του Δήμου που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και παρακολουθεί την εξέλιξη τους.
Συμμετέχει σε εκδηλώσεις και προγράμματα της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης για θέματα περιβάλλοντος, κοινωνι−
κής μέριμνας, καταπολέμηση της ανεργίας των νέων,
ναρκωτικών, καθώς και ενημέρωσή τους πάνω σε θέ−
ματα εγκληματικότητας, υγείας (αφροδίσια νοσήματα,
AIDS), ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων κ.λ.π.).

Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου.
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυνση.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλλη−
λογραφία.
7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο και αρχείο του Δή−
μου, καθώς επίσης μητρώο και αρχείο όσων διετέλεσαν
δημοτικοί άρχοντες της πόλης και επίτιμοι δημότες.
Τηρεί βιβλίο των Συμβουλίων ή Επιτροπών από Δημο−
τικούς, Διαμερισματικούς και Συνοικιακούς Συμβούλους
ή άλλα πρόσωπα, που συγκροτούνται με αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου ή προβλέπονται από ειδικές
διατάξεις νόμων.
Φροντίζει για όλα τα θέματα που αναφέρονται στον
καθορισμό της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου και
τηρεί το σχετικό αρχείο.
Εκτελεί τις υποχρεώσεις του Δήμου που ανατίθενται
σ΄ αυτόν ως όργανο της Κρατικής Διοίκησης και Αυ−
τοδιοίκησης.
Φροντίζει για την παραλαβή και διανομή της Εφημε−
ρίδας της Κυβέρνησης στις Υπηρεσίες του Δήμου.
Συγκεντρώνει και κοινοποιεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες
του Δήμου, τους νόμους, διατάγματα, αποφάσεις, δια−
ταγές, εγκυκλίους κ.λ.π. σε αντίγραφο και τηρεί αρχείο
των πρωτοτύπων τους.
Φροντίζει για την στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου
και σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία συντάσσει
τα σχετικά μισθωτήρια –συμφωνητικά και φροντίζει για
την τήρηση των φακέλων των ακινήτων που ενοικιάζει
ο Δήμος.
Συντάσσει και αποστέλλει κάθε τέλος του μήνα στο
Τμήμα Εκκ. και Εντολής Δαπανών, βεβαιώσεις για τη
συνέχεια χρήσεως των μισθωμένων ακινήτων, από τις
Υπηρεσίες του Δήμου, για την έκδοση των σχετικών
ενταλμάτων καταβολής των μισθωμάτων.
Τηρεί τη βιβλιοθήκη της Διεύθυνσης Διοίκησης και
το σχετικό βιβλίο ευρετήριο, συγγραμμάτων κ.λ.π. που
φυλάσσονται σ΄ αυτήν.
Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο
την ετήσια λογοδοσία του Δημάρχου, όπως αυτή προ−
βλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
Φροντίζει για τα υλικά γραφομηχανών, φωτοτυπικών
και πολυγραφικών μηχανημάτων και επιμελείται για την
προμήθεια και καλή λειτουργία αυτών.
Έχει την ευθύνη των τηλεπικοινωνιών του Δήμου (τη−
λεφωνικό κέντρο, εξωτερικά τηλέφωνα, ΤΕΛΕΞ κ.λ.π.).
Φροντίζει για την αγορά βιβλίων και συγγραμμάτων
που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη διανομή
τους στις Υπηρεσίες του Δήμου.
Συγκεντρώνει κάθε στοιχείο που έχει σχέση με τη
δημογραφική απογραφή του πληθυσμού, δηλαδή τις
αναπτυξιακές πληθυσμιακές τάσεις της πόλης.
Επεξεργάζεται, μελετά και αναλύει διάφορα στατι−
στικά στοιχεία που παρέχονται από διάφορες πηγές
πληροφόρησης (Ε.Σ.Υ.Ε. κ.λ.π.).
Β. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Καταρτίζει και κοινοποιεί σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά την Ημερήσια Διάταξη
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Σώματος,
συντάσσει και υποβάλλει στην αρμόδια για τον έλεγ−
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χο νομιμότητας εποπτεύουσα αρχή τις αποφάσεις που
παίρνονται από αυτό και καταχωρεί αυτές στα σχετικά
βιβλία (ευρετήριο, επιδοτήριο, βιβλίο διεκπεραίωσης).
Τηρεί το αρχείο των αποφάσεων μαζί με τα σχετικά
δικαιολογητικά και βιβλιοδετεί τα πρωτότυπα αυτών
σε ειδικό βιβλίο.
Διαβιβάζει στις αρμόδιες Επιτροπές του Σώματος για
μελέτη τα θέματα που παραπέμπονται σ΄ αυτό και τα
παρακολουθεί για την έγκαιρη επαναφορά τους στο
Συμβούλιο για την λήψη της οριστικής απόφασης.
Διεξάγει όλη την υπηρεσία που έχει σχέση με τις
αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών
του και φροντίζει για την συγκέντρωση των στοιχείων
που είναι αναγκαία ώστε οι υποθέσεις που εισάγονται
στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση να είναι πλή−
ρεις.
Φροντίζει να υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή οι
αποφάσεις που παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο για τον
έλεγχο νομιμότητας ή έγκριση, όπου ορίζει ο νόμος και
παρακολουθεί την πορεία τους. Κοινοποιεί στις αρμόδι−
ες Υπηρεσίες του Δήμου, σε αντίγραφο, τις αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου για υλοποίησή τους.
Απαντά εγγράφως στην Επιτροπή του αρθ. 7 του
Ν.2839/2000 και αιτιολογεί την προσβαλλόμενη από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καταρτίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου
της Δημαρχικής Επιτροπής, την ημερήσια διάταξη των
συνεδριάσεων της Δημαρχικής Επιτροπής, φροντίζει για
την έγκαιρη επίδοση των σχετικών προσκλήσεων στα
μέλη αυτής και συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που είναι
απαραίτητα για την πληρότητα των θεμάτων.
Συντάσσει νομότυπα τις αποφάσεις που παίρνονται
και τις υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές για έγκριση (Δ.Σ.,
Περιφερειακή Διοίκηση).
Τηρεί το αρχείο των αποφάσεων μαζί με τα σχετικά
δικαιολογητικά και βιβλιοδετεί τα πρωτότυπα αυτών
σε ειδικό βιβλίο.
Εκτελεί κάθε εργασία που είναι σχετική με τις δημο−
πρασίες μετά από την σύνταξη της εισήγησης και τη
συμπλήρωση των σχετικών δικαιολογητικών από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες.
Συντάσσει την έκθεση προϋπολογισμού εσόδων – εξό−
δων του Δήμου και την υποβάλλει για έγκριση στο
Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με το σχέδιο του προϋπο−
λογισμού.
Συντάσσει την έκθεση απολογισμού ή ισολογισμού
εσόδων – εξόδων του Δήμου και την υποβάλλει μαζί με
τον απολογισμό και ισολογισμό στο Δημοτικό Συμβού−
λιο για έγκριση.
Τηρεί τα βιβλία: α) καταχώρησης εφημερίδων που
δημοσιεύθηκαν οι διακηρύξεις των δημοπρασιών, β) κα−
ταχώρησης των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλε−
σης, τις οποίες στη συνέχεια παραδίδει στον Διευθυντή
Ταμιακής Υπηρεσίας, γ) πρακτικών των συνεδριάσεων
της Δημαρχικής Επιτροπής, δ) ευρετήριο αποφάσεων
της Δημαρχιακής Επιτροπής και ε) διεκπεραίωσης.
Τηρεί φάκελο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής
στους διαγωνισμούς μέχρι την επιστροφή τους στους
ενδιαφερόμενους.
Υποβάλλει ονομαστικές καταστάσεις συμμετοχής στις
συνεδριάσεις των μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής
στην Δ/νση Προσωπικού – Τμήμα Μισθοδοσίας.
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Διενεργεί κάθε σχετική εργασία για τα θέματα από
το νόμο είναι αρμόδια η Δημαρχιακή Επιτροπή α) σαν
υπηρεσιακό συμβούλιο των ημερομίσθιων εργατών του
Δήμου και β) σαν αρμόδιο όργανο για την προώθηση
κ.λ.π. των αποφάσεων των Συμβουλίων των Δημοτικών
Διαμερισμάτων, όπως ορίζει ο νόμος.
Εκτελεί επίσης κάθε εργασία που απαιτείται σε εκτέ−
λεση των αποφάσεων της Δημαρχιακής Επιτροπής κα−
θώς και κάθε διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
Δ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
Φροντίζει για την εκτέλεση κάθε εκλογικής εργασίας
που ανατίθεται στο Δήμο σύμφωνα με την εκλογική
νομοθεσία.
Παρακολουθεί τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά
για την διενέργεια των εκλογών (Βουλευτικών, Δημο−
τικών κ.λ.π.).
Συντάσσει τους εκλογικούς καταλόγους, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 2623/98 «Ανασύνταξη εκλογικών
καταλόγων ….. και άλλες διατάξεις», κάθε δίμηνο, με
τις μεταβολές και τους αναρτεί για ενημέρωση των
πολιτών και υποβολή εντάσεων.
Καταχωρεί όλες τις μεταβολές που προκύπτουν από
το Δημοτολόγιο (μεταδημοτεύσεις, θάνατοι, νέοι εκλο−
γείς, αλλαγής Διεύθυνσης κατοικίας κ.λ.π.), στο Αρχείο
των εκλογικών καταλόγων.
Διεξάγει αλληλογραφία με το Πρωτοδικείο, Υπ. Εσω−
τερικών και γενικά με κάθε υπηρεσία που θα χρειαστεί
για την εφαρμογή του πιο πάνω Νόμου.
Συντάσσει τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετε−
ροδημοτών και ενημερώνει τους πολίτες σχετικά.
Επιμελείται για την παραλαβή και παράδοση των
εκλογικών βιβλιαρίων στους δικαιούχους δημότες.
Ε. ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕ−
ΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΊΟΥ
Φροντίζει για την παραλαβή, πρωτοκόλληση, ευρετη−
ρίαση, συσχέτιση και διεκπεραίωση όλων των εισερχό−
μενων εγγράφων, τα οποί τα διανέμει στις Υπηρεσίες
του Δήμου, καθώς και των εξερχόμενων.
Τηρεί όλα τα κατά νόμο σχετικά βιβλία.
Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Δήμου, που
απευθύνεται προς όλες τις Δημόσιες ή δημοτικές Υπη−
ρεσίες ή δημότες, καθώς και την μέσα στο Δήμο μεταξύ
των οργανικών μονάδων αλληλογραφία.
Φροντίζει για την επίδοση στους δημότες ή στις δι−
άφορες Αρχές εγγράφων που διαβιβάζονται στο Δήμο
από άλλες Δημόσιες ή Δημοτικές Αρχές.
Διενεργεί τις δημοσιεύσεις – τοιχοκολλήσεις των απο−
φάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Επιτροπών, καθώς
και των ανακοινώσεων και διακηρύξεων του Δήμου και
των Αρχών, που διαβιβάζονται στο Δήμο για το σκοπό
αυτό, συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις και φροντίζει για
την διεκπεραίωσή τους.
Τηρεί το Γενικό Αρχείο του Δήμου, εκδίδει τα αντί−
γραφα των εγγράφων στοιχείων που υπάρχουν σ΄ αυτό,
ύστερα από έγκριση του Διευθυντή και φροντίζει για την
εκκαθάριση του σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις.
Φυλάσσει και συντηρεί τα δημοτικά έγγραφα όλων
των Υπηρεσιών και είναι υπεύθυνο για τη σωστή αρ−
χειοθέτησή τους.
Εκδίδει στοιχεία που κάθε φορά του ζητούνται από
τις διάφορες Υπηρεσίες του Δήμου.
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ΣΤ. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΟΓΑ
Ενεργεί κάθε διαδικασία για τη σύσταση από το Δήμο
Νομικών Προσώπων οποιασδήποτε μορφής.
Συνεργάζεται με την Διοίκηση των Νομικών Προσώπων
και την υπηρεσία αυτών για την καλύτερη λειτουργία
τους και την επίτευξη του προορισμού τους.
Ενημερώνει τον Δήμαρχο πάνω στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα Νομικά Πρόσωπα και εισηγείται εν−
δεδειγμένες λύσεις.
Τηρεί ειδικό αρχείο με ότι αφορά τη σύσταση και τα
όργανα διοίκησής τους.
Επιμελείται την εισαγωγή στο Δημοτικό Συμβούλιο
των εισηγήσεων των Νομικών Προσώπων που υποβάλ−
λονται σ΄ αυτό λόγω αρμοδιότητας.
Συνεργάζεται με τα Νομικά Πρόσωπα για την επιτυχή
διοργάνωση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος.
Εισηγείται υπεύθυνα για την εφαρμογή των διατάξε−
ων των άρθρων του Ν. 3584/07 «περί κατάστασης των
δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων».
Εισηγείται στον Δήμαρχο την ψήφιση των πιστώσεων
που αναγράφονται στον προϋπολογισμό για την επιχο−
ρήγηση ή την ειδική ενίσχυση των Νομικών Προσώπων
(ΚΑΠΗ, Αθλητικό Οργανισμό, Παιδικών Σταθμών, Γυμνα−
στηρίων κ.λ.π.), Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων.
Ενεργεί κάθε διαδικασία για την σύσταση των Δημοτι−
κών Επιχειρήσεων, την συγκρότηση της διοίκησής τους,
για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Διοικητικών
τους Συμβουλίων, για την ψήφιση των προϋπολογισμών
– ισολογισμών και των λοιπών διαχειριστικών πράξεων
από το Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση των κανο−
νισμών και τέλος για την πιθανή τους διάλυση.
Οι αυτές αρμοδιότητες συντρέχουν στις περιπτώσεις
των διαδημοτικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων συ−
νεταιριστικού χαρακτήρα, των Ανώνυμων εταιρειών, των
Δημοτικών Εταιρειών Λαϊκής Βάσης και πιθανώς άλλων
που προβλέπονται από την νομοθεσία που ισχύει κάθε
φορά.
Προωθεί και συντονίζει την συνεργασία ανάμεσα σ΄
αυτές και τα διοικητικά όργανα του Δήμου, σε όποιες
περιπτώσεις τούτο προβλέπεται από τον νόμο.
Συνεργάζεται, για τη νόμιμη και ολοκληρωμένη προ−
ώθηση των σχετικών διαδικασιών, με την Νομική Υπη−
ρεσία του Δήμου.
Τηρεί το αρχείο του ΟΓΑ και έχει την εποπτεία των
ανταποκριτών του ΟΓΑ.
Ζ. ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Ελέγχει την διεύθυνση κατοικίας του προσερχόμενου
αλλοδαπού με αίτημα την έκδοση άδειας παραμονής.
Παραλαμβάνει και ελέγχει όλα τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2910/2001
για την έκδοση όλων των κατηγοριών αδειών παραμο−
νής (σπουδών, εξαρτημένης εργασίας, σύστασης επιχει−
ρηματικών δραστηριοτήτων, οικογενειακής συνένωσης
κ.λ.π).
Αφού συμπληρώσει τον ατομικό φάκελο του αιτούντα
για την έκδοση άδειας παραμονής, αποστέλλει τα πρω−
τότυπα δικαιολογητικά με απόδειξη στην Περιφέρεια
Αττικής – Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για
την έκδοση της σχετικής απόφασης.
Εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2910/2001
που αφορούν τους παράνομους μετανάστες και παρα−
κολουθεί την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τις
άδειες παραμονής των αλλοδαπών.

Τηρεί ειδικό αρχείο με αντίγραφα των δικαιολογητι−
κών και των αποφάσεων αδειών παραμονής, σε ειδικούς
φακέλους με πλήρη σειρά και φροντίζει για τη συνεχή
ενημέρωση του.
Παραλαμβάνει από την Γενική Γραμματεία Περιφέ−
ρειας Αττικής τις έτοιμες άδειες παραμονής με ειδικό
αποδεικτικό παραλαβής και τις διανέμει στους δικαι−
ούχους αλλοδαπούς.
Ενημερώνει τους αλλοδαπούς για την προσκόμιση
τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων κ.λ.π.
Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου.
Η. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ασχολείται με το σχεδιασμό, κατάσταση, λειτουργία
και συνεχή βελτίωση συστήματος ή συστημάτων ποι−
ότητας, με βάση τη δομή του Δήμου, τις απαιτήσεις
των Δημοτών και τις δεσμεύσεις, τις προδιαγραφές και
απαιτήσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία.
Συγκεκριμένα το εν λόγω γραφείο φροντίζει για:
Την περιγραφή του συστήματος διεργασιών του Δή−
μου.
Την καθιέρωση των επιμέρους αντικειμενικών στόχων
για την ποιότητα..
Την εφαρμογή των διεργασιών.
Την ενημέρωση της Διοίκησης για τα αποτελέσματα
των μετρήσεων που θα κάνει τόσο τις διεργασίες, όσο
και στα ενδιάμεσα και τελικά παραγόμενα προϊόντα
(υπηρεσίες κλπ.) του Δήμου καθώς και για την αποτε−
λεσματικότητα του συστήματος.
Τη διαρκή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της
ποιότητας και την περιγραφή της με τεχνικές και ερ−
γαλεία ποιότητας.
Για την εκπλήρωση της αποστολής του, ο υπεύθυνος
του Γραφείου συνεργάζεται στενά με τις άλλες διοι−
κητικές μονάδες του Δήμου, αξιοποιώντας τα στοιχεία
που αντλεί από τις συνεργασίες αυτές.
8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α. ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή όλων των νόμων
που αφορούν τους τακτικούς – μονίμους υπαλλήλους και
ασκεί τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον Κώδικα
κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων.
Φροντίζει για την τήρηση και ενημέρωση μητρώου,
ευρετηρίου, ατομικών φακέλων και Ηλεκτρονικών Υπο−
λογιστών για τις τυχόν υπηρεσιακές μεταβολές του
τακτικού – μονίμου προσωπικού.
Καταρτίζει τις ονομαστικές καταστάσεις των υπαλλή−
λων του Δήμου κατά κλάδο και βαθμό, όπως ορίζουν οι
σχετικές διατάξεις και συντάσσει τα σχέδια Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Εκδίδει τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις του πιο
πάνω προσωπικού για την υπηρεσιακή κατάστασή του
στο Δήμο.
Επιμελείται για τον διορισμό, πρόσληψη, τοποθέτηση,
μονιμοποίηση, μετακίνηση, προαγωγή, μετάταξη, λύση
υπαλληλικής σχέσης και την εφαρμογή του πειθαρχικού
δικαίου, όλου του μόνιμου προσωπικού, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και τις εντολές του Δημάρχου.
Διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση που έχει σχέση με τη
χορήγηση της σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους,των παροχών του ΤΑΔΚΥ και την καταβολή
της προβλεπόμενης από το νόμο αποζημίωσης στους
υπαλλήλους του Δήμου που φεύγουν από την υπηρεσία,
καθώς και την αναγνώριση και εξαγορά της προϋπη−
ρεσίας τους.
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Εκδίδει ή κοινοποιεί εγκυκλίους που αφορούν υπηρε−
σιακή κατάσταση του προαναφερόμενου προσωπικού.
Συντάσσει και θεωρεί τα πάσης φύσης μισθοδοτικά
στοιχεία του τακτικού προσωπικού και τα στέλνει στο
Τμήμα Μισθοδοσίας για την σύνταξη των μισθοδοτικών
καταστάσεων.
Ενημερώνει το προσωπικό πάνω στα προγράμματα
για σεμινάρια – συνέδρια κ.λ.π. με στόχο την επιμόρ−
φωσή του.
Υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές τα στατιστικά στοι−
χεία, που προβλέπει η 6233/6−3−2001 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης.
Τυχόν τηρούμενα βιβλία (μητρώα κ.α.) θα θεωρούνται
από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
Β. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των νόμων και Δια−
ταγμάτων που αφορούν το με σχέση Ιδιωτικού δικαίου
Προσωπικού.
Τηρεί το μητρώο, τα ευρετήρια και τους ατομικούς
υπηρεσιακούς φακέλους του προσωπικού με σχέση ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου.
Επιμελείται για την πρόσληψη όλου του με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού του Δήμου,
την τοποθέτηση, μετακίνηση, λύση της υπαλληλικής
σχέσης και λοιπές υπηρεσιακές μεταβολές, σύμφωνα
με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τις εντολές
του Δημάρχου.
Συντάσσει τα παραστατικά έγγραφα πληρωμής και τα
στέλνει στο Τμήμα Μισθοδοσίας για την σύνταξη των
μισθοδοτικών καταστάσεων.
Ασχολείται με την μελέτη και εφαρμογή των συλλο−
γικών συμβάσεων εργασίας και δίνει κάθε αναγκαία
πληροφορία για τη σωστή εφαρμογή τους.
Παρακολουθεί και εφαρμόζει το πειθαρχικό δίκαιο που
κάθε φορά ισχύει για το ημερομίσθιο προσωπικό.
Εκδίδει τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις του προ−
σωπικού Ιδιωτικού Δικαίου για την υπηρεσιακή του κα−
τάσταση στο Δήμο.
Διεκπεραιώνει κάθε υπόθεση που έχει σχέση με την
συνταξιοδότηση του προαναφερόμενου προσωπικού
και την καταβολή της προβλεπόμενης από το νόμο
αποζημίωσης.
Υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές τα στατιστικά στοι−
χεία, που προβλέπει η 6233/6−3−2001 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης.
Τέλος εκδίδει ή κοινοποιεί εγκυκλίους που αναφέ−
ρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού
αυτού και το ενημερώνει για τα προγράμματα επιμόρ−
φωσής του.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Συγκεντρώνει, κάθε πρωί τα ημερήσια δελτία παρου−
σίας όλου του προσωπικού του Δήμου (Μόνιμο προσω−
πικό και προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου) και τα μηνιαία
δελτία και ενημερώνει το Τμήμα Μισθοδοσίας για τις
αδικαιολόγητες απουσίες, για τις δικές του ενέργειες
σύμφωνα με το νόμο.
Ελέγχει καθ΄ όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του
μήνα την παρουσία του προσωπικού στους χώρους ερ−
γασίας του με βάση τα δελτία εργασίας.
Συνεργάζεται με τους γιατρούς του Δήμου για την
επιβεβαίωση των δηλωθέντων ασθενειών από τους
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υπαλλήλους, ύστερα από κατ΄ οίκον επίσκεψη. Τα απο−
τελέσματα των ελέγχων θα υποβάλλονται στα αρμόδια
Τμήματα Μονίμου και Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού για
τις δικές τους ενέργειες.
Εκδίδει τις αποφάσεις χορήγησης κανονικών και αναρ−
ρωτικών αδειών στους υπαλλήλους και φροντίζει για
την παραπομπή των υπαλλήλων στις αρμόδιες Υγειο−
νομικές Επιτροπές (Α/θμια, Β/θμια κ.λ.π.).
Κοινοποιεί τις ανωτέρω αποφάσεις και έγγραφα, στα
αρμόδια Τμήματα Μονίμου και Ιδιωτικού Δικαίου Προ−
σωπικού, για καταχώρηση και ενημέρωση των ατομικών
υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων αυτών.
Δ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
Διαθέτει τους φύλακες – νυκτοφύλακες που έχει στην
δύναμη του, για τη φύλαξη των κτιρίων που στεγάζονται
Δημοτικές Υπηρεσίες, των χώρων που έχουν αποθηκευ−
τεί τα διάφορα είδη και υλικά του Δήμου και των αθλη−
τικών χώρων, πλάζ, Νεκροταφείου, Θεάτρων, παιδικών
χαρών κ.λ.π., ανάλογα με τις καθημερινές υπηρεσιακές
ανάγκες.
Ελέγχει την συνεχή παρουσία του πιο πάνω προσω−
πικού στους χώρους εργασίας του, κατά τη διάρκεια
του ωραρίου υπηρεσίας του.
Το Γραφείο υπάγεται απ’ ευθείας στην Δ/νση Προ−
σωπικού που ορίζει τον υπεύθυνο του γραφείου και
φροντίζει για την καθαριότητα των δημοτικών κτιρίων,
αποθηκών και γηπέδων και διαθέτει ανάλογα τις καθα−
ρίστριες. Έχει την ευθύνη της προμήθειας των υλικών
καθαριότητας για τους πιο πάνω χώρους. Ελέγχει την
παρουσία των καθαριστριών στους χώρους εργασίας
τους, κατά την διάρκεια του ωραρίου υπηρεσίας τους.
Τέλος έχει την ευθύνη της προμήθειας των υλικών
καθαριότητας των πιο πάνω χώρων.
Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηρεί βιβλίο Πρωτοκόλλου
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά την Διεύθυν−
ση.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει την σχετική αλλη−
λογραφία.
9. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Α. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ
Σύνταξη ετήσιου μητρώου Αρρένων
Εγγραφές αδήλωτων.
Διαγραφές λόγω θανάτου, απώλειας Ελληνικής Ιθαγέ−
νειας, ανυπαρξίας και απόκτησης ξένης Ιθαγένειας.
Διορθώσεις επωνύμων, κυρίων ονομάτων, πατρώνυ−
μων, τόπων γέννησης, ληξιαρχικών στοιχείων, έτους
γέννησης αλλαγής στοιχείων λόγω υιοθεσίας κ.λ.π.
Μεταγραφές στη σύνταξη Στρατολογικού πίνακα.
Εγγραφές αυτών που διαμένουν στην Διοικητική Πε−
ριφέρεια του Δήμου.
Έκδοση πιστοποιητικών κάθε τύπου από τα μητρώα
αρρένων.
Αρχειοθέτηση και βιβλιοδέτηση διαταγών Νομαρχί−
ας επί εγγράφων και γενικά μεταβολών στα ετήσια
Μητρώα.
Β. ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ
Αρχικές εγγραφές, μεταδημοτεύσεις, συμπληρωμα−
τικές εγγραφές
(γάμοι, θάνατοι, διαζύγια, εγγραφές παιδιών διορθώ−
σεις λανθασμένων στοιχείων κ.λ.π.).
Καταχωρήσεις αρχικών εγγραφών, μεταδημοτεύσεων
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στο βιβλίο Δημοτολογίου και καταχώρηση όλων των
μεταβολών στις υπάρχουσες οικογενειακές μερίδες του
Δημοτολογίου.
Όλες οι παραπάνω εγγραφές καταχωρούνται στους
Η/Υ σε αρχείο οικογενειακών μερίδων που υπάρχει, σύμ−
φωνα με το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα.
Η καταχώρηση των οικογενειακών μερίδων στους Η/Υ,
αποτελεί και το ευρετήριο τους (KARTEX).
Τηρεί αρχείο δημοτολογίου, στο οποίο υπάρχουν οι
οικογενειακοί φάκελοι όλων των οικογενειακών μερίδων
που υπάρχουν και δημιουργούνται νέοι φάκελοι στις
αρχικές εγγραφές και μεταδημοτεύσεις.
Ταξινομούνται στο αρχείο των οικογενειακών φα−
κέλων όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για
εγγραφές, διαγραφές κ.λ.π.
Τηρεί βιβλίο παραλαβής νέων φακέλων καθώς και
παράδοσης φακέλων σε υπαλλήλους της υπηρεσίας.
Τηρεί απόλυτη λεξικογράφηση των φακέλων και τα−
ξινομεί τα αντίγραφα των πιστοποιητικών εγγυτέρων
συγγενών (τα οποία εκδίδονται μία φορά) και παρέχει
επικυρωμένα αντίγραφα στους έχοντες έννομο συμ−
φέρον.
Παρέχει πληροφορίες και ενημερώνει το κοινό σε θέ−
ματα δημοτικής κατάστασης με σκοπό την επικοινωνία
και την εξυπηρέτησή του.
Διεξάγει την αλληλογραφία με τις διάφορες αρχές και
τους πολίτες, για θέματα ιθαγένειας και δημοτολογικής
τακτοποίησης.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Παραλαμβάνει τις αιτήσεις και χορηγεί τα πιστοποι−
ητικά ιθαγένειας και οικογενειακής κατάστασης των
δημοτών για κάθε χρήση (σχολικά, εκλογικά, συνταξι−
οδότηση κ.λ.π.).
Τέλος εκδίδει πιστοποιητικά ειδικού τύπου (ταυτο−
προσωπίας κ.λ.π).
Εκδίδει έγκαιρα τα πιστοποιητικά για την πρώτη εγ−
γραφή στο δημοτικό σχολείο και φροντίζει για την τα−
χυδρομική αποστολή τους στους ενδιαφερόμενους.
Αλληλογραφεί με δημότες σε περίπτωση ασάφειας
στοιχείων που αναγράφονται στις αιτήσεις τους.
Δ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ
Φροντίζει σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους για την
έκδοση αδειών μόνο Πολιτικών Γάμων.
Φροντίζει για τη νομική διαδικασία σχετικά με την
τέλεση του Πολιτικού Γάμου.
Καταχωρεί την πράξη – τέλεση σε ειδικό βιβλίο και
φροντίζει για την έγκαιρη αποστολή των αντιγράφων
της τέλεσης του γάμου στο αρμόδιο Ληξιαρχείο.
Τηρεί αρχείο τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
Συντάσσει τις δηλώσεις πολιτογράφησης όλων των
αλλοδαπών που ζητούν την ελληνική ιθαγένεια, ελέγ−
χοντας τα δικαιολογητικά.
Διεξάγει όλη την αλληλογραφία με την υπηρεσία ιθα−
γένειας της Περιφέρειας Αττικής – Δ/νση Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης για τα παραπάνω θέματα, τηρεί
ειδικό πρωτόκολλο των δηλώσεων πολιτογράφησης κα−
θώς και σχετικό αρχείο και ενημερώνει τους πολίτες.
ΣΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης.
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυν−
ση.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλλη−
λογραφία.

10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
Α. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ
Καταχωρεί στα ληξιαρχικά βιβλία των ληξιαρχικών
πράξεων που συντάσσονται σύμφωνα με το νόμο και
οι οποίες έχουν αντικείμενο την βεβαίωση γέννησης
του φυσικού προσώπου, στην καταχώρηση διορθώσεων,
προσθηκών, σημειώσεων και μεταβολών γενικά στις
ανωτέρω ληξιαρχικές πράξεις, στην καταχώρηση των
οικείων πράξεων στο βιβλίο εκθέσεων και στην έκδοση
αποσπασμάτων από τις ληξιαρχικές πράξεις που είναι
καταχωρημένες στα ληξιαρχικά βιβλία ή στη χορήγη−
σης αρνητικής βεβαίωσης για τη ύπαρξη ληξιαρχικής
πράξης γέννησης.
Τηρεί και διαφυλάττει τα ληξιαρχικά βιβλία γεννήσε−
ων, βιβλίων εκθέσεων και δικαιολογητικών.
Εκδίδει αντίγραφα από τα δικαιολογητικά βάση των
οποίων συντάχθηκε η ληξιαρχική πράξη.
Β. ΤΜΗΜΑ ΓΑΜΩΝ − ΘΑΝΑΤΩΝ
Καταχωρεί στα ληξιαρχικά βιβλία των ληξιαρχικών
πράξεων που συντάσσονται σύμφωνα με το νόμο και οι
οποίες έχουν αντικείμενο τη βεβαίωση γάμου ή θανά−
του φυσικού προσώπου, στην καταχώρηση διορθώσεων,
προσθηκών και σημειώσεων και μεταβολών γενικά στις
ανωτέρω ληξιαρχικές πράξεις που είναι καταχωρημένες
στα ληξιαρχικά βιβλία.
Χορηγεί βεβαιώσεις ότι συντάχθηκε ληξιαρχική πράξη
θανάτου, για την έκδοση αδειών ταφής.
Τηρεί και διαφυλάττει τα ληξιαρχικά βιβλία γάμων,
θανάτων και δικαιολογητικών.
Εκδίδει αντίγραφα από τα δικαιολογητικά βάση των
οποίων συντάχθηκε η ληξιαρχική πράξη.
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυν−
ση.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλλη−
λογραφία.
11. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Α. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσί−
ες του Δήμου και υποβάλλει έγκαιρα στη Δημαρχιακή
Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο του προ−
ϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου και τις
σχετικές μ΄ αυτόν εκθέσεις.
Μελετά και εισηγείται, με βάση τα οικονομικά στοιχεία
του Δήμου, τους όρους των σχεδίων συμβάσεων δανεί−
ων αυτού και ενεργεί για την πραγματοποίησή τους.
Παρακολουθεί τις συμβάσεις με τις οποίες προβλέ−
πεται συμμετοχή του Δήμου στα κέρδη διαφόρων επι−
χειρήσεων και εκμεταλλεύσεων.
Παρακολουθεί συγκεντρώνει, ελέγχει και καταχωρεί
στα σχετικά λογιστικά βιβλία τα αποτελέσματα του
προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων, της κίνησης του
Δημοτικού χρέους και δημοτικής περιουσίας γενικά.
Εισηγείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, με
την εγγραφή νέων εσόδων και τη χορήγηση συμπλη−
ρωματικών και έκτακτων πιστώσεων.
Φροντίζει για την παραλαβή από το Τμήμα Εκκαθάρι−
σης και Εντολής Δαπανών των χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής, καταχωρεί αυτά στα σχετικά βιβλία και στη
συνέχεια μετά την υπογραφή τους από τον Προϊστά−
μενο παραδίδει τα πρωτότυπα με τα αντίστοιχα δικαι−
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ολογητικά στο Τμήμα Λογιστηρίου και Ελέγχου της
Διεύθυνσης Ταμιακής Υπηρεσίας, τα δε στελέχη των
ενταλμάτων με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (φωτο−
αντίγραφα) τα αρχειοθετεί σε ειδικούς φακέλους με
πλήρη σειρά (αντιγράφων, δικαιολογητικών).
Τηρεί ειδικό αρχείο Προϋπολογισμών του Δήμου και
φυλάσσει τα πρωτότυπα και αντίγραφα στο αρχείο του,
με όλες τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις, καθώς και
τις αποφάσεις του δημοτικού χρέους.
Τηρεί όλα τα βιβλία που ορίζονται από τη σχετική
νομοθεσία και τα απαραίτητα βοηθητικά.
Συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται
γενικά στα οικονομικά ζητήματα που αφορούν στο Δήμο
και είναι χρήσιμα για τις προβλέψεις του προϋπολογι−
σμού.
Παραβάλλει τις μηνιαίες καταστάσεις ληψοδοσίας
που συντάσσονται από το Ταμείο του Δήμου με τις
εγγραφές των λογιστικών βιβλίων, για την εξασφάλιση
απόλυτης συμφωνίας και την αποκατάσταση σφαλμά−
των που μπορεί να έχουν γίνει.
Φροντίζει για την απόδοση του λογαριασμού του Δη−
μάρχου μέσα στις προθεσμίες του νόμου, για τα έργα,
προμήθειες κ.λ.π. που εκτελούνται χωρίς δημοπρασία.
Παραλαμβάνει τα ανεξόφλητα χρηματικά εντάλματα
μαζί με τις εκπτωτικές καταστάσεις από την Διεύθυνση
Ταμιακής Υπηρεσίας – Τμήμα Λογιστηρίου και Ελέγχου
και προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες για την
ανανέωση τους.
Τυχόν τηρούμενα βιβλία (λογιστικά – διαχειριστικά
κ.α.), θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύ−
θυνσης.
Β. ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Φροντίζει για την εκκαθάριση και εντολή της πλη−
ρωμής όλων των δαπανών του Δήμου, σύμφωνα με το
νόμο, την έκδοση των καταλογιστικών αποφάσεων για
τα ελλείμματα που παρουσιάζονται ή για τις ζημιές του
Δήμου που προέρχονται από απώλεια ή βλάβη υλικών
του Δήμου.
Ελέγχει την πληρότητα και την νομιμότητα των δι−
καιολογητικών και γενικά των παραστατικών στοιχείων
κάθε δαπάνης, καθώς και αν υπάρχει ανάλογη πίστωση
στον προϋπολογισμό και εκδίδει τα χρηματικά εντάλ−
ματα πληρωμής, τα οποία παραδίδει με ειδικό βιβλίο
στο Τμήμα Λογιστικού και Προϋπολογισμού.
Ελέγχει την νομιμότητα των εκθέσεων αναλήψεως
δαπανών για τις εργασίες, τις προμήθειες, τα έργα κ.λ.π.
που εκτελούνται από το Δήμο και τηρεί τα υπό του
νόμου προβλεπόμενα βιβλία.
Τυχόν τηρούμενα βιβλία (λογιστικά – διαχειριστικά
κ.α.), θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύ−
θυνσης.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις όλου του
προσωπικού του Δήμου με βάση τα παραστατικά στοι−
χεία που του κοινοποιούνται από τα Τμήματα της Δι−
εύθυνσης Προσωπικού, σύμφωνα με τα στοιχεία των
δελτίων παρουσίας, τα οποία υπογράφονται από τους
Προϊσταμένους για τη βεβαίωση εργασίας.
Οι καταστάσεις αυτές συντάσσονται κατά Δ/νση, Τμή−
μα ή Υπηρεσία, σύμφωνα με τους κωδικούς αριθμούς
προϋπολογισμού, υπογράφονται από τους αρμόδιους
κατά περίπτωση Προϊσταμένους και θεωρούνται από
το Δήμαρχο.
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Εκδίδει αποφάσεις καταλογισμού που αφορούν την
καταβολή αχρεωστήτως χρηματικών ποσών.
Παρακολουθεί τη μισθοδοτική κατάσταση όλων των
εργαζομένων στο Δήμο και εκδίδει τις σχετικές βεβαι−
ώσεις και πιστοποιητικά οσάκις ζητούνται.
Τηρεί μισθολογικό μητρώο για κάθε εργαζόμενο και
σχετικά ευρετήρια.
Τηρεί βοηθητικούς φακέλους και βιβλία τα οποία κατά
την κρίση του Προϊσταμένου κρίνονται αναγκαία για την
εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.
Εκδίδει στο τέλος του χρόνου βεβαιώσεις αποδοχών
του αρθ. 70 παρ. 3 του Ν.Δ. 3323/55 και συντάσσει τους
αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία των δικαιούχων τα
ποσά των αμοιβών κ.λ.π. που καταβλήθηκαν ολόκληρο
το χρόνο στο προσωπικό.
Αντίγραφα των παραπάνω βεβαιώσεων και τους ανα−
λυτικούς πίνακες υποβάλλει εντός των νομίμων προθε−
σμιών στην Ταμιακή Διεύθυνση – Τμήμα Πληρωμών, του
Δήμου για τη σύνταξη και υποβολή στην εφορία της
οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ.
Παρακολουθεί όλα τα θέματα τα αναγόμενα στο μι−
σθολόγιο ολόκληρου του προσωπικού και διεξάγει κάθε
συναφή εργασία, σε συνεργασία με τα Τμήματα της
Διεύθυνσης Προσωπικού.
Αλληλογραφεί με κάθε Υπηρεσία σχετικά με μισθο−
λογικά θέματα.
Τυχόν τηρούμενα βιβλία (λογιστικά – διαχειριστικά
κ.λ.π.) θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύ−
θυνσης.
Δ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΠΛΟ−
ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Το τμήμα θα ενημερώνεται από τις εμπλεκόμενες
Δ/νσεις και Τμήματα, που θα παρέχουν υποχρεωτικά
τα στοιχεία που απαιτούνται και θα φροντίζει για την
ορθότητα και συμφωνία αυτών προκειμένου να εξα−
χθούν τα αποτελέσματα χρήσης και ο ισολογισμός του
έτους.
Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυνση.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλλη−
λογραφία.
12. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Ελέγχει τις καταστάσεις των ημερήσιων εισπράξεων
και συσχετίζει αυτές με τα αντίστοιχα τριπλότυπα για
συμφωνία και επαλήθευση.
Θεωρεί και υπογράφει τις καταστάσεις αυτές και τις
παραδίδει στο Τμήμα Λογιστηρίου και Ελέγχου για πί−
στωση της μερίδας του οφειλέτη.
Εισπράττει δια μέσω των εισπρακτόρων (εντεταλ−
μένων υπαλλήλων),τα διάφορα χρέη, οφειλές, επιχο−
ρηγήσεις κ.λ.π., για τα οποία εκδίδει το προβλεπόμενο
από το νόμο αποδεικτικό είσπραξης και παραδίδει τις
εισπράξεις της ημέρας στον Δ/ντη της Ταμειακής Υπη−
ρεσίας με γραμμάτιο παραλαβής.
Συντάσσει καταστάσεις ημερήσιων εισπράξεων και
ημερήσιων δελτίων, καθώς και μηνιαίων εισπράξεων, τις
οποίες παραδίδει στον Δ/ντη Ταμειακής Υπηρεσίας.
Φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη όλων των εσόδων
του Δήμου.
Παρακολουθεί από τις ατομικές καρτέλες των οφει−
λετών τη διακίνηση του υπόλοιπου του λογαριασμού
για έγκαιρη είσπραξη.
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Εισηγείται την άσκηση ενδίκων μέσων και αναγκαστι−
κών μέτρων κατά των δυστροπούντων οφειλετών του
Δήμου για την προστασία των συμφερόντων και των
δικαιωμάτων του Δήμου και παρακολουθεί την εξέλιξη
των ένδικων μέσων και αναγκαστικών μέτρων (ΣΗΜ:
Η προσωπική κράτηση μετά την έναρξη ισχύος του
Ν.1867/87 (ΦΕΚ 227/τ.Α΄), ως αναγκαστικό μέτρο προς
είσπραξη των δημοσίων εσόδων που αποφασίζεται με
διοικητική πράξη, καταργείται και διατάσσεται μόνο από
το δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω
νόμου, των αρθ. 46 του Ν.2065/92, 33 του Ν.2214/99 και
22 του Ν.2523/97).
Β. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Ενεργεί με ευθύνη του όλες τις πληρωμές του Δήμου,
με βάση τα χρηματικά εντάλματα και τις ειδικές κα−
ταστάσεις που στέλνονται από το Τμήμα Λογιστηρίου
και Ελέγχου.
Ελέγχει όλα τα δικαιολογητικά και όλα τα παραστα−
τικά έγγραφα που τα συνοδεύουν, για το νομότυπό
τους. 1. Ελέγχει την νομιμότητα και την εγκυρότητα
όσον αφορά την δαπάνη των χρηματικών ενταλμάτων
τα οποία εξοφλεί (αρθ. 48 παρ. 1 και 60 παρ. 2,3,4, του
από 17−5−59 Β.Δ.). 2. Πληρώνει χωρίς χρηματικά εντάλ−
ματα τις δαπάνες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις
του αρθ. 38 του από 17−5−59 Β.Δ. σε συνδυασμό με το
αρθ. 39 του ίδιου Β.Δ.
Παρακολουθεί τις ημερήσιες πληρωμές και τις κατα−
χωρεί στα λογιστικά βιβλία εξόδων και φυλάσσει όλα
τα παραστατικά που αναφέρονται στο έξοδα.
Συντάσσει μηνιαίες καταστάσεις ενταλθέντων – πλη−
ρωθέντων κατά Κ. Αριθμό και τις κοινοποιεί στο Διευ−
θυντή.
Τηρεί τα βιβλία, ευρετήρια και λοιπά έντυπα που προ−
βλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και φροντίζει για
την έγκαιρη και σωστή ενημέρωσή τους.
Μεριμνά για την παρακράτηση μέσα από τα χρηματικά
εντάλματα των κρατήσεων υπέρ τρίτων και συντάσσει
τις ειδικές καταστάσεις στο τέλος του μήνα αποδί−
δοντας τις κρατήσεις στα διάφορα Ταμεία και άλλες
υπηρεσίες.
Συντάσσει και υποβάλλει στο τέλος του έτους στην
οικεία Δ.Ο.Υ. οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ.
Συνεργάζεται με τα διάφορα επικουρικά και ασφαλι−
στικά ταμεία και παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία.
Στο τέλος του οικονομικού έτους υποβάλλει στο Τμή−
μα Λογιστηρίου και Ελέγχου: 1. Τα εξοφλημένα χρημα−
τικά εντάλματα με όλα τα παραστατικά στοιχεία 2. Τα
τυχόν ανεξόφλητα χρηματικά εντάλματα και εκπτωτικές
καταστάσεις για τις δικές τους ενέργειες.
Στα εξοφλημένα χρηματικά εντάλματα, που υποβάλ−
λονται στο Τμήμα Λογιστηρίου και Ελέγχου, επισυνάπτει
εκτός από τις αποδείξεις εξόφλησης των δικαιούχων
και βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενη−
μερότητας τις οποίες ζητά κατά την εξόφληση των
οικείων χρηματικών ενταλμάτων και όποιο άλλο δικαι−
ολογητικό προβλέπεται από το νόμο. Στα εξοφλημένα
εντάλματα αναγράφονται και τα γραμμάτια απόδοσης
των κρατήσεων στα διάφορα ασφαλιστικά Ταμεία στο
Δημόσιο κ.λ.π. ή τα συσχετίζει με άλλα εντάλματα που
έχουν επισυναφτεί τα σχετικά γραμμάτια απόδοσης
των κρατήσεων.
Ο Ταμίας Πληρωμών έχει την ευθύνη για παράβαση
των παρ. 2 έως 4 του αρθ. 51 του από 17−5−59− Β.Δ.

Γ. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Παραλαμβάνει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής
από το Τμήμα λογιστικού και Προϋπολογισμού (Δ/νση
Οικονομικού) και τα καταχωρεί στα οικεία βιβλία και
αφού ελεγχθούν και θεωρηθούν από τον Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, διαβιβάζονται στο Τμήμα Πλη−
ρωμών για εξόφληση.
Στο τέλος του οικονομικού έτους τα τυχόν ανεξόφλη−
τα χρηματικά εντάλματα μαζί με εκπτωτικές καταστά−
σεις, επιστρέφονται στην Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα
Λογιστικού και Προϋπολογισμού, με συγκεντρωτική
κατάσταση, στην οποία θα καταχωρούνται σε στήλες
ο αύξων αριθμός, ο δικαιούχος, το κεφάλαιο και το
άρθρο του προϋπολογισμού, το ποσό του εντάλματος
και η αιτία μη εξόφλησης, για ανανέωση (αρθ. 31 του
από 17−5−59 Β.Δ.).
Καταχωρεί σε ειδικά από το νόμο οριζόμενα βιβλία
τα βεβαιωθέντα ποσά από τους χρηματικούς καταλό−
γους.
Παραλαμβάνει και ελέγχει τους χρηματικούς κατα−
λόγους που τους διαβιβάζουν διάφορες Υπηρεσίες και
εκδίδει τα αποδεικτικά παραλαβής.
Παρακολουθεί τη διακίνηση των πιστωτικών υπολοί−
πων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, και ενημερώνει
το Τμήμα Εισπράξεων σχετικά με το υπόλοιπο.
Εκδίδει προσκλήσεις και φροντίζει για την νομότυπη
επίδοσή τους στους οφειλέτες. Πιστώνει τις μερίδες
των οφειλετών, που πληρώνουν τα χρέη τους, στους
σχετικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, ενημερώνει την
ατομική τους κάρτα (ΚΑRTEX) και εισηγείται την εί−
σπραξη ποσών κατά δόσεις, σε περιπτώσεις οικονομικά
αδυνάτων προς εξόφληση δημοτών, όπου ο νόμος το
επιτρέπει.
Παρακολουθεί τις ημερήσιες εισπράξεις και πληρωμές
και τις καταχωρεί σε λογιστικά βιβλία και φυλάσσει
όλα τα παραστατικά στοιχεία που αναφέρονται στα
έσοδα – έξοδα.
Συντάσσει μηνιαίες, τριμηνιαίες και ετήσιες απολογι−
στικές καταστάσεις του ταμείου και τις αποστέλλει στα
διάφορα Υπουργεία και άλλες δημόσιες Υπηρεσίες.
Συντάσσει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (χαρ−
τόσημο και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου) στο ακαθάριστο ει−
σόδημα από εκμίσθωση ακινήτων και την αποστέλλει
στον Ταμία Πληρωμών για την καταβολή στην οικεία
Δ.Ο.Υ. του οφειλόμενου ποσού.
Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης υποβάλλει τον
ετήσιο απολογισμό εσόδων – εξόδων – ισολογισμό του
Δήμου στη Δημαρχιακή Επιτροπή, για τις παραπέρα
διαδικασίες (αρθ. 9 παρ. 1 και 2 του Ν.2880/2001).
Με ευθύνη του Τμήματος φυλάσσονται για λογαρια−
σμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε ασφαλές μέρος, τα
απολογιστικά στοιχεία και δεν μπορούν να καταστρα−
φούν πριν περάσει εξαετία από το τέλος του οικονομι−
κού έτους που αφορούν κ.λ.π. (αρθ. 12 παρ. 8 και 9 του
Ν.2539/4−12−97 ΦΕΚ 244 τ. Α΄).
Τηρεί τα βιβλία, ευρετήρια και άλλα έντυπα που ορίζο−
νται από τη σχετική νομοθεσία που ισχύει και φροντίζει
για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωσή τους.
Δ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ
Επιμελείται της τήρησης και διαφύλαξης των ασφα−
λιστικών βιβλιαρίων όλων των εργαζομένων στο Δήμο,
ασφαλισμένων στο ΙΚΑ.
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Μεριμνά για την ενημέρωση των ατομικών καρτελών
του προσωπικού.
Φροντίζει για την αγορά των ενσήμων και την επικόλ−
λησή τους στα βιβλιάρια αυτά.
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυν−
ση.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλλη−
λογραφία.
13. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
Α. ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Τ.Α.Π.
Φροντίζει για την έγκαιρη βεβαίωση, σύμφωνα με το
νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς, των τελών κα−
θαριότητας, φωτισμού και γενικά κάθε ανταποδοτικού
τέλους καθώς και των προστίμων για παραβάσεις του
κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.
Παρακολουθεί τις μεταβολές από υπηρεσιακούς ελέγ−
χους ή αποφάσεις φορολογικών Επιτροπών και Δικα−
στηρίων και ενημερώνει τους καταλόγους κ.λ.π.
Τηρεί Αρχείο των φορολογούμενων, καθώς και κάθε
άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή
διεξαγωγή της υπηρεσίας.
Φροντίζει για την επιβολή και βεβαίωση των διαφόρων
τελών στα κάθε κατηγορίας αυτοκίνητα, σύμφωνα με
το νόμο.
Β. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Τηρεί κτηματολόγιο όλων των κτημάτων που ανήκουν
στην κυριότητα του Δήμου.
Για κάθε ακίνητο που περιλαμβάνει στο Κτηματολόγιο
τηρείται ιδιαίτερος φάκελος, στον οποίο περιέχονται τα
δικαιολογητικά της εγγραφής, τοπογραφικό διάγραμμα
και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο.
Φροντίζει για την ασφάλιση της κινητής και ακίνη−
της περιουσίας του Δήμου και των αυτοκινήτων που
ανήκουν στην κυριότητά του, ύστερα από έγκριση και
εντολή του Δημάρχου και για κάθε αντικείμενο που
ασφαλίζει τηρεί ιδιαίτερο φάκελο.
Φροντίζει για την έγκαιρη εκμίσθωση ακινήτων του
Δήμου και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σε
συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και παρακολουθεί
την καλή εκτέλεση των όρων τους.
Συντάσσει τις βεβαιωτικές καταστάσεις των εσόδων
από μισθώματα, τις οποίες υποβάλλει στο Τμήμα Λογι−
στηρίου και Ελέγχου της Διεύθυνσης Ταμειακής Υπη−
ρεσίας για είσπραξη
Τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόμος, καθώς και ειδικό
φάκελο για κάθε μίσθιο.
Τηρεί βιβλίο των κοινόχρηστων χώρων και τους σχε−
τικούς φακέλους σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αρ−
χιτεκτονικού και Γεν. Σχεδιασμού Πόλης.
Τηρεί επίσης βιβλίο επίπλων και γενικά του μη ανα−
λώσιμου υλικού και φροντίζει την καταγραφή και πα−
ρακολούθηση αυτού και τη σχετική χρέωση των Υπη−
ρεσιών.
Διερευνά οικονομοτεχνικά τις προτάσεις που γίνονται
για την αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας, παρακο−
λουθεί την εφαρμογή τους και εισηγείται στο Δήμαρχο
σχετικά με την υλοποίησή τους.
Παρακολουθεί την κινητή και ακίνητη περιουσία των
δημοσίων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης που περιέρχεται στο Δήμο μας
με την ΣΤ. 5/26/4−10−88 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
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732/5−10−88 τ. Β΄) ή άλλες διατάξεις και είναι αρμόδιο
για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στο μέρος που
αφορούν την παραπάνω περιουσία.
Τυχόν τηρούμενα βιβλία (λογιστικά – διαχειριστικά
κ.α.), θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύ−
θυνσης.
Θα ενημερώνει το Μητρώο Παγίων με τις μεταβολές
που υφίστανται τα Πάγια (βελτιώσεις, επεκτάσεις, απο−
σβέσεις, εκποιήσεις, καταστροφές, διαθέσεις, επιχορη−
γήσεις Έργων κ.λ.π).
Γ. ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Φροντίζει για την βεβαίωση, σύμφωνα με το νόμο, των
τελών, δικαιωμάτων, και προστίμων που επιβάλλονται
από το Δήμο (χρήση πλατειών, πεζοδρομίων, αποζημι−
ώσεων λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης εκτάσεων
σε εφαρμογή του σχεδίου πόλης – σε συνεργασία με
την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία − και υπολοίπων κοινό−
χρηστων χώρων, διαφημίσεων κ.λ.π.) εκτός από τα τέλη
καθαριότητας και φωτισμού, τη σύνταξη και υπογραφή
των σχετικών χρηματικών καταλόγων, την κοινοποίηση
αυτών στους υπόχρεους και την αποστολή του στο Τμή−
μα Λογιστηρίου και Ελέγχου της Διεύθυνσης Ταμειακής
Υπηρεσίας για είσπραξη, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες,
την καταβολή των προστίμων και την εκτέλεση κάθε
σχετικής εργασίας, όπως ορίζουν οι διατάξεις νόμων
και κανονισμών που ισχύουν κάθε φορά.
Φροντίζει για τη βεβαίωση των άμεσων φόρων που
επιβάλλει ο Δήμος.
Τηρεί αρχείο των φορολογουμένων, παρακολουθεί
την πορεία των ενστάσεων και φροντίζει για την άρση
κάθε σχετικής εκκρεμότητας.
Φροντίζει για την έκδοση των αδειών χρήσης πε−
ζοδρομίων, πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων
κ.λ.π. και κοινοποιεί τις αποφάσεις στα αντίστοιχα Τμή−
ματα της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας που θα πραγ−
ματοποιεί τους ελέγχους.
Ενημερώνει το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας για τους
κοινόχρηστους χώρους που παραχωρήθηκαν, εκτός από
τα πεζοδρόμια.
Εκτελεί κάθε εργασία που αναφέρεται στη βεβαίωση
των δικαιωμάτων του Νεκροταφείο, τα οποία επιβάλλο−
νται από τον κανονισμό και την αποστολή των σχετι−
κών καταστάσεων στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης
Ταμειακής Υπηρεσίας για είσπραξη.
Δ. ΤΜΗΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΩΝ
Ασχολείται με τη διεκπεραίωση των κλήσεων που επι−
δίδονται από τα ειδικά όργανα του Δήμου, αστυνομικά
όργανα, λιμενικά όργανα κ.λ.π. για την παράνομη στάθ−
μευση οχημάτων σε χώρους που απαγορεύεται τούτο ή
χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης και συντάσσει τους
σχετικούς χρηματικούς καταλόγους, στους οποίους
στην συνέχεια αποστέλλει στο Τμήμα Λογιστηρίου και
Ελέγχου της Διεύθυνσης Ταμειακής Υπηρεσίας για τις
παραπέρα ενέργειες.
Φροντίζει για τη δραχμοποίηση παραβόλων και διπλο−
τύπων Δ.Ο.Υ. που αφορούν σε κλήσεις κ.ο.κ.
Αλληλογραφεί με άλλες Υπηρεσίες του Δήμου και
κάθε αρχή για την παροχή στοιχείων, αναφορικά με
τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που δέχθηκαν κλήση
για παράνομη στάθμευση κ.λ.π.
Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης.
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυνση.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλλη−
λογραφία.
14. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Α. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Φροντίζει για την έγκαιρη προμήθεια όλων των ειδών
και υλικών που χρειάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου
και ενεργεί όλες τις πράξεις που απαιτούνται μέχρι να
υπογραφούν από τις αρμόδιες Επιτροπές τα οριστικά
πρωτόκολλα παραλαβής και να παραδοθούν στις απο−
θήκες του Δήμου τα πιο πάνω είδη.
Παρακολουθεί την κίνηση των τιμών της αγοράς και
φροντίζει με πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς να
πετυχαίνει καλύτερες τιμές για το Δήμο.
Διενεργεί όλη τη διαδικασία για την ανάθεση κάθε
εργασίας ή προμήθειας μέσα στα χρηματικά όρια του
δικαιώματος Δημάρχου που προβλέπει ο νόμος.
Τα πρωτότυπα τιμολόγια με όλα τα παραστατικά
στοιχεία, που απαιτούνται για την έκδοση εντάλματος
πληρωμής, παραδίδονται εγκαίρως και προ της λήξης
του οικονομικού έτους στη Διεύθυνση Οικονομικού –
Τμήμα Εκκ. Και Εντολής Δαπανών για την έκδοση των
ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των Κ.Α. που έγινε η
ανάληψη της δαπάνης.
Τηρεί βιβλίο χρέωσης με τα είδη γραφείου που χο−
ρηγούνται κάθε χρόνο σε κάθε υπηρεσία του Δήμου,
καθώς και βιβλίο παράδοσης διαχειριστικών βιβλίων
κατά είδος και υπόλογο.
Τα τηρούμενα βιβλία (διαχειριστικά – λογιστικά κ.α.) θα
θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
Β. ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
(πλην Τεχνικών Υπηρεσιών)
Διαχειρίζεται τα πάσης φύσεως υλικά όλων των υπη−
ρεσιών του Δήμου όπως γραφική ύλη, έντυπα, γραφο−
μηχανές, αριθμομηχανές, πολυγράφους, φωτοτυπικά
μηχανήματα, έπιπλα και σκεύη, ιματισμό γενικά και για
τις τεχνικές Υπηρεσίες και κάθε άλλο είδος απαραίτητο
για τη λειτουργία των Υπηρεσιών.
Τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία εισα−
γωγής και εξαγωγής υλικών εκδίδοντας τα δελτία ει−
σαγωγής και εξαγωγής αντίστοιχα..
Τηρεί βιβλίο αποθήκης παραλαβής και παράδοσης
άχρηστου υλικού και μεριμνά για την ενέργεια εκποί−
ησης ή καταστροφής των άχρηστων υλικών όλων των
υπηρεσιών από τις οριζόμενες επιτροπές.
Παρακολουθεί την έγκαιρη παράδοση των ειδών μέσα
στα όρια που προβλέπουν οι σχετικές συμβάσεις και
ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες πριν την λήξη της
προθεσμίας για τις δικές τους ενέργειες.
Φροντίζει για την καλή διατήρηση των διαφόρων ει−
δών που βρίσκονται στους χώρους των αποθηκών και
εισηγείται για την λήψη μέτρων για την προστασία
των ειδών αυτών από κινδύνους αλλοίωσης και κατα−
στροφής τους.
Τα τηρούμενα βιβλία (διαχειριστικά κ.α.) θα θεωρού−
νται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μεριμνά για την παραλαβή και διακίνηση του πάσης
φύσεως υλικού όλων των Τεχνικών Υπηρεσιών ξυλεία,
μηχανολογικό εξοπλισμό, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό κ.α.
(πλην των ανταλλακτικών αυτοκινήτων της Δ/νσης Μη−
χανολογικού).
Τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία και
συντάσσει δελτία εισαγωγής και εξαγωγής.

Παρακολουθεί τα υπόλοιπα των αποθηκευμένων υλι−
κών και μεριμνά για την έγκαιρη προμήθεια κάθε ανα−
γκαίου είδους.
Τηρεί ιδιαίτερα βιβλία για τα αδρανή υλικά των ερ−
γοταξίων.
Μεριμνά για την διαγραφή από τα βιβλία εκείνων των
μηχανημάτων τα οποία σύμφωνα με τα πρακτικά των
επιτροπών κρίνονται ακατάλληλα (παλαιότητας – κα−
ταστροφές κ.λ.π.) για περαιτέρω χρήση.
Φροντίζει για την εκποίηση των άχρηστων μηχανημά−
των σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Τα τηρούμενα βιβλία (διαχειριστικά κ.α.) θα θεωρού−
νται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
Δ. ΤΜΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥ−
ΣΕΩΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗ−
ΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
Μεριμνά για την παραλαβή και αποθήκευση σε προ−
καθορισμένους χώρους (δεξαμενές καύσιμων) των καυ−
σίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Η
παραλαβή θα γίνεται πάντοτε ενώπιον της αρμόδια
Επιτροπής.
Ενεργεί έλεγχο της ποιότητας των καυσίμων απο−
στέλλοντας δείγμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους.
Μεριμνά για την ασφάλεια των αποθηκών καυσίμων,
εγκαθιστώντας πλησίον αυτών πυροσβεστικές αντλί−
ες.
Τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία εισα−
γωγής και εξαγωγής καυσίμων εκδίδοντας τα σχετικά
δελτία εισαγωγής και εξαγωγής και τηρεί βιβλίο κα−
ταχωρήσεων.
Μεριμνά για τον εφοδιασμό καυσίμων (πετρέλαιο)
όλων των θερμαντικών εγκαταστάσεων των κτιρίων
του Δήμου (καλοριφέρ) τηρώντας τις ίδιες διαδικασίες
εισαγωγής και εξαγωγής καυσίμων.
Ομοίως μεριμνά για την παραλαβή και διάθεση των
ελαιολιπαντικών τηρώντας την νόμιμη διαδικασίας ει−
σαγωγής και εξαγωγής.
Αποθηκεύει τα ελαιολιπαντικά (δοχεία) σε ιδιαίτερο
χώρο και μεριμνά για τη διαφύλαξη τούτων.
Μεριμνά για την παραλαβή και διάθεση όλων των
υλικών της Δ/νση Μηχανολογικού από τις αρμόδιες
Επιτροπές.
Τηρεί τα υπό του νόμου προβλεπόμενα βιβλία διαχεί−
ρισης υλικών βιβλία και καρτέλες διακίνησης υλικών.
Μεριμνά για την ταξινόμηση των υλικών σε ειδικές
θυρίδες κατά είδος ανταλλακτικού για την ευχερή και
έγκαιρη διακίνησή των.
Τηρεί βιβλίο παράδοσης άχρηστου προς εκποίηση
υλικού.
Μεριμνά για τον έγκαιρο εφοδιασμό της Δ/νσης Μη−
χανολογικού με τα απαραίτητα υλικά και ιδιαιτέρως των
ανταλλακτικών αυτοκινήτων για την ανά πάσα στιγμή
διάθεσή των στο συνεργείο επισκευών.
Τα τηρούμενα βιβλία (διαχειριστικά κ.α.) θα θεωρού−
νται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
Θα ενημερώνει μηχανογραφικά το υπάρχον σύστημα
με τα τιμολόγια ή δελτία αποστολής των αγορών και
προμηθειών, θα φροντίζει για την σωστή λογιστική αντι−
στοίχιση αυτών σύμφωνα με το Κ.Λ.Σ και την προώθηση
αυτών (των παραστατικών) στο Τμήμα Προμηθειών και
ανάθεσης εργασιών προς διεκπεραίωση.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης.
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυνση.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλλη−
λογραφία.
15. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Μεριμνά για όλα τα κοινωνικά προβλήματα των Δη−
μοτών, ανεξαρτήτως ηλικίας και συγκεκριμένα:
Για τους υπερήλικες σε συνεργασία με Κοινωνικούς
φορείς και τα ΚΑΠΗ.
Για τα εξώγαμα και τα παιδιά χωρισμένων γονέων.
Για τα παιδιά απόρων γονέων και στρατευμένων.
Φροντίζει για την περίθαλψη, σίτιση, ένδυση των
απόρων και των αστέγων Δημοτών για την δημιουργία
κέντρων περίθαλψής τους, καθώς και για την παραμο−
νή και διαμονή τους σε γηροκομεία ή άλλα ιδρύματα.
Φροντίζει τις κακοποιημένες γυναίκες και τα κακοποιη−
μένα παιδιά και κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την
δημιουργία κέντρων φιλοξενίας και περίθαλψης τους.
Διοργανώνει σεμινάρια για την ενημέρωση σχετικά με
τα προβλήματα της άγαμης μητέρας και ιδρύει σχολές
γονέων για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλη−
μάτων της εποχής μας, ακόμα οργανώνει ομάδες εφή−
βων για συζήτηση πάνω στα καυτά θέματα της εφηβείας
των νέων για τα θέματα που τους απασχολούν.
Μεριμνά για την ίδρυση μονάδας παιδιών με ειδικές
ανάγκες (νοητική καθυστέρηση ή σωματικές – κινητικές
δυσκολίες) και ειδικής διαγνωστικής μονάδας για παιδιά
και εφήβους με ελαφρές νοητικές και κυρίως ψυχολογι−
κές διαταραχές, καθώς επίσης συμβουλευτικού σταθμού
για άτομα που κάνουν χρήση τοξικών ουσιών.
Συμμετέχει στη σταυροφορία εθελοντικής αιμοδοσίας
ώστε η Τράπεζα αίματος να μπορεί να καλύπτει τις
έκτακτες ανάγκες των δημοτών και όλων των εργαζομέ−
νων στο Δήμο και τηρεί βιβλίο εθελοντών αιμοδοτών.
Φροντίζει για τη διαφώτιση του κοινού πάνω σε θέμα−
τα δημόσιας άλλα και ατομικής υγείας και διοργανώνει
διαλέξεις, σεμινάρια και λαϊκές συγκεντρώσεις υγείας.
Φροντίζει για την ενημέρωση πρόσληψης του πλη−
θυσμού από την νόσο του AIDS, καθώς και τη συμπε−
ριφορά του απέναντι στους φορείς του AIDS, ώστε να
ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο.
Φροντίζει για τη δημιουργία πυρήνων δωρητών αν−
θρώπινων οργάνων.
Διοργανώνει σεμινάρια, σε συνεργασία με ειδικούς
επιστήμονες (Ψυχολόγους, Παιδίατρους, Γυναικολόγους,
Κοινωνιολόγους) για την ενημέρωση των δημοτών σε
θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, σύλληψης−
αντισύλληψης, προληπτικής ιατρικής για τη γυναίκα
κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, προληπτικής ια−
τρικής για το παιδί (εμβόλια κ.λ.π.)
Φροντίζει για τη λειτουργία τηλεφωνικής ανοικτής
γραμμής επικοινωνίας κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες
με άτομα που έχουν ανάγκη ψυχολογικής συμπαράστα−
σης ή με μοναχικά άτομα που αισθάνονται δύσκολη την
αντιμετώπιση της βαριάς καθημερινότητας.
Επίσης φροντίζει για τη λειτουργία ανοικτής γραμμής
για την τηλεφωνική συμπαράσταση σε χρήστες τοξικών
ουσιών.
Σε παραλιακούς χώρους που ο Δήμος διαθέτει εγκα−
ταστάσεις που κατά τους θερινούς μήνες συχνάζουν
λουόμενοι (Βοτσαλάκια, Φρεαττύδα κ.λ.π.) θα έχει την
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ευθύνη σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Δήμου, για τη στελέχωση, κατά τη θερινή λουτρική πε−
ρίοδο, με το απαραίτητο προσωπικό (ναυαγοσώστες,
νοσοκόμες, εργάτες, φύλακες κ.λ.π.)
Φροντίζει για την μετακίνηση, μεταφορά και γενικά
εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες με την
γραμμή ΗΦΑΙΣΤΟΣ και εισηγείται κάθε αναγκαίο μέτρο
για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.
Φροντίζει μέχρι την δημιουργία ιδιόκτητων παιδικών
κατασκηνώσεων από το Δήμο, για την δωρεάν εξασφά−
λιση διακοπών στα παιδιά των δημοτών σε διάφορες
παιδικές κατασκηνώσεις
Φροντίζει για τη δημιουργία ιδιόκτητων παιδικών κα−
τασκηνώσεων.
Β. ΤΜΗΜΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Επιμελείται της πιστής εφαρμογής του Κανονισμού
Λειτουργίας του Νεκροταφείου.
Μεριμνά για την τήρηση των βιβλίων:
1. Ταφολόγιο
2. Ευρετήριο θανάτων
3. Βιβλίο δηλώσεως κηδειών
4. Βιβλίο εισερχομένων στα ψυγεία
5. Βιβλίο οικογενειακών τάφων
6. Ευρετήριο οικογενειακών τάφων
7. Βιβλίο πληρωμής οστεοθυρίδων
8. Ευρετήριο οστεοθυρίδων
9. Καρτέλες οστεοφυλακίων
10. Καρτέλες καταχώρησης οστεοφυλακίων
Φροντίζει για την ακριβή και νομότυπη βεβαίωση των
εσόδων του Νεκροταφείου.
Εισηγείται στη Διεύθυνση τη λήψη μέτρων για την
καλύτερη λειτουργία του Νεκροταφείου.
Επιμελείται για την ευταξία και κοσμιότητα στο Νε−
κροταφείο.
Εκδίδει άδειες ταφής, βεβαιώνει τα ετήσια τέλη καθα−
ριότητας και επιβλέψεων των οικογενειακών τάφων.
Παρακολουθεί και εποπτεύει την καθαριότητα του
Νεκροταφείου και το άναμα των κανδηλιών στους τά−
φους.
Μεριμνά για την οργάνωση και τέλεση μνημόσυνων,
καθώς και κάθε άλλης θρησκευτικής ή επετειακής τε−
λετής, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Δημοσίων Σχέ−
σεων.
Προγραμματίζει και υποδεικνύει στους εργολήπτες
– κατασκευαστές τάφων τη χάραξη νέων οικογενειακών
τάφων.
Εισηγείται έργα υποδομής με σκοπό την καλύτερη και
ευρυθμότερη λειτουργία του Νεκροταφείου.
Βεβαιώνει τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυ−
ρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων στους όρους δόμη−
σης ή σε παράνομη δόμηση, δηλαδή χωρίς άδεια, σε βά−
ρος του παρανομούντα εργολήπτη – κατασκευαστή.
Φροντίζει για τη συντήρηση των μνημείων τέχνης που
κοσμούν τους οικογενειακούς τάφους και παρουσιάζουν
αξιόλογο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον.
Φροντίζει για τον εξωραϊσμό του Νεκροταφείου καθώς
και για τη συντήρηση των εγκαταστάσεών του.
Γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ)
Το Δημοτικό πολυϊατρείο θα λειτουργεί τόσο με το
υπάρχον ιατρικό προσωπικό, όσο και με εξωτερικούς
ιατρούς για την πληρέστερη και αμεσότερη ιατρι−
κή περίθαλψη των δημοτών και ειδικότερα την άμε−
ση αντιμετώπιση αναγκών προληπτικής ιατρικής, την
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έγκαιρη διάγνωση, την υγειονομική διαφώτιση (AIDS,
ναρκωτικά, κάπνισμα, οστεοπόρωση, διατροφή κ.λ.π.),
για θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, ατόμων με
ειδικές ανάγκες, προληπτικής οδοντιατρικής, καρδιακών
προβλημάτων, δερματικών και αφροδίσιων νοσημάτων,
προληπτικής παιδιατρικής, πρωτοβάθμιας ιατρικής πε−
ρίθαλψης κ.λ.π.
Οι εξωτερικοί γιατροί θα παρέχουν τις ιατρικές υπη−
ρεσίες τους εθελοντικά και χωρίς αμοιβή.
Επίσης θα υπάρχει δωρεάν προσφορά παροχής υπη−
ρεσιών από εθελόντριες αδελφές του Ε.Σ.Σ.
Ο απαιτούμενος ιατρικός εξοπλισμός για τη λειτουρ−
γία του Δημοτικού Πολυϊατρείου θα εξασφαλιστεί στα−
διακά από τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Δ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΕΥ−
ΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΜΕΑ
Φροντίζει για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται
και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ως προς την
εξασφάλιση προσβασιμότητας και των λοιπών διευ−
κολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους
λειτουργίας τους. Εισηγείται στις αρμόδιες τεχνικές
υπηρεσίες για κατασκευές ή υποδομές που απαιτούνται
για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες σε
Δημοτικούς χώρους.
Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης.
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυν−
ση.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλλη−
λογραφία.
16. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Ο Προϊστάμενος Δ/ντης των Βρεφονηπιακών Σταθ−
μών, εκτός από τις αρμοδιότητές του που αναφέρονται
στο αρθ. 8 Γ του ΟΕΥ, έχει την ευθύνη της εύρυθμης
λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου,
φροντίζει για την δημιουργία νέων και βρίσκεται σε
άμεση επαφή με τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ των Παιδικών
και Βρεφονηπιακών Σταθμών (αρθ. 12 του Ν. 2880/2001),
αναπτύσσει τις απόψεις του Δήμου και ενημερώνει το
Δήμαρχο για την εν γένει λειτουργία τους.
Μεριμνά για την επιβολή τέλους λειτουργίας των
Σταθμών, τη στέγαση και μεταστέγαση αυτών, την επί−
πλωση, τη στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό
και την εσωτερική μετακίνηση των υπαλλήλων, όπου
κρίνεται αναγκαίο, πάντα σε συνεργασία με τους Προ−
ϊσταμένους των Τμημάτων.
Α. ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Α΄, Β΄, Γ΄,
Δ΄, Ε΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Οι σκοποί και οι στόχοι του κάθε Τμήματος είναι να
καλύψουν σοβαρές κοινωνικές ανάγκες, όπως η εξασφά−
λιση χρόνου στους γονείς για δουλειά, η διαπαιδαγώ−
γηση και η ψυχαγωγία των παιδιών, η ένταξη τους στην
κοινωνική ομάδα, η ψυχική ισορροπία των παιδιών με την
προσφορά παιχνιδιών, μέριμνας, φροντίδας, θαλπωρής,
τρυφερότητας κ.λ.π., καθώς και η εποπτεία των κέντρων
φιλοξενίας και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών που
λειτουργούν ή θα λειτουργήσουν στα διοικητικά όρια
των δημοτικών διαμερισμάτων αντίστοιχα.
Δέχεται τις αιτήσεις των γονέων για την εγγραφή
των παιδιών τους στον βρεφονηπιακό σταθμό μαζί με
τα νόμιμα δικαιολογητικά και συμμετέχει στην επιτροπή
που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δικαιολογητικών
και την επιλογή των παιδιών.

Προσδιορίζει τα προβλεπόμενα έξοδα για το επόμενο
οικονομικό έτος, και ενημερώνει την Δ/νση Βρεφονη−
πιακών Σταθμών.
Φροντίζει για την προμήθεια των διαφόρων ειδών στο
σταθμό(τρόφιμα, είδη εξοπλισμού κ.λ.π.).
Είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και την τυχόν επι−
σκευή του κτιρίου όπου στεγάζεται ο σταθμός.
Προωθεί τα τιμολόγια των διαφόρων προμηθευτών
του σταθμού στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, για
την ενταλματοποίησή τους.
Με τη λήξη του σχολικού έτους ελέγχει τα τελείως
φθαρμένα και κατεστραμμένα είδη και τα διαγράφει
από το βιβλίο υλικού, μετά από σχετική απόφαση της
επιτροπής, η οποία διαπιστώνει την φθορά τους.
Ελέγχει και υπογράφει, με τη λήξη του σχολικού έτους
το βιβλίο εισαγωγής – εξαγωγής τροφίμων, καθώς και
το βιβλίο αναλώσιμων και μη υλικών.
Φροντίζει, σε συνεργασία και με τις νηπιαγωγούς για
τη διοργάνωση διαλέξεων από κοινωνικούς λειτουργούς
με σκοπό την ενημέρωση των γονέων σε θέματα αγω−
γής και σχέσεων με τα παιδιά τους, για τη διοργάνωση
εορταστικών εκδηλώσεων (Χριστούγεννα, Πάσχα, λήξη
σχολικού έτους κ.λ.π.)
Δέχεται την αλληλογραφία και την προωθεί αρμο−
δίως.
Οι λεπτομέρειες λειτουργίας του κάθε δημοτικού βρε−
φονηπιακού σταθμού ρυθμίζονται από τον κανονισμό
λειτουργίας τους.
Τυχόν τηρούμενα βιβλία (λογιστικά, διαχειριστικά) θα
θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
Β. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Μεριμνά για τη στέγαση νέων σταθμών και τη μετα−
στέγαση των ήδη λειτουργούντων, όταν κριθεί αναγκαίο
και συνεργάζεται με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες
για την διαμόρφωση των νέων ακινήτων ώστε να κα−
ταστούν κατάλληλα είτε αυτά είναι ιδιόκτητα είτε είναι
μισθωμένα.
Αναλαμβάνει τον εξοπλισμό των νέων σταθμών με τα
απαραίτητα έπιπλα, σκεύη, ηλεκτρικές συσκευές κ.λ.π.
Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των τμημάτων
των σταθμών για την συντήρηση, τυχόν επισκευές και
βελτιώσεις των εγκαταστάσεων των ακινήτων, των
επίπλων, σκευών κ.λ.π. και προβαίνει στις απαραίτητες
ενέργειες προς τις αρμόδιες τεχνικές ή άλλες υπηρε−
σίες έγκαιρα, ώστε όλες οι εργασίες να γίνονται κατά
τα διαστήματα που οι σταθμοί παραμένουν κλειστοί,
πλην εκτάκτων επισκευών.
Επιμελείται για την ασφάλεια των κτιρίων των σταθ−
μών και συνεργάζεται με τις τεχνικές υπηρεσίες για
την υλοποίηση των προτάσεων των μηχανικών ασφα−
λείας.
Αναλαμβάνει και παρακολουθεί την πραγματοποίηση
των αναγκαίων προμηθειών.
Συγκεντρώνει έγκαιρα από τους προϊσταμένους των
τμημάτων των παιδικών σταθμών τις εισηγήσεις με τις
αναγκαίες ποσότητες για την προμήθεια όλων των ει−
δών και υλικών, που χρειάζονται για την λειτουργία κάθε
παιδικού σταθμού, σε ετήσια βάση, όπως τρόφιμα, είδη
καθαριότητας, εκπαιδευτικό υλικό, γραφική ύλη νηπίων,
υλικά εορταστικών εκδηλώσεων, σκεύη κουζίνας, λευκά
είδη, πετσέτες, κουρτίνες, μοκέτες κ.λ.π. ηλεκτρικά είδη,
προβαίνει στην ομαδοποίηση κα εισηγείται στις αρμό−
διες υπηρεσίες μελετών και προμηθειών παρακολουθώ−
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ντας την έγκαιρη εκτέλεση τους για την απρόσκοπτη
λειτουργία των παιδικών σταθμών.
Συνδράμει στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων εκτός
των χώρων των παιδικών σταθμών αναλαμβάνοντας την
ανεύρεση της αίθουσας εκδήλωσης, τη διαμόρφωση της,
τις αναγκαίες προμήθειες και τις τυχόν μεταφορές των
αναγκαίων ειδών.
Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των τιμολογίων με
τα συνοδεύοντα δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρε−
σίες.
Προτείνει τις προβλέψεις εσόδων εξόδων κατά τη
σύνταξη του Προϋπολογισμού του Δήμου.
Συγκεντρώνει τα δελτία παρουσίας όλης της δ/νσης
προς υπογραφή και διεκπεραίωση και τηρεί βιβλίο του
προσ/κού στο οποίο καταχωρεί όλες τις μεταβολές,
όπως μετακινήσεις, άδειες κ.λ.π.
Τέλος εκτελεί κάθε εργασία που του ανατίθεται από
την διεύθυνση για τον καλύτερο συντονισμό της λει−
τουργίας των παιδικών σταθμών.
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης.
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυν−
ση.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλλη−
λογραφία.
17. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟ−
ΓΡΑΦΩΝ
Μεριμνά για τη συντήρηση όλων των Δημοτικών Θε−
άτρων και Κινηματογράφων και την άριστη λειτουργία
τους.
Συνεργάζεται με την ΔΕΠΑΠ και παραχωρεί το – δι−
αθέσιμο − προσωπικό κατά την πραγματοποίηση των
παραστάσεων στα Θέατρα.
Ενημερώνει το Δήμαρχο για την εν γένει κατάσταση
των Θεάτρων και Κινηματογράφων και ενεργεί σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Δημοτικής Αρχής.
Β. ΤΜΗΜΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
Είναι υπεύθυνο για την με σύγχρονα Μουσειολογικά
κριτήρια λειτουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης και
των Μουσείων του Δήμου (Σκηνογραφίας Π. Αραβα−
ντινού, Δημοτ. Γλυπτοθήκης Γ. Καστριώτη, Συλλογής
Σ. Λαζάρου, Συλλογής Θεάτρου Μ. Κατράκη, Συλλογής
Κ. Τσακίρη κ.λ.π.).
Επιμελείται την διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων
εικαστικών τεχνών (ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής,
φωτογραφίας κ.λ.π.), καθώς και εκδηλώσεων διαλέξεων
σεμιναρίων, κύκλο μαθημάτων κ.λ.π.
Έχει την ευθύνη της συντήρησης, της σωστής διαβί−
ωσης, της ασφαλούς διαφύλαξης των Έργων Τέχνης
καθώς και της οργάνωσης – λειτουργίας εργαστηρίου
συντήρησης.
Καταγράφει όλη την εικαστική περιουσία, τηρεί βιβλίο
μητρώου στο οποίο καταγράφονται όλα τα Έργα Τέχνης
καθώς και καρτέλες για κάθε έργο τέχνης που διαθέτει
ή που έρχεται στην κυριότητα του.
Επιμελείται της φωτογράφησης όλων των Έργων τη−
ρώντας φωτογραφικό αρχείο.
Ευθύνεται για ετήσιο έλεγχο το 1ο 10 ήμερο κάθε
Ιανουαρίου.
Φροντίζει για την οργάνωση και υποστήριξη των εκ−
παιδευτικών προγραμμάτων που γίνονται και υποστή−
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ριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που γίνονται
στους χώρους του.
Μεριμνά για τον εμπλουτισμό της Πινακοθήκης με την
αγορά Έργων Τέχνης. Είναι αρμόδιο για την αποδοχή
και εκτίμηση δωρεών Έργων Τέχνης.
Είναι υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση αιτήσεων – προ−
τάσεων καλλιτεχνών ή φορέων που ζητούν παραχώρηση
από το Δημοτικό Συμβούλιο αιθουσών για Εκθέσεις ή
συνοδιοργάνωση Εκθέσεων κ.λ.π.
Φροντίζει για την συγκρότηση καλλιτεχνικών επιτρο−
πών με αντικείμενο την γνωμοδότηση για αγορά Έργων
Τέχνης, εκτίμηση δωρεών, παραχώρηση
αιθουσών, ανταλλαγή Έργων με άλλα Μουσεία, πα−
ραχώρηση έργων, χαρακτηρισμού έργων ως άχρηστα
κ.λ.π.
Μεριμνά για τον εμπλουτισμό της Ειδικής Βιβλιοθήκης
με θέματα Τέχνης.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Συνεργάζεται με τις Σχολικές Επιτροπές και τις Δημο−
τικές επιτροπές Παιδείας και συμμετέχει σε συσκέψεις
με αρμόδιους φορείς της εκπαίδευσης, παρακολουθώ−
ντας τη σωστή λειτουργία των σχολείων της Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης της πόλης του Πειραιά.
Συγκεντρώνει τις προτάσεις των αρμόδιων φορέων
και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη συγκρό−
τηση των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας, όπως και
τυχόν ανασυγκροτήσεις τους, σύμφωνα με τις ισχύου−
σες διατάξεις.
Εισηγείται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς
(Δήμαρχος, Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας, εκπαιδευτι−
κοί φορείς) τυχόν συστάσεις νέων Σχολικών Επιτροπών
καθώς και τροποποιήσεις των ήδη υπαρχόντων όπως
προβλέπονται από τους νόμους.
Τηρεί φάκελο για κάθε Σχολική Επιτροπή ως και αρ−
χείο των ετήσιων επιχορηγήσεων των Σχολικών Επι−
τροπών.
Παρακολουθεί τη νομοθεσία και τις Υπουργικές απο−
φάσεις που έχουν σχέση με τη λειτουργία των δημοτι−
κών Επιτροπών Παιδείας και εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο την έγκρισή τους.
Έχει την ευθύνη της διάθεσης των κονδυλίων (υπο−
βάλλοντας το σχετικό πίνακα στο Δήμαρχο) για τις
λειτουργικές ανάγκες των Σχολείων.
Φροντίζει σε συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές
για την πρόσληψη των σχολικών τροχονόμων και φυ−
λάκων.
Υποβάλλει στην Δ/νση Οικονομικού του Δήμου τα
στοιχεία με τα ποσά που απαιτείται να συμπεριληφθούν
για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων στον κατ΄
έτος καταρτιζόμενο προϋπολογισμό του Δήμου.
Συγκροτεί εκπαιδευτικές ομάδες και συμμετέχει σε
αντίστοιχες πρωτοβουλίες άλλων εκπαιδευτικών φο−
ρέων με σκοπό την διερεύνηση και προώθηση λύσεων
των προβλημάτων της εκπαίδευσης και ειδικότερα συμ−
βάλλει στην καλύτερη δυνατή μόρφωση των νέων της
πόλης του Πειραιά.
Διαθέτει τους Επόπτες − Φύλακες Σχολικών Κτιρίων
που έχει στην δύναμη του, για την φύλαξη των Σχολικών
Κτιρίων επί 24ώρου βάσεως και για επτά (7) ημέρες
εβδομαδιαίως ανάλογα με τις καθημερινές υπηρεσιακές
ανάγκες.
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Ελέγχει την συνεχή παρουσία του πιο πάνω προσω−
πικού στους χώρους εργασίας του, κατά την διάρκεια
του ωραρίου υπηρεσίας του.
Δ. ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
Είναι υπεύθυνο για τη διαφύλαξη και ταξινόμηση όλου
του υλικού που διαθέτει για την ιστορία του Πειραιά.
Μεριμνά για τη συγκέντρωση νέων στοιχείων με την
συνεργασία Ιστορικών Αρχείων Εσωτερικού και Εξω−
τερικού.
Φροντίζει για την καλύτερη διευκόλυνση των ερευ−
νητών και σπουδαστών σε θέματα της ιστορίας του
Πειραιά.
Τηρεί βιβλίο καταγραφής όλου του υλικού που έχει
σχέση με την ιστορία του Πειραιά και φροντίζει για
τη συλλογή των στοιχείων από το Γενικό Αρχείο, που
έχουν σχέση με το Ιστορικό Αρχείο.
Ε. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΚΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ –
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Είναι υπεύθυνο για την ταξινόμηση, καταλογογράφηση
και παρουσίαση των ήδη υπαρχουσών δωρεών ιδιωτών
στο Ιστορικό Αρχείο.
Διοργανώνει εκθέσεις των ιστορικών αυτών τεκμηρίων
και φροντίζει για την καλύτερη προβολή και αξιοποίησή
τους με εκδηλώσεις (ημερίδες, βραβεύσεις κ.λ.π.)
Έχει την ευθύνη συντήρησης και ασφαλούς διαφύλα−
ξής όλου του υλικού.
Μεριμνά για τον εμπλουτισμό του φωτογραφικού αρ−
χείου με νέους δωρητές, απόκτηση νέων συλλογών από
δωρεές, αγορές, κ.λ.π.
ΣΤ. ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡ−
ΦΩΣΗΣ
Αρμοδιότητα του Τμήματος είναι η δημιουργία και
λειτουργία πρότυπων εργαστηρίων εικαστικών τεχνών,
που θα απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες.
Οργανώνει μαθήματα σε περιφερειακό επίπεδο σε συ−
νεργασία με τα Δημοτικά Διαμερίσματα σε κατάλληλα
εξοπλισμένους χώρους..
Διοργανώνει εκθέσεις, εκδηλώσεις, με έργα των μα−
θητών του καθώς και επισκέψεις και ξεναγήσεις σε εκ−
θέσεις, μουσεία, πινακοθήκες κ.λ.π. και θα συμμετέχει
σε καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς.
Ζ. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Παρακολουθεί όλα τα δημοτικά γήπεδα και ενημερώ−
νει τον Αθλητικό Οργανισμό, στον οποίο έχουν παραχω−
ρηθεί, για τυχόν ελλείψεις τους, ώστε να προβαίνει στη
συντήρηση των εγκαταστάσεων τους και την εκτέλεση
των έργων και επισκευών.
Δέχεται νέους της πόλης μας και τους ενημερώνει για
τα τμήματα που λειτουργούν στον Αθλητικό Οργανισμό,
στα πλαίσια της ανάπτυξης του αθλητικού πνεύματος
της Πόλης μας.
Βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον Αθλητικό Οργανι−
σμό και τα λοιπά ΝΠΔΔ (Αθλητικά Κέντρα του αρθ. 14
του Ν.2880/2001), αναπτύσσει τις απόψεις του Δήμου,
τηρεί αρχείο αλληλογραφίας και ενημερώνει το Δήμαρ−
χο, για την εν γένει λειτουργία τους.
Η. ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχει την ευθύνη της οργάνωσης των εμφανίσεων της
Φιλαρμονικής του Δήμου.
Φροντίζει σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή, τα
αρμόδια Τμήματα του Δήμου μας και την ΔΕΠΑΠ για
την διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων.

Φροντίζει για την αγορά μουσικών οργάνων, μουσικών
βιβλίων (παρτιτούρες) κ.λ.π. και έχει την ευθύνη της
φύλαξης και συντήρησης τους.
Θ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης.
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυν−
ση.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλλη−
λογραφία.
18. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
Παρακολουθεί τις νέες εκδόσεις από καταλόγους
εκδοτικών οίκων, βιβλιογραφίες από τον ημερήσιο και
περιοδικό τύπο, κατόπιν επισκέψεων σε βιβλιοπωλεία
κ.λ.π. και σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα καταρτίζει
καταλόγους και άλλων εντύπων προς αγορά.
Φροντίζει για την επιστημονική ταξινόμηση, καταλο−
γογράφηση του έντυπου υλικού, (βιβλίων, περιοδικών,
εφημερίδων), σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες βιβλι−
οθηκονομίας, την πληκτρολόγηση στα ειδικά τερματικά
του μηχανογραφικού συστήματος όλων των Τμημάτων
και τη διανομή τους σε αυτά.
Φροντίζει για την κατάρτιση βιβλιογραφιών και τον
εντοπισμό σπάνιων βιβλίων ή εντύπων καθώς και οπτι−
κοακουστικού υλικού συναφούς προς τους στόχους των
βιβλιοθηκών.
Φροντίζει για την ανταλλαγή πολλαπλών αντιτύπων
με άλλες βιβλιοθήκες και ιδρύματα και την παραλαβή
βιβλίων που δωρίζονται στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες.
Τα ως άνω βιβλία, ύστερα από σχετική επεξεργασία
(καταλογογράφηση, ταξινόμηση) τα κατανέμει στα επί
μέρους Τμήματα κατόπιν συνεννοήσεως και συνεργα−
σίας με αυτά.
Διεκπεραιώνει την αγορά εξοπλισμού (τεχνολογικός
εξοπλισμός, γραφική ύλη κ.λ.π. για τις λειτουργικές
ανάγκες του Τμήματος), διενεργεί την σχετική αλλη−
λογραφία, αρχειοθετεί έγγραφα, την κατάρτιση του
προϋπολογισμού – απολογισμού του Τμήματος.
Β. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Επιμελείται της λειτουργίας σύμφωνα και με τον εσω−
τερικό κανονισμό λειτουργίας των:
Α. Αναγνωστηρίων γενικού ενδιαφέροντος (νεότερης,
παλαιάς συλλογής)
Β. Δανειστικού και Παιδικού Τμήματος.
Γ. Αρχείου Αθηναϊκού Τύπου και ΦΕΚ
Παρακολουθεί τις νέες εκδόσεις και τις ανάγκες του
αναγνωστικού κοινού, προβαίνει στην αγορά των νέων
τίτλων για τον εμπλουτισμό των συλλογών του και τους
προωθεί στο Τμήμα Επιλογής – Ταξινόμησης για την
επιστημονική επεξεργασία τους.
Φροντίζει για τη συντήρηση, βιβλιοδέτηση των συλ−
λογών του, για απόσυρση του φθαρμένου υλικού, και
ενημερώνει τους δελτιοκαταλόγους.
Διεκπεραιώνει την αγορά βιβλίων, τεχνικού εξοπλι−
σμού, γραφικής ύλης, συνδρομών περιοδικών, Αθηναϊκού
Τύπου, ΦΕΚ, συντηρήσεων, βιβλιοδετήσεων και όλων
των λειτουργικών αναγκών του Τμήματος, αρχειοθέ−
τηση εγγράφων,την κατάρτιση του προϋπολογισμού
– απολογισμού του Τμήματος.
Εκπονεί προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις
(εκθέσεις έντυπου και μη υλικού), συζητήσεις, διαλέξεις
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με στόχο τη μόρφωση, την ενημέρωση και τη ψυχαγωγία
των δημοτών της πόλης.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Φροντίζει για τη λειτουργία των περιφερειακών βι−
βλιοθηκών σαν αναγνωστήρια και δανειστικά Τμήματα,
σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των
βιβλιοθηκών.
Παρακολουθεί τις νέες εκδόσεις και τις ανάγκες του
αναγνωστικού κοινού, προβαίνει στην αγορά των νέων
τίτλων για τον εμπλουτισμό των συλλογών του και τους
προωθεί στο Τμήμα Επιλογής – Ταξινόμησης για την
επιστημονική επεξεργασία τους.
Φροντίζει για τη συντήρηση, βιβλιοδέτηση των συλ−
λογών του, για απόσυρση του φθαρμένου υλικού, και
ενημερώνει τους δελτιοκαταλόγους.
Εκπονεί προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις με
σκοπό τη μόρφωση και την ψυχαγωγία των δημοτών.
Φροντίζει για τη δημιουργία παραρτημάτων βιβλιο−
θηκών στ Δημοτικά Διαμερίσματα.
Διεκπεραιώνει την αγορά βιβλίων, τεχνικού εξοπλι−
σμού, γραφικής ύλης, συνδρομών περιοδικών, Αθηναϊκού
Τύπου, ΦΕΚ, συντηρήσεων, βιβλιοδετήσεων και όλων
των λειτουργικών αναγκών του Τμήματος, αρχειοθέ−
τηση εγγράφων, την κατάρτιση του προϋπολογισμού
– απολογισμού του Τμήματος.
Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης.
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυν−
ση.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλλη−
λογραφία.
19.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α΄ ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Α. Τμήμα Συντονισμού, που ασκεί όλες τις αρμοδιότη−
τες που προβλέπει το άρθρο 1 του Νόμου 3731/08 πλην
των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις παραγρά−
φους 8, 9, 10 και 11 του ιδίου άρθρου.
Β. Τμήμα Ελέγχου Στάθμευσης και Κυκλοφορίας Οχη−
μάτων, που ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέ−
πουν οι παράγραφοι 8,9,10 και 11 του άρθρου 1 του
Νόμου 3731/08.
Το προσωπικό της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας
Α’ Δημοτικού Διαμερίσματος κατατάσσεται σε κατηγο−
ρίες και κλάδους ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτι−
κής Αστυνομίας και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας
Η υπηρεσία της Διεύθυνσης υποστηρίζεται διοικητικά
και επιστημονικά από τις υφιστάμενες υπηρεσίες του
Δήμου, με αποκλειστική ή παράλληλη άσκηση καθη−
κόντων.
Προϊστάμενοι της ανωτέρω Διευθύνσεως και των
Τμημάτων καθώς και Υποδιευθυντής, Τμηματάρχες Β
και Επόπτες τοποθετούνται υπάλληλοι από το ένστολο
προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου 3731/08.
19.2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β’ ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Α. Τμήμα Συντονισμού, που ασκεί όλες τις αρμοδιότη−
τες που προβλέπει το άρθρο 1 του Νόμου 3731/08 πλην
των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις παραγρά−
φους 8, 9, 10 και 11 του ιδίου άρθρου.
Β. Τμήμα Ελέγχου Στάθμευσης και Κυκλοφορίας Οχη−
μάτων, που ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέ−
πουν οι παράγραφοι 8,9,10 και 11 του άρθρου 1 του
Νόμου 3731/08.
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Το προσωπικό της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας
Β’ Δημοτικού Διαμερίσματος κατατάσσεται σε κατηγο−
ρίες και κλάδους ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτι−
κής Αστυνομίας και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας
Η υπηρεσία της Διεύθυνσης υποστηρίζεται διοικητικά
και επιστημονικά από τις υφιστάμενες υπηρεσίες του
Δήμου, με αποκλειστική ή παράλληλη άσκηση καθη−
κόντων.
Προϊστάμενοι της ανωτέρω Διευθύνσεως και των
Τμημάτων καθώς και Υποδιευθυντής, Τμηματάρχες Β
και Επόπτες τοποθετούνται υπάλληλοι από το ένστολο
προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου 3731/08.
19.3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Γ’ ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Α. Τμήμα Συντονισμού, που ασκεί όλες τις αρμοδιότη−
τες που προβλέπει το άρθρο 1 του Νόμου 3731/08 πλην
των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις παραγρά−
φους 8, 9, 10 και 11 του ιδίου άρθρου.
Β. Τμήμα Ελέγχου Στάθμευσης και Κυκλοφορίας Οχη−
μάτων, που ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέ−
πουν οι παράγραφοι 8,9,10 και 11 του άρθρου 1 του
Νόμου 3731/08.
Το προσωπικό της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας
Γ’ Δημοτικού Διαμερίσματος κατατάσσεται σε κατηγο−
ρίες και κλάδους ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτι−
κής Αστυνομίας και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας
Η υπηρεσία της Διεύθυνσης υποστηρίζεται διοικητικά
και επιστημονικά από τις υφιστάμενες υπηρεσίες του
Δήμου, με αποκλειστική ή παράλληλη άσκηση καθη−
κόντων.
Προϊστάμενοι της ανωτέρω Διευθύνσεως και των
Τμημάτων καθώς και Υποδιευθυντής, Τμηματάρχες Β
και Επόπτες τοποθετούνται υπάλληλοι από το ένστολο
προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου 3731/08.
19.4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Δ’ ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Α. Τμήμα Συντονισμού, που ασκεί όλες τις αρμοδιότη−
τες που προβλέπει το άρθρο 1 του Νόμου 3731/08 πλην
των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις παραγρά−
φους 8, 9, 10 και 11 του ιδίου άρθρου.
Β. Τμήμα Ελέγχου Στάθμευσης και Κυκλοφορίας Οχη−
μάτων, που ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέ−
πουν οι παράγραφοι 8,9,10 και 11 του άρθρου 1 του
Νόμου 3731/08.
Το προσωπικό της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας
Δ’ Δημοτικού Διαμερίσματος κατατάσσεται σε κατηγο−
ρίες και κλάδους ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτι−
κής Αστυνομίας και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας
Η υπηρεσία της Διεύθυνσης υποστηρίζεται διοικητικά
και επιστημονικά από τις υφιστάμενες υπηρεσίες του
Δήμου, με αποκλειστική ή παράλληλη άσκηση καθη−
κόντων.
Προϊστάμενοι της ανωτέρω Διευθύνσεως και των
Τμημάτων καθώς και Υποδιευθυντής, Τμηματάρχες Β
και Επόπτες τοποθετούνται υπάλληλοι από το ένστολο
προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου 3731/08.
19.5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ε’ ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Α. Τμήμα Συντονισμού, που ασκεί όλες τις αρμοδιότη−
τες που προβλέπει το άρθρο1 του Νόμου 3731/08 πλην
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των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις παραγρά−
φους 8, 9, 10 και 11 του ιδίου άρθρου.
Β. Τμήμα Ελέγχου Στάθμευσης και Κυκλοφορίας Οχη−
μάτων, που ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέ−
πουν οι παράγραφοι 8,9,10 και 11 του άρθρου 1 του
Νόμου 3731/08.
Το προσωπικό της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας
Ε’ Δημοτικού Διαμερίσματος κατατάσσεται σε κατηγο−
ρίες και κλάδους ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτι−
κής Αστυνομίας και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας
Η υπηρεσία της Διεύθυνσης υποστηρίζεται διοικητικά
και επιστημονικά από
τις υφιστάμενες υπηρεσίες του Δήμου, με αποκλει−
στική ή παράλληλη άσκηση καθηκόντων.
Προϊστάμενοι της ανωτέρω Διευθύνσεως και των
Τμημάτων καθώς και Υποδιευθυντής, Τμηματάρχες Β
και Επόπτες τοποθετούνται υπάλληλοι από το ένστολο
προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου 3731/08.
20. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Α. ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Αναλυτικά κάθε Τμήμα Διαμερίσματος μεριμνά:
Α. Για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των
συνεδριάσεων του Διαμερισματικού Συμβουλίου.
Β. Την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και
την ορθή σύνταξη των λαμβανομένων αποφάσεων τις
οποίες διαβιβάζει στη Δημαρχική Επιτροπή και το Δη−
μοτικό Συμβούλιο.
Γ. Τηρεί αρχείο των λαμβανομένων αποφάσεων.
Δ. Δέχεται έγγραφες και προφορικές αναφορές δη−
μοτών για θέματα γενικά του τομέα του Διαμερίσματος
τις οποίες καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο και φροντίζει δια
των οργάνων του Διαμερίσματος ή άλλων υπηρεσιών
του Δήμου για την επίλυση τους και ενημέρωση των
ενδιαφερόμενων δημοτών.
Ε. Μεριμνά για την οργάνωση των πολιτιστικών εκδη−
λώσεων στο Διαμέρισμα υλοποιώντας αποφάσεις του
Διαμερισματικού Συμβουλίου.
ΣΤ. Συντονίζει τις εργασίες του διατιθέμενου στο Δι−
αμέρισμα προσωπικού και παρέχει κάθε άλλη υπηρεσία
που μεταβιβάζεται με σκοπό την αποκέντρωση.
Ζ. Φροντίζει για την απομάκρυνση των εγκαταλε−
λειμμένων αχρήστων αντικειμένων από κοινόχρηστους
χώρους και οικόπεδα της περιοχής του σε συνεργασία
με τη Δ/νση Καθαριότητας, καθώς και για την αφισ−
σορύπανση.
Η. Με τους διατιθέμενους στο Διαμέρισμα Μηχανι−
κούς και Γεωπόνους, οι οποίοι υπάγονται απ΄ ευθείας
στις αντίστοιχες Τεχνικές Διευθύνσεις του Δήμου, πα−
ρακολουθεί την πορεία των εκτελουμένων έργων στο
Διαμέρισμα.
Β. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου.
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυν−
ση.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλλη−
λογραφία.
21. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Φροντίζει για την αποκομιδή των οικιακών απορριμ−
μάτων, τη μεταφορά, ζύγιση και ενταφιασμό τους στους
Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) με ειδικά απορριμ−
ματοφόρα οχήματα.

Μεριμνά για την αποκομιδή των απορριμμάτων των
Δημοτικών και Λαϊκών αγορών, των Ιδρυμάτων, Νοσοκο−
μείων, Ξενοδοχείων και λοιπού εμπορικού και βιομηχανι−
κού κόσμου, εφόσον αυτά δεν εμπίπτουν στην κατηγορία
των ειδικών απορριμμάτων, καθώς και συγκεκριμένων
σημείων που επιβάλλεται ο καθαρισμός τους.
Συνεργάζεται με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοι−
νοτήτων και παρακολουθεί την ομαλή λειτουργία του
Χώρου Υγειονομικής Ταφής και εισηγείται την κατάρ−
τιση σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του Ενιαίου
Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την επέκταση
της λειτουργίας του ΧΥΤΑ.
Για την περισυλλογή και απόρριψη απορριμμάτων
ειδικής φύσεως, καταβάλλεται ειδικό τέλος, για κάθε
διαδρομή, που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Ελέγχει με το εποπτικό προσωπικό τον πλήρη και
απόλυτο καθαρισμό της πόλης και εισηγείται στην Δ/
νση Καθαριότητας τυχόν αναγκαία αναδιάρθρωση του
προσωπικού κατά Τομέα Καθαριότητας.
Εισηγείται στο Τμήμα Μελετών – Προγραμματισμού
και Ανακύκλωσης την προμήθεια των απαραίτητων κά−
δων μηχανικής αποκομιδής.
Φροντίζει για τον καθαρισμό και μεταφορά των απορ−
ριμμάτων κοινοχρήστων και ιδιωτικών χώρων(π.χ. οικό−
πεδα εγκαταλελειμμένα, ακίνητα κ.λ.π.) καθώς και των
αχρήστων αντικειμένων που δεν μεταφέρονται με τα
κλειστά απορριμματοφόρα αυτοκίνητα σε συνεργασία
με την Διεύθυνση Οδοσάρωσης.
Μεριμνά για τον καθαρισμό και την περίφραξη οικοπέ−
δων γνωστών και αγνώστων ιδιοκτητών κατόπιν Εισαγ−
γελικής Παραγγελίας ή όταν αυτά αποτελούν κίνδυνο
για τη δημόσια υγεία, αφού έχουν προηγηθεί όλες οι
προβλεπόμενες από τον Κανονισμό Καθαριότητας του
Δήμου διαδικασίες και σε συνεργασία με τις εντεταλμέ−
νες Υγειονομικές, Αστυνομικές, Εισαγγελικές Αρχές και
με τη Δ/νση Οδοσάρωσης. Το κόστος του καθαρισμού
και της περίφραξης θα καταλογίζονται στον ιδιοκτήτη.
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ζητήσει οικειοθελώς τον
καθαρισμό ή και την περίφραξη του οικοπέδου του, θα
προηγείται η καταβολή του χρηματικού αντιτίμου, το
ύψος του οποίου καθορίζεται με Απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου. Συγκεντρώνει τα ημερήσια ζυγολό−
για των απορριμμάτων και τα αποστέλλει στο Τμήμα
Μελετών Προγραμματισμού και στο Γραφείο Κίνησης
Οχημάτων για τον προγραμματισμό της αποκομιδής.
Β. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ − ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ−
ΚΥΚΛΩΣΗΣ
Μελετά,συντάσσει και τροποποιεί τα προγράμματα
αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαρισμού, πλύση
οδών πεζοδρόμων και πεζοδρομίων και κάθε πρόγραμ−
μα ή ιδέα που αφορά τη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους δημότες.
Μελετά και εισηγείται τρόπους αύξησης της παραγω−
γικότητας με χρησιμοποίηση πρακτικών και σύγχρονων
τεχνολογικών μέτρων.
Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των προ−
γραμμάτων και το λειτουργικό αποτέλεσμα της προ−
σπάθειας της Δ/νσης Καθαριότητας γενικά.
Συντάσσει στατιστικά στοιχεία του ημερήσιου όγκου
και βάρους των απορριμμάτων, ελέγχοντας τα σχετικά
ζυγολόγια και καταρτίζει χωροταξικές μελέτες για τη
σωστή κατανομή και τοποθέτηση των κάδων.
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Μεριμνά για τη προμήθεια και τοποθέτηση των κάδων
και φροντίζει για τη συντήρηση και το πλύσιμό τους.
Συντάσσει και παρακολουθεί όλες τις εκθέσεις δα−
πάνης για την προμήθεια των υλικών καθαριότητας και
των μελετών αυτεπιστασίας, παρακολουθώντας τις πι−
στώσεις του προϋπολογισμού.
Συνεργάζεται με το Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων
και παρακολουθεί την ομαλή λειτουργία του χώρου απο−
κομιδής και ταφής των απορριμμάτων (χωματερή).
Καταρτίζει το πρόγραμμα ανακυκλώσιμων υλικών σχε−
τικά με τη περισυλλογή και μεταφορά τους από τα διά−
φορα σημεία του Πειραιά στο Κέντρο Ανακύκλωσης.
Φροντίζει την δεματοποίηση, ζύγιση, μεταφορά και
εκποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Μεριμνά για τη στελέχωση όλων των οχημάτων που
έχουν διατεθεί για την καθαριότητα της πόλης (απορ−
ριμματοφόρα, ανοικτά αυτοκίνητα, μηχανικά σάρωθρα,
βυτιοφόρα κ.λ.π.) με κατάλληλο προσωπικό για την
εφαρμογή του προγράμματος αποκομιδής απορριμμά−
των και άλλων αντικειμένων.
Φροντίζει για την διάθεση των αναγκαίων οχημάτων
στους τομείς της Καθαριότητας, ανάλογα με τις ανά−
γκες τους, σε συνεργασία με τα Τμήματα Περισυλλογής
και Μεταφοράς Απορριμμάτων και Μελετών Προγραμ−
ματισμού.
Ελέγχει με το εποπτικό προσωπικό την αποκομιδή και
μεταφορά των απορριμμάτων, ρυθμίζοντας τα δρομο−
λόγια αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Τομέα.
Δ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
Έχει την ευθύνη της αποθήκευσης, καλής διατήρησης
και διάθεσης των πάσης φύσεως ειδών υλικού που χρη−
σιμοποιείται από το προσωπικό Καθαριότητας.
Τηρεί ειδικά βιβλία εισαγωγής και εξαγωγής και διά−
θεσης των παραπάνω ειδών και υλικών στις Υπηρεσίες
Καθαριότητας.
Φροντίζει για τη συντήρηση και επισκευή των χειρα−
μαξών των εργατών καθαριότητας, των δοχείων – κάδων
τοποθέτησης απορριμμάτων, των καλαθιών απόρριψης
απορριμμάτων κ.λ.π.
Τυχόν τηρούμενα βιβλία (διαχειριστικά κ.α.) θα θεω−
ρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυν−
ση.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλλη−
λογραφία
22. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης έχει σαν αντικείμενο
την προμήθεια, αναβάθμιση και συντήρηση του τεχνο−
λογικού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στις
Υπηρεσίες του Δήμου.
Παράλληλα είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση του
Μηχανογραφικού Κέντρου όπου βρίσκονται οι Κεντρι−
κοί Υπολογιστές, την ασφάλεια των δεδομένων που
τηρούνται για τις εφαρμογές (Δημοτολογικά στοιχεία,
μισθολογικά κ.λ.π.), καθώς και των συστημάτων πληρο−
φόρησης του κοινού.
Επίσης συντηρεί το Δίκτυο Τοπικής και Ευρείας περι−
οχής (LAN & WAN) το οποίο αποτελείται από τον επι−
κοινωνιακό εξοπλισμό (καλώδια, κατανεμητές, βύσματα,
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ειδικές συσκευές επικοινωνίας) και πάνω στο οποίο στη−
ρίζεται το Πληροφοριακό σύστημα του Δήμου. Ακόμη
συντάσσει τις μελέτες για τη προμήθεια συστημάτων
πληροφορικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Υποστήριξης
Εφαρμογών Λογισμικού και ειδικότερα συμβάλλει στο
τμήμα της μελέτης που αφορά το υλικό (HARDWARE),
αφού λάβει υπ΄ όψη του τις ανάγκες των Υπηρεσίων.
Β. ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Το Τμήμα Εφαρμογών Λογισμικού έχει σαν αντικείμενο
την προμήθεια, αναβάθμιση και συντήρηση του Λογι−
σμικού, δηλαδή των προγραμμάτων των υπολογιστών
που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία των πάσης
φύσεως δεδομένων.
Φροντίζει για την βελτίωση αυτών και πραγματοποιεί
τις αναγκαίες τροποποιήσεις ανάλογα με τις αλλαγές
που υφίστανται είτε λόγω μεταβολής της ισχύουσας
νομοθεσίας είτε λόγω αλλαγής του τρόπου εργασίας
των Υπηρεσιών.
Την συλλογή, την εισαγωγή και την επεξεργασία στοι−
χείων (ταξιδιωτικές και κυκλοφοριακές πληροφορίες
κ.λ.π.) για την παροχή των κατάλληλων μηνυμάτων ενη−
μέρωσης του κοινού μέσω εξειδικευμένων συσκευών
πληροφορικής.
Παρακολουθεί την εξέλιξη του λογισμικού και φροντί−
ζει για την τακτική αναβάθμιση ανάλογα με τις εκδόσεις
του κατασκευαστή του λογισμικού.
Την κατασκευή και συντήρηση των ηλεκτρονικών
σελίδων του Δήμου, την πρόσβαση στο δια – δίκτυο
(INTERNET) των Υπηρεσιών του Δήμου ανάλογα με
της ανάγκες τους και την οργάνωση της ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας εκείνων που δεν διαθέτουν ατομική
ηλεκτρονική διεύθυνση (e− mail).
Ακόμη συντάσσει τις μελέτες για την προμήθεια
συστημάτων πληροφορικής, σε συνεργασία με το
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, και ειδικότερα συμβάλ−
λει στο τμήμα της μελέτης που αφορά το λογισμικό
(SOFTWARE), αφού λάβει υπόψη του την ανάγκες των
Υπηρεσιών.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Έχει σαν αντικείμενο την αρχική μαζική εισαγωγή
στοιχείων των δεδομένων που τηρούνται σε χάρτινα
αρχεία και αντιπαραβάλλει τα στοιχεία αυτά για την
ορθότητα τους και συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του
Δήμου προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία η μηχανο−
γραφική εφαρμογή.
Φροντίζει για την εκπαίδευση των χρηστών των δια−
φόρων εφαρμογών που τίθενται σε λειτουργία και συ−
νεργάζεται με τα Τμήματα Τεχνικής Υποστήριξης και
Εφαρμογών Λογισμικού για τις μηχανογραφικές λύσεις
που απαιτούνται από τις διάφορες Υπηρεσίες για την
εύρυθμη λειτουργία τους.
Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυν−
ση.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλλη−
λογραφία.
23. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α. ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Καταρτίζει τα προγράμματα του Δήμου για την κατα−
σκευή, ανακατασκευή και συντήρηση των οδών – πεζο−
δρομίων – πλατειών – πεζοδρόμων και λοιπών δημοτικών
κοινοχρήστων χώρων.
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Συντάσσει τις μελέτες και μεριμνά για την επίβλε−
ψη των έργων που αναφέρονται στο αντικείμενο του
Τμήματος.
Εκδίδει τις απαιτούμενες άδειες για την εκτέλεση
διαφόρων εργασιών από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας
ή τρίτους, που αφορούν το οδόστρωμα των οδών ή τα
πεζοδρόμια, επιβλέπει την καλή εκτέλεση των εργασιών
και μεριμνά για την αποκατάσταση των τομών από τους
υπεύθυνους Οργανισμούς ή τρίτους.
Τηρεί το υψομετρικό σχέδιο της Πόλης, σε συνεργασία
με το Τμήμα Τοπογραφικού, φροντίζει για τη συμπλήρω−
ση του και χορηγεί στους ενδιαφερόμενους τα στοιχεία
που απαιτούνται για την εφαρμογή του, ακόμη εκδίδει
τις απαιτούμενες βεβαιώσεις υψομέτρων για την έκδοση
οικοδομικών αδειών.
Συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες έργων αυτεπι−
στασίας που αφορούν κατασκευές πεζοδρόμων – πλα−
τειών – κατεδαφίσεις – διανοίξεις κ.λ.π., ασκεί την επί−
βλεψη των εργασιών, μεριμνά για την προμήθεια των
απαιτούμενων εργαλείων και υλικών.
Β. ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Καταρτίζει τα προγράμματα του Δήμου που αναφέ−
ρονται στην επέκταση και κατασκευή του δικτύου απο−
χέτευσης ακαθάρτων υδάτων.
Συντάσσει τις σχετικές μελέτες και μεριμνά για την
επίβλέψη των έργων που αναφέρονται στο αντικείμενο
του Τμήματος.
Ευρίσκεται σε άμεση επικοινωνία και συνεννόηση, επα−
φή και συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και την Υπηρεσία
Υδραυλικών Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για την προώθηση
των προγραμμάτων κατασκευής συλλεκτήρων αγωγών
ακαθάρτων και απορροής όμβριων, στην όλη περιοχή
του Δήμου.
Φροντίζει για την επιτόπια έρευνα και έλεγχο των
συνθηκών κατασκευής των επιμέρους μελετών και προ−
τείνει την τροποποίηση και προσαρμογή των μελετών
στις επικρατούσες τοπικές (κατά Διαμέρισμα – Συνοικία
κ.λ.π.) συνθήκες, έτσι ώστε τελικά προσαρμοσμένες στις
κατά τόπους εδαφικές ιδιαιτερότητες να είναι εφαρμό−
σιμες και εκτελεστέες.
Εκδίδει τις απαιτούμενες βεβαιώσεις για την έκδοση
αδειών οικοδομής από την Πολεοδομία, σύμφωνα με
τον Ν. 1068/80.
Χορηγεί σε κάθε ενδιαφερόμενο τις απαιτούμενες
βεβαιώσεις για τις υπάρχουσες εξωτερικές διακλαδώ−
σεις των ακινήτων γνωρίζοντας και το βάθος ροής του
αγωγού.
Φροντίζει για τη σχεδίαση πινακίδων του κατασκευ−
ασμένου δικτύου ακαθάρτων και των εξωτερικών δια−
κλαδώσεων και επιμελείται για τη σύνταξη των απα−
ραίτητων και στατιστικών στοιχείων για τα υπάρχοντα
και νέα κατασκευαζόμενα δίκτυα.
Συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες που αφορούν σε
έργα αυτεπιστασίας αποχέτευσης, ασκεί την επίβλεψη
των εργασιών, μεριμνά για την προμήθεια των απαιτού−
μενων εργαλείων και υλικών.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Καταρτίζει τα προγράμματα του Δήμου που αφορούν
την κυκλοφορία, συντάσσει τις κυκλοφοριακές μελέτες
και επιβλέπει την υλοποίησή τους σύμφωνα με τοπο−
γραφικά σχέδια και μετρήσεις (κυκλοφοριακοί φόρτοι
κ.λπ.).

Με βάση τις μελέτες που συντάσσονται και εγκρίνο−
νται από τους αρμόδιους φορείς ελέγχει εάν οι προ−
τεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (μονοδρομήσεις,
πεζοδρομήσεις οδών, καθεστώς στάθμευσης κ.λ.π.)
δημιουργούν παρενέργειες ή όχι στο ευρύτερο οδικό
δίκτυο του Δήμου και εφ΄ όσον απαιτείται επιλαμβάνε−
ται της επανεξέτασης των μελετών τροποποιώντας και
υποβάλλοντας εκ νέου προς έγκριση τις αντίστοιχες
μελέτες.
Εισηγείται την υλοποίηση των κυκλοφοριακών μελε−
τών και ρυθμίσεων ή με εργολαβίες, ή από το αρμόδιο
συνεργείο οδικής σήμανσης του Τμήματος.
Επίσης ενημερώνεται και συμμετέχει σε διεθνή Ευ−
ρωπαϊκά προγράμματα μελέτης και κυκλοφορίας και
εισηγείται την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία
της κυκλοφορίας και της αποσυμφόρησης των δρόμων,
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και παρακολουθεί
τα κοινοτικά έργα (DRIVE – THERMIE).
Με τα έργα (PROJECTS) αυτά επιχειρείται με μεθό−
δους Τηλεματικής η ρύθμιση της κυκλοφορίας και στάθ−
μευσης των οχημάτων στις οδούς του Πειραιά.
Γνωμοδοτεί για την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης
για ειδικές κατηγορίες οχημάτων (αναπηρικά, κρατικά,
σχολικά κ.λ.π.) και έχει την εποπτεία της εγκατάστασης
της σήμανσης.
Εγκαθιστά και συντηρεί σε μόνιμη βάση την οριζόντια
και κάθετη οδική σήμανση με το Συνεργείο Οδικής Σή−
μανσης του Τμήματος.
Επίσης στις αρμοδιότητες του Συνεργείου είναι και
η αποτύπωση και πλήρης καταγραφή της υπάρχουσας
οδικής σήμανσης της Πόλης.
Δ. ΤΜΗΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Βεβαιώνει τις σχετικές δαπάνες κατασκευής των αγω−
γών ακαθάρτων στους παρόδιους ιδιοκτήτες, καθώς
επίσης και των πεζοδρομίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Τηρεί αρχείο καταβολής δαπανών αγωγών αποχέ−
τευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων των ακινήτων,
καθώς επίσης και των πεζοδρομίων.
Φροντίζει για τη σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων για
τους υπόχρεους καταβολής δαπάνης παρόδιους ιδιοκτή−
τες με πλήρη στοιχεία, που διαβιβάζει στο Τμήμα Λογι−
στηρίου και Ελέγχου της Διεύθυνσης Ταμειακής Υπηρε−
σίας για την είσπραξη των βεβαιούμενων ποσών.
Ειδοποιεί με ατομικές προσκλήσεις τους δημότες για
την έναρξη οποιουδήποτε έργου που συνεπάγεται κα−
ταβολή δαπάνης από παρόδιο ιδιοκτήτη και τους καλεί
για την τακτοποίηση των αναλογούντων δαπανών μέσα
σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Ενεργεί αυτοψίες, όπου και όταν αναφύεται διαφωνία,
για την ορθότητα της καταλογιζόμενης δαπάνης.
Επιλαμβάνεται των θεμάτων που αναφύονται μετά
από προσφυγές δημοτών που αφορούν τη χρέωση για
δαπάνες αποχέτευσης και εισηγείται τεκμηριωμένα για
την επίλυσή τους προς την Επιτροπή Συμβιβασμού του
Δήμου ή το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, κοινοποι−
ώντας την εισήγηση και στους προσφεύγοντες.
Ε. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση όλων των
Δημοτικων Κτιρίων, για την αποκατάσταση των μικρών
φθορών των οδοστρωμάτων, ρείθρων, κρασπέδων και
των πεζοδρομίων, καθώς επίσης και για την κατασκευή
μικρής έκτασης έργων και την συντήρηση των Δημοτι−
κών Πλάζ (Βοτσαλάκια, Φρεαττύδα κ.λ.π.).
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Φροντίζει για την μεταφορά των επίπλων και σκευ−
ών των υπηρεσιών του Δήμου όταν μεταφέρονται σε
άλλους χώρους ή όταν ανανεώνουν την επίπλωση των
γραφείων.
Φροντίζει για την καλή λειτουργία και συντήρηση
των οργάνων των κέντρων παιδικών χαρών που λει−
τουργούν στην Πόλη και για την όλη συντήρηση του
υπόλοιπου εξοπλισμού των χώρων αυτών (παγκάκια
– κιγκλιδώματα κ.λ.π.) καθώς επίσης και τη συντήρηση
των σιντριβανιών.
Συντάσσει τις απαραίτητες μελέτες προμήθειας υλι−
κών που απαιτούνται και ασκεί την επίβλεψη των ερ−
γασιών.
Επίσης φροντίζει για την κατασκευή εξέδρων, μετα−
φορά καθισμάτων, τοποθέτηση σημαιών κ.λ.π. κατά τη
διοργάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου,
ύστερα από υπόδειξη της Διεύθυνσης Δημοσίων και Δι−
εθνών Σχέσεων και εντολής του Γραφείου Δημάρχου.
Συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες που αφορούν
σε έργα αυτεπιστασίας δικτύου ύδρευσης (συντήρηση
– εγκαταστάσεων νέων δικτύων) σε δημοτικούς χώρους,
ασκεί την επίβλεψη εργασιών, μεριμνά για την προ−
μήθεια των απαιτούμενων εργαλείων και υλικών και
αποστέλλει στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες τα
απαραίτητα παραστατικά στοιχεία για την έκδοση των
σχετικών ενταλμάτων.
ΣΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Παραλαμβάνει και ελέγχει όλους τους λογαριασμούς
νερού της ΕΥΔΑΠ, που αφορούν το Δήμο Πειραιά και
τους παραδίδει μαζί με τη σχετική επί της δαπάνης
έκθεση στη Δ/νση Οικονομικού – Τμήμα Εκκ. και Εντο−
λής Δαπανών για την έκδοση των οικείων χρηματικών
ενταλμάτων και παρακολουθεί την εξόφληση αυτών.
Προβαίνει σε έλεγχο για τον εντοπισμό και αποκατά−
σταση αδικαιολογήτων υψηλών καταναλώσεων νερού.
Συνεργάζεται με την ΕΥΔΑΠ για την αντικατάστα−
ση μετρητών και την τοποθέτηση νέων, όπου κρίνεται
απαραίτητο.
Οφείλει να έχει αποτυπώσει πλήρως σε χάρτη το
δίκτυο ύδρευσης των δημοτικών καταστημάτων, των
κήπων και κηπαρίων του Δήμου, πλατειών κ.λ.π.
Φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση της ΕΥΔΑΠ για
τις βλάβες του δικτύου που αφορά το Δήμο.
Ζ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυν−
ση.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλλη−
λογραφία.
24. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝ. ΣΧΕΔΙΑ−
ΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ
Α. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ – ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ−
ΣΚΕΥΩΝ
Καταρτίζει τα προγράμματα του Δήμου που αναφέρο−
νται σε αρχιτεκτονικά, οικοδομικά και καλλιτεχνικά έργα
γενικότερα, καθώς και τα προγράμματα διαμόρφωσης
κοινόχρηστων χώρων σε συνεργασία όπου απαιτείται
με την Δ/νση Πρασίνου – Περιβάλλοντος – Τμήμα Με−
λετών και Φυτικής Παραγωγής (πεζόδρομοι, πλατείες,
κήποι, παιδότοποι).
Συντάσσει τις τεχνικές μελέτες και μεριμνά για την
επίβλεψη και εκτέλεση των σχετικών εργασιών για:
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Α. Ανέγερση πάσης φύσεως νέων δημοτικών κτιρίων
Β. Ανακαίνιση και αξιοποίηση των υπαρχόντων κτι−
ρίων
Γ. Κατασκευή γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσε−
ων
Δ. Ανάπλαση πλατειών και διαμορφώσεις και εξωρα−
ϊσμό κοινόχρηστων χώρων
Ε. Ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων
ΣΤ. Συντηρήσεις όλων των παραπάνω δια εργολαβιών,
για εργασίες που δεν δύναται το Τμήμα Συνεργείων να
αντιμετωπίσει
Συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες για έργα αυτε−
πιστασίας Δημοτικών κτιρίων, ασκεί την επίβλεψη των
εργασιών και μεριμνά για την προμήθεια των απαιτού−
μενων εργαλείων και υλικών.
Β. ΤΜΗΜΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ασχολείται με την καταγραφή των κτιρίων που λόγω
της μορφής ή ιστορίας κατατάσσονται στα παραδοσι−
ακά και διατηρητέα κτίρια του Πειραιά.
Συντάσσει τις απαραίτητες μελέτες για την αναπαλαί−
ωση, αναστήλωση, συντήρηση κ.λ.π. των παραδοσιακών
κτιρίων και Μνημείων και επιβλέπει την εκτέλεση των
εργασιών και την πιστή εφαρμογή της μελέτης.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Φροντίζει για θέματα Σχεδίου Πόλης, άρσης ασυμ−
φωνίας μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και
εφαρμοσθέντος στο έδαφος, μελετά και γνωμοδοτεί
αιτιολογημένα για τη διαδικασία τροποποίησης, επέ−
κτασης και βελτίωσης του και εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο την λήψη των σχετικών αποφάσεων, προβαί−
νοντας στις απαραίτητες στη συνέχεια ενέργειες μέχρι
της έκδοσης των αντίστοιχων διαταγμάτων.
Γνωστοποιεί στο Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και
στις αρμόδιες Δ/νσεις Πολεοδομίας, Οδοποιίας – Αποχέ−
τευσης και Πρασίνου − Περιβάλλοντος για ότι τις αφορά,
την δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων (πλατείες
– άλση – κήποι− παιδικές χαρές – αξιοποίηση παραλίων)
καθώς και κάθε μεταβολή που τυχόν θα επέλθει στους
υπάρχοντες χώρους, στέλνοντας μαζί και τα ανάλογα
αντίγραφα των δικαιολογητικών που αφορούν στην
οποιαδήποτε μεταβολή (ρυμοτομικά σχεδιαγράμματα
– τοπογραφικά σχέδια των χώρων – ΦΕΚ και οτιδήποτε
άλλο σχετικό).
Φροντίζει για όλες τις υποθέσεις που έχουν σχέση
με την ονοματοθεσία των οδών και πλατειών και την
εκτέλεση των σχετικών εργασιών.
Τηρεί αρχείο των ρυμοτομικών διαγραμμάτων και
των διαγραμμάτων που αφορούν την Πόλη, καθώς και
βιβλίο στο οποίο αναγράφονται όλα τα στοιχεία, που
αναφέρονται σε κάθε τροποποίηση του σχεδίου Πόλης
του Πειραιά.
Συντάσσει όλες τις τοπογραφήσεις οδών, πλατειών,
οικοπέδων κ.λ.π. που απαιτούνται για την λειτουργία
των Υπηρεσιών του Δήμου.
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο θεμάτων που
αφορούν:
1. Πολεοδομικές μελέτες
2. Ρυθμιστικές μελέτες και σχέδια
3. Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης
Δ. ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
Καταρτίζει τα προγράμματα του Δήμου που αναφέ−
ρονται σε έργα του Δήμου σχετικά με Σχολικά Κτίρια
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Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ.
που ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Πειραιά.
Συντάσσει τις μελέτες και μεριμνά για την επίβλεψη
των έργων κατασκευής Σχολικών Συγκροτημάτων σε
συνεργασία με τον Ο.Σ.Κ. σε όλα τα Δημοτικά Διαμερί−
σματα του Δήμου Πειραιά.
Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση με τα συ−
νεργεία του Τμήματος, όλων των Σχολικών Κτιρίων
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ι.Ε.Κ.
του Δήμου Πειραιά.
Συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες για έργα αυ−
τεπιστασίας που αφορούν Σχολικά Κτίρια, ασκεί την
επίβλεψη των έργων και μεριμνά για την προμήθεια
των απαιτούμενων εργαλείων και υλικών.
Μεριμνά για την εξεύρεση και τον χαρακτηρισμό χώ−
ρων ως σχολικών.
Έχει την ευθύνη της αποθήκευσης, καλής διατήρησης
και διάθεσης των πάσης φύσεως ειδών και υλικών που
θα χρησιμοποιούνται από τα Συνεργεία.
Τηρεί βιβλία εισαγωγής, εξαγωγής και διάθεσης των
παραπάνω ειδών και υλικών στα Συνεργεία.
Τυχόν τηρούμενα βιβλία (διαχειριστικά κ.α.) θα θεω−
ρούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.
Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Είναι αρμόδιο για τη συλλογή στοιχείων από κάθε
Δημόσια, Δημοτική ή άλλη Υπηρεσία (Οργανισμός Κτη−
ματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος) ώστε να
μπορεί να παρέχει κάθε δυνατή πληροφορία σχετικά
με τη κτηματογράφηση στους δημότες.
Επίσης θα δέχεται τις δηλώσεις που θα υποβληθούν
όταν η περιοχή του Πειραιά κηρυχθεί υπό κτηματογρά−
φηση και θα παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες και
κάθε δυνατή συνδρομή για την εκτέλεση των εργασιών
της κτηματογράφησης.
ΣΤ. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Συντάσσει με εξειδικευμένο προσωπικό όλες τις με−
λέτες (τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.) των προμηθειών,
εργασιών και μεταφορών των υπηρεσιών του Δήμου
– εκτός των απολύτων εξειδικευμένων μελετών που ορί−
ζονται με το παρόν στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών
− σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 410/95, του ΕΚΠΟΤΑ
και του Π.Δ. 28/80
Ζ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυν−
ση.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλλη−
λογραφία.
25. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Α. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Μεριμνά για την ανάπτυξη του Αστικού Πρασίνου πα−
ράλληλα με την καλλιέργεια φυτικών ειδών κατάλλη−
λων για την φύτευση των χώρων πρασίνου της πόλης.
Συνεργάζεται με σχετικούς φορείς για την εφαρμογή
σύγχρονων μεθόδων φυτοπροστασίας – λίπανσης κ.λ.π.
και διατηρεί αρχείο φυτοπαθολογίας – φαρμακολογίας
– λιπασματολογίας κ.λ.π.
Παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν
σχέση με την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων παραγω−
γής, χρήσης πολλαπλασιαστικού υλικού και φύτευσης
καλλωπιστικών φυτών (δέντρων – θάμνων – ετήσιων
ανθόφυτων και πολυετών ποών) και μεριμνά για την

ανάπτυξη διεθνών σχέσεων ανταλλαγής φυτικών ειδών
και φυτοτεχνικής εμπειρίας..
Συντάσσει φυτοτεχνικές μελέτες για την ανάπλαση
των κήπων, δεντροστοιχείων, οδών, πλατειών, πεζοδρό−
μων σε συνεργασία με το Τμήμα Παρκοτεχνίας, φρο−
ντίζει για την δημοπράτηση των σχετικών έργων και
επιβλέπει την εφαρμογή των μελετών αυτών.
Μελετά και επιβλέπει την υλοποίηση σχετικών προ−
γραμμάτων και ότι σχετικό προκύψει με την ανάπτυξη
φύτευσης – παραγωγής.
Συντάσσει και τηρεί τον προϋπολογισμό και κρατά
αρχείο προμηθειών και παρακολούθησης κωδικών και
προμηθευτών.
Β. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΑΣ
Υλοποιεί έργα ανάπλασης και συντήρησης πρασίνου
σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών –Σχεδιασμού και
Φυτικής Παραγωγής και πραγματοποιεί τις καλλιεργη−
τικές φροντίδες του πρασίνου της πόλης σε αλσύλια,
κήπους, πλατείες, κηπάρια, δενδροστοιχίες, οδούς κ.λ.π.
(λίπανση, κλάδευση, φυτοπροστασία κ.λ.π.).
Μεριμνά για την λειτουργικότητα των χώρων πρα−
σίνου και την ποιοτική και ποσοτική απόδοση των συ−
νεργείων.
Φροντίζει για την προμήθεια φυτών είτε από το Τμήμα
Μελετών – Σχεδιασμού Φυτικής Παραγωγής είτε από
το εμπόριο και για την εκτέλεση κάθε εργασίας συ−
ντήρησης και ανάπλασης του υπάρχοντος πρασίνου
της πόλης.
Είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό αρδευτικών εγκατα−
στάσεων και την επίβλεψη και εκτέλεση έργων άρδευ−
σης (εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος, συντήρηση
των αρδευτικών εγκαταστάσεων κ.λ.π.)
Φροντίζει για την συντήρηση των μηχανημάτων που
απαιτούνται για τις καλλιεργητικές εργασίες συντήρη−
σης του Πρασίνου της Πόλης (χλοοκοπτικές μηχανές,
θαμνοκοπτικά κ.λ.π.).
Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυν−
ση.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλλη−
λογραφία.
26. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ − ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙ−
ΚΟΥ
Α. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ − ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Συντάσσει τις κάθε είδους μηχανολογικές μελέτες
για την εκτέλεση Δημοτικών Έργων και προμηθειών
της αρμοδιότητάς του και φροντίζει για την εκτέλεση
και επίβλεψη των εργασιών.
Προγραμματίζει, συντονίζει και υλοποιεί το ετήσιο
ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών που αφορά στον τεχνικό
εξοπλισμό σε πάσης φύσης τροχαίο υλικό και μηχανή−
ματα όλων των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και την
παρακολούθηση και διεκπεραίωση όλων των οικονομι−
κών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις καθημερινές
ανάγκες (μηχανήματα, εργαλεία, ανταλλακτικά κ.λ.π.).
Μεριμνά για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων
οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1650/86.
Β. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
Συντάσσει κάθε είδους ηλεκτρολογικές μελέτες, έρ−
γων εργασιών και προμηθειών και φροντίζει για τον
προγραμματισμό, επίβλεψη και εκτέλεση των σχετικών
εργασιών.
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Παρακολουθεί τις ηλεκτροπαροχετεύσεις και την κα−
τανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας σε συνεργασία
με την ΔΕΗ και αποστέλλει καταστάσεις μετρήσεων
στο Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών για την βεβαίωση
των τελών.
Είναι αρμόδιο για την κατασκευή, επέκταση και συ−
ντήρηση όλων των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστά−
σεων (δημοτικά κτίρια, τα τηλεφωνικά ηλεκτρονικά και
ηλεκτροηχητικά συστήματα του Δήμου, ειδικών φωτι−
σμών, οδών, κήπων κ.λ.π.) καλύπτει όλες τις εκδηλώσεις,
κοινωνικές δραστηριότητες εσωτερικών χώρων και την
παρουσία ηλεκτρολόγου κατά τις συνεδριάσεις του Δη−
μοτικού Συμβουλίου κ.λ.π.
Επίσης φροντίζει για τις εργασίες εορταστικού φω−
τοστολισμού της πόλης.
Έχει την ευθύνη της αποθήκευσης, καλής διατήρη−
σης και διάθεσης των πάσης φύσεως ειδών υλικών −
που παραλαμβάνει από το Τμήμα Αποθηκών Τεχνικών
Υπηρεσιών − και χρησιμοποιείται από το προσωπικό,
τηρώντας και ειδικά βιβλία εισαγωγής, εξαγωγής και
διάθεσης των υλικών.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
− ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ρυθμίζει τη διάθεση των πάσης φύσεως οχημάτων του
Δήμου (αυτοκίνητα, μηχανήματα κ.λ.π.) πλην της Κα−
θαριότητας, ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες των
Υπηρεσιών και τηρεί τα σχετικά βιβλία και δελτία.
Μεριμνά για την στελέχωση όλων των μηχανημάτων
(γερανοφόρα, ανοικτά αυτοκίνητα, βυτιοφόρα, επιβα−
τικά κ.λ.π.) πλην της Καθαριότητας, με το κατάλληλο
προσωπικό (οδηγοί – χειριστές) για την εφαρμογή του
προγράμματος των Υπηρεσιών του Δήμου.
Φροντίζει ώστε όλα τα οχήματα να είναι εφοδιασμέ−
να με τα απαραίτητα δικαιολογητικά βάση του Κ.Ο.Κ.
(ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ κ.λ.π.).
Φροντίζει ώστε όλο το διαθέσιμο τροχαίο υλικό να
είναι σε άριστη κατάσταση για την ομαλή του λειτουρ−
γία. Σε περίπτωση βλαβών μεριμνά για την επισκευή.
Συντηρεί όλο το τροχαίο υλικό του Δήμου, προγραμμα−
τίζοντας τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης.
Επισημαίνει τυχόν βλάβες του τροχαίου υλικού οι
οποίες προέρχονται από κακή χρήση των χειριστών
και αναφέρει στην Δ/νση Μηχανολογικού για τυχόν
καταλογισμούς.
Διαθέτει τον μηχανολογικό εξοπλισμό σε προγραμ−
ματισμένες αποστολές.
Τηρεί καρτέλες για κάθε αυτοκίνητο ή μηχανήμα στις
οποίες σημειώνει όλες τις επισκευές και τα ανταλλα−
κτικά που τοποθετούνται στο καθένα.
Έχει την ευθύνη της αποθήκευσης, καλής διατήρησης
και διάθεσης των πάσης φύσεως υλικών− που παραλαμ−
βάνει από το Τμήμα Καύσίμων – Λιπαντικών και Πάσης
Φύσεως Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων των Μηχανημάτων
της Δ/νσης Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού− και χρη−
σιμοποιείται από το προσωπικού−, τηρώντας τα ειδικά
βιβλία εισαγωγής, εξαγωγής και διάθεσης των υλικών
Δ. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ−ΗΛΕΚΤΡΟ−
ΛΟΓΙΚΟΥ
Είναι αρμόδιο για την κατασκευή, επέκταση και συ−
ντήρηση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ηλεκτρι−
κών εγκαταστάσεων σε δημοτικά κτίρια, κοινόχρηστους
χώρους, σιντριβάνια κ.λ.π. τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά και
ηλεκτροηχητικά συστήματα του δήμου, ειδικών φωτι−
σμών, οδών, κήπων κ.λ.π.) καλύπτει όλες τις εκδηλώσεις,
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κοινωνικές δραστηριότητες εσωτερικών και εξωτερι−
κών χώρων και φροντίζει για την παρουσία ηλεκτρολό−
γου κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
κ.λ.π.
Ελέγχει και παρακολουθεί την καλή λειτουργία των
εγκατεστημένων σειρήνων συναγερμού στα διάφορα
σημεία της πόλης.
Φροντίζει για τις εργασίες εορταστικού φωτοστολι−
σμού της πόλεως.
Τηρεί αρχείο επισκευής και συντηρήσεων.
Οι πιο πάνω αρμοδιότητες αφαιρούνται από το τμήμα
Ηλεκτρολογικού.
Ε. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Θα διαχειρίζεται τα mini−bus. Προγραμματίζει και ελέγ−
χει τα δρομολόγια (σαν δημοτική συγκοινωνία για την
εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών στα δημοτικά
διαμερίσματα, συνεννοείται και συνεργάζεται με τις άλ−
λες Διευθύνσεις του Δήμου για μεταφορά μελών ΚΑΠΗ,
μεταφορά προσωπικού Φιλαρμονικής, μεταφορά προ−
σώπων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δ/νσης
Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων κ.α.και φροντίζει σε
συνεργασία με το Τμήμα Κίνησης Οχημάτων και Μη−
χανημάτων της Δ/νσης Μηχανολογικού−Ηλεκτρολογικού
για την επισκευή και συντήρησή τους
ΣΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυν−
ση.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλλη−
λογραφία.
27. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
1. Γραφείο Τοπογραφικού
Χορηγεί τους όρους δόμησης, σε κάθε ενδιαφερόμενο
κατόπιν αιτήσεως, καθώς και τις βεβαιώσεις χρήσης
γης.
Επίσης θεωρεί τα υποβαλλόμενα τοπογραφικά δια−
γράμματα για την έκδοση οικοδομικών αδειών.
Επιλαμβάνεται παντός θέματος εφαρμογής των εγκε−
κριμένων ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, προβαί−
νοντας και στην έκδοση των σχετικών πράξεων όπου
απαιτούνται (διαγράμματα εφαρμογής κ.λ.π.).
2. Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
Ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες και εφ΄ όσον αυ−
τές είναι σύννομες προς τις πολεοδομικές και κατόπιν
φοροτεχνικού ελέγχου, εκδίδει τις σχετικές οικοδομικές
άδειες για την εκτέλεση οποιασδήποτε οικοδομικής
εργασίας.
Ελέγχει τις εργασίες των νεοαναγειρόμενων οικο−
δομών εάν εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα
σχέδια και γενικά σύμφωνα με τις πολεοδομικές και
φορολογικές διατάξεις και τους κανονισμούς, κατόπιν
σχετικών αυτοψιών και θεωρεί τις σχετικές οικοδομικές
άδειες, εφ΄ όσον εκτελέστηκαν οι αντίστοιχες οικοδομές
σύννομα.
Β. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Επιλαμβάνεται των πράξεων αναλογισμού, τακτοποι−
ήσεων, προσκυρώσεων κ.λ.π. των επ΄ αυτών ενστάσε−
ων, τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπει η νομο−
θεσία.
Προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες για την
αναγνώριση οδού ως προϋφισταμένης του έτους 1923
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καθώς και της αναγνώρισης αποκλεισμένων οικοπέ−
δων ως οικοδομήσιμων και τον καθορισμό των όρων
δόμησης αυτών.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιλαμβάνεται όλων των ενεργειών των αυθαιρεσιών
σε οικοδομικές εργασίες και εκδίδει όλες τις πράξεις
(πρωτόκολλο αυθαιρέτων – επιβολή προστίμου – δια−
κοπή εργασιών – κατεδάφιση αυθαιρέτων κ.λ.π.) που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
Επιλαμβάνεται όλων των ενεργειών σε θέματα επι−
κινδυνότητας πάσης φύσεως οικοδομικών κατασκευών,
τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις
κείμενες διατάξεις.
Επίσης επιλαμβάνεται όλων των ενεργειών σε θέματα
αρμοδιότητας αστυμηχανικού και κυρίως θέματα που
αφορούν εμφανίσεις υγρασιών σε δομικά έργα (κατοι−
κίες, καταστήματα, υπόγεια κ.λ.π.), βλαπτικές ενέργειες
βόθρων, ανθυγιεινές καταστάσεις παρεμφερούς φύσης
κ.λ.π., επιλαμβανόμενο της τήρησης των σχετικών δι−
αδικασιών.
Επίσης χορηγεί τις βεβαιώσεις χώρων κύριας χρήσης
για την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγει−
ονομικού ενδιαφέροντος.
Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυν−
ση.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλλη−
λογραφία.
28. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ − ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ − ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Α. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Τηρεί όλα τα βιβλία που ορίζει ο Νόμος και τις σχε−
τικές «περί δημοτικών έργων» διατάξεις για κάθε έργο
που εκτελεί ο Δήμος.
Ελέγχει όλες τις τεχνικές μελέτες, τους συγκριτικούς
πίνακες και τα πρωτόκολλα κανονισμού νέων τιμών
μονάδος όλων των δημοτικών έργων, καθώς επίσης
τις πιστοποιήσεις, λογαριασμούς και τιμολόγια για την
πληρωμή των δαπανών εκτέλεσης αυτών και φροντίζει,
παράλληλα με τους επιβλέποντες των έργων, για την
καλή και έγκαιρη εκτέλεση οποιουδήποτε έργου, σύμ−
φωνα με τους όρους των συμβάσεων και τις σχετικές
διατάξεις «περί Δημοτικών έργων».
Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί τα έργα και τους Λογ/
σμούς και τα προωθεί στο Τμήμα Εκκαθάρισης και
Εντολής Δαπανών προς ενταλματοποίηση.
Τηρεί Μητρώο Έργων από το οποίο θα ενημερώνεται
αυτόματα το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας ως προς τις
μεταβολές των Παγίων.
Συγκεντρώνει τιμολόγια έργων και παρακολουθεί τις
φάσεις εκτέλεσης του κάθε έργου.
Β. ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Ελέγχει την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφά−
λεια και υγεία των εργαζομένων, μελετά τους χώρους
και τις συνθήκες εργασίας και παρέχει συμβουλές για
την βελτίωσή τους και την πρόληψη των εργατικών
ατυχημάτων.
Θέτει τις προδιαγραφές επί σχεδιασμού, προγραμμα−
τισμού, εισαγωγής νέων μεθόδων εργασίας, προμήθειας
υλών, μέσων και εξοπλισμού, συντήρησης εγκαταστά−

σεων, φυσιολογίας εργονομίας και ψυχολογίας της
εργασίας κ.λ.π., καθώς και στη αρχική τοποθέτηση ή
αλλαγή θέσης εργασίας για λόγους υγείας καθώς και
την διευθέτηση και διαμόρφωση των θέσεων και του
περιβάλλοντος εργασίας.
Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη
συγκεκριμένη εργασία και εκδίδει βεβαίωση των εκτι−
μήσεών της.
Υποχρεούται να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργα−
σίας και να αναφέρει οποιαδήποτε παράληψη μέτρων,
να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέτρων
προστασίας, να ενημερώνει τους εργαζομένους για τους
κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους και
τους τρόπους πρόληψης των εργασιών, να ερευνά τα
αίτια εργατικών ατυχημάτων ή ασθενειών, ενημερώνει
την Επιθεώρηση και να προτείνει μέτρα για την απο−
τροπή παρομοίων.
Ενεργεί μετρήσεις παραγόντων του εργασιακού πε−
ριβάλλοντος ή εάν αυτό είναι ασύμφορο να αναθέτει
αυτές σε Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρό−
ληψης (ΕΞΥΠΠ).
Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων μετά
την πρόσληψη τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας κα−
θώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο κατά την κρίση
του Επιθεωρητή Εργασίας.
Παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχή−
ματος ή αιφνίδιας νόσου και οργανώνει και διατηρεί
υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών.
Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων
με την εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης Υγιεινής της
Νομαρχίας.
Τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.
Συντάσσει γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου
για τους εργαζόμενους καθώς και κανονισμό υγιεινής
και ασφάλειας της εργασίας.
Καταρτίζει και εφαρμόζει προγράμματα εκπαίδευσης
των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.
Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυροπροστασίας
και συναγερμού.
Συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Υγιεινής
και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΥΑΕ) με την διοίκηση,
και ενημερώνει, συμβουλεύει αυτούς, για κάθε σημαντικό
ζήτημα υγιεινής και ασφάλειας.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Φροντίζει για τη συλλογή και τήρηση στατιστικών
στοιχείων για τα έργα που εκτελούνται.
Συντάσσει τρίμηνα δελτία απολογισμού και προόδου
όλων των εργασιών, καθώς και τον ετήσιο απολογισμό
των έργων των Τεχνικών Υπηρεσιών.
Φροντίζει, σε συνεργασία με τις άλλες Τεχνικές Δ/
νσεις, για το Συντονισμό και προγραμματισμό των έρ−
γων, συντάσσει το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα και επι−
λαμβάνεται όλων των τροποποιήσεων που κρίνονται
απαραίτητες μέσα στο οικονομικό έτος. Εισηγείται τη
λήψη αποφάσεων για γενικότερα και μακρόπνοα έργα
του Δήμου.
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυν−
ση.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλλη−
λογραφία.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
29. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
1. ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ενημερώνει και πληροφορεί του πολίτες, για τις ενέρ−
γειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση διοικητικών
υποθέσεων.
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση
των υποθέσεων τους από τις Υπηρεσίες του Δημοσίου,
τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτό−
κολλο.
Διαθέτει για διευκόλυνση τους έντυπα αιτήσεων κατά
το αρθ. 3 παρ. 3 του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(Ν. 2690/99).
Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών
και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθε−
σης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται
μαζί με την αίτηση, το Κ.Ε.Π. τα αναζητά και τα παρα−
λαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις
αρμόδιες Υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση
των πολιτών.
Διαβιβάζει τους φακέλους των υποθέσεων των πο−
λιτών, στην αρμόδια για διεκπεραίωση τους υπηρεσία,
με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό έγγραφο
αποστέλλεται από την αρμόδια υπηρεσία και πάλι στο
Κ.Ε.Π. υποβολής της αρχικής αίτησης, από το οποίο το
παραλαμβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται από το
Κ.Ε.Π. στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη
επιστολή και αντικαταβολή.
Επιπλέον το Κ.Ε.Π. παρέχει και τις εξής Υπηρεσίες:
• Επικύρωση διοικητικών εγγράφων
• Θεώρηση γνήσιου υπογραφής
• Χορήγηση παραβόλων, κινητών επισήμων και υπεύ−
θυνων δηλώσεων
• Χορήγηση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερό−
τητας μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα
«TAXIS», και γενικά θα διεκπεραιώνει κάθε διοικητική
διαδικασία που θα περιγράφεται στις κοινές αποφά−
σεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού που θα εκδίδονται κάθε φορά με τα αντί−
στοιχα έντυπα που θα χρησιμοποιούνται.
2. ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών που αποστέλλονται
από τα Κ.Ε.Π., η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις
αρμοδιότητες του Δήμου.
Προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες για διεκπεραίωση
τους υπηρεσίες.
Παρακολουθεί την διαδικασία διεκπεραίωσης και την
τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
Παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει
στο Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής της αίτησης.
Τηρεί τα σχετικά με την διακίνηση των ανωτέρω ανα−
φερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.
Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις
προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών
διαδικασιών.
30. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ−
ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κ.Υ.Ε.)
Α. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ Κ.Υ.Ε.
Φροντίζει, για τη παραλαβή των αιτήσεων με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και για την έκδοση αδειών
ίδρυσης−εγκατάστασης & λειτουργίας καταστημάτων
& επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων−
κινηματογράφων, ψυχαγωγικών−τεχνικών παιγνίων, παι−
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δότοπων, κ.λ.π, τις οποίες και κοινοποιεί στις αρμόδιες
αρχές.
Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Υγειονομικών Ελέγχων
της Νομαρχίας, προκειμένου να ελέγχονται υγειονομικά
τα υπό ίδρυση καταστήματα & επιχειρήσεις υγειονομι−
κού ενδιαφέροντος.
Συνεργάζεται με λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες για την
χορήγηση σχετικών αδειών και βεβαιώσεων, απαραίτη−
των για την έκδοση αδειών.
Τηρεί αρχείο με τους φακέλους καταστημάτων και
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος με τα δι−
καιολογητικά, τα αντίγραφα των αδειών και αντίγραφα
των μηνύσεων, εκθέσεων και βεβαιώσεων παραβάσεων
και καταγγελιών.
Επιλαμβάνεται οποιουδήποτε άλλου θέματος που έχει
σχέση με αδειοδοτήσεις καταστημάτων και επιχειρή−
σεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Β. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Κ.Υ.Ε.
Φροντίζει, για τη παραλαβή των αιτήσεων με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και για την έκδοση αδειών
μουσικής & παράτασης μουσικής σε καταστήματα και
επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις οποίες
και κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές.
Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Υγειονομικών Ελέγχων
της Νομαρχίας, προκειμένου να ελέγχονται υγειονομικά
οι όροι των, υπό έκδοση, αδειών μουσικής.
Συνεργάζεται με λοιπές αρμόδιες αρχές για τη χο−
ρήγηση σχετικών αδειών και βεβαιώσεων, απαραίτη−
των για την έκδοση αδειών μουσικής και παράτασης
μουσικής.
Τηρεί αρχείο με τους φακέλους μουσικής και παρά−
τασης μουσικής με τα δικαιολογητικά και τα αντίγραφα
των αδειών μουσικής και παράτασης μουσικής και αντί−
γραφα των μηνύσεων, εκθέσεων και βεβαιώσεων παρά−
βασης και καταγγελιών, που αφορούν σε μουσική.
Επιλαμβάνεται οποιουδήποτε άλλου θέματος έχει
σχέση με άδειες μουσικής και παράτασης μουσικής.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Κ.Υ.Ε.
Παραλαμβάνει τις μηνύσεις, εκθέσεις και βεβαιώσεις
παραβάσεων από τις αρμόδιες Αστυνομικές, Υγειονο−
μικές, Δημοτικές και λοιπές Αρχές.
Δέχεται έγγραφες καταγγελίες πολιτών και φορέων,
που αφορούν σε καταστήματα και επιχειρήσεις Υγειο−
νομικού Ενδιαφέροντος, τις οποίες και διαβιβάζει στις
αρμόδιες υπηρεσίες.
Εφαρμόζει την ισχύουσα Νομοθεσία και τις προβλεπό−
μενες διαδικασίες για την έκδοση από τα αρμόδια Όρ−
γανα Αποφάσεων Προσωρινής Αφαίρεσης, Ανάκλησης
και Οριστικής Αφαίρεσης των Αδειών Καταστημάτων και
λοιπών Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Υγειονομικών Ελέγ−
χων της Νομαρχίας και λοιπές αρμόδιες αρχές, για την
επανεξέταση, όπου προβλέπεται,των όρων λειτουργίας
των καταστημάτων και επιχειρήσεων Υγειονομικού Εν−
διαφέροντος.
Διαβιβάζει στη Δημοτική Αστυνομία τις αποφάσεις
επιβολής των Διοικητικών κυρώσεων και συνεργάζεται
με το αρμόδιο για τη σφράγιση καταστημάτων και επι−
χειρήσεων όργανο.
Τηρεί αρχείο με τις μηνύσεις, εκθέσεις, βεβαιώσεις
παραβάσεων και καταγγελίες, καθώς και αντίγραφα των
αποφάσεων επιβολής Διοικητικών κυρώσεων.
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Επιλαμβάνεται οποιουδήποτε άλλου θέματος έχει
σχέση με τον έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρή−
σεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Δ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηρεί βιβλίο Πρωτοκόλλου
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Δ/νση
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει την σχετική αλλη−
λογραφία.
31. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Α. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
Συντάσσει πάσης φύσεως μελέτες που απαιτούνται
για την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου, του
ετήσιου προγράμματος δράσης, του τεχνικού προγράμ−
ματος και του προϋπολογισμού των οποίων η σύνταξη
δεν προβλέπεται από άλλη υπηρεσία του Δήμου σύμ−
φωνα με τον ισχύοντα οργανισμό.
Β. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Συντάσσει τα πάσης φύσεως προγράμματα που κα−
ταρτίζει ο Δήμος.
Μεριμνά για την υποβολή προτάσεων στα πάσης φύ−
σης συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Επιμελείται για τη σύνταξη των πάσης φύσης προ−
γραμματικών συμβάσεων και μνημονίων συνεργασιών
του Δήμου
Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τηρεί βιβλίο Πρωτοκόλλου
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Δ/νση
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει την σχετική αλλη−
λογραφία.
Επιμελείται κάθε θέματος διοικητικής μέριμνας για
την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης.
32. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ−
ΛΟΝΤΟΣ
Α. ΤΜΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Συγκεντρώνει τους δείκτες ποιότητας ζωής ώστε να
καθίσταται δυνατή η ανάλυση και σύγκριση στοιχεί−
ων.
Τεκμηριώνει και αξιολογεί όλα τα δεδομένα που στοι−
χειοθετούν την περιβαλλοντική εικόνα του Πειραιά.
Εκπονεί μηνιαίες,τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις πε−
ριβαλλοντικών δεδομένων.
Διαχειρίζεται τη συμμετοχή σε δίκτυα ανταλλαγής
πληροφοριών, τεχνογνωσίας και εμπειριών με άλλες
πόλεις,για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων
καθώς και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την
αστική αναβάθμιση.
Β. ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ
Είναι υπεύθυνο για την προστασία των αδέσποτων
ζώων της πόλης.
Επιμελείται των απολυμάνσεων όπου αυτό είναι απα−
ραίτητο.
Εκπονεί και πραγματοποιεί προγράμματα ευαισθητο−
ποίησης των πολιτών σε θέματα προστασίας αδέσπο−
των ζώων και πτηνών.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Παρακολούθηση των δεικτών περιβαλλοντικής αειφο−
ρίας του Δήμου Πειραιά και ενημέρωση ενός πληροφο−
ριακού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Παρακολούθηση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής πε−
ριβαλλοντικής νομοθεσίας των Εθνικών και Κοινοτικών
Προγραμμάτων και σύνταξη προτάσεων συμμετοχής
του Δήμου Πειραιά σε αυτά.

Σχεδιασμός,οργάνωση και αξιολόγηση της θεματι−
κής στρατηγικής αειφόρου περιβαλλοντικής και αστικής
ανάπτυξης της πόλης.
Υλοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.
Λήψη πληροφοριών και δεδομένων από αρμόδιους φο−
ρείς της Πολιτείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης,τις Μ.Κ.Ο.
και τους πολίτες για τα περιβαλλοντικά θέματα της
Πόλης.
Παροχή τεχνογνωσίας στην δημοτική αρχή για την
αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων της Πόλης.
Υλοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών του
Δήμου Πειραιά στο πεδίο του περιβάλλοντος και της
αειφόρου ανάπτυξης.
Οργάνωση και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος
περιβαλλοντικής διαχείρισης,του δικτύου οικολογικών
παρατηρητηρίων,του συστήματος δεικτών περιβαλλο−
ντικής αειφορίας και του συστήματος περιβαλλοντικής
διαχείρισης.
Εκπόνηση τριμηνιαίων και ετησίων εκθέσεων απολογι−
σμού δράσεων των πρωτοβουλιών του Δήμου Πειραιά.
Δ. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Το Τμήμα αυτό μελετά και σχεδιάζει την εναλλακτική
διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στα όρια
του Δήμου Πειραιά.
Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης
αλληλογραφίας, αρχείο και ηλεκτρονικό αρχείο της
Δ/νσης.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία
της Δ/νσης
Τηρεί μητρώο όλων των εργαζόμενων στη Δ/νση κατά
τμήμα,κλάδο και αντικείμενο εργασίας τους,εισηγείται
προς τη Δ/νση Προσωπικού την στελέχωση ή μετακί−
νηση προσωπικού.
Παραλαμβάνει και αποστέλλει στην Δ/νση Προσω−
πικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των ερ−
γαζομένων μετά την υπογραφή τους από τον αρμόδιο
Προϊστάμενο και Δ/ντη.
Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας όλων
των εργαζομένων στη Δ/νση, συντάσσει τα σχετικά
παραστατικά στοιχεία και τα αποστέλλει στη Δ/νση
Προσωπικού του Δήμου για σύνταξη των μισθοδοτικών
καταστάσεων.
Συγκεντρώνει κάθε μήνα τα σχετικά σημειώματα των
τμημάτων για υπερωριακή εργασία, εργασία Κυριακών
και Νυχτερινών ωρών και εκδίδει αποφάσεις αποζημί−
ωσης που αποστέλλει στη Δ/νση Προσωπικού για έκ−
δοση σχετικού εντάλματος πληρωμής. Μεριμνά επίσης
για τη συγκέντρωση και προώθηση των παραστατικών
των εξόδων κίνησης και για την έκδοση σχετικών απο−
φάσεων.
33. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Α. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Καταγράφει και πρωτοκολλεί τα εισερχόμενα μηνύμα−
τα καταγγελιών, προτάσεων, email –ηλεκτρονικό μήνυμα
και ότι άλλο εισερχόμενο κείμενο προς τον Δήμο. Τα
διαχέει στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενημερώνει για την
πορεία των αιτημάτων.
Στα αιτήματα που λειτουργούν μέσω εφαρμογών πχ
ΤΑΠ το τμήμα εκτυπώνει τα αιτήματα και τα προωθεί
στο τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου.
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Τα διαχέει στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενημερώνει για
την πορεία των αιτημάτων.
Ενημερώνει το portal σε συνεργασία με όλες τις υπη−
ρεσίες του Δήμου.
Διαχειρίζεται την βάση δεδομένων χρηστών, τους
στέλνει ενημερωτικά μηνιαία newsletter.
Είναι υπεύθυνο για την ομαλή τεχνική λειτουργία του
Portal.
Ελέγχει και διαθέτει πιστοποίηση στους χρήστες.
Β. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Διαχειρίζεται, προάγει και αναπτύσσει τον Συμμετο−
χικό Προϋπολογισμό και εφαρμογές Δημόσιας Διαβού−
λευσης
Επεξεργάζεται και αναρτά στοιχεία Προϋπολογισμού
και άλλα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, ΚΑΠΗ, Δημο−
τικών Επιχειρήσεων, Αθλητικού Οργανισμού και λοιπών
Οργανισμών που υπάγονται στο Δήμο.
Είναι υπεύθυνο για την ανάρτηση αποφάσεων, προ−
τάσεων προς Δημόσια Διαβούλευση.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Παρακολουθεί την λειτουργία του νέου portal, σχε−
διάζει και εμπλουτίζει νέες υπηρεσίες Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
Ενημερώνεται και προτείνει νέες δράσεις.Παρακολου−
θεί τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας και
όλων των φορέων που εμπλέκονται.
Ενημερώνονται για Επιδοτήσεις Ευρωπαϊκών προ−
γραμμάτων, καταθέτει φάκελο υποψηφιότητας και
υλοποιεί τα έργα.
Δ. Γραμματεία
Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου,
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυν−
ση,
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλλη−
λογραφία.
34.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΣΑΡΩΣΗΣ
Α. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Καταρτίζει όλα τα προγράμματα του οδοκαθαρισμού
(μηχανικού και χειρονακτικού), με γνώμονα την αποδο−
τικότερη αξιοποίηση του υπάρχοντος μηχανολογικού
εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού της Δ/νσης
Οδοσάρωσης, ενώ μεριμνά για την εφαρμογή τους.
Προτείνει προγράμματα ή ιδέες για την βελτίωση των
παρεχομένων υπηρεσιών στους δημότες για θέματα
αντίστοιχα της αρμοδιότητάς του.
Εισηγείται στην Δ/νση τυχόν αναδιάρθρωση των προ−
γραμμάτων ή προσωπικού. Συντάσσει απαντήσεις σε
αιτήματα, παράπονα ή καταγγελίες δημοτών.
Τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου.
Αρχειοθετεί κάθε έγγραφο που αφορά τη Διεύθυν−
ση.
Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει τη σχετική αλλη−
λογραφία.
Β. ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΣΑΡΩΣΗΣ Α΄ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Μεριμνά για τον καθαρισμό και το πλύσιμο του οδικού
δικτύου του Διαμερίσματος, των κοινόχρηστων χώρων,
(καθαρισμός οδών, πλατειών, πεζοδρομίων κ.λ.π., καθώς
και κήπων−δενδροστοιχιών σε συνεργασία με την Δ/νση
Πρασίνου), των Δημοτικών Ακτών, οικοπέδων και λοιπών
εστιών και τον συνεχή καθαρισμό των ανηρτημένων σε
στύλους και επιδαπέδιων απορριμματοδοχείων.
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Συγκεντρώνει τα απορρίμματα σε προγραμματισμέ−
νους χώρους φόρτωσης και σε συνεργασία με το Τμήμα
Περισυλλογής και Μεταφοράς Απορριμμάτων, συντονί−
ζει τις ενέργειές του για την άμεση αποκομιδή τους.
Προγραμματίζει και ελέγχει το πρόγραμμα ημερήσιου
καθαρισμού με οδοσάρωση των περιοχών του Διαμερί−
σματος. Ελέγχει με Εποπτικό προσωπικό τον πλήρη και
αποτελεσματικό οδοκαθαρισμό των Οδών, των Πεζο−
δρομίων, των Ρείθρων των πεζοδρομίων, των Νησίδων
και των Πλατειών της Πόλης και εισηγείται στη Δ/νση
Οδοσάρωσης τυχόν αναδιάρθρωση του προσωπικού
του.
Συντάσσει απαντήσεις σε αιτήματα, παράπονα ή κα−
ταγγελίες δημοτών και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών και
Ανεξαρτήτων Αρχών.
Εισηγείται στο Τμήμα Μελετών – Προγραμματισμού
και Ανακύκλωσης την προμήθεια των απαραίτητων
απορριμματοδοχείων.
Εισηγείται στο Γραφείο Αποθήκης και Συνεργείων της
Δ/νσης Καθαριότητας την τοποθέτηση κάδων μηχανι−
κής αποκομιδής, σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών
– Προγραμματισμού και Ανακύκλωσης για την εκπόνηση
της σχετικής χωροταξικής μελέτης.
Φροντίζει για την κατάρτιση προγράμματος περισυλ−
λογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, που δεν
μεταφέρονται με τα κλειστά απορριμματοφόρα οχήμα−
τα, με τη χρήση ανοικτών φορτηγών και ειδικών μηχανη−
μάτων έργου από κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους,
το οποίο αποστέλλει στην Δ/νση Καθαριότητας.
Για την περισυλλογή και μεταφορά ογκωδών αντι−
κειμένων απαιτείται η καταβολή χρηματικού αντίτιμου
για κάθε διαδρομή, το ύψος του οποίου καθορίζεται με
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ελέγχει με Εποπτικό προσωπικό τον πλήρη και απο−
τελεσματικό καθαρισμό του Διαμερίσματος από τα
ογκώδη αντικείμενα.
Γ. ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΣΑΡΩΣΗΣ Β΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Μεριμνά για τον καθαρισμό και το πλύσιμο του οδικού
δικτύου του Διαμερίσματος, των κοινόχρηστων χώρων,
(καθαρισμός οδών, πλατειών, πεζοδρομίων κ.λ.π., καθώς
και κήπων−δενδροστοιχιών σε συνεργασία με την Δ/νση
Πρασίνου), των Δημοτικών Ακτών, οικοπέδων και λοιπών
εστιών και τον συνεχή καθαρισμό των ανηρτημένων σε
στύλους και επιδαπέδιων απορριμματοδοχείων.
Συγκεντρώνει τα απορρίμματα σε προγραμματισμέ−
νους χώρους φόρτωσης και σε συνεργασία με το Τμήμα
Περισυλλογής και Μεταφοράς Απορριμμάτων, συντονί−
ζει τις ενέργειές του για την άμεση αποκομιδή τους.
Προγραμματίζει και ελέγχει το πρόγραμμα ημερήσιου
καθαρισμού με οδοσάρωση των περιοχών του Διαμερί−
σματος. Ελέγχει με Εποπτικό προσωπικό τον πλήρη και
αποτελεσματικό οδοκαθαρισμό των Οδών, των Πεζο−
δρομίων, των Ρείθρων των πεζοδρομίων, των Νησίδων
και των Πλατειών της Πόλης και εισηγείται στη Δ/νση
Οδοσάρωσης τυχόν αναδιάρθρωση του προσωπικού
του.
Συντάσσει απαντήσεις σε αιτήματα, παράπονα ή κα−
ταγγελίες δημοτών και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών και
Ανεξαρτήτων Αρχών.
Εισηγείται στο Τμήμα Μελετών – Προγραμματισμού
και Ανακύκλωσης την προμήθεια των απαραίτητων
απορριμματοδοχείων.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Εισηγείται στο Γραφείο Αποθήκης και Συνεργείων της
Δ/νσης Καθαριότητας την τοποθέτηση κάδων μηχανι−
κής αποκομιδής, σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών
– Προγραμματισμού και Ανακύκλωσης για την εκπόνηση
της σχετικής χωροταξικής μελέτης.
Φροντίζει για την κατάρτιση προγράμματος περισυλ−
λογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, που δεν
μεταφέρονται με τα κλειστά απορριμματοφόρα οχήμα−
τα, με τη χρήση ανοικτών φορτηγών και ειδικών μηχανη−
μάτων έργου από κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους,
το οποίο αποστέλλει στην Δ/νση Καθαριότητας.
Για την περισυλλογή και μεταφορά ογκωδών αντι−
κειμένων απαιτείται η καταβολή χρηματικού αντίτιμου
για κάθε διαδρομή, το ύψος του οποίου καθορίζεται με
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ελέγχει με Εποπτικό προσωπικό τον πλήρη και απο−
τελεσματικό καθαρισμό του Διαμερίσματος από τα
ογκώδη αντικείμενα.
Δ. ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΣΑΡΩΣΗΣ Γ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Μεριμνά για τον καθαρισμό και το πλύσιμο του οδικού
δικτύου του Διαμερίσματος, των κοινόχρηστων χώρων,
(καθαρισμός οδών, πλατειών, πεζοδρομίων κ.λ.π., καθώς
και κήπων−δενδροστοιχιών σε συνεργασία με την Δ/νση
Πρασίνου), των Δημοτικών Ακτών, οικοπέδων και λοιπών
εστιών και τον συνεχή καθαρισμό των ανηρτημένων σε
στύλους και επιδαπέδιων απορριμματοδοχείων.
Συγκεντρώνει τα απορρίμματα σε προγραμματισμέ−
νους χώρους φόρτωσης και σε συνεργασία με το Τμήμα
Περισυλλογής και Μεταφοράς Απορριμμάτων, συντονί−
ζει τις ενέργειές του για την άμεση αποκομιδή τους.
Προγραμματίζει και ελέγχει το πρόγραμμα ημερήσιου
καθαρισμού με οδοσάρωση των περιοχών του Διαμε−
ρίσματος.
Ελέγχει με Εποπτικό προσωπικό τον πλήρη και αποτε−
λεσματικό οδοκαθαρισμό των Οδών, των Πεζοδρομίων,
των Ρείθρων των πεζοδρομίων, των Νησίδων και των
Πλατειών της Πόλης και εισηγείται στη Δ/νση Οδοσά−
ρωσης τυχόν αναδιάρθρωση του προσωπικού του.
Συντάσσει απαντήσεις σε αιτήματα, παράπονα ή κα−
ταγγελίες δημοτών και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών και
Ανεξαρτήτων Αρχών.
Εισηγείται στο Τμήμα Μελετών – Προγραμματισμού
και Ανακύκλωσης την προμήθεια των απαραίτητων
απορριμματοδοχείων.
Εισηγείται στο Γραφείο Αποθήκης και Συνεργείων της
Δ/νσης Καθαριότητας την τοποθέτηση κάδων μηχανι−
κής αποκομιδής, σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών
– Προγραμματισμού και Ανακύκλωσης για την εκπόνηση
της σχετικής χωροταξικής μελέτης.
Φροντίζει για την κατάρτιση προγράμματος περισυλ−
λογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, που δεν
μεταφέρονται με τα κλειστά απορριμματοφόρα οχήμα−
τα, με τη χρήση ανοικτών φορτηγών και ειδικών μηχανη−
μάτων έργου από κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους,
το οποίο αποστέλλει στην Δ/νση Καθαριότητας.
Για την περισυλλογή και μεταφορά ογκωδών αντι−
κειμένων απαιτείται η καταβολή χρηματικού αντίτιμου
για κάθε διαδρομή, το ύψος του οποίου καθορίζεται με
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ελέγχει με Εποπτικό προσωπικό τον πλήρη και απο−
τελεσματικό καθαρισμό του Διαμερίσματος από τα
ογκώδη αντικείμενα.

Ε. ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΣΑΡΩΣΗΣ Δ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Μεριμνά για τον καθαρισμό και το πλύσιμο του οδικού
δικτύου του Διαμερίσματος, των κοινόχρηστων χώρων,
(καθαρισμός οδών, πλατειών, πεζοδρομίων κ.λ.π., καθώς
και κήπων−δενδροστοιχιών σε συνεργασία με την Δ/νση
Πρασίνου), των Δημοτικών Ακτών, οικοπέδων και λοιπών
εστιών και τον συνεχή καθαρισμό των ανηρτημένων σε
στύλους και επιδαπέδιων απορριμματοδοχείων.
Συγκεντρώνει τα απορρίμματα σε προγραμματισμέ−
νους χώρους φόρτωσης και σε συνεργασία με το Τμήμα
Περισυλλογής και Μεταφοράς Απορριμμάτων, συντονί−
ζει τις ενέργειές του για την άμεση αποκομιδή τους.
Προγραμματίζει και ελέγχει το πρόγραμμα ημερήσιου
καθαρισμού με οδοσάρωση των περιοχών του Διαμε−
ρίσματος.
Ελέγχει με Εποπτικό προσωπικό τον πλήρη και αποτε−
λεσματικό οδοκαθαρισμό των Οδών, των Πεζοδρομίων,
των Ρείθρων των πεζοδρομίων, των Νησίδων και των
Πλατειών της Πόλης και εισηγείται στη Δ/νση Οδοσά−
ρωσης τυχόν αναδιάρθρωση του προσωπικού του.
Συντάσσει απαντήσεις σε αιτήματα, παράπονα ή κα−
ταγγελίες δημοτών και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών και
Ανεξαρτήτων Αρχών.
Εισηγείται στο Τμήμα Μελετών – Προγραμματισμού
και Ανακύκλωσης την προμήθεια των απαραίτητων
απορριμματοδοχείων.
Εισηγείται στο Γραφείο Αποθήκης και Συνεργείων της
Δ/νσης Καθαριότητας την τοποθέτηση κάδων μηχανι−
κής αποκομιδής, σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών
– Προγραμματισμού και Ανακύκλωσης για την εκπόνηση
της σχετικής χωροταξικής μελέτης.
Φροντίζει για την κατάρτιση προγράμματος περισυλ−
λογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, που δεν
μεταφέρονται με τα κλειστά απορριμματοφόρα οχήμα−
τα, με τη χρήση ανοικτών φορτηγών και ειδικών μηχανη−
μάτων έργου από κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους,
το οποίο αποστέλλει στην Δ/νση Καθαριότητας.
Για την περισυλλογή και μεταφορά ογκωδών αντι−
κειμένων απαιτείται η καταβολή χρηματικού αντίτιμου
για κάθε διαδρομή, το ύψος του οποίου καθορίζεται με
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ελέγχει με Εποπτικό προσωπικό τον πλήρη και απο−
τελεσματικό καθαρισμό του Διαμερίσματος από τα
ογκώδη αντικείμενα.
ΣΤ. ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΣΑΡΩΣΗΣ Ε΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
Μεριμνά για τον καθαρισμό και το πλύσιμο του οδικού
δικτύου του Διαμερίσματος, των κοινόχρηστων χώρων,
(καθαρισμός οδών, πλατειών, πεζοδρομίων κ.λ.π., καθώς
και κήπων−δενδροστοιχιών σε συνεργασία με την Δ/νση
Πρασίνου), των Δημοτικών Ακτών, οικοπέδων και λοιπών
εστιών και τον συνεχή καθαρισμό των ανηρτημένων σε
στύλους και επιδαπέδιων απορριμματοδοχείων.
Συγκεντρώνει τα απορρίμματα σε προγραμματισμέ−
νους χώρους φόρτωσης και σε συνεργασία με το Τμήμα
Περισυλλογής και Μεταφοράς Απορριμμάτων, συντονί−
ζει τις ενέργειές του για την άμεση αποκομιδή τους.
Προγραμματίζει και ελέγχει το πρόγραμμα ημερήσιου
καθαρισμού με οδοσάρωση των περιοχών του Διαμε−
ρίσματος.
Ελέγχει με Εποπτικό προσωπικό τον πλήρη και αποτε−
λεσματικό οδοκαθαρισμό των Οδών, των Πεζοδρομίων,
των Ρείθρων των πεζοδρομίων, των Νησίδων και των
Πλατειών της Πόλης και εισηγείται στη Δ/νση Οδοσά−
ρωσης τυχόν αναδιάρθρωση του προσωπικού του.
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Συντάσσει απαντήσεις σε αιτήματα, παράπονα ή κα−
ταγγελίες δημοτών και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών και
Ανεξαρτήτων Αρχών.
Εισηγείται στο Τμήμα Μελετών – Προγραμματισμού
και Ανακύκλωσης την προμήθεια των απαραίτητων
απορριμματοδοχείων.
Εισηγείται στο Γραφείο Αποθήκης και Συνεργείων της
Δ/νσης Καθαριότητας την τοποθέτηση κάδων μηχανι−
κής αποκομιδής, σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών
– Προγραμματισμού και Ανακύκλωσης για την εκπόνηση
της σχετικής χωροταξικής μελέτης.
Φροντίζει για την κατάρτιση προγράμματος περισυλ−
λογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, που δεν
μεταφέρονται με τα κλειστά απορριμματοφόρα οχήμα−
τα, με τη χρήση ανοικτών φορτηγών και ειδικών μηχανη−
μάτων έργου από κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους,
το οποίο αποστέλλει στην Δ/νση Καθαριότητας.
Για την περισυλλογή και μεταφορά ογκωδών αντι−
κειμένων απαιτείται η καταβολή χρηματικού αντίτιμου
για κάθε διαδρομή, το ύψος του οποίου καθορίζεται με
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ελέγχει με Εποπτικό προσωπικό τον πλήρη και απο−
τελεσματικό καθαρισμό του Διαμερίσματος από τα
ογκώδη αντικείμενα.
Άρθρο 10
ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕ−
ΝΩΝ
Ο Δήμος θέτει κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των
εργαζομένων και στους χώρους εργασίας, με ειδικούς
κανονισμούς ασφαλείας, με εγκυκλίους, ανακοινώσεις
και οδηγίες.
Οι κανόνες αυτοί γνωστοποιούνται στο προσωπικό
και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται η άγνοια
αυτών και η μη τήρησή τους αποτελεί ανάλογα με τη
σοβαρότητα της περίπτωσης βαρύ ή ιδιαίτερα βαρύ
πειθαρχικό παράπτωμα.
Ο εργαζόμενος οφείλει να τηρεί τις εξής γενικές οδη−
γίες και ασφάλειας:
1. Να συμμορφώνεται προς κάθε γραπτή ή προφορική
οδηγία κάθε Προϊσταμένου σχετικά με τον τρόπο εργα−
σίας και τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.
2. Να φροντίζει για την καθαριότητα των γραφείων
και γενικά των εγκαταστάσεων στο χώρο εργασίας και
ειδικότερα των κοινόχρηστων χώρων
(ιαματιοφυλακίων, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, ντους
κ.λ.π.
3. Να ρίχνει τα άχρηστα αντικείμενα μέσα στα ειδικά
κιβώτια απορριμμάτων.
4. Να μην καπνίζει σε χώρους με εύφλεκτα υλικά, παρά
μόνο στους χώρους και κατά το χρόνο που επιτρέπεται
το κάπνισμα.
5. Να φροντίζει την ατομική του καθαριότητα, χρη−
σιμοποιώντας μόνο τις ειδικές εγκαταστάσεις που δι−
αθέτει ο Δήμος.
6. Να χρησιμοποιεί τους χώρους αποδυτηρίων του
Δήμου για την αλλαγή των ρούχων του με την προβλε−
πόμενη στολή ή φόρμα εργασίας και αντιστρόφως.
7. Να διατηρεί καθαρή και σε καλή κατάσταση τη
στολή εργασίας καθώς επίσης και την οποιαδήποτε
εξάρτηση και εξοπλισμό φέρει ή χρησιμοποιεί.
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8. Να εκτελεί πάντοτε την εργασία του με γνώμονα
την ασφάλεια, χρησιμοποιώντας όλα τα ατομικά μέσα
προστασίας, χωρίς να εξοικειώνεται με τον επαγγελμα−
τικό κίνδυνο, αλλά τηρώντας στο ακέραιο τους κανόνες
ασφαλείας.
9. Να αναφέρει αμελλητί στον Προϊστάμενο του κάθε
ανωμαλία ή βλάβη που παρουσιάζεται στις εγκαταστά−
σεις ή τον εξοπλισμό του Δήμου.
10. Να μην κάνει επικίνδυνα αστεία με συναδέλφους
του, ιδίως χρησιμοποιώντας εργαλεία ή άλλα αντικεί−
μενα.
11. Να παρακολουθεί όλα τα σχετικά σεμινάρια σε
θέματα υγιεινής και ασφάλειας που κρίνει σκόπιμα ο δή−
μος και να συνεργάζεται όποτε απαιτείται με τον γιατρό
εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας, που έχουν οριστεί
με την 35800/2925/19−9−2000 απόφαση Δημάρχου.
Οι επικεφαλής συνεργείων − μηχανημάτων κ.λ.π., ερ−
γοδηγοί, αρχιεργάτες, επόπτες, λοιποί Προϊστάμενοι
των διαφόρων τμημάτων οφείλουν να επιθεωρούν, πριν
και μετά τη λήξη της εργασίας, την καταλληλότητα
και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των εργαλείων
και λοιπού εξοπλισμού και γενικά των χώρων εργασί−
ας, αναφέροντας ιεραρχικά οποιαδήποτε, έστω πιθανή,
ανωμαλία.
Οι ανωτέρω οφείλουν να αναθέτουν στο προσωπικό
που έχουν στη δικαιοδοσία τους εργασία ανάλογη προς
τη σωματική και πνευματική του ικανότητα, την πείρα
και την ειδικότητά του, να επιβλέπουν την αυστηρή
τήρηση των κανονισμών, διαδικασιών, οδηγιών και εντο−
λών υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας,
αναφέροντας ιεραρχικά κάθε απειθαρχούντα.
Άρθρο 11
1.Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Οργανι−
σμού υπηρετούντες στον Δήμο οργανικοί υπάλληλοι
κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις ανάλογα με
τον κλάδο τους. Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα
Οργανισμό θέσεις κατά κλάδο καλύπτουν όλους τους
εργαζόμενους στο Δήμο ανεξαρτήτως σχέση εργασίας
καθώς και ορισμένο επιπλέον αριθμό θέσεων για την
κάλυψη των υφισταμένων και μελλοντικών αναγκών των
Υπηρεσιών του Δήμου.
2. Η κατανομή του προσωπικού στις Δ/νσεις, Τμήματα
και Γραφεία γίνεται με απόφαση Δημάρχου αναλόγως
των αναγκών όλων των υπηρεσιών του Δήμου, τα προ−
σόντα των υπαλλήλων, τη πείρα και τις γνώσεις αυτών
σε ειδικά αντικείμενα.
3. Προϊστάμενοι Δ/νσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών
Γραφείων ορίζονται πάντοτε με απόφαση Δημάρχου οι
κρινόμενοι από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η
αναπλήρωση των Προϊσταμένων αυτών γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του αρθ. 99 και 100 του Ν. 3584/07.
4. Το Νομικό Σύμβουλο απόντα ή κωλυόμενο ανα−
πληρώνει ο Δικηγόρος που ορίζεται με απόφαση Δη−
μάρχου.
5. Το Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπλη−
ρώνει ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών − Υπηρεσιών.
6. Τους Γενικούς Διευθυντές απόντες ή κωλυόμενους
αναπληρώνουν οι οριζόμενοι με απόφαση Δημάρχου
Διευθυντές.
7. Ο τρόπος λειτουργίας κάθε υπηρεσιακής μονάδας
στις ιδιαίτερες λεπτομέρειές της, η σχέση της με άλλες
υπηρεσιακές μονάδες, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέ−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ρεια, εκτός από αυτές που ορίζονται με νόμο και τον πα−
ρόντα Οργανισμό, ρυθμίζονται με ειδικούς κανονισμούς
που εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί
ετήσια δαπάνη ύψους 79.474€ σε βάρος των Κ.Α. 40.6011.01,
10.6011.01, 20.6011.01 και 35.6011.01 του προϋπολογισμού του
Δήμου, στους οποίους θα προβλέπονται οι ανάλογες πιστώ−
σεις (βεβαίωση με αρ.πρ. 39906/1302/16.4.2010 της Δ/νσης

Προσωπικού που εκδόθηκε βάσει της αρ.πρ. 258/16.4.2010
βεβαίωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερείδα
της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 16 Απριλίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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