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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη  είναι η προώθηση 

της Δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις 

κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες 

που ορίζει το Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

 

Η νομοθέτηση του σύγχρονου πλαισίου για την αυτοδιοίκηση, μέσα από το Ν. 3852/2010, η 

έλλειψη πόρων και η προγραμματική ανεπάρκεια στην τοπική κλίμακα, έχουν δημιουργήσει ένα 

αρνητικό περιβάλλον για τη σημερινή τοπική αυτοδιοίκηση που καλείται τώρα να σηκώσει το 

βάρος της μεταρρύθμισης, αλλά και της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας προωθώντας 

βιώσιμες αναπτυξιακές πολιτικές. 

 

    Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες που 

θα πρέπει να εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με 

απώτερους σκοπούς: 

-  την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος της περιοχής και  

   τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής 

-  τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής του 

-  τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης. 

 

    Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου ως οργανισμού 

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της Δημοτικής και τοπικής ανάπτυξης το  Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας  του Δήμου ως 

δημόσιου οργανισμού, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και 

της νομιμοποίησης της λειτουργίας του. Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις αποσκοπούν: 

- στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων και 

στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη 
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- στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών του Δήμου, της ανάπτυξης του 

υφιστάμενου προσωπικού, της μηχανοργάνωσης, της προμήθειας εξοπλισμού και της 

εξασφάλισης  γης και κτιριακών εγκαταστάσεων 

- στη βελτίωση της  οικονομικής κατάστασης του Δήμου, μέσω του μεσοπρόθεσμου 

οικονομικού προγραμματισμού, της παρακολούθησης του κόστους των παρεχομένων 

υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης. 

 

 Ανάπτυξη των συνεργασιών του Δήμου 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι δυνατόν να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην 

αρμοδιότητα άλλων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και 

συντονισμό με αυτούς ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξή του, όπως: 

- τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη 

κυβερνητικές οργανώσεις) 

-   γειτονικοί όμοροι Δήμοι 

- λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς και 

Περιφέρεια). 

  

    Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκτός των άλλων στοχεύει στην αναβάθμιση του επιπέδου 

συνεργασίας του Δήμου με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, σε τοπικό, 

διαπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές  επίπεδο, για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής 

ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή υλοποίησης δράσεων και συμφωνιών. 

 

Κύρια χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  αποτελεί  εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού ρόλου του 

Δήμου, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής 

ικανότητας του Δήμου: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών 

επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών 

υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. Είναι πρόγραμμα  

πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των 

θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Καλύπτει όλο το φάσμα των 

αρμοδιοτήτων του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.  
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β. Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων 

του: Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της 

Δημοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό 

και εθνικό επίπεδο. Το όραμα της δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη Στρατηγική της και 

αναλύεται σε  πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και τέλος σε 

ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.  

γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του Δήμου και 

μέρος του προγραμματικού του κύκλου: Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι 

η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης 

του Δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών 

οργάνων, των προϊσταμένων και της αρμόδιας Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξής του.  

δ. Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου και των Νομικών 

Προσώπων του: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση 

του συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών.  

Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς 

προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος. 

ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων: Κατά τη διαδικασία σύνταξής 

του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο: 

- αιρετά όργανα (Δημ. Συμβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήμαρχοι, ΔΣ Νομικών Προσώπων, Συμβούλια 

Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων) 

- υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Νομικών Προσώπων, στελέχη της 

Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) 

- τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή και 

στη λειτουργία του Δήμου 

- φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (π.χ. Περιφέρεια). 

στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους 

στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης συστήματος δεικτών 

επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία  
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(εσόδων/δαπανών, πόρων, εκροών, αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στο Δήμο. 

Η λήψη των αποφάσεων προγραμματισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του ανθρώπινου δυναμικού 

του Δήμου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες συμμετοχής. 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και 

συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα 

γνωστό στους εργαζόμενους του ΟΤΑ, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του. 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου 

και οδηγεί στην ανάληψη δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι 

αφορά στην υλοποίηση του τμήματος εκείνου στο οποίο αυτά εμπλέκονται. 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη 

φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.   

Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση 

κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α) με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που 

εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α’ βαθμού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως με: 

1. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η δομή και 

το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. 

2. την αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη 

διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 

3. την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά με τις 

διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ α΄βαθμού 

4. το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων 

5. την Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/07 

6. το Προεδρικό Διάταγμα  με το οποίο τροποποιείται το ΠΔ185/2007 «Όργανα και διαδικασία 

κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού». 

7. την Υπουργική Απόφαση 41179/23-10-2014, ΦΕΚ 2970/ Β /4-11-2014 στην οποία 

καθορίστηκε το περιεχόμενο, η δομή και ο τρόπος υποβολής των πενταετών Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. α βαθμού για την περίοδο 2014-2019. 

Οι προηγούμενες θεσμικές ρυθμίσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών 

διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους ΟΤΑ. Στόχος είναι η διαδικασία του  
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προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των αποτελεσμάτων των δράσεων 

των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες 

τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό τους. 

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Το περιεχόμενο η δομή και ο τρόπος υποβολής των  Πενταετών  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

των Ο.Τ.Α. α’  βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019, καθορίστηκε σύμφωνα με την 

Υπουργική Απόφαση 41179/23-10-2014, ΦΕΚ 2970/ Β /4-11-2014. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του 

παραπάνω «για την κατάρτιση, παρακολούθηση, αξιολόγηση, επικαιροποίηση και αναθεώρηση   

των  Πενταετών  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της δημοτικής περιόδου 2014-2019, δύναται να 

γίνει χρήση των οδηγών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ο.Τ.Α. α’  βαθμού της 

δημοτικής περιόδου 2010-2014  (ΦΕΚ 382/Β/11-3-2011). 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια: 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Κεφάλαιο 1.1: Αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.  

Κεφάλαιο 1.2: Διατύπωση του Αναπτυξιακού Οράματος και Καθορισμός της Στρατηγικής του  

                     Δήμου.  

Το παρόν τεύχος του Στρατηγικού Σχεδιασμού, περιλαμβάνει τα προαναφερθέντα κεφάλαια. 

Η Ενότητα 2 (Επιχειρησιακός Σχεδιασμός) και τα κεφάλαια που ακολουθούν θα οριστικοποιηθούν 

μετά και τη δημόσια διαβούλευση επί του παρόντος σχεδίου. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Κεφάλαιο 2.1: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός-Σχέδια Δράσης (Στόχοι και Δράσεις)  

Κεφάλαιο 2.2: Πενταετής προγραμματισμός δράσεων 

Κεφάλαιο 2.3: Οικονομικός Προγραμματισμός και Χρηματοδοτικοί Πίνακες του Επιχειρησιακού  

                    Προγράμματος 

Κεφάλαιο 2.4: Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού  Προγράμματος 

Και αναλυτικότερα: 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Στο πρώτο κεφάλαιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής του Δήμου, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 

και Επιχειρήσεων, ως οργανισμών και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση. 

 

Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

α. τα βασικά γεωγραφικά ιστορικά, δημογραφικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, 

περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του Δήμου, καθώς και των σχέσεων και 

αλληλεπιδράσεων και εξαρτήσεων με τους γειτονικούς Δήμους και την ευρύτερη περιοχή 

β.   τα βασικά οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου 

Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης  περιλαμβάνει:  

α.  τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης που είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από το Δήμο στην 

επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας 

β.  τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου ως προς τα κρίσιμα 

ζητήματα και τις ανάγκες των πολιτών για παροχή δημοτικών υπηρεσιών 

γ.   τις υφιστάμενες δυνατότητες και αδυναμίες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων σε σχέση με τις λειτουργίες που επιτελούν, την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, το ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή τους 

δ.   τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως εθνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία, πολιτικές, χρηματοδοτήσεις). 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

α.   προσδιορισμός της στρατηγικής του Δήμου προκειμένου να πετύχει το όραμά του (δηλ. 

προσδιορισμός των γενικών στρατηγικών στόχων) 

β.    διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος για την περιοχή του Δήμου και των κατευθυντήριων 

αρχών, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο διοίκησης των τοπικών 

υποθέσεων 

γ.  προσδιορισμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και 

περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού εξειδικεύονται οι γενικοί στρατηγικοί 

στόχοι σε ειδικότερους στόχους. Κάθε άξονας εξειδικεύεται σε μέτρα που αντιστοιχούν σε ένα ή 

περισσότερους στόχους για την επίτευξη των στόχων κάθε μέτρου σχεδιάζεται ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων.  

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ιεραρχούνται οι δράσεις για την 

επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου και προσδιορίζονται οι δράσεις πρώτης προτεραιότητας: 

α.   Ο άξονας και το μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπου εντάσσεται η δράση  

β.   Οι στόχοι του μέτρου στην επίτευξη των οποίων θα συμβάλλουν τα αποτελέσματα της  

     δράσης  

γ.   Οι εκροές που θα παραχθούν από την υλοποίηση της δράσης  

δ.   Οι φάσεις υλοποίησης της δράσης 

ε.   Η υπηρεσία του Δήμου που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της δράσης  

στ. Η χωροθέτηση της δράσης  

ζ.   Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  

η.   Οι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι για την υλοποίηση της δράσης 

θ.   Ο προϋπολογισμός της δράσης και η πηγή χρηματοδότησης 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α.   Εκτίμηση των εσόδων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων ανά πηγή χρηματοδότησης  

      και  ανά έτος 

β.   Υπολογισμός των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών των δράσεων του προγράμματος 

γ.   Κατάρτιση χρηματοδοτικών πινάκων ανά άξονα και μέτρο 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού καταρτίζονται δείκτες για την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθμού υλοποίησης των στόχων. 
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Το προηγούμενο προγραμματικό κείμενο αποτελεί το προϊόν μιας διαδικασίας, η οποία 

οργανώνεται σε 9 βήματα: 

  

ΒΗΜΑΤΑ 

ΒΗΜΑ 1: Προετοιμασία και Οργάνωση 

ΒΗΜΑ 2: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

ΒΗΜΑ 3: Καθορισμός της Στρατηγικής του Δήμου – κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου 

ΒΗΜΑ 4: Συνεργασία με όμορους Δήμους 

ΒΗΜΑ 5:Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και υλοποίηση των Διαδικασιών Διαβούλευσης 

ΒΗΜΑ 6:Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου 

ΒΗΜΑ 7: Πενταετής Προγραμματισμός Δράσεων και Οικονομικός Προγραμματισμός του Ε.Π.  

ΒΗΜΑ 8: Προσδιορισμός Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

ΒΗΜΑ 9: Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τελικές ενέργειες 

 

Το πρώτο στάδιο «Προετοιμασία και Οργάνωση» περιλαμβάνει τη συγκρότηση Διεπιστημονικής 

Ομάδας Έργου που δίνει τις αναγκαίες κατευθύνσεις, επιβλέπει τις υπηρεσίες και γενικά 

παρακολουθεί την πορεία του κάθε σταδίου. 

 

Τα στάδια 2 και 3 «Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης» και  

«Καθορισμός της Στρατηγικής του Δήμου – κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου» μαζί με το στάδιο 4  

«Συνεργασία με όμορους Δήμους», συνιστούν την πρώτη ενότητα του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος, συγκροτούν το Στρατηγικό Σχέδιο και αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος 

τεύχους. 

Η πρόταση του Στρατηγικού σχεδίου, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, μετά 

από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Στη συνέχεια παρουσιάζεται στη Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης, αποστέλλεται σε τοπικούς φορείς και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.     
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Στη συνέχεια ακολουθούν ο επιχειρησιακός και οικονομικός προγραμματισμός, οπότε 

ολοκληρώνεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και τα 

Διοικητικά Συμβούλια των νομικών προσώπων. 

 

 

 

 

Εκτελεστική Επιτροπή 

Δημοτικό Συμβούλιο 

Δημοτική Επιτροπή 
Διαβούλευσης 

Συμβούλια Δημοτικών 
Κοινοτήτων 

  Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα  
  – διαβούλευση με πολίτες 

Δημόσιες εκδηλώσεις 
Ημερίδες 

Θεματικές συναντήσεις 
 

Σύνοψη συμπερασμάτων 
Τελικό Στρατηγικό Σχέδιο 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Ο Δήμος για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη της κατάρτισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 2015-2019 σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕΤΑΑ, με την 12454/19-2-2014 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου οργάνωσε τις παρακάτω ομάδες εργασίας, κατ’ 

αντιστοιχία με τους 4 άξονες του Επιχειρησιακού Σχεδίου.  

Η σύσταση και οργάνωση αυτών των ομάδων έχει στόχο και αντικείμενο την υποστήριξη της 

Υπηρεσίας Προγραμματισμού και  Ανάπτυξης κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου. 

 

Θεματική ομάδα εργασίας 1  (άξονας 1ος «Προστασία του Περιβάλλοντος  και 

Βελτίωση της Ποιότητα Ζωής») 

Φραγκούλη Αθηνά -  Κωνσταντινίδης Παύλος -  Παπανικολοπούλου Χρυσούλα 

 

Θεματική ομάδα εργασίας 2  (άξονας 2ος «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, 

Πολιτισμός και Αθλητισμός») 

Παπαματθαίου Ελένη - Δεσύπρης Μιχαήλ - Καράμπελα Ευσταθία 

 

Θεματική ομάδα εργασίας 3  (άξονας 3ος «Τοπική Ανάπτυξη  και Απασχόληση») 

Βαλής Κωνσταντίνος - Κορρέ Γεωργία 

 

Θεματική ομάδα εργασίας 4  (άξονας 4ος «Βελτίωση της Διοικητικής και της  

Οικονομικής Ικανότητας του Δήμου») 

Χατζηστρατή Αναστασία - Κουντούρη Κατερίνα 

 

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου είναι αρμόδια για την υποστήριξη 

των οργάνων Διοίκησης, των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του κατά τη 

διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
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Ο συντονισμός των ενεργειών, η συλλογή και επεξεργασία των προτάσεων των ομάδων εργασίας 

έγινε από το τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Χρηματοδοτήσεων: 

 

Υπεύθυνη - Προϊσταμένη του τμήματος: Σούκουλη Ιωάννα   

Υπάλληλοι του τμήματος: Σιδηροπούλου Χρυσούλα 

                                     Μπερκέτης Μιχάλης 

                                     Λεμοντζή Γεωργία 

 

Για να περιγράψει με πληρότητα την υφιστάμενη κατάσταση των Διοικητικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη και να προσδιορίσει τα προβλήματα, τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες 

και τους περιορισμούς της λειτουργίας τους, η Υπηρεσία Προγραμματισμού & Ανάπτυξης  

κατάρτισε ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε προς συμπλήρωση στους Διευθυντές των 

Διευθύνσεων του Δήμου, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τη Δημοτική Επιχείρηση.   

Η Υπηρεσία Προγραμματισμού & Ανάπτυξης ζήτησε, επίσης, από την Εκτελεστική Επιτροπή (το 

Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους) να καταθέσουν εγγράφως τις προτάσεις τους για την πρώτη, 

τη δεύτερη και την τρίτη φάση του προγράμματος. 

Επιπλέον της συλλογής στοιχείων σε πρωτογενές επίπεδο έγινε και συλλογή στοιχείων σε 

δευτερογενές επίπεδο (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας, ιστοσελίδες φορέων που είχαν 

στοιχεία για την πόλη της Νίκαιας και του Αγ. Ιωάννη Ρέντη, γενική βιβλιογραφία και ειδικότερα 

μελέτες που έχουν εκπονήσει άλλοι φορείς για τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της 

Νίκαιας και του Αγ. Ι. Ρέντη). 

Με τις πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές τεκμηριώθηκε τόσο η περιγραφή των κοινωνικών, 

οικονομικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη ως 

χωροοικονομική μονάδα της αυτοδιοίκησης, όσο και τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών 

του Δήμου. Αξιολογήθηκαν τα δεδομένα για να μπορέσουν να χρησιμεύσουν ως εργαλείο 

ανάλυσης και προβληματισμού για τις επόμενες φάσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου (όλες οι 

υπηρεσίες συμπλήρωσαν τον πίνακα αξιολόγησης όπως αυτός περιγράφεται ).   

Αντίστοιχο ερωτηματολόγιο προβλέπεται να συνταχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο (ιστοσελίδα του 

Δήμου, αποστολή σε φορείς κ.ά.) προς συμπλήρωση στους κατοίκους και επαγγελματίες της 

πόλης μας, στους μαζικούς και κοινωνικούς φορείς, ατομικά ή συλλογικά, σε όλους που τυχόν 

ήθελαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος στη 

φάση της Διαβούλευσης. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ  
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Το παρόν τμήμα αποτελεί την ουσιαστική επεξεργασία των στοιχείων, όπως αυτά συλλέχθηκαν 

από την ομάδα έργου, για το Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη στο πλαίσιο της εκπόνησης του Ε. Π. 

Σκοπός της παρούσας φάσης είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του εξωτερικού 

και εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, καθώς και η παρουσίαση ορισμένων συμπερασμάτων 

σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν κατά την διάρκεια των τελευταίων 10 ετών. 

Η συλλογή των στοιχείων που παρατίθενται, πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων, 

προσωπικών συνεντεύξεων και από αναζήτηση σε διαδικτυακούς ιστότοπους. 

Για την παρουσίαση των καταγεγραμμένων στοιχείων και των συμπερασμάτων τους, 

χρησιμοποιήθηκε η μορφή παρουσίασης του προτύπου της ΕΕΤΑΑ «Αναλυτικός Οδηγός 

Κατάρτισης Επιχειρησιακών   Προγραμμάτων Δήμου». 

Οι κύριες κατηγορίες στοιχείων στις οποίες δομείται η παρούσα εργασία είναι οι παρακάτω: 

 Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου 

 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

 Κοινωνική Σύνθεση – Κοινωνικές Υποδομές, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός 

 Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 

 Εσωτερικό Περιβάλλον του Δήμου. 
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1.1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΔΗΜΟΣ: ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΔΡΑ: ΝΙΚΑΙΑ 
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1.1.1.  Γεωγραφική θέση του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη & ρόλος 

του Δήμου στην Περιφερειακή Ενότητα & στην Περιφέρεια 

Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη είναι Καλλικρατικός Δήμος και προέρχεται από την ένωση 

των δύο παρακάτω Δήμων: της Νίκαιας και του Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Ο Δήμος Νίκαιας συστάθηκε 

το 1933 σαν Δήμος, ενώ ο Δήμος Αγ. Ιωάννη Ρέντη το 1925 σαν κοινότητα. 

 Με το ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010 οι παραπάνω Δήμοι καταργούνται και δημιουργείται ο ενιαίος Δήμος 

Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη με έδρα την Νίκαια. 

  

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη αποτελείται από δύο Δημοτικές Ενότητες. 

1. Δημοτική Ενότητα Νίκαιας 

2. Δημοτική Ενότητα Αγ. Ιωάννη Ρέντη 

 

Ο Δήμος Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ανήκει στο Νομό Αττικής, βρίσκεται στη νοτιοδυτική 

περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας, στο  διοικητικό διαμέρισμα  Πειραιά  της  

Περιφέρειας Αττικής. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1515/85 «Ρυθμιστικό Σχέδιο για την 

προστασία περιβάλλοντος της Αθήνας» υπάγεται στην χωροταξική υποενότητα του Λεκανοπεδίου 

της Αθήνας.  

Ο Δήμος Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη είναι από τους μεγαλύτερους Δήμους της Περιφέρειας 

Αττικής, ο οποίος βρίσκεται σε κομβική θέση μεταξύ της Αθήνας και του μεγάλου λιμανιού του 

Πειραιά και βρίσκεται στις παρυφές του όρους Αιγάλεω. Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο 

Χωρικής Ανάπτυξης ο Δήμος Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη χαρακτηρίζεται ως Διαδημοτικό Κέντρο 

Υπερτοπικών Δραστηριοτήτων. 

Έχει έκταση 12.251 στρεμμάτων από τα οποία η Κοινότητα Νίκαιας καλύπτει 7.727 στρέμματα, 

(από τα οποία τα 5.444 αποτελούν το συνεκτικό οικιστικό ιστό του Δήμου ενώ τα 2.283 ανήκουν 

στον ορεινό όγκο του όρους Αιγάλεω), και τα υπόλοιπα 4.524 στρέμματα ανήκουν στη Κοινότητα 

Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Η έκταση 700 στρ. που αποτελεί τμήμα του ορεινού όγκου του όρους Αιγάλεω 

θεωρείται από το Δήμο Κορυδαλλού ως δική του έκταση και στο Κτηματολόγιο έχει 

συμπεριληφθεί ότι ανήκει στα διοικητικά όρια του. 
Έχει μόνιμο πληθυσμό 105.430 κατοίκους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογραφής του 

2011.   
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1.1.2. Οριοθέτηση  Δήμου   

Βόρεια: με το Δήμο Κορυδαλλού (Αρ. απόφασης 32/18.11.37 & αρ. απόφασης 13/12.10.38 του 

Αναθεωρητικού δικαστηρίου ορίων Δήμων Πρωτευούσης & αρ. απόφασης 6/15.10.79 του 

Διοικητικού δικαστηρίου ορίων), με το Δήμο Χαϊδαρίου (η από 24.11.59 έκθεση της 

πρωτοβάθμιας επιτροπής καθορισμού ορίων των Δήμων Χαϊδαρίου και Νίκαιας), με το Δήμο 

Αιγάλεω (αρ. απόφασης 26/14.12.38 του Αναθεωρητικού δικαστηρίου ορίων Δήμων 

Πρωτευούσης) και με το Δήμο Αγίας Βαρβάρας. 

Ανατολικά: με τους Δήμους: Αιγάλεω (αρ. απόφασης 26/14.12.38 του Αναθεωρητικού 

δικαστηρίου ορίων Δήμων Πρωτευούσης) και Κορυδαλλού και με το Δήμο Ταύρου-Μοσχάτου. 

Νότια: με το Δήμο Πειραιά (αρ. απόφασης 52 /3.3.99 του Αναθεωρητικού δικαστηρίου ορίων 

Δήμων Πρωτευούσης & το άρθρο 4 του αναγκαστικού Νόμου 473/22.7.68) και με το Δήμο 

Ταύρου-Μοσχάτου. 

Δυτικά: με το Δήμο Κερατσινίου (αρ. απόφασης 53/10.3.39 του Αναθεωρητικού δικαστηρίου 

ορίων Δήμων Πρωτευούσης & αρ .απόφασης 3/28.9.81 του Διοικητικού δικαστηρίου ορίων).  

 

Εντοπίζονται προβλήματα καθορισμού ορίων με τους παρακάτω δήμους: 

Με το Δήμο Πειραιά  

1. λόγω κατάργησης τμημάτων της  Λεωφόρου Βορείου Ηπείρου, χρησιμοποιείται ως σημερινό 

όριο η οδός Ν. Μπελογιάννη χωρίς να έχει γίνει επανακαθορισμός των ορίων 

2. λόγω τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου επί της οδού Αγίας Λαύρας μεταξύ των οδών 

Αγίου Δημητρίου και Δερβενακίων, χρησιμοποιείται ως σημερινό όριο ένα τμήμα της οδού 

Θερμοπυλών και ένα τμήμα της οδού Ικτίνου μεταξύ των οδών Αγίου Δημητρίου και  

Θερμοπυλών χωρίς να έχει γίνει επανακαθορισμός των ορίων. 

 

Με το Δήμο Κερατσινίου 

Λόγω της ένταξης της περιοχής του Σταυρού στο σχέδιο και την κατασκευή του Κατράκειου 

Θέατρου, πρέπει να γίνει επανακαθορισμός των ορίων. 

 

Με το Δήμο Κορυδαλλού 

Λόγω ένταξης περιοχών στο σχέδιο πόλης (Άνω Νεάπολη Νίκαιας – Δεξαμενή Κορυδαλλού) 

χρειάζεται να γίνει επανακαθορισμός του ορίου από τη συνάντηση των οδών Κλεάρχου (Καραβά)  
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και Δάφνης μέχρι την κορυφογραμμή του όρους Αιγάλεω επειδή το όριο των Δήμων διχοτομεί 

οικοδομικά τετράγωνα. 

Βόρεια: με το Δήμο Κορυδαλλού, με το Δήμο Χαϊδαρίου και με το Δήμο Αγίας Βαρβάρας 

Ανατολικά: με τους Δήμους Αιγάλεω και Κορυδαλλού 

Νότια: με το Δήμο Πειραιά 

Δυτικά: με το Δήμο Κερατσινίου 

 

1.1.3 Ιστορική Αναδρομή 

Δημοτική ενότητα Νίκαιας 

 Ο διωγμός του 1922 είναι ένα  μακρύ μεταναστευτικό οδοιπορικό, ίσως ένα από τα μεγαλύτερα 

της ιστορίας, καθώς η αναγκαστική μετακίνηση δυο εκατομμυρίων προσφύγων στις ακτές του 

Αιγαίου δημιούργησε τεράστια ανθρώπινα παλιρροϊκά κύματα, τα οποία με την ωστική δύναμή 

τους χάραξαν -σε κοινωνικοπολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο- τις αιγαιακές ιστορικές 

εξελίξεις.
1 Το Ελληνικό κράτος -για ν’ αντιμετωπίσει την άφιξη 1.500.000 προσφύγων- 

δημιούργησε σ’ όλη την ελληνική επικράτεια πλήθος συνοικισμών στις παρυφές των δομημένων 

πόλεων ή και εκτός των συνόρων αυτών. 

    Οι Σμυρνιοί, οι Πόντιοι κι οι πρόσφυγες της λοιπής  Ανατολής είναι οι κάτοικοι  της  Νέας 

Κοκκινιάς, του προσφυγικού συνοικισμού που αναπτύχθηκε στην Αττική γη μετά τη Μικρασιατική 

Καταστροφή και -ως πόλη- μετονομάστηκε, κατόπι,  σε Νίκαια Αττικής. Η ιδιοτυπία της Νέας 

Κοκκινιάς συνίσταται στο γεγονός της συγκατοίκησης ανθρώπων που προέρχονται από 

διαφορετικές περιοχές της Ανατολής, διαθέτουν ξεχωριστή νοοτροπία, ποικίλες ασχολίες κι ως 

συνδετικό κρίκο έχουν την ελληνική καταγωγή, την ελληνική γλώσσα και την Ορθόδοξη Πίστη.
2
  

Ο θεμέλιος λίθος του προσφυγικού συνοικισμού της Νέας Κοκκινιάς τέθηκε στις 18 Ιουνίου 

1923.  Εκεί  στεγάστηκαν  6.390 οικογένειες σε  4.484 παραπήγματα, ενώ   μέχρι το 1925 είχαν 

κτισθεί 10.000 δωμάτια για 45.000 οικογένειες. Για την οικοδόμησή τους εργάστηκαν 4.000 

πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων 900 γυναίκες. Παράλληλα, σχεδιάστηκαν οι δρόμοι, που έλαβαν 

τις ονομασίες τους απ’ τις πόλεις της Ανατολής με αλφαβητική σειρά, μετά από πρόταση του 

Σμυρναίου αρχαιολόγου Στίλπωνα Πιττακή (π.χ. οδός Αγκύρας, Αϊδινίου, Αδάνων, Ατταλείας,  

Βοσπόρου, Γρανικού, Επταλόφου, Εφέσου, Ικονίου, Κορδελιού, Μ. Ασίας, Μουδανιών, Σμύρνης,  

κ.ά.). 3  
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Ονομασία  

Υπάρχουν τρεις εκδοχές σχετικά με την ονομασία και την προέλευση του ονόματος Κοκκινιά. Η 

πρώτη εκδοχή, ότι η πόλη πήρε την ονομασία της από το μηχανικό που έχτισε την Κοκκινιά -τον 

Δημήτρη Κόκκινο- δεν είναι ευσταθής, γιατί η περιοχή της Παλαιάς Κοκκινιάς προϋπήρχε. 

 Η δεύτερη εκδοχή, ότι η Κοκκινιά πήρε τo όνομά της λόγω της ύπαρξης κοκκινοχώματος  είναι,  

επίσης, αβάσιμη, γιατί το κόκκινο χώμα προερχόταν από το εργοστάσιο κεραμοποιίας του 

Δηλαβέρη, που το προμηθευόταν απ’ τη Χαλκίδα και το Μπογιάτι. 

    Η επικρατέστερη άποψη είναι πως η Παλαιά Κοκκινιά πήρε τ’ όνομά της απ’ την προγενέστερη 

ονομασία της περιοχής  “Κοκκινάδα”. Η Κοκκινάδα ήταν κατάφυτη από παπαρούνες, γεγονός που 

το μαρτυρούν όσοι ευτύχησαν να τη δουν κατακόκκινη κι έπαιξαν -ως παιδιά- με το πορφυρό 

άνθος της παπαρούνας, το οποίο χτυπώντας το με το χέρι  έσκαγε κυριολεκτικά στην παλάμη 

τους.4  

(1) Bourne J. Bruscino S. κ.ά, 1922. Ο μεγάλος ξεριζωμός. Η μεγαλύτερη μετακίνηση  
      πληθυσμών στην ιστορία, Νational Geographic 1925, σ. 40. 

(2) Παπαδοπούλου Α., Η Αττική Νίκαια, Νίκαια 2003, σ. 9. 

(3) Παπαδοπούλου Α., Η Αττική Νίκαια , ό. π., σ. 7 
 
(4) Μιχαηλίδης Σίμος, Η Γέννηση της Κοκκινιάς, Πειραιάς 1993, σ. 20.  

 

Δ. Νέας Κοκκινιάς Ν. Αττικής και Βοιωτίας 

Το 1933 γίνεται η σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νέα Κοκκινιά από το δήμο 

Πειραιώς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου (ΦΕΚ 109Α-07/05/1933). 

Το 1940 ο οικισμός Νέα Κοκκινιά του δήμου μετονομάζεται σε Νίκαια. Ο δήμος μετονομάζεται σε 

δήμο Νίκαιας (ΦΕΚ 271Α-03/09/1940). 

Δ. Νικαίας Ν. Αττικής και Βοιωτίας 

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Νέας Κοκκινιάς. 

Το 1943 ο δήμος αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής 

(ΦΕΚ 223Α-26/07/1943).  

Δ. Νικαίας Ν. Αττικής 

Ο δήμος αποσπάστηκε στο νομό Αττικής και Βοιωτίας. 

Το 1964 ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Αττικής του νομού Αττικής και υπάγεται στην 

επαρχία του νομού Πειραιώς (ΦΕΚ 185Α-30/10/1964). 

 

http://www.polisnikaia.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1019%3A2011-07-26-07-50-19&lang=el
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Δ. Νικαίας Ν. Πειραιώς 

Ο δήμος αποσπάστηκε στην επαρχία Αττικής του νομού Πειραιώς από την επαρχία του νομού 

Αττικής. 

Το 1972 ο δήμος αποσπάται από το νομό Πειραιώς και υπάγεται στο νομό Αττικής (ΦΕΚ 66Α-

08/05/1972). 

Δ. Νικαίας Ν. Αττικής 

Ο δήμος αποσπάστηκε στο νομό Αττικής από το νομό Πειραιώς. 

Ο οικισμός Νίκαια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη 

Ρέντη. Ο δήμος καταργείται (ΦΕΚ 87Α-07/06/2010). 

 

Δημοτική ενότητα Αγ. Ιωάννη Ρέντη   

Ο Άγιος Ιωάννης Ρέντη εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή που ταυτίζεται με τον αρχαίο Δήμο 

της Ξυπετής, που παλιότερα ονομαζόταν Δήμος Τρώων ή Τροία, ο οποίος μαζί με τους δήμους 

Φαληρέων, Θυμοιταδών και Πειραιέων αποτελούσαν το «Τετράκωμον Ηράκλειον». 

Η ιστορία του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανάγεται  χρονικά στο απώτατο παρελθόν. Το 358 

π.Χ., ο Επίκουρος ίδρυσε την περίφημη φιλοσοφική του σχολή στο επονομαζόμενο “Ρένδιον 

Πεδίον”, που ηχητικά τουλάχιστον μας παραπέμπει στ’ όνομα Ρέντης. Από τον 6ο  π.Χ. έως τον 2ο 

αι. μ.Χ. ο τόπος κατοικήθηκε απ’ τους  Ιπποθοωντίδες, μια απ’ τις ισχυρότερες και πλουσιότερες 

φυλές της Αθήνας, οι οποίοι ασχολούνταν κυρίως με την εκτροφή ίππων, πολεμικών αλόγων τα 

οποία εξόπλιζαν μαζί με το οικείο στρατιωτικό σώμα. Οι Ιπποθοωντίδες -σύμφωνα με αρχαίες 

μαρτυρίες- μετανάστευσαν απ’ την Ιωνία και κατοίκησαν σε πολλούς από τους αρχαίους αττικούς 

δήμους του δυτικού λεκανοπεδίου, απ’ τη Δεκέλεια έως τον Πειραιά.
1  

Από τον 1ο έως τον 12ο μ.Χ. αιώνα η περιοχή υπαγόταν στο Δήμο των Ελαιέων, ενώ μετά από 

σιγή αρκετών χρόνων έγινε γνωστή με τ’ όνομα “Ρέντης” ή “Άγιος Ιωάννης Ρέντη”.  Ετυμολογικά  

“Ρέντης” σημαίνει “εκ των έσω ρέον ύδωρ”, ονομασία  με την οποία εμφανίζεται κατά τον 16ο αι. 

για να τη διατηρήσει μέχρι τις μέρες μας, ενώ η επωνυμία “Άγιος Ιωάννης Ρέντη”  πηγάζει απ’ την 

ύπαρξη του ομώνυμου ναού, ο οποίος θεωρήθηκε οικογενειακός της επιφανούς οικογένειας των 

Ρέντηδων ή Ρένδηδων, η οποία άκμασε στους χρόνους της Φραγκοκρατίας.2  

Τον 20ο αιώνα συστήθηκε -από τμήματα των Δήμων Αθηνών και Πειραιώς- ως αυτόνομη 

Κοινότητα με την επωνυμία: Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Προεδρικό Διάταγμα της  
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16/2/1925), ενώ το Σεπτέμβριο του 1946 ανακηρύχθηκε σε Δήμο, με τ’ όνομα: Δήμος Αγίου 

Ιωάννη Ρέντη  (105Β Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ. αρ. 290, τεύχος Α, ΦΕΚ).3  

(1) Καπετανάκης Γ. κ.ά, Άγιος Ιωάννης Ρέντη. Η ιστορική και η πολεοδομική του εξέλιξη,  ό. π., σ. 11, 20. 

(2) στο ίδιο, σ. 23 και Αναλυτή Β., Πολεοδομική εξέλιξη και κοινωνική κατοικία στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, Δήμος Αγίου Ιωάννη Ρέντη, 
2007, σ. 17-19. 

(3)  Καπετανάκης Γ. κ.ά, Άγιος Ιωάννης Ρέντη. Η  ιστορική και η πολεοδομική του εξέλιξη,   ό. π., σ. 55, 100. 

 

Κ. Αγίου Ιωάννη Ρέντη Ν. Αττικής και Βοιωτίας 

Το 1925 γίνεται η σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Ρέντης 

από το δήμο Αθηναίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας (ΦΕΚ 48Α–27/02/1925). 

Το 1943 η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αττικής και Βοιωτίας και υπάγεται στο νομό Αττικής 

(ΦΕΚ 223Α -26/07/1943). 

Κ. Αγίου Ιωάννη Ρέντη Ν. Αττικής 

Η κοινότητα αποσπάστηκε στο νομό Αττικής από το νομό Αττικής και Βοιωτίας. 

Το 1946 η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη (ΦΕΚ 290Α-26-09-1946). 

Δ. Αγίου Ιωάννη Ρέντη Ν. Αττικής 

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Αγίου Ιωάννη Ρέντη. 

Το 1964 ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Αττικής του νομού Αττικής και υπάγεται στην 

επαρχία του νομού Πειραιώς (ΦΕΚ 185Α-30/10/1964). 

Δ. Αγίου Ιωάννη Ρέντη Ν. Πειραιώς 

Ο δήμος αποσπάστηκε στην επαρχία Αττικής του νομού Πειραιώς από την επαρχία του νομού 

Αττικής. 

Το 1972 ο δήμος αποσπάται από το νομό Πειραιώς και υπάγεται στο νομό Αττικής (ΦΕΚ 66Α-

08/05/1972). 

Δ. Αγίου Ιωάννη Ρέντη Ν. Αττικής 

Ο δήμος αποσπάστηκε στο νομό Αττικής από το νομό Πειραιώς. 

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Ρέντης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Νίκαιας- 

Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Ο δήμος καταργείται (ΦΕΚ 87Α-07/06/2010). 
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1.1.4. Βασικοί Οδικοί  Άξονες 

Το Δήμο διασχίζουν έξι βασικοί οδικοί άξονες της περιφέρειας της πρωτεύουσας (ΦΕΚ 

701/Δ/13.12.90) 1) η Πέτρου Ράλλη - Σαλαμίνος, 2) η Θηβών, 3) η Γρ. Λαμπράκη, 4) η 

Τζαβέλα – Βαλαωρίτου, 5) η λεωφόρος Κηφισού (παράλληλα του ποταμού), που διατρέχει 

το Δήμο από το βορειότερο ως το νοτιότερο σημείο του, και τις σιδηροδρομικές γραμμές του 

ΟΣΕ από τα ανατολικά προς τα δυτικά (στο μέσο του Δήμου) και 6) η λεωφόρος Πειραιώς. 

Δευτερεύοντες οδικοί άξονες είναι οι: Τζαβέλα – Μπελογιάννη οι οποίοι συνδέουν το Δήμο με τα 

μητροπολιτικά κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά. Συνολικά υπάρχει ένα βασικό μεταφορικό 

δίκτυο αστικού και υπεραστικού χαρακτήρα, που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στα αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά της περιοχής. 

Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη απέχει από τον Ελληνικό Αερολιμένα ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’ 46 

χιλιόμετρα, από το επιβατικό λιμάνι και από τον Προαστιακό Σιδηροδρομικό Σταθμό του Πειραιά 

4 χιλιόμετρα, από το εμπορευματικό λιμάνι του Κερατσινίου 3 χιλιόμετρα, από την Εθνική Οδό 

Αθηνών-Κορίνθου (μέσω Σχιστού) 9 χιλιόμετρα και από την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας (μέσω 

Πέτρου Ράλλη – Κηφισό)  3 χιλιόμετρα. 

Παράλληλα συγκοινωνιακά συνδέεται μέσω Αστικών Συγκοινωνιών και Μετρό (σταθμός Αιγάλεω 

και μελλοντικά σταθμός Αγ. Μαρίνας) με το Κέντρο της Αθήνας, το Κέντρο του Πειραιά και τους 

όμορους Δήμους.    

1.1.5. Υπερτοπικοί πόλοι του Δήμου  

Οι πιο σημαντικοί υπερτοπικοί πόλοι του Δήμου είναι: 

 το Γενικό νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»,  

 το Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών 

 το Ολυμπιακό Στάδιο της Άρσης Βαρών (η μετεγκατάσταση σχολών του Πανεπιστημίου 

Πειραιά στο Στάδιο της Άρσης Βαρών θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την υπερτοπικότητα 

του συγκεκριμένου χώρου). 

 το Κατράκειο Θέατρο. 

 ο πολυχώρος «Μάνος Λοΐζος». 

 η Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών.  

 οι εγκαταστάσεις Πολυχώρων Αναψυχής “Village center” και “Allou Fun Park”.  

 το αθλητικό κέντρο, δημοτικό γυμναστήριο «ΠΛΑΤΩΝΑΣ»  που περιλαμβάνει κλειστό 

κολυμβητήριο  κλειστά και υπαίθρια γήπεδα αθλοπαιδιών. 

 Γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδα αθλοπαιδιών  
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1.2.     ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ –  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ     

            ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

1.2.1 Δημογραφικά Χαρακτηριστικά  του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη 

και των Δημοτικών Ενοτήτων του 

Ακολουθεί ο πίνακας 1,  ο οποίος περιλαμβάνει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του Δήμου 

Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη.              

                                                              Πίνακας Π1 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

Έκταση 
(τ.χμ.):  

 12,25 
  

Μόνιμος Πληθυσμός: 

1991 104.040 2001 110.858 2011 105.430 

Πυκνότητα Πληθυσμού/ (τ.χμ.): 

1991 8.492,37 2001 9.048,89 2011 8.605,83 

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2011): 

Σύνολο 0-14 15-19 20-34 35-49 50-64 65-69 
70 ετών 
και άνω 

105.430 14.718 5.037 22.682 24.721 20.173 4.665 13.434 

Δημογραφικοί δείκτες (2011) : 

Δείκτης Γήρανσης (%) 123,0 

Δείκτης Εξάρτησης (%)   45,2 

Δείκτης Αντικατάστασης (%) 108,0 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 1991, 2001, 2011) 
 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

α/α Ονομασία 

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 
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Ακολουθούν οι πίνακες Π2 και Π3,  οι οποίοι περιλαμβάνουν  τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των Δημοτικών Ενοτήτων Νίκαιας  και  Αγ. Ι. Ρέντη αντίστοιχα.              

 

                                                              Πίνακας Π2  

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 

Έκταση (τ.χμ.):   7,73   

Μόνιμος Πληθυσμός: 

1991 89.822 2001 95.798 2011 89.380 

Πυκνότητα Πληθυσμού/ (τ.χμ.): 

1991 11.624,43 2001 12.397,83 2011 11.567,23 

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2011): 

Σύνολο 0-14 15-19 20-34 35-49 50-64 65-69 
70 ετών 
και άνω 

89.380 12.359 4.249 18.938 20.807 17.292 4.096 11.639 

Δημογραφικοί δείκτες (2011) : 

Δείκτης Γήρανσης (%) 127,3 

Δείκτης Εξάρτησης (%) 45,8 

Δείκτης Αντικατάστασης (%) 103,7 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 1991, 2001, 2011) 

                                                       

Πίνακας Π3 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 

Έκταση (τ.χμ.):   4,52   

Μόνιμος Πληθυσμός: 

1991 14.218 2001 15.060 2011 16.050 

Πυκνότητα Πληθυσμού/ (τ.χμ.): 

1991 3.142,79 2001 3.328,91 2011 3.547,75 

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2011): 

Σύνολο 0-14 15-19 20-34 35-49 50-64 65-69 
70 ετών 
και άνω 

16.050 2.359 788 3.744 3.914 2.881 569 1.795 

Δημογραφικοί δείκτες (2011) : 

Δείκτης Γήρανσης (%) 100,2 

Δείκτης Εξάρτησης (%) 41,7 

Δείκτης Αντικατάστασης (%) 138,5 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 1991, 2001, 2011) 
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Τα στοιχεία από τους παραπάνω πίνακες, αποτυπώνονται στα διαγράμματα Δ1, Δ2, Δ3, Δ4 που 
ακολουθούν:  

Διάγραμμα Δ1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                   Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 1991, 2001, 2011) 

 
                                                                      Διάγραμμα Δ2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 2011) 
 

 

                                                                   Διάγραμμα Δ3 

 
 
 
 
 
 
 
 
                               Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 1991, 2001, 2011) 
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Διάγραμμα Δ4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 2011) 

 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 2011) 

 
 
 
 

1.2.2. Συνοπτική αξιολόγηση του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη ως προς τα  
δημογραφικά χαρακτηριστικά του 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

   Ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη συστάθηκε με το πρόγραμμα Καλλικράτης (2010) από τη συνένωση των 

προϋπαρχόντων δήμων Νίκαιας και Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Τα συμπεράσματα που παρατίθενται παρακάτω 

προέκυψαν από τα επίσημα στοιχεία των Απογραφών πληθυσμού κατά τα έτη 1991, 2001 και 2011.        

   Αρχικά αποτυπώθηκαν στοιχεία της ΕΣΥΕ για το Μόνιμο Πληθυσμό 1991, 2001 και 2011 (δηλ. τον 

αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο Δήμο) καθώς και για το Μόνιμο Πληθυσμό 

κατά ομάδες ηλικιών κατά την πιο πρόσφατη απογραφή, αυτή του 2011.    

Βάσει αυτών των μεγεθών υπολογίστηκαν η πυκνότητα πληθυσμού καθώς και οι δείκτες γήρανσης, 

εξάρτησης και αντικατάστασης. 

  Αρχικά παρατηρούμε μια αύξηση κατά 6,55% στο συνολικό πληθυσμό των δημοτικών ενοτήτων από το 

1991 στο 2001, ενώ από το 2001 στο 2011 υπάρχει μείωση κατά 4,9%. Αναλυτικότερα, η Δ.Ε. Νίκαιας 

παρουσίασε αύξηση κατά 6,65% και ακολούθως μείωση κατά 6,7%, ενώ η Δ.Ε. Αγ.Ι.Ρέντη αύξηση 5,92% 

και μετά και πάλι αύξηση κατά 6,57%. 

   Όσον αφορά στην πυκνότητα του συνολικού πληθυσμού ανά τα χρόνια, παρατηρείται αύξηση κατά 500 

περίπου κατοίκους ανά τ.χλμ. από το 1991 στο 2001 και μετά μείωση κατά 500 περίπου κατοίκους ανά 

τ.χλμ.  από το 2001 στο 2011, η οποία οφείλεται κυρίως στην ανάλογη αυξομείωση της Δ.Ε. Νίκαιας, μια 

και η πυκνότητα της Δ.Ε. του Αγ.Ι.Ρέντη παραμένει σχεδόν σταθερή. 
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Από το στιγμιότυπο του 2011, παρατηρούμε τα ακόλουθα: 

α) η πυκνότητα του πληθυσμού του Δήμου 8.605,83 (κάτοικοι ανά τ.χλμ.), οφείλεται κυρίως στην 

πυκνοκατοικημένη Νίκαια (11.567,23) έναντι του αραιοκατοικημένου Αγ.Ι.Ρέντη (3.547,75). 

Β) ο πληθυσμός της Δ.Ε. της Νίκαιας αποτελεί το 85% του πληθυσμού του Δήμου, ενώ ο πληθυσμός της 

Δ.Ε. του Αγ.Ι.Ρέντη μόλις το 15%.  

Γ) παρόμοιο ποσοστό αύξησης και ακολούθως μείωσης πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα στις δύο 

δημοτικές ενότητες και κατά συνέπεια και στο σύνολο του Δήμου. Όσο  αυξάνεται η ηλικία αυξάνεται 

αρκετά απότομα και ο πληθυσμός, με κορύφωση στην ομάδα 30-44 όπου αρχίζει και πάλι να μειώνεται, 

σχεδόν εξίσου απότομα, όσο προχωράμε σε μεγαλύτερες ηλικίες. Άρα το 2011, το μεγαλύτερο ποσοστό 

του πληθυσμού του Δήμου βρίσκεται στις πλέον παραγωγικές ηλικίες, γεγονός θετικό για την 

παραγωγικότητα του Δήμου τη δεδομένη χρονική στιγμή.  

   Επίσης, από τα δεδομένα των πληθυσμών του 2011 ανά ηλικιακή ομάδα, υπολογίζουμε τους παρακάτω 

δείκτες:  

α) Ο δείκτης γήρανσης εκφράζει τον πληθυσμό των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων(65+) ως ποσοστό 

του πληθυσμού των μικρότερων (0-14). Από τον υπολογισμό των  δεικτών γήρανσης συμπεραίνουμε ότι 

οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες υπερτερούν αρκετά των μικρότερων. Άρα έχουμε έναν ‘γερασμένο’ 

πληθυσμό (αναμενόμενο καθώς αυτή είναι η τάση παγκοσμίως), κυρίως στη Δ.Ε. Νίκαιας, η οποία 

συμπαρασύρει και τον δείκτη γήρανσης όλου του Δήμου. Το αποτέλεσμα είναι μια τάση για χαμηλή 

παραγωγικότητα στο μέλλον. 

Β) Ο δείκτης εξάρτησης εκφράζει τον πληθυσμό των εξαρτώμενων ατόμων δηλ. που δεν είναι 

ενεργά/παραγωγικά (14≤και ≥65) ως ποσοστό του πληθυσμού των μη εξαρτώμενων ατόμων δηλ. που 

θεωρείται ότι είναι ενεργά/παραγωγικά (15-64). Από τον υπολογισμό των δεικτών εξάρτησης 

συμπεραίνουμε ότι για κάθε δύο (2,2 για την ακρίβεια) μη εξαρτώμενα άτομα υπάρχει ένα εξαρτώμενο 

άτομο (στο Δήμο συνολικά), άρα η επιβάρυνση των ηλικιακά  παραγωγικών ατόμων στη συντήρηση των 

εξαρτώμενων είναι μεγάλη. Και σε συνάρτηση με το γενικότερο φαινόμενο της υψηλής ανεργίας 

πανελλαδικά λόγω της οικονομικής κρίσης, η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο. 

Γ) Ο δείκτης αντικατάστασης εκφράζει τον πληθυσμό όσων ετοιμάζονται να εισέλθουν στην παραγωγική 

διαδικασία (15-19) ως ποσοστό του πληθυσμού όσων αναμένεται να εξέλθουν από την παραγωγική 

διαδικασία (65-69). Από τον υπολογισμό των δεικτών αντικατάστασης συμπεραίνουμε ότι τα άτομα που 

ετοιμάζονται να εισέλθουν στην παραγωγική διαδικασία είναι αρκετά περισσότερα από αυτά που 

αναμένεται να εξέλθουν από την παραγωγική διαδικασία. 

   Συμπερασματικά λοιπόν, μελετώντας τους παραπάνω δείκτες για το 2011, μπορούμε να πούμε, ότι αν 

συνεχίσουν να ισχύουν παρόμοιες συνθήκες, οι τιμές των δεικτών  αντικατάστασης δείχνουν να 

εξισορροπούν –ως κάποιο βαθμό- τις συνέπειες των απογοητευτικών τιμών των δεικτών γήρανσης και 

εξάρτησης, ως προς το εγγύς μέλλον. 
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1.2.3. Σύνθεση Πληθυσμού - Κοινωνική Διάρθρωση - Κοινωνικά   

              Χαρακτηριστικά 

Ακολουθούν τα διαγράμματα Δ5 έως Δ8,  τα οποία αποτυπώνουν τον αριθμό των   νοικοκυριών 

στο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και στο σύνολο της χώρας κατά την απογραφή του 2011.              

 
Διάγραμμα Δ5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 2011) 
 

                                                            
Διάγραμμα Δ6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 2011) 
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                                                                 Διάγραμμα Δ7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 2011) 

 
                                                                 Διάγραμμα Δ8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 2011) 
 
                                                                   
 
 
 

Ακολουθεί ο πίνακας Π4  και τα διαγράμματα Δ9 και Δ10,  τα  οποία περιλαμβάνουν  στοιχεία για 
τον μόνιμο πληθυσμό του Δήμου και του συνόλου της χώρας κατά οικογενειακή κατάσταση κατά 
το 2011.  
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Πίνακας Π4 
 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2011 ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
Σύνολο Άγαμοι 

Έγγαμοι, με 
σύμφωνο 

συμβίωσης και σε 
διάσταση 

Χήροι και 
χήροι από 
σύμφωνο 

συμβίωσης 

Διαζευγμένοι και 
διαζευγμένοι από 

σύμφωνο 
συμβίωσης 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.815.197 4.227.033 5.435.709 820.470 331.985 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 

– ΑΓ. Ι.  ΡΕΝΤΗ 
105.430 40.735 51.884 8.432 4.379 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 2011) 
 
 
                                                                 Διάγραμμα Δ9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 2011) 

 
                                                                 Διάγραμμα Δ10 
 
 

 
 
 
 
                    Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 2011) 

 
 
 
 
 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 2011) 
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Ακολουθούν οι  πίνακες Π5, Π6, Π7  και τα διαγράμματα Δ11 και Δ12,  τα  οποία περιλαμβάνουν  
στοιχεία για τον μόνιμο πληθυσμό του Δήμου ανά Δημοτική Ενότητα και επίπεδο εκπαίδευσης και 
υπηκοότητα, σύμφωνα με την απογραφή του 2011.  

 
                                                                        Πίνακας Π5 
                    

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

2001 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

2011 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ    

Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό 
 

75 
 

Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης 
 

1.405 
 

Πτυχίο Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια, 
επαγγελματικές σχολές κλπ.) 

 
850 

 

Απολυτήριο Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού, 
Επαγγελματικού κλπ.) 

 
4.157 

 

Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου 
 

2.887 
 

Απολυτήριο Δημοτικού 
 

3.575 
 

Εγκατέλειψε το  Δημοτικό, αλλά γνωρίζει γραφή και 
ανάγνωση 

 
600 

 

Δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 
 

1.475 
 

Σύνολο  
15.024 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ    

Μεταπτυχιακό - Διδακτορικό 
294 749 +61% 

Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης 
6.503 9.409 +31% 

Πτυχίο Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κολέγια, 
επαγγελματικές σχολές κλπ.) 4.434 5.702 +23% 

Απολυτήριο Λυκείου (Γενικού, Εκκλησιαστικού, 
Επαγγελματικού κλπ.) 26.097 24.150 -7% 

Απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου 11.523 15.028 +24% 

Απολυτήριο Δημοτικού 
26.123 19.626 -32% 

Εγκατέλειψε το  Δημοτικό, αλλά γνωρίζει γραφή και 
ανάγνωση 7.071 2.921 -141% 

Δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση 
2.381 6.394 +63% 

Σύνολο 84.426 83.979  

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 2011) 
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                                                                         Πίνακας Π6 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ (2011) 

  
Ξένη 

υπηκοότητα 
Ελληνική 

υπηκοότητα 
Σύνολο 

Δ.Ε. Νίκαιας 7.289 82.091 89.380 

Δ.Ε. 
Αγ.Ι.Ρέντη 

2.776 13.274 16.050 

Σύνολο 10.065 95.365 105.430 

                                Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 2011) 

 
                                                                        Πίνακας Π7                

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ (2011) 

Δ.Ε. ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ   Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ  

ΑΛΒΑΝΙΑ 1.073  ΑΛΒΑΝΙΑ 4.184 

ΠΑΚΙΣΤΑΝ 727  ΠΑΚΙΣΤΑΝ 920 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 163  ΡΟΥΜΑΝΙΑ 421 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 151  ΑΡΜΕΝΙΑ 345 

ΙΝΔΙΑ 114  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 216 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 82  ΟΥΚΡΑΝΙΑ 117 

ΑΡΜΕΝΙΑ 81  ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 114 

ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 57  ΓΕΩΡΓΙΑ 106 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 49  ΜΟΛΔΑΒΙΑ 100 

ΜΟΛΔΑΒΙΑ 40  ΠΟΛΩΝΙΑ 86 

ΣΥΡΙΑ 31  ΙΝΔΙΑ 77 

ΓΕΩΡΓΙΑ 31  ΛΙΒΑΝΟΣ 64 

ΙΡΑΚ 21  ΚΥΠΡΟΣ 45 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 18  ΣΥΡΙΑ 44 

ΠΟΛΩΝΙΑ 15  ΑΙΓΥΠΤΟΣ 38 

ΛΙΒΑΝΟΣ 15  ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 36 

ΚΥΠΡΟΣ 15  ΤΟΥΡΚΙΑ 28 

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 14  ΙΡΑΚ 27 

ΣΕΡΒΙΑ 12  ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 25 

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 10  ΗΝΩΜ.ΠΟΛ.ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 24 

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 8  ΙΤΑΛΙΑ 22 

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 6  ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 22 

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 4  ΚΙΝΑ 19 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 4  ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 17 

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 3  ΣΕΡΒΙΑ 16 

ΜΑΡΟΚΟ 3  ΓΑΛΛΙΑ 14 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 3  ΓΕΡΜΑΝΙΑ 11 

ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 26  ΙΡΑΝ 11 

Σύνολο 2.776  ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 10 

   ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 9 

   ΚΑΝΑΔΑΣ 7 

   ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 7 
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   ΧΙΛΗ 6 

   ΒΡΑΖΙΛΙΑ 6 

   ΟΝΔΟΥΡΑ 5 

   ΝΙΓΗΡΙΑ 5 

   ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 5 

   ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 4 

   ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 4 

   ΔΕ ΔΗΛΩΣΕ 4 

   ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ 4 

   ΜΑΡΟΚΟ 4 

   ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 3 

   ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 3 

   ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ 3 

   ΑΥΣΤΡΙΑ 3 

   ΒΕΛΓΙΟ 3 

   ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3 

   ΚΟΛΟΜΒΙΑ 3 

   ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 

   ΣΟΥΗΔΙΑ 3 

   ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 33 

   Σύνολο 7.289 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 2011) 

 
                                                                        Διάγραμμα Δ11 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 2011) 

 
                                                                Διάγραμμα Δ12 

 
 
 
 
 
 
 

                                   
 
                                          Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή 2011) 
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1.2.4. Συνοπτική αξιολόγηση τoυ Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη ως προς τα 
               Κοινωνικά χαρακτηριστικά των κατοίκων  του 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  Τα ακόλουθα συμπεράσματα προκύπτουν από τα παραπάνω διαγράμματα (που αφορούν τη 

σύσταση του πληθυσμού του Δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη σχετικά με κοινωνικά 

χαρακτηριστικά του) τα οποία βασίστηκαν σε πίνακες της απογραφής του 2011 (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

Παρατηρώντας τα διαγράμματα που αφορούν στον αριθμό των μελών στα νοικοκυριά,  

βλέπουμε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά στα νοικοκυριά του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη 

κατέχουν τα 2μελή (29%) και 3μελή νοικοκυριά (25%) – συνολικά πάνω από το 50%, ενώ 

όσο ανεβαίνει ο αριθμός των μελών τόσο πέφτουν και τα αντίστοιχα ποσοστά. Επίσης 

παρατηρούμε ότι σχεδόν ίδια είναι και τα αντίστοιχα ποσοστά για το σύνολο της χώρας,  άρα  

πρόκειται για γενικότερο κοινωνικό φαινόμενο. 

        Από τα διαγράμματα σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση των κατοίκων του Δήμου  

Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, βλέπουμε ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι έγγαμοι ή σε 

διάσταση (49%) και άγαμοι (39%), ενώ οι υπόλοιποι είναι χήροι ή διαζευγμένοι. Το ίδιο 

φαινόμενο παρατηρείται και σε ολόκληρη τη χώρα. 

         Σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων του Δήμου, συγκρίνοντας τα στοιχεία 

του 2001 και του 2011 του πίνακα πληθυσμού ανά επίπεδο εκπαίδευσης, παρατηρούμε ότι το 

μορφωτικό επίπεδο  έχει ανέβει αισθητά μέσα στη δεκαετία.  

        Όσον αφορά στη σύσταση του πληθυσμού του Δήμου με βάση την ιθαγένεια, τα 

σχετικά διαγράμματα υποδεικνύουν ότι οι Έλληνες υπερτερούν σε πολύ μεγάλο βαθμό έναντι 

των αλλοδαπών (οι Έλληνες αποτελούν περίπου το 90%) και ειδικότερα στη Δ.Ε. της Νίκαιας, 

όπου οι Έλληνες κατέχουν μεγαλύτερο ποσοστό (92%) σε σχέση με τη Δ.Ε. του Αγ.Ι.Ρέντη 

(83%). Επιπλέον, και στις δύο δημοτικές ενότητες περίπου 1 στους 2 αλλοδαπούς έχουν 

χώρα προέλευσης  την Αλβανία, αρκετοί το Πακιστάν και τη Ρουμανία με τις υπόλοιπες χώρες 

να ακολουθούν. 
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1.2.5.  Περιγραφή των διαφορών στα βασικά χαρακτηριστικά των δύο  
           Δημοτικών Ενοτήτων 
 
Η Δημοτική Ενότητα Νίκαιας βρίσκεται στις παρυφές του όρους Αιγάλεω γι’ αυτό από βορρά προς 

νότο έχει μεγάλες υψομετρικές διαφορές, ενώ η μορφολογία του εδάφους στη Δημοτική Ενότητα 

Αγ.Ι.Ρέντη είναι επίπεδη.  

Η Δ.Ε. Νίκαιας έχοντας περίπου διπλάσια έκταση από τη Δ.Ε. Αγ.Ι.Ρέντη, έχει περίπου εξαπλάσιο 

πληθυσμό. Αυτό συμβαίνει γιατί η πρώτη είναι πυκνοδομημένη, ενώ η δεύτερη έχει μεγάλες 

ακάλυπτες εκτάσεις. 

Βάσει των στοιχείων των απογραφών 1991, 2001 και 2011 και από τη μια απογραφή στην 

επόμενη,  η Δ.Ε. Νίκαιας παρουσίασε αρχικά αύξηση πληθυσμού κατά 6,65% και ακολούθως 

μείωση κατά 6,7%, ενώ η Δ.Ε. Αγ.Ι.Ρέντη αρχικά αύξηση 5,92% και μετά και πάλι αύξηση κατά 

6,57%. 

Σήμερα, ο πληθυσμός της Δ.Ε. της Νίκαιας αποτελεί το 85% περίπου του πληθυσμού του Δήμου, 

ενώ ο πληθυσμός της Δ.Ε. του Αγ.Ι.Ρέντη μόλις το 15% περίπου.  
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1.3.   Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ      
          ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
          

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

1.3.1.   Φυσικοί Πόροι 
 

Φυσικοί Πόροι Μονάδες Μέτρησης 

  
Ορεινοί Όγκοι 

Ονομασία 
Ποσοστό 
Κάλυψης % 

Πηγή άντλησης στοιχείων Ημερομηνία 
Καταγραφής 

1. Όρος Αιγάλεω 

2.308.671 m2 
Από τα οποία 
τα 542.979 m2 

διεκδικούνται 
από το Δήμο 
Κορυδαλλού 

Τεχνική Υπηρεσία 25/9/201425 

2. Λόφος Σελεπίτσαρι 107.048 m2 

  
Ποτάμια 

Ονομασία m Πηγή άντλησης στοιχείων 
Ημερομηνία 
Καταγραφής 

1. Κηφισός 2.587 Τεχνική Υπηρεσία 25/9/201425 

 
 

1.3.2.  Προβλήματα Ρύπανσης 

Δημοτική 
Ενότητα 

  

Περιγραφή 

1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 

ΝΙΚΑΙΑΣ 

1. Κύρια πηγή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προέρχεται από την καύση των ξύλων για την 
θέρμανση των κατοικιών.  

2. Από την κίνηση των διερχόμενων οχημάτων στους κύριους οδικούς άξονες της πόλης. 

3. Το Γ' Νεκροταφείο Αθηνών ανήκει στα Δημοτικά όρια του δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, 
παρόλα αυτά εξυπηρετεί τις ανάγκες των όμορων Δήμων. Η ύπαρξη ενός τέτοιου μεγέθους 
κοιμητηρίου δημιουργεί μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και κατά συνέπεια την αύξηση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης.    

ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 

1. Αποτέλεσμα της αποβιομηχάνισης της περιοχής είναι η δημιουργία εστιών προσωρινής 
και ανεξέλεγκτης αποθήκευσης στερεών αποβλήτων. 

2. Η λειτουργία πολλών μεσαίων βιομηχανιών και βιοτεχνιών στην περιοχή με τις 
συγκεκριμένες χωροταξικές συνθήκες, οδηγούν στην επιδείνωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης που προέρχεται από: α) κίνηση οχημάτων από και προς τις επιχειρήσεις αυτές, 
β) από τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επίπεδα της 
ρύπανσης από τις βιομηχανίες, μειώνονται σταδιακά ακολουθώντας την αποβιομηχάνιση 
της περιοχής.    
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3. Σημαντική συνεισφορά στην ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η λειτουργία της κεντρικής 
λαχαναγοράς, λόγω της κίνησης των οχημάτων από και προς αυτήν.  

4. Ύπαρξη Μεταφορικών Εταιριών και αποθηκών μεγάλων οχημάτων (π.χ. κοντέϊνερς)    

5. Μικρό ποσοστό επιπέδου ατμοσφαιρικής ρύπανσης προέρχεται από την καύση των 
ξύλων, λόγω των χωροταξικών στοιχείων της περιοχής (αραιοκατοικημένων).  

  
ΝΙΚΑΙΑΣ 

2. ΧΕΡΣΑΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ 

1. Η Νίκαια ως περιοχή αμιγούς κατοικίας δεν διαθέτει μεγάλο αριθμό βιομηχανιών - 
βιοτεχνιών παραγωγικού χαρακτήρα με αποτέλεσμα η παραγωγή αποβλήτων να μην  
αποτελεί πρόβλημα χερσαίας ρύπανσης σε τοπικό επίπεδο και να αντιμετωπίζεται 
αποτελεσματικά είτε με τη γρήγορη αποκομιδή είτε με την ανακύκλωση. 

2. Παρά το μεγάλο αριθμό των ιδιωτικών οχημάτων και της αύξησης κατάθεσης των 
πινακίδων δεν υπάρχει σημαντικός αριθμός εγκαταλελειμμένων οχημάτων. Και αυτός ο 
μικρός αριθμός των εγκαταλελειμμένων οχημάτων δεν προκαλεί σημαντική ρύπανση λόγω 
της άμεσης απομάκρυνσής τους. 

3. Ακόμη ένας λόγος χερσαίας ρύπανσης είναι η υπαίθρια διαφήμιση, λόγω των 
πληθυσμιακών και χωροταξικών συνθηκών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων της 
περιοχής.  

4. Η προσωρινή αποθήκευση των οικιακών στερεών αποβλήτων στους κάδους αποκομιδής 
δεν αποτελεί σεβαστή πηγή ρύπανσης λόγω της άμεσης απομάκρυνσής τους. 

5. Τέλος, ένα μικρό ποσοστό της χερσαίας ρύπανσης οφείλεται στα απόβλητα που 
παράγονται από τη λειτουργία: α) του Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, β) τοπικών 
κρεοπωλείων, γ) μικρά ιδρύματα περίθαλψης ηλικιωμένων και δ) κλινικές μικρών ζώων. 

ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 

1. Η προσωρινή αποθήκευση των στερεών αποβλήτων των βιομηχανιών - βιοτεχνιών 
εντός των ορίων της κάθε επιχείρησης δημιουργεί πιθανές εστίες ρύπανσης. Μπορεί δε τα 
απόβλητα να είναι αμιγώς μη επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, αλλά αντιθέτως να 
περιέχουν ένα ποσοστό επικίνδυνων ρύπων άγνωστο προς τις υπηρεσίες.   

2. Εξαιτίας των χωροταξικών συνθηκών ευνοείται η ανεξέλικτη εναπόθεση ογκωδών 
δημοτικών αποβλήτων και αδρανών οικοδομικών αποβλήτων από τους πολίτες. 

3. Μία μικρή μορφή χερσαίας ρύπανσης προέρχεται από τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα.  

4. Η προσωρινή αποθήκευση των οικιακών στερεών αποβλήτων στους κάδους αποκομιδής 
δεν αποτελεί σεβαστή πηγή ρύπανσης λόγω της άμεσης απομάκρυνσής τους. 

5. Η ύπαρξη παράνομων εταιριών ανακυκλώσιμων υλικών (scrap) δημιουργεί σαφέστατα 
εστίες χερσαίας ρύπανσης. 

6. Τέλος, η ύπαρξη έστω και μικρού αριθμού αδέσποτων στην περιοχή μπορεί να 
προκαλέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. 

ΝΙΚΑΙΑΣ 

3. ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 

1. Η λειτουργία του Γ' Νεκροταφείου Αθηνών εκτός από χερσαία και ατμοσφαιρική 
ενδέχεται να προκαλεί και ρύπανση των υπόγειων ρεμάτων.  

ΑΓ . Ι. ΡΕΝΤΗ 

1. Ο μεγάλος αριθμός βιομηχανιών - βιοτεχνιών που χρησιμοποιούν υδάτινους πόρους για 
τη λειτουργία τους δημιουργεί την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων υγρών αποβλήτων που 
παρανόμως καταλήγουν κυρίως στον Κηφισό `είτε σε υπόγεια είτε σε επιφανειακά υδάτινα 
ρεύματα. Αυτό αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή υδάτινης ρύπανσης. 
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1.3.3. Υποδομές Εξυπηρέτησης Δικτύων 

 

          Το μήκος του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σύμφωνα με τα στοιχεία που 

διαθέτει η ΕΥΔΑΠ  (στοιχεία 2011) από το GIS αναλύεται ως εξής: 

Μήκος δικτύου κατασκευασμένο από ΕΥΔΑΠ: 69.930 μ. 

Μήκος δικτύου κατασκευασμένο από τέως ΥΠΕΧΩΔΕ: 4.206 μ. 

Μήκος δικτύου κατασκευασμένο από το Δήμο και παραληφθέν από την ΕΥΔΑΠ: 42.234 μ. 

Εκτίμηση του μήκους δικτύου κατασκευασμένο από το Δήμο και μη παραληφθέν από την 

ΕΥΔΑΠ: 50.595 μ. 

   

Βάσει των πρόσφατων στοιχείων της ΕΥΔΑΠ (30/10/2014) συντάχθηκαν οι παρακάτω πίνακες 
Π1, Π2, Π3. 
 
 
                                                                             Πίνακας Π1 

Ύδρευση 

  
Μήκος αγωγών 
ύδρευσης (m) 

Αριθμός 
μετρητών 

Μεταβολή 
από έτος 

2011 

Δ.Ε. Νίκαιας 170.550,59 48.627  

Δ.Ε. Αγ.Ι.Ρέντη 56.412,00 8.013  

Σύνολο 226.962,59 56.640 ̴ +6% 

                                                     Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΥΔΑΠ 

 

Η μέση ετήσια κατανάλωση του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη σε κυβικά μέτρα υπολογίζεται σε 

8.809.355 m3. 

 
                                                                               Πίνακας Π2 

Αποχέτευση 

  

Μήκος αγωγών 
ακαθάρτων (m) 

Μήκος αγωγών 
ομβρίων (m) 

Μεταβολή 
από έτος 

2011 

Δ.Ε. Νίκαιας 135.222,43 28.157,00  

Δ.Ε. Αγ.Ι.Ρέντη 40.644,98 14.548,60  

Σύνολο 175.867,41 42.705,60 ̴ +5% 

                                                       Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΥΔΑΠ 
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Υδροφόρα οχήματα   4    (ημέρα καταγραφής 8/5/2014) 

Άρδευση 

Γεωτρήσεις άρδευσης: 20    (ημερομηνία καταγραφής: Σεπτέμβριος 2014) 

Διαχείριση ομβρίων 

Υδροστόμια: 40 (ημερομηνία καταγραφής: Σεπτέμβριος 2014) 

 
 

Πίνακας Π3 
 

 Καταναλώσεις νερού Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη  τα έτη 2012-2013 
 

2012 2013 

 Άθροισμα 
από 

παροχές 

Άθροισμα 
από  
κτίρια 

Άθροισμα 
από κυβικά 

Άθροισμα 
από 

παροχές 

Άθροισμα 
από  

κτίρια 

Άθροισμα από 
κυβικά 

Μεταβολή 
(κυβικά) 

Δ.Ε.  
ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟ 129 99 323.825,00 130 99 320.536,00  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 13 13 16.429,00 13 13 16.633,00  

ΚΗΠΟΙ 88 88 100.056,00 108 106 156.099,00  

ΚΡΟΥΝΟΙ 4 1 30.021,00 4 1 17.739,00  

ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΛΟ 44.124 15.533 4.778.331,00 44.232 16.615 4.947.958,00  

ΟΙΚΙΑΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

425 413 81.468,00 426 415 87.393,00  

ΣΥΝΟΛΟ 44.783 16.147 5.330.130,00 44.913 16.249 5.546.358,00 +4,06% 

Δ.Ε.  
ΑΓ. Ι. 
ΡΕΝΤΗ 

ΔΗΜΟΣΙΟ 48 41 32.546,00 51 43 38.121,00  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 47 38 341.969,00 48 39 395.684,00  

ΚΗΠΟΙ 14 13 17.767,00 27 24 16.764,00  

ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΠΛΟ 7.894 2.124 920.957,00 7.939 2.170 909.169,00  

ΟΙΚΙΑΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

77 66 16.756,00 78 67 16.955,00  

ΣΥΝΟΛΟ 8.080 2.282 1.329.955,00 8.143 2.343 1.376.693,00 +3,51% 

 Άθροισμα  52.683 18.429 6.660.125,00 53.056 18.592 6.923.051,00 +3,95% 

                                                                Στοιχεία από ΕΥΔΑΠ 2014 

 
Προγράμματα/Δράσεις/Ενέργειες Εξοικονόμησης Ενέργειας 

Δημοτική 

Ενότητα Νίκαιας 

 

 

 

 

 

 

 Σαν Δήμος έχουμε ζητήσει να γίνουμε χρήστες του αποτελέσματος του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος “GREENPOINT LIFE”  μέσω του Πολυτεχνείου Αθηνών 

που είναι εταίρος στο παραπάνω πρόγραμμα. Θα δημιουργηθεί μια πράσινη στάση 

στο Σχιστό,  στην περιοχή του ΕΣΔΝΑ όπου όλοι οι όμοροι δήμοι θα τοποθετούν τα 

αντικείμενα προς ανακύκλωση.   

 Επίσης έχουμε ζητήσει να γίνουμε χρήστες του αποτελέσματος του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος “GRASP” μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών που είναι εταίρος στο 

παραπάνω πρόγραμμα. Το παραπάνω πρόγραμμα θα υπηρετήσει ένα μοντέλο 
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Δημοτική 

Ενότητα  Αγ. Ι. 

Ρέντη 

αποτελεσματικών και διαφανών τακτικών για την εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, με αποτέλεσμα μειωμένες 

εκπομπές και λιγότερο κόστος.  

 Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με την πράξη «Εξοικονόμηση 

ενέργειας Νίκαιας» προϋπολογισμού 1.050.970,78 €. Περιλαμβάνει μελέτη και 

κατασκευή παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε 5 Δημοτικά κτίρια, μελέτη 

και κατασκευή βελτίωσης μικροκλίματος πλατείας 25ης Μάρτη (Χαλκηδώνας), 

μελέτη αστικής κινητικότητας, δράσεις δικτύωσης & δημοσιότητας ενημέρωσης 

των παραπάνω έργων,  ενεργειακή επιθεώρηση,  υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου. 

 

 Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» με την 

πράξη «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια και 

υποδομές στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη (Δ.Ε. Αγ. Ι. Ρέντη) προϋπολογισμού 

398.973,15 €. Περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή παρεμβάσεων εξοικονόμησης 

ενέργειας σε 3 Δημοτικά κτίρια, δράσεις δικτύωσης & δημοσιότητας ενημέρωσης 

των παραπάνω έργων,  ενεργειακή επιθεώρηση,  υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου. 

 

 

 

1.3.4.  Καθαριότητα  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

Όγκος Απορριμμάτων  
Τόνοι/ημέρα 

Ημερομηνία 
καταγραφής 

Μήκος Δικτύου 
χλμ 

Ημερομηνία 
καταγραφής 

116 

ΜΑΙΟΣ 2014 
 

240 

ΜΑΙΟΣ 2014 
 

Απορριμματοφόρα 
(συμβατικά) 

πλήθος Απορριμματοφόρα 
(ανακύκλωσης) 

πλήθος 

26 3 

Διαχείριση 
Απορριμμάτων 

(ΧΥΤΑ)  

πλήθος Οχήματα (πλύσιμο 
κάδων) 

πλήθος 

113 5 

Κάδοι (συμβατικοί) 
πλήθος Κάδοι 

(ανακύκλωσης) 

πλήθος 

9.200 1180 

Οχήματα - Σκούπες 
πλήθος 

  

4 

Όγκος Ογκωδών 
Αντικειμένων  

Κυβικά μέτρα Οχήματα Συλλογής 
Ογκωδών 

Αντικειμένων 

πλήθος 
Ημερομηνία 
καταγραφής 

35 14 ΜΑΙΟΣ 2014 

 



 
ΔΗΜΟΣ  ΝΙΚΑΙΑΣ –  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   2015-2019 

Ενότητα 1 : Στρατηγικός σχεδιασμός 

 
- 46 - 

 

1.3.5.  Πολιτική Προστασία 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΧΩΡΟΙ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ  ΑΝΑΓΚΩΝ 

Υποδομές - 
Εξοπλισμός 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ 
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

 ΑΝΤΛΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ  
 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΚΑΥΣΩΝΑ 

ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: 

Α΄ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ (Ναζιανζού 10),  Β΄ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ (Κυζίκου 12 & 

Γρανικού), Γ΄ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ (Νέστορος 17), Δ΄ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ 

(Αγ.Νεκταρίου 5), Ε΄ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ (Επταλόφου & Θαλή), ΣΤ΄ΚΑΠΗ 

ΝΙΚΑΙΑΣ (Κύπρου 38), Ζ ΄ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ (Αισχύλου & Πλαπούτα), 

Η΄ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ (Ραιδεστού 30), Α΄ΚΑΠΗ  ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ (Μπαλτατζή 32), 

Β΄ΚΑΠΗ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ (Ιθάκης 7 & Ελευθερίας),  Γ΄ΚΑΠΗ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 

(Π.Ράλλη & Αγ.Άννας-κτίριο 3-εργατικές πολυκατοικίες),  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΧΩΡΟΣ «ΜΑΝΟΣ ΛΟΙΖΟΣ» (Θηβών 245), ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 2ου 

Γυμνασίου Νίκαιας (Αμερ.Κυριών & Αμυραδάκη).  

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ  

1) ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΑΤΟΣ:  

Δύο στο Λόφο του ΑΓ.ΦΙΛΙΠΠΟΥ διαστάσεων 30,00 κ.μ.  έκαστη. 

Μία στο Λόφο του ΒΩΚΟΥ διαστάσεων 5,00 κ.μ.  

2) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ: 

 ΚΗΟ 4461 Πυροσβεστικό που βρίσκεται στο γκαράζ  της Δ.Ε. Αγ. Ι. 
Ρέντη 

 ΚΗΟ 4202 Βυτιοφόρο που βρίσκεται στο γκαράζ  της Δ.Ε. Νίκαιας 

 ΚΗΥ 5994 Βυτιοφόρο που βρίσκεται στο γκαράζ  της Δ.Ε. Νίκαιας 

 ΚΗΥ 5995 Βυτιοφόρο που βρίσκεται στο γκαράζ  της Δ.Ε. Νίκαιας  

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ 
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ 

2 τόνοι  αλάτι  αποθηκευμένο στην αποθήκη του Δήμου. 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥΣ 

Υπόδειξη χώρων οργάνωσης καταυλισμών από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών, 
όπου ορίζονται –προτείνονται:  

 Δ.Ε. Νίκαιας,  ο χώρος δίπλα στη κεραμοποιεία Δηλαβέρη, που έχει 
λειτουργήσει και στο παρελθόν ως καταυλισμός στους σεισμούς του 
1999. 

 Δ.Ε. Αγ. Ι. Ρέντη. οι χώροι πρασίνου Κωνσταντινουπόλεως & 
Κηφισού, Μακρυγιάννη & Λεωφ.  Κηφισού & ο γειτονικός ελεύθερος 
χώρος του Ο.Σ.Ε. όσον αφορά τη Δ.Ε. Αγ. Ι. Ρέντη. 

Προτεινόμενοι χώροι καταφυγής στο δήμο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, όπως 
διαμορφώθηκαν από την Τ.Υ. του Δήμου, σε περίπτωση άμεσης 
αντιμετώπισης σεισμικού φαινόμενου, είναι οι εξής χώροι του Δήμου μας: 
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 Δ.Ε. Νίκαιας 

1) Ανοιχτός χώρος πρασίνου παλαιού νεκροταφείου - Πλατεία Αναπαύσεως. 

2) Πλατεία Διαμ. Κουμπάκη. 

3) Πάρκο Νεαπόλεως. 

4) Ανοιχτοί χώροι πρασίνου - Πλατεία Σεφέρη. 

5) Ανοιχτός χώρος πρασίνου  - Άλσος Αγ.Φιλίππου. 

6) Πλατεία Δημοκρατίας – Πλατεία Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας. 

7) Δημοτικός Κήπος Νίκαιας - Πλατεία Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου 

8) Λόφος Σελεπίτσαρι. 

9) Άλσος Βώκου - Πλατεία 25ης Μαρτίου (Χαλκηδώνας). 

10) Πλατεία  Ελευθ. Βενιζέλου (Αγ. Νικολάου) -  Μάνδρα Μπλόκου 
Κοκκινιάς –   Πλατεία 17ης Αυγούστου 1944 (πλ.Οσ.Ξένης) -  Πλατεία 
Βικτωρίας. 

11) Πλατεία Δαβάκη. 

12) Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου. 

13) Πλατεία Άρεως. 

14). Πολιτιστικός πολυχώρος Μ.Λοίζου (Μηχανική Καλλιέργεια) - παιδική 
χαρά Ειρήνης και Πλατεία Υγείας. 

 Δ.Ε. Αγ. Ι. Ρέντη 

1) Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Ρέντη. 

2) Πλατεία Ελευθερίας Ρέντη. 

3) Πλατεία Αγ.Ι.Ρέντη - ανοιχτοί χώροι πρασίνου. 

4) Πλατεία Ελ.Βενιζέλου. 

5) Πλατεία Βασ.Όλγας. 

6) Πλατεία μεταξύ των οδών Φιλίππου, Κίμωνος, Ολυμπιάδος, Λεωφ. Π. 
Ράλλη. 

7) Πάρκο Ευαγγελίστριας. 

8) Ανοιχτός χώρος πρασίνου πλησίον Γηπέδου καλαθοσφαίρισης 
Μ.Μερκούρη. 

9) Ανοιχτός χώρος του ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. 

 

ΥΛΙΚΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ 

1 ) κασμάδες με στειλιάρια 25 τεμ. 

2) φτυάρια  25 τεμ. 

3) ατσαλίνες απόφραξης  25 τεμ. 

4) τσάπες με στειλιάρι  25 τεμ. 

5) επινώτιος πυροσβεστήρας  1 τεμ. 

6) σωλήνες νερού 

7) μάνικες αναρρόφησης   2 τεμ. 

8) φίλτρο αναρρόφησης  1 τεμ. 

9) σφαιρικός κρουνός     2 τεμ. 

15) κράνη  15τεμ. 

16) κουβέρτες   6τεμ. 

17) λοστοί   6τεμ. 

18) καμπιοκόπτης  1τεμ. 

19) νιτσεράδες   10τεμ. 

20) γιλέκα  20τεμ. 

21) φιλτρομάσκα Ρ2   17τεμ. 

22) στολές   5τεμ. 

23) κράνη  5τεμ. 
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10) ταφ. γαλφ. 2’’  2 τεμ. 

11) γωνιά   2τεμ. 

12) μαστός   8τεμ. 

13) σωλ. μαστός  4τεμ. 

14) storz65  3τεμ. 

24) ποδιές  2τεμ. 

25) γυαλιά  1  τεμ. 

26) γυαλιά ηλεκτρ/σης  1τεμ. 

27) γάντια  12τεμ. 

 

 

1.3.6. Δημοτική Συγκοινωνία  

Σήμερα λειτουργεί μια γραμμή Δημοτικής Συγκοινωνίας στη Δ.Ε. Ρέντη με τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

Οχήματα (πλήθος) χλμ. Αριθμός γραμμών Συχνότητα Δρομολογίων 

(1)  Ρέντης 3 1 Ανά μισή ώρα 

  

Από το 2015 θα λειτουργήσει άλλη μια γραμμή με τα εξής χαρακτηριστικά: 

Δημοτική Συγκοινωνία 

Οχήματα (πλήθος) χλμ. Αριθμός γραμμών Συχνότητα Δρομολογίων 

(1) Νίκαια -  Ρέντης 9 1 Ανά μισή ώρα 

Η Δημοτική Συγκοινωνία θα λειτουργεί καθημερινά από 7.00 π.μ. έως  4.00 μ.μ. εκτός Σαββάτου και 

Κυριακής.  

Η διαδρομή της είναι κυκλική με αφετηρία και τέρμα την Κεντρική Πλατεία Ρέντη (εξυπηρετεί  το 

Δημοτικό κατάστημα Ρέντη και τα ΚΕΠ). 

 Οι ενδιάμεσες στάσεις,  15 στο σύνολο, εξυπηρετούν τους δημότες και των δύο Δημοτικών Ενοτήτων 

με πιο σημαντικές τις εξής: 

4η  - Μακρυγιάννη 2 (εξυπηρετεί τον οικισμό Θεσσαλονίκης 9) 

5η  - Θεσσαλονίκης  (εξυπηρετεί τον οικισμό Θηβών – Θεσσαλονίκης) 

8η  - 7ης Μάρτη ΄44 (εξυπηρετεί το Δημαρχείο Νίκαιας) 

10η – Μπελογιάννη 2 (εξυπηρετεί το Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας) 

11η  - Μπελογιάννη 3 (εξυπηρετεί τον Πολυχώρο Μάνος Λοΐζος -πρώην Μηχανική Καλλιέργεια)  

13η  - Αγ. Άννης 2 (εξυπηρετεί τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο). 
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1.3.7.   Πολεοδομική Πληροφορία  

Πολεοδομική Πληροφορία 

Α.  Ανάλυση εντός σχεδίου εκτάσεων 

  
στρ. % κάλυψης 

Ημερομηνία 
Καταγραφής 

Σύνολο εντός σχεδίου εκτάσεων [στρ.] 
10.006 81 

Μάιος 2014 

  ΔΕ Νίκαιας 5.412 44 

  ΔΕ Αγ. Ι Ρέντη 4.594 37 

Οικοδομήσιμοι χώροι 6.001   

  ΔΕ Νίκαιας 3.201   

  ΔΕ Αγ. Ι Ρέντη 2.800   

Κοινόχρηστοι χώροι 525   

  ΔΕ Νίκαιας 191   

  ΔΕ Αγ. Ι Ρέντη 334   

Κοινωφελείς χώροι 452   

  ΔΕ Νίκαιας 282  

  ΔΕ Αγ. Ι Ρέντη 170   

        

  Γ’ Νεκροταφείο 250   

  Κατ. Νεκροτ. 47   

ΙΜΕ 117   

Χώρος Λαχαναγοράς 278   

Χώρος ΟΣΕ 252   

 

Β.  Ανάλυση κοινόχρηστων χώρων 

  
στρ. % κάλυψης 

Ημερομηνία 
Καταγραφής 

Χώροι κυκλοφορίας 1.766   

Μάιος 2014 

  ΔΕ Νίκαιας 1.138   

  ΔΕ Αγ. Ι Ρέντη 628   

Οργανωμένοι κοινόχρηστοι χώροι    

Χώροι αστικού πρασίνου    

Λόφος Αγ. Φίλιππα 107   

Λόφος Αγ. Βώκου 21   

 
Γ. Εγκαταστάσεις αναψυχής και 
αθλητισμού   

 

  
στρ. % κάλυψης 

Ημερομηνία 
Καταγραφής 

ΔΕ Νίκαιας 107  
Μάιος 2014 

ΔΕ Αγ. Ι Ρέντη 108  
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Δ. Διατηρητέα Κτίρια 

Δημοτική Ενότητα Νίκαιας 1) Διατηρητέο Δηλαβέρη 

2) Κτίριο ΧΑΜΑΜ –οδός Μυλάσσων 

3) Διώροφο κτίριο με ωδικά πτηνά – Π. Τσαλδάρη & Τζαβέλα 

4) Διώροφο κτίριο με ισόγειο φαρμακείο – Πάνω τμήμα της  Πλατείας 

Δαβάκη 

Δημοτική Ενότητα Αγ.Ι.Ρέντη 1) Διατηρητέο κτίριο επί της οδού Μακρυγιάννη 

2) Διατηρητέο κτίριο επί της οδού Καζαντζάκη (Πνευματικό  Κέντρο  

οικισμού «Σχολείου») 

 

Οι Δημοτικές Ενότητες που αποτελούν το Δήμο έχουν τα παρακάτω Γ.Π.Σ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΟΝ Γ.Π.Σ. 

Νίκαιας ΦΕΚ 217/Δ/87 

Αγίου Ι. Ρέντη 

ΦΕΚ 1038/Δ/87 

ΦΕΚ 729/Δ/90 

ΦΕΚ 1063/Δ/04 (Πειραιώς) 

ΦΕΚ 103/ΑΑΠ/07 

 

1.3.7.1.   Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας  
 
Η Δημοτική Ενότητα Νίκαιας αναπτύχθηκε με την έλευση των Μικρασιατών προσφύγων στη 

δεκαετία του 1920. Η επιλογή της περιοχής της Κοκκινιάς  για την εγκατάσταση των προσφύγων, 

έγινε λόγω κυρίως της ύπαρξης στην περιοχή ελεύθερων αδόμητων εκτάσεων, σε μικρή 

απόσταση από ένα σημαντικό πόλο προσφοράς εργασίας (λιμάνι Πειραιά). Το γεγονός αυτό 

καθόρισε, τόσο τον οικονομικό και κοινωνικό χαρακτήρα της Νίκαιας, όσο και το πολεοδομικό της 

περιβάλλον. Η ανάπτυξη της Δημοτικής Ενότητας υπήρξε ραγδαία. Μέσα σε λίγα χρόνια 

εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο προσφυγικό συνοικισμό της Πρωτεύουσας και το 1928 συγκέντρωνε 

33.000 κατοίκους1.  

Η μεγάλης έκτασης προσφυγικές διανομές, η οργανωμένη δόμηση ελάχιστου μεγέθους και 

ανέσεων, η εργατική προέλευση του πληθυσμού με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, 

συνέβαλαν στη δημιουργία ενός οικιστικού περιβάλλοντος χαμηλής ποιότητας, που πολύ λίγο έχει 

μεταβληθεί στη διάρκεια του χρόνου. Από το 1930 και μετά, με την αποκατάσταση του 

                             
R., Οι κληρονόμοι της Μικρασιατικής Καταστροφής, Εκδόσεις1 HIRSCHON Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής 

Τραπέζης, Αθήνα, 2004. 
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προσφυγικού κύματος, η ανάπτυξη της πόλης επιβραδύνεται. Η εσωτερική μετανάστευση μετά 

το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, οδηγεί σταδιακά σε αύξηση του πληθυσμού όπως σε όλες τις περιοχές 

του λεκανοπεδίου της Αττικής που γειτνιάζουν με βιομηχανικές ζώνες2.  

Οι αδόμητες εκτάσεις στη συνέχεια της Παλιάς Κοκκινιάς του Πειραιά υποδέχτηκαν ένα σημαντικό 

κύμα προσφύγων Μικρασιατών. Τα προσφυγικά τετράγωνα που αναπτύχθηκαν γρήγορα 

κατέλαβαν μία σημαντική έκταση η οποία σήμερα ταυτίζεται με το Κέντρο της πόλης. Πρόκειται 

για 250 περίπου τετράγωνα που εκτείνονται βόρεια της οδού Π. Ράλλη και μεταξύ των οδών 

Αττάλειας, Ανωγείων και Ικονίου και νότια αυτής μέχρι τα όρια του Δήμου Πειραιά. Ο τρόπος που 

έγινε η αποκατάσταση των προσφύγων δημιουργεί μέχρι και σήμερα οξυμμένα προβλήματα στην 

πόλη. 

Ο οικιστικός ιστός είναι πυκνοδομημένος και διαμορφωμένος πάνω σε οριακά κομμάτια γης κύρια 

στο κέντρο της πόλης. Οι διαθέσιμοι χώροι για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών είναι  

ελάχιστοι. Οι ελεύθεροι χώροι καταλαμβάνουν το 8 % της έκτασης του εγκεκριμένου σχεδίου 

καλύπτοντας το 1/3 των αναγκών των κατοίκων. Αλλά και αυτοί που υπάρχουν λόγω ακριβώς 

του τρόπου που δημιουργήθηκε η πόλη αλλά και της έλλειψης  πολεοδομικού σχεδιασμού στη 

συνέχεια και της στέρησης πόρων για πολλές δεκαετίες που επέβαλε η κεντρική εξουσία, 

βρίσκονται στα όρια των δυτικών και βόρειων συνοικιών, ενώ οι ανατολικές και κεντρικές 

στερούνται από μεγάλο έως και απόλυτο βαθμό τέτοιων χώρων (π.χ. η γειτονιά μεταξύ των 

οδών 7ης Μάρτη (Κονδύλη), Π. Ράλλη, Μπελογιάννη). 

Στην περίοδο 1955-1964 ο όγκος της οικοδομικής δραστηριότητας δεκαπλασιάστηκε σε σχέση με 

την προπολεμική περίοδο. Οι νέες οικοδομές που κτίστηκαν στην περιοχή της πρωτεύουσας την 

περίοδο αυτή αντιπροσώπευαν το 45,7% του συνόλου των νέων οικοδομών της χώρας. Κύρια 

συμμετοχή στη χρηματοδότησή τους είχε ο ιδιωτικός τομέας, ενώ το ποσοστό συμμετοχής του 

δημοσίου τομέα δεν ξεπερνούσε το 4,03%. Η οικοδομική δραστηριότητα στην Αθήνα 

συνεχίστηκε με υψηλούς ρυθμούς στις επόμενες δεκαετίες ΄60 και ΄70. Ειδικότερα, οι νέες 

κατοικίες στην πρωτεύουσα στην περίοδο 1960 – 1965 ξεπέρασαν το 50% στο σύνολο της 

χώρας, ενώ στην περίοδο 1965-1972 υποχώρησαν στο 42%. Η γενίκευση του συστήματος της 

αντιπαροχής την περίοδο αυτή οδήγησε στην κατεδάφιση πολλών νεοκλασικών κτιρίων και στην 

αντικατάστασή τους από πολυώροφες οικοδομές. Παράλληλα, τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας, 

η ψήφιση ευνοϊκών θεσμικών ρυθμίσεων τόσο στο επίπεδο του νομοθετικού πλαισίου (αύξηση 

των συντελεστών δόμησης) όσο και στο επίπεδο της χρηματοδότησης (αύξηση των στεγαστικών 

δανείων) συντέλεσε στην υπερεκμετάλλευση του αστικού εδάφους, με αποτέλεσμα τον  

                             
2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΝΔΗΠ), Κερατσίνι, 1993. 
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πολλαπλασιασμό των πολυώροφων οικοδομών και τη συνολική υποβάθμιση της ποιότητας του 

αθηναϊκού αστικού χώρου. Στη γενικότερη υποβάθμιση συντέλεσε επίσης η απουσία 

θεσμοθετημένου ρυθμιστικού σχεδίου κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής, η σε μεγάλο βαθμό 

χρηματοδότηση της κατοικίας από ιδιωτικά κεφάλαια (μείωση του κόστους οικοδόμησης με 

παράλληλη υποβάθμιση της ποιότητας κατασκευής), η αδυναμία και η αδιαφορία του κράτους για 

την υποστήριξη της αυξημένης οικοδομικής δραστηριότητας με τα κατάλληλα έργα υποδομής 

(δίκτυα αποχέτευσης, υδροδότησης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών) και κοινωνικού 

εξοπλισμού και ο πολλαπλασιασμός των αυθαιρέτων κτισμάτων. Η αυθαίρετη δόμηση, 

λανθάνουσα μορφή της λειτουργίας του κυκλώματος παραγωγής κατοικίας της μεταπολεμικής 

περιόδου, αποτέλεσε αρχικά διέξοδο ανάγκης στο οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν 

οι εσωτερικού μετανάστες που δε διέθεταν τα οικονομικά μέσα για τη νόμιμη στέγασή τους (με  

αγορά ή ενοικίαση κατοικίας). Οι αυθαίρετοι οικισμοί που γεννήθηκαν και διαμορφώθηκαν 

σταδιακά μέσα στο χώρο και στο χρόνο μαρτυρούν, σε ατομικό επίπεδο, την πάλη του 

ανθρώπου για  

επιβίωση στο χώρο της πόλης, παράλληλα όμως υπογραμμίζουν την αδιαφορία της πολιτείας 

προς τους πολίτες της. Το κράτος, ενώ με τις πολεοδομικές διατάξεις απαγόρευε αυστηρά τη 

δημιουργία αυθαιρέτων οικισμών και επέβαλλε νομοθετικά την κατεδάφισή τους (μηχανισμός 

καταστολής), κάτω από τις κοινωνικές πιέσεις και το οξύ κοινωνικό πρόβλημα που αυτοί 

αντιπροσώπευαν, τους νομιμοποιούσε και τους ενέτασσε στο σχέδιο πόλης (μηχανισμός 

ελέγχου). Έτσι, μέσα από μηχανισμούς καταστολής και ελέγχου (απαγόρευση – νομιμοποίηση) 

επιβλήθηκε -και επιβάλλεται ακόμα- ένας εντονότατος κοινωνικός διαχωρισμός των διαφόρων 

περιοχών κατοικίας στον αστικό χώρο (νόμιμες – παράνομες). Ανάλογα με τις κοινωνικές πιέσεις 

ή σκοπιμότητες, οι διάφορες περιοχές εντάσσονται ή παραμένουν εκτός σχεδίου, με αρνητικά 

αποτελέσματα για το συνολικό αστικό χώρο. Έτσι στη  Δημοτική Ενότητα Νίκαιας έχουμε δύο 

αυθαίρετους οικισμούς σε εκτάσεις που ανήκουν στο Δήμο. Και οι δύο περιοχές είναι όμορες του 

ολυμπιακού σταδίου της Άρσης Βαρών (Αρχοντάκη και οδός Παντειχίου). 

 

Η Δημοτική Ενότητα Νίκαιας έχει 4 συνοικίες και 18 γειτονιές.  

Συνοικία 1 Γειτονιά 1, 2, 3, 4 

Συνοικία 2 Γειτονιά 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Συνοικία 3 Γειτονιά 12, 13, 14, 15, 16 

Συνοικία 4 Γειτονιά 17, 18 
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                                          Χάρτης Συνοικιών - Γειτονιών 

Η Δημοτική Ενότητα Νίκαιας έχει 13 εκλογικά διαμερίσματα, εκ των οποίων 11 χωρικά και 2 μη 

χωρικά. Πρέπει να γίνει ταύτιση των εκλογικών διαμερισμάτων με τις γειτονιές για να υπάρχει 

ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των τμημάτων. 

Εκτάσεις εκτός σχεδίου κάθε μορφής και χαρακτηρισμός ορεινών – ημιορεινών 
– πεδινών 

 
Πίνακας: Ζώνες προστασίας του όρους Αιγάλεω σύμφωνα με το 21 του Ν.2742/99 (ΦΕΚ 207/Α/7.10.99) 

Ζώνη Έκταση (στρ.) Θέση Χαρακτηρισμός 

Ζώνη Α 1.658  Όρος Αιγάλεω Ορεινό - ημιορεινό 

Ζώνη Β 279  Όρος Αιγάλεω Ορεινό - ημιορεινό 

Ζώνη Η 295  Όρος Αιγάλεω Ορεινό - ημιορεινό 

Ζώνη Η1 23  Λόφος Σελεπίτσαρι Ορεινό - ημιορεινό 

 

Η πόλη της Νίκαιας μπορεί να χωριστεί εμπειρικά σε 8 περίπου μεγάλες περιοχές οι οποίες είναι3 : 

Η περιοχή της  Άνω Νεάπολης (νο.1) αποτελεί κυρίως περιοχή κατοικίας και χαρακτηρίζεται από 

πολύ καλή ποιότητα κατοικίας και σχετικά χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού.  

Το οδικό δίκτυο είναι  ικανοποιητικό εκτός από τα υψηλά σημεία όπου οι κλίσεις είναι 
ακατάλληλες για την ευχερή κυκλοφορία βαρέων οχημάτων.  

Η περιοχή της Νεάπολης (νο.2) αποτελεί κυρίως περιοχή κατοικίας αλλά και με παράλληλη 

εμπορική δραστηριότητα. Στην περιοχή βρίσκεται το παλαιό (ανενεργό) Δημοτικό Νεκροταφείο  
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της Ανάληψης. Οι εμπορικές χρήσεις της περιοχής συγκεντρώνονται κυρίως στην πλατεία της 

Ανάληψης και στην πλατεία Κουμπάκη καθώς και κατά μήκος της Λ. Λαμπράκη και των οδών 

Βουρνόβα και Πλούτωνος, Μουσών, Κουταΐσι. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από σχετικά καλή 

ποιότητα κατοικίας και μεσαία  πυκνότητα πληθυσμού. 

Η περιοχή νο.3 χαρακτηρίζεται από σχετικά καλή ποιότητα κατοικίας και μεσαία πυκνότητα 

πληθυσμού αποτελεί κυρίως περιοχή κατοικίας. Στην περιοχή νο.3 οι εμπορικές χρήσεις 

συγκεντρώνονται κατά μήκος της Λ. Λαμπράκη, Ελλησπόντου, της Κουταΐσι Φιλαδέλφειας, της 

οδού Ανωγείων καθώς και στην πλατεία Δημοκρατίας, Στην περιοχή αυτή βρίσκεται και το  

Δημοτικό γυμναστήριο της Νεάπολης όπου οι κλίσεις του οδικού δικτύου είναι τοπικά αρκετά 

υψηλές. 

Η περιοχή της Χαλκηδόνας (νο.4)  βρίσκεται βόρεια της πλατείας Χαλκηδόνας και σε επαφή με το 

λόφο του Σελεπίτσαρι. Στην περιοχή αυτή η επικρατούσα χρήση είναι η κατοικία, ενώ οι κλίσεις 

του οδικού δικτύου είναι τοπικά αρκετά υψηλές. Η υπόλοιπη περιοχή με αντίστοιχα ικανοποιητικό 

οδικό δίκτυο και μικρά προβλήματα κλίσεων πάνω από την οδό Ακροπόλεως (Σελεπίτσαρι) 

χαρακτηρίζεται και αυτή ως αμιγούς κατοικίας. Οι εμπορικές χρήσεις συγκεντρώνονται κατά 

μήκος των οδών Π. Ράλλη και 28ης Οκτωβρίου. Τέλος στον λόφο Σελεπίτσαρι βρίσκεται  και το 

ολυμπιακό αθλητικό συγκρότημα του Σταδίου της Άρσης Βαρών. 

Στην περιοχή νο.5 (προσφυγικό κέντρο) η επικρατούσα χρήση είναι η κατοικία αλλά κακής 

ποιότητας. Το οδικό δίκτυο είναι μέτριας κατάστασης με μικρές κλίσεις αλλά σχετικά στενούς 

δρόμους ιδιαίτερα στο νότιο τμήμα της (οδός Αμερικανίδων Κυριών έως Τζαβέλα). Κύριο 

χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η ύπαρξη παρόδων στα περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα 

όπου δεν είναι δυνατό να προσεγγίσουν τα απορριμματοφόρα. Οι εμπορικές χρήσεις 

συγκεντρώνονται κατά μήκος των οδών Π. Ράλλη, Γρεβενών, 7ης Μαρτίου, Π. Τσαλδάρη και 

Τζαβέλα. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει ένα τμήμα της κεντρικής περιοχής του Δήμου καθώς και 

την περιοχή γύρω από το άλσος Βώκου στα όρια με το Δήμο Πειραιά. Πρόκειται για προσφυγικές 

κατοικίες με τα προβλήματα που έχουν ήδη αναφερθεί. Στο δεύτερο τμήμα της περιοχής, γύρω  

από το λόφου Βώκου και νότια της οδού Τζαβέλα (Μανιάτικα) η επικρατούσα χρήση είναι επίσης 

κατοικία αλλά με κακή ρυμοτομία: στενοί δρόμοι, υψηλές κατά μήκος κλίσεις, ύπαρξη παρόδων 

σε πολλά Ο.Τ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ιδιαίτερη δυσκολία στην αποκομιδή των απορριμμάτων. 

Η περιοχή νο.6 περιλαμβάνει επίσης περιοχή κατοικίας. Πρόκειται για περιοχή κατοικιών στο 

μεγαλύτερο τμήμα της, όπου παρουσιάζεται επίσης το πρόβλημα της ύπαρξης παρόδων και της  

                                                                                           
 



 
ΔΗΜΟΣ  ΝΙΚΑΙΑΣ –  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   2015-2019 

Ενότητα 1 : Στρατηγικός σχεδιασμός 

 
- 55 - 

 

δυσκολίας προσέγγισης των απορριμματοφόρων για την αποκομιδή. Οι εμπορικές χρήσεις 

συγκεντρώνονται γύρω από την πλατεία Δαβάκη ("Περιβολάκι") καθώς και κατά μήκος της Π. 

Ράλλη, Π.Τσαλδάρη, Γρεβενών, Λαοδικείας, Κύπρου, Χρυσοστόμου Σμύρνης. 

Η περιοχή νο.7 των Άσπρων Χωμάτων περιλαμβάνει περιοχή κατοικίας μάλλον υποβαθμισμένη 

ποιοτικά με ιδιαίτερα στενούς δρόμους και κακή ρυμοτομία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ιδιαίτερη 

δυσκολία στη διαδρομή του οχήματος αποκομιδής. Οι εμπορικές χρήσεις συγκεντρώνονται κατά 

μήκος των Λεωφόρων Π. Ράλλη, Θηβών, Μπελογιάννη καθώς και της 7ης Μαρτίου (ΑΝΔΗΠ, 

1993, Δήμος Νικαίας 2005). 

Η περιοχή νο.8 αποτελεί επίσης περιοχή κατοικίας αλλά μάλλον καλής ποιότητας. Η ρυμοτομία 

της περιοχής είναι αρκετά καλή με σχετικά φαρδείς δρόμους και μικρές κατά μήκος κλίσεις. Οι 

εμπορικές χρήσεις συγκεντρώνονται κατά μήκος των Λεωφόρων Λαμπράκη και Π. Ράλλη, Θηβών 

(πχ. κατάστημα παιχνιδιών Τζάμπο), καθώς και της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης. Στην περιοχή 

συμπεριλαμβάνεται και το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας καθώς και το Εθνικό Αθλητικό 

Κέντρο Νίκαιας (Πλάτωνας). Τέλος, στην περιοχή αυτή υπάρχει και το Τρίτο Νεκροταφείο 

Αθηνών. Σχηματικά οι περιοχές αυτές φαίνονται στην Εικόνα 1.ΙΙ. 
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Εικόνα 1.ΙΙ: Ο χάρτης με τις 8 χωροταξικές περιοχές στην Δημοτική Ενότητα Νικαίας.  

 

Θεσμικό πλαίσιο (πλην του ΓΠΣ) κάθε μορφής Δ. Ε. Νίκαιας 

Το άρθρο 21 του Ν.2742/99 (ΦΕΚ 207/Α/7.10.99) περί ‘Καθορισμός ορίων ζωνών προστασίας 

του όρους Αιγάλεω καθώς και των χρήσεων και των όρων δόμησης σε αυτές – καθορισμός 

ειδικών χρήσεων και όρων δόμησης ζωνών στην περιφέρεια του ορεινού όγκου’. 

Το άρθρο 25 του Ν. 2742/99 (ΦΕΚ 207/Α/7.10.99) περί ‘Αποκατάσταση περιβάλλοντος 

ανενεργών λατομείων στο Νομό Αττικής’. 

ΦΕΚ 267/ Δ/ 18.4.84 ‘Καθορισμός χώρου κοινοχρήστων και κοινωφελών λειτουργιών στην εκτός 

σχεδίου περιοχή του Δήμου Νίκαιας (Αττικής) στη θέση «Λόφος Σελεπίτσαρι» και καθορισμός 

όρων και περιορισμών δόμησης των κοινωφελών κτιρίων’. 

Αρ. απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 30392/29.7.03 ‘Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου δήμων Κερατσινίου και Νίκαιας (Ν. Αττικής) και καθορισμός όρων και περιορισμών 

δόμησης’. 
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Θεσμικό πλαίσιο, Χρήσεις Γης κάθε μορφής  

Αμιγής Κατοικία:  

1. Άνω Νεάπολη 

2. Γήπεδο Νεάπολης 

3. Σταυρός Χαλκηδόνας  

Γενική Κατοικία:  

Ο υπόλοιπος οικιστικός ιστός εντός των ορίων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου 

Νίκαιας. 

Εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες – έκταση ανά περιοχή  

Σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 217/Δ/13.3.1987) υπάρχει ΖΕΠ στο λόφο Σελεπίτσαρι 50 στρ. 

περίπου  η οποία είναι ανενεργή μέχρι σήμερα. 

   

Πίνακας: Περιοχές που χρήζουν πολεοδομικών ρυθμίσεων 

Χωροθέτηση περιοχής Έκταση σε τμ 

Το τμήμα της ζώνης Η1 στο λόφο Σελεπίτσαρι το οποίο 
είναι εντός Γ.Π.Σ. 

21.674 

Το καταργημένο νεκροταφείο της Αναλήψεως στην περιοχή 
της Νεάπολης 

51.403 

 

 

Πίνακας: Εκτάσεις ΟΤΑ που διεκδικούνται από ιδιώτες 

 Έκταση (σε 
τ.μ.) 

Τοποθεσία Έτος πρώτης 
διεκδίκησης 

Όνομα 
διεκδικητή  

Σε ποια φάση 
βρίσκονται στο 
Κτηματολόγιο 

1 31 στρ. 
Στο λόφο 
Σελεπίτσαρι 

 Μελετόπουλος 
Αδάμ 

 

2 15 στρ. 
Κατράκειο - 
Σελεπίτσαρι 

 Εθνικός Πειραιά  

3 12 στρ. 
Χώρος 
Αρχοντάκη  

 Καταπατητές  

          

 

1.3.7.2.   Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά Δημοτικής Ενότητας Αγίου   

                Ιωάννη Ρέντη 

Ο Άγιος Ιωάννης Ρέντης, είναι μία πόλη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο από πολεοδομική, όσο και 

από οικιστική άποψη. 
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 Ένα σημαντικό στοιχείο που κάνει την πόλη του Ρέντη ξεχωριστή είναι ότι σ΄αυτήν ανήκει το 

μεγαλύτερο μέρος του Ελαιώνα, εντός του οποίου βρίσκεται η μεγαλύτερη έκταση της Δημοτικής 

Ενότητας. Πρόκειται δηλαδή για μια πόλη  που, για πολλά χρόνια, το μεγαλύτερο ποσοστό της 

έκτασής της ήταν εκτός Σχεδίου Πόλεως. 

Το 1935 συντάσσεται το πρώτο Σχέδιο πόλης για τον τότε Δήμο. Στο σύνολό της όμως η 

περιοχή, τόσο εντός, όσο και εκτός σχεδίου, μέχρι τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια παρέμενε 

αδόμητη. Η ουσιαστική οικοδόμηση της περιοχής άρχισε μετά το 1950. 

Είναι γεγονός πως η εξέλιξη της κατοικίας στο Ρέντη, τα τελευταία 40 χρόνια συνίσταται στη 

δράση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η οποία διαμορφώνει τη σύγχρονη οικιστική ανάπτυξη της 

περιοχής. Μονοκατοικίες αλλά και σύγχρονα συγκροτήματα πολυκατοικιών (π.χ. πρώην οικόπεδο 

ΒΙΑΜΥΛ) είναι τα «παράγωγα» της σύγχρονης οικοδομικής δραστηριότητας.  

Από την άλλη, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε πως, αν και η παραγωγή της κοινωνικής 

κατοικίας έχει σταματήσει, έχει εντούτοις αφήσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό «απόθεμα» στην πόλη 

αυτή. Τόσο οι προσφυγικοί οικισμοί, όσο και οι οικισμοί του Ο.Ε.Κ. (αρκετοί σε αριθμό 

αναλογικά με το μέγεθος της πόλης), αποτελούν μέχρι και σήμερα οικιστικές ενότητες με 

ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ωστόσο, δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστες από τα δεδομένα των καιρών,  

έχουν εξελιχτεί μέσα στο χρόνο κι έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις νέες συνθήκες.  

Συνολικά το Κτιριακό απόθεμα χαρακτηρίζεται ηλικιακά τόσο από τα συγκροτήματα των 

εργατικών & προσφυγικών πολυκατοικιών, τις μονοκατοικίες στο ιστορικό κέντρο όσο και από  

τα σύγχρονα τετραώροφα έως εξαώροφα κτίρια που σιγά σιγά εμφανίζονται στους αδόμητους 

χώρους ή αντικαθιστούν παλιές μονοκατοικίες. 

Η σημερινή κατάσταση παρουσιάζεται παρακάτω, όπου επιχειρείται η «ανάγνωση» της 

πολεοδομικής και οικιστικής εικόνας που παρουσιάζει σήμερα η Δημ. Ενότητα Αγ. Ιωάννη Ρέντη, 

καθώς και των τάσεων εξέλιξής της.  

Στην ανάγνωση αυτή, βοηθά ο καταμερισμός του σε επιμέρους ενότητες. Ο Δήμος Ρέντη θα 

μπορούσε να διαιρεθεί σε τέσσερις ενότητες, ορισμένες από τα δύο βασικά «όρια» που 

εντάσσονται σ΄αυτόν, το ποτάμι του Κηφισού και τις σιδηροδρομικές γραμμές του ΟΣΕ. Το 

γεγονός αυτό, καθιστά την ενοποίησή του, πολεοδομικά και οικιστικά, δύσκολη, αλλά 

ταυτόχρονα ενδιαφέρουσα ως προς τη μελέτη και επιδίωξή της. 

Με βάση, κυρίως τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά, οι ενότητες δεν ορίζονται τόσο διακριτά ως 

προς τα όριά τους, και προσδιορίζονται με βάση την ομοιογένεια στο εσωτερικό τους και στις 

χρήσεις τους. Πρόκειται για τις εξής ενότητες : 
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Κέντρο της πόλης 

Το ιστορικό κέντρο αποτελεί το πρώτο τμήμα της πόλης, που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως και 

είναι το πλέον οικιστικό κομμάτι του. Πιο συγκεκριμένα στην περιοχή εντάσσονται : 

 

- Οι προσφυγικές κατοικίες της κεντρικής πλατείας του Αγίου Ιωάννη Ρέντη 

- Οι εργατικές πολυκατοικίες (τρία συγκροτήματα : Εθνάρχου Μακαρίου, ΟΣΕ, Φλέμινγκ) 

- Οι αρμένικες και ρουμάνικες πολυκατοικίες 

- Ο προσφυγικός συνοικισμός του Απόλλωνα 

- Το οικοδομικό συγκρότημα στο οικόπεδο της πρώην βιομηχανίας ΒΙΑΜΥΛ 

 

Γενικότερα, στο κέντρο της πόλης κυριαρχεί η κατοικία που ταυτόχρονα συνυπάρχει με μεγάλο 

αριθμό άλλων χρήσεων γης. Μέσα στα όρια του ιστορικού κέντρου υπάρχουν βιοτεχνίες και 

βιομηχανικές μονάδες, ενώ ένα μεγάλο τμήμα του κέντρου καταλαμβάνεται από τις 

εγκαταστάσεις του ΟΣΕ που βρίσκονται στα Δυτικά. Το ποσοστό των χρήσεων γης από 

βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες δεν είναι αμελητέο, αλλά παρουσιάζει αισθητή μείωση τα 

τελευταία χρόνια. 

 

Άνω Ρέντης 

Αποτελεί τμήμα της Δημ. Ενότητας Ρέντη από το 1968 (έως τότε ανήκε στον Πειραιά). Είναι 

περιοχή οικιστική με κύριους πυρήνες κατοικίας τις αρμένικες πολυκατοικίες και τις εργατικές 

πολυκατοικίες, ενώ στα όριά της υπάρχουν αρκετές βιοτεχνίες, βιομηχανίες και χώροι 

αποθήκευσης. Η λειτουργία του Σταθμού του προαστιακού σιδηροδρόμου στην περιοχή, έχει  

αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα του Άνω Ρέντη. Οι υποδομές του Σταθμού, έχουν δημιουργήσει 

συνθήκες ευχερούς διασύνδεσης του Άνω Ρέντη με το Κέντρο. 

 

Αγία Άννα 

Η περιοχή της Αγίας Άννας βρίσκεται βορειοανατολικά του Ρέντη. Πρόκειται για περιοχή του 

Δήμου που η οικιστική της ανάπτυξη βρίσκεται σε εξέλιξη. Καταλαμβάνεται από μεγάλες εκτάσεις 

βιομηχανικών – βιοτεχνικών μονάδων και αποθηκών, οι οποίες προβλέπεται σταδιακά να 

απομακρυνθούν και η περιοχή να ενταχθεί στο γενικότερο οικιστικό πλαίσιο του Δήμου.  
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Τροχοπέδη για το εγχείρημα αποτελεί η δυσκολία μεταφορικής διασύνδεσης λόγω των μεγάλων 

οδικών αξόνων Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως (παράλληλα με τις γραμμές του ΟΣΕ).  Οι 

τάσεις οικιστικής εξέλιξης δείχνουν πως τα επόμενα χρόνια θα αυξηθούν τα πληθυσμιακά 

δεδομένα της περιοχής, γεγονός που θα της επιτρέψει να λειτουργεί με σχετική αυτονομία από 

το κέντρο του Δήμου.  

 

Ελαιώνας 

Είναι η περιοχή νοτιοανατολικά του Ρέντη. Πρόκειται για περιοχή μη οικιστική, που εκτός από τη 

Λαχαναγορά, καταλαμβάνεται από εγκαταστάσεις βιοτεχνίας, βιομηχανίας, χονδρεμπορίου και 

αποθήκες. Μόνη εξαίρεση στο χαρακτήρα αυτό της περιοχής αποτελεί ο προσφυγικός οικισμός 

«Σταματάκη», ο οποίος είναι ιστορικό κομμάτι του Δήμου, αφού πρόκειται για τον πρώτο 

οργανωμένο οικισμό του, που συστήθηκε το 1925. Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η ύπαρξη 

των σιδηροδρομικών γραμμών του ΟΣΕ (της Κωνσταντινουπόλεως) στο εσωτερικό της, που 

αναπόφευκτα προκαλεί μια εσωτερική διαίρεση αυτής, τουλάχιστον σε ότι αφορά την 

επικοινωνία. Η πεζογέφυρα που κατασκευάστηκε το 2002 στον Κηφισό, διευκολύνει τη 

μετακίνηση των πεζών, κυρίως σε μια προσπάθεια διασύνδεσης του μοναδικού οικιστικού πυρήνα 

της ενότητας αυτής («Σταματάκη»), με το κέντρο της πόλης. 

 

Πόλος αναψυχής και ψυχαγωγίας 

Είναι περιοχή προς ανάπτυξη στα βορειοδυτικά του Ρέντη. Πρόκειται για έκταση που 

καταλαμβάνεται στο μεγαλύτερο μέρος της από αποθήκες και βιοτεχνικές – βιομηχανικές 

μονάδες, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχτεί σε πόλο αναψυχής (Village Park, Allou Fun Park) 

και υπερτοπικού εμπορίου (Carrefour), με σύγχρονες εγκαταστάσεις, που διαρκώς 

κατασκευάζονται εντός των ορίων της. Η ασαφής και άναρχη εικόνα που παρουσίαζε μέχρι 

πρότινος η περιοχή, έχει ήδη βελτιωθεί. Μοναδικό δείγμα οικιστικού χαρακτήρα στην περιοχή 

είναι ένα συγκρότημα εργατικών πολυκατοικιών (λεωφ. Θηβών 222), που δεν συνδέεται εύκολα 

με τα άλλα οικιστικά τμήματα του Δήμου. 
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1.3.8.  Τεχνικές Υποδομές Δήμου 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Σιδηρόδρομοι 

 

Από το Δήμο διέρχεται:  

1.  Ο προαστιακός σιδηρόδρομος και έχει στάση στον Αγ. Ι. Ρέντη, όπου πραγματοποιούνται 

 15 δρομολόγια ημερησίως με προορισμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ - ΑΘΗΝΑ - 

ΟΙΝΟΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ. 

 δρομολόγια ημερησίως με προορισμό ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ – ΑΘΗΝΑ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ με  

            ανταπόκριση για ΚΙΑΤΟ και ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ. 

2.   Σταθμός ΜΕΤΡΟ στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου (είναι υπό κατασκευή) 

Εθνικές Οδοί Το Δήμο διασχίζει η λεωφόρος Κηφισού στη δημοτική ενότητα του Αγ.Ι.Ρέντη με μήκος 

δικτύου 2,5 χλμ. 

Περιφερειακές / 
Τοπικές Οδοί 
 

Στη δημοτική ενότητα Νίκαιας το μήκος των περιφερειακών και τοπικών οδών είναι περίπου 

175 χλμ.  

Στη δημοτική ενότητα Αγ.Ι.Ρέντη το μήκος των περιφερειακών και τοπικών οδών είναι 

περίπου 60,50 χλμ.  

Αστικές 
Μεταφορές 
 

 

 

Το δίκτυο αστικών συγκοινωνιών στην πόλη  εξυπηρετείται από λεωφορεία του ΟΑΣΑ. Στην 

προοπτική εγκατάστασης του Πανεπιστημίου Πειραιά στο Στάδιο της Άρσης Βαρών, ο 

εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος δικτύου αλλά και η πύκνωση των δρομολογίων προς άλλες 

κατευθύνσεις είναι απαραίτητη. Η εκπόνηση της μελέτης αστικής κινητικότητας μέσω του 

Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» θα αναδείξει όλες τις ανάγκες του Δήμου και θα εξασφαλίσει 

ένα σωστό σχεδιασμό. 

Επιπλέον η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου δημοτικής οδοποιΐας (στον Ελαιώνα 

και σε όλη την πόλη του Ρέντη), δημιουργούν νέες συνθήκες ευχερούς κυκλοφορίας και 

προσπέλασης σε κάθε γωνιά του Ρέντη. Μεγάλη παρέμβαση για την εξυπηρέτηση των 

πολιτών, αποτελεί η λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας, που ενώνει τη Νίκαια και το Ρέντη. 

Στις υπάρχουσες λεωφορειακές γραμμές υπάρχει επάρκεια στάσεων, απαιτείται όμως άμεση 

διεύρυνση του δικτύου. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο συνεχόμενων στάσεων είναι περίπου 

400μ. Δεν υπάρχει επάρκεια σε στέγαστρα και καθίσματα στις στάσεις. Οι βάσεις επιβίβασης 

είναι λίγες, λόγω της στενότητας των οδών. 

Το 2018, προγραμματίζεται η λειτουργία στάσης μετρό στην Πλατεία Αγίου Νικολάου. Το 

μήκος αυτού του δικτύου σταθερής τροχιάς που θα διέλθει από το Δήμο θα είναι περίπου 

1.000 μέτρα. 

Οι διερχόμενες γραμμές για τη Δ. Ε. Νίκαιας είναι 28 λεωφορειακές και 1 γραμμή τρόλεϊ. 

Οι διερχόμενες γραμμές για τη Δ. Ε. Αγ.Ι.Ρέντη είναι 15 λεωφορειακές και 2 γραμμές τρόλεϊ. 
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ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ   

ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 

703   ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

750   ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ – ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 

800   ΝΙΚΑΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

801   ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΑΛΑΣΚΑ  

803   ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΑΣΟΣ Β. 

806   ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 

807   ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 

809   ΣΧΙΣΤΟ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 

810   ΣΧΙΣΤΟ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 

814   ΣΧΙΣΤΟ – ΚΑΡΑΒΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

820   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ – ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 

824   ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Α) - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

825   ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ(Β) - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

826   ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΓ.ΜΗΝΑΣ 

827   ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γ’ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 

828   ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ 

830   ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

831   ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ 

845   ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ  

846   ΝΕΑΠΟΛΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Α) 

847   ΝΕΑΠΟΛΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Β) 

852   ΝΕΑΠΟΛΗ - ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 

860   Π.ΦΑΛΗΡΟ - ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 

871   ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

909   ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΓ.ΣΟΦΙΑ - ΚΡΑΤ.ΝΙΚΑΙΑΣ 

Β18  ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΡΑΜΑ 

Γ18   ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΡΑΜΑ 

049   ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ 

420   ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

703   ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

801   ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΛΑΣΚΑ 

803   ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΔΑΣΟΣ Β. 

828   ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ 

831   ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ 

838   ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ - ΠΑΛ.ΚΟΚΚΙΝΙΑ 

845   ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ  

860   Π.ΦΑΛΗΡΟ - ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 

909   ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΓ.ΣΟΦΙΑ - ΚΡΑΤ.ΝΙΚΑΙΑΣ 

914   ΟΜΟΝΟΙΑ – ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ - ΠΑΛ.ΚΟΚΚΙΝΙΑ 

Β18   ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΡΑΜΑ 

Γ18   ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΡΑΜΑ 

 
 

 

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΟΛΕΪ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΟΛΕΪ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ  

ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 

21  ΝΙΚΑΙΑ – ΟΜΟΝΟΙΑ 16   ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

21   ΝΙΚΑΙΑ – ΟΜΟΝΟΙΑ 
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1.3.9.  Πράσινο 

Το αστικό πράσινο αποτελείται : 

 Άλση 
 Πλατείες 
 Τρίγωνα πρασίνου 
 Δενδροστοιχίες 
 Νησίδες 
 Ο.Τ. Προσφυγικά (πράσινο στα παλιά πλυσταριά)  
 Πεζόδρομοι 
 Σχολεία, πράσινες αυλές 
 Εκκλησίες (πράσινο περιβάλλοντος χώρου) 
 Παιδικές χαρές (Πράσινο) 
 Αθλητικοί χώροι (πράσινο) 

 
Αναλυτικά: 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ- ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ   
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 

1. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ  
2. ΣΥΜΜΑΧΩΝ 17 
3. ΠΛΑΤΩΝΑ (ΕΙΡΗΝΗ) 
4. ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
5. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ & Π.ΜΕΛΑ 
6. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 
7. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ  
8. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ 
9. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΑΒΑΚΗ 
10. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
11. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ 
12. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ  
13. ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ 
14. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
15. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 
16. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
17. Ο.Τ. 175 
18. ΛΟΦΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  
19. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΡΗΝΗΣ 
20. ΓΟΥΤΗ & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
21. ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΜΠΑΚΗ 
22. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ  
23. ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ & ΜΟΥΣΩΝ  
24. ΚΛΕΑΡΧΟΥ & ΜΑΤΡΩΖΟΥ 
25. ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΚΙΝΗ 
26. ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 
27. ΓΚΟΥΡΑ 
28. ΣΕΦΕΡΗ 
29. ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΨΑΛΗ  

 

1. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ  
2. ΣΟΛΩΝΟΣ 
3. ΜΠΟΤΣΑΡΗ  
4. ΔΑΡΜΑΚ 
5. ΘΗΒΩΝ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
6. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
7. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 
8. ΘΗΒΩΝ 222 
9. ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 
10. ΑΛΕΞΙΟΥ 
11. ΠΑΙΔ.ΧΑΡΑ - ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 
12. ΜΠΙΧΑΚΗ 
13. ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 
14. ΚΑΜΠΑΝΗ  
15. ΟΣΕ 
16. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  
17. ΦΛΕΜΙΝΓΚ 
18. ΠΑΝΤΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ 
19. ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ 
20. ΤΖΑΜΠΟ 
21. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  
22. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
23. ΝΙΚΗΤΑΡΑ & ΚΑΝΑΡΗ  
24. ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΠΙΧΑΚΗ 
25. ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ 
26. ΑΘΛ..ΧΩΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗ 
27. ΑΘΛ.ΧΩΡΟΣ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 
28. ΑΘΛ.ΧΩΡ. ΤΖΑΜΠΟ 
29. ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΝΑΞΟΥ 
30. ΑΘΛ.ΧΩΡ. ΟΣΕ 
31. ΑΘΛ.ΧΩΡ. ΧΑΝΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 

    32. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ 6ΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
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ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΑ Κοινότητα Νίκαιας 

 
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΑ Κοινότητας Αγ.Ι.Ρέντη 

1. Πλατεία Διαμάντως Κουμπάκη 
2. Πλατεία Δημοκρατίας 
3. Πλατεία 25ης Μαρτίου 
4. Πλατεία Παναγίτσας 
5. Πλατεία Βικτώρια 
6. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου Αγ. Νικολάου 
7. Αγ. Τριάδα 
8. Τριών Ιεραρχών-Πράσινος Μύλος 
9. Μηχ. Καλλιέργεια 

1. Σεισμόπολις 
2. Οικισμός Φλέμινγκ 
3. Βενιζέλου 
4. Πλ. Αγ. Ιωάννη Χρυσόστομου 

 

Υπερτοπικοί πόλοι πρασίνου της 
κοινότητας Νίκαιας 

Υπερτοπικοί πόλοι πρασίνου της κοινότητας 
Αγ.Ι.Ρέντη 

Άλσος  Ανδρέα Παπανδρέου. Περιβάλλει το 
Κατράκειο Θέατρο και το Ολυμπιακό Στάδιο της 
Άρσης Βαρών έκτασης 90 στρεμμάτων περίπου. 
Άλσος Αγ. Φιλλίπου έκτασης 145 στρεμμάτων 
περίπου. 
Άλσος λόφου Βώκου 40 στρέμματα περίπου. 
ΔΑΚΑΝ 20 στρέμματα πρασίνου από τα 150 του 
ευρύτερου χώρου του λατομείου. 
Πρώην νεκροταφείο Νικαίας 10 στρέμματα από τα 
45 του νεκροταφείου. 
Χώρος Μηχανικής Μάνος Λοΐζος  5 στρέμματα 
περίπου. 

Δημοτικός Κήπος 16 στρέμματα περίπου. 

Πάρκο Αγ. Άννας (Ειρήνη) – 24 στρέμματα. 

 

Πλατείες κοινότητας Νίκαιας Πλατείες κοινότητας Αγ.Ι.Ρέντη 
Πλατεία Αθηνάς Μαύρου και χοάνη Παλαμά  
Πλατεία Ειρήνης Γκίνη - Ίμβρου 
Πλατεία Σεφέρη 
Πάρκο Άνω Νεάπολης 
Πλατεία Ανθέων  
Πλατεία Αναλήψεως 
Πλατεία Διαμάντως Κουμπάκη  
Πλατεία Επονιτών 
Πλατεία Δημοκρατίας 
Πλατεία Φιλελλήνων 
Πλατεία Αγ. Γεωργίου 
Πλατεία Ηρώων 
Πλατεία 25ης Μαρτίου 
Πλατεία Βάρναλη 
Πλατεία Δαβάκη 1 
Πλατεία Δαβάκη 2 
Πλατεία Ρόδων 
Πλατεία Παναγίτσας 
Μάνδρα Μπλόκου Κοκκινιάς  
Πλατεία 14ης Αυγούστου 1944 Οσίας Ξένης  
Πλατεία Ειρήνης 

Ελιές Carrefour  

Κελιά 

Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης 

Κεντρική 

Οπωρώνας 

Βενιζέλου 

Εθνικής Αντιστάσεως 

Ελευθερίας 

Ξηρουχάκη  

Σεισμόπολις 

Σινέ Όνειρο 

Πλατεία βρεφονηπιακού σταθμού Αγ. Άννας 

Χώρος στάθμευσης Νάξου  



 
ΔΗΜΟΣ  ΝΙΚΑΙΑΣ –  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   2015-2019 

Ενότητα 1 : Στρατηγικός σχεδιασμός 

 
- 65 - 

Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου Αγ. Νικολάου 
Πλατεία Τριχά 
Πλατεία Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου 
Πλατεία Τριών Ιεραρχών Πράσινος Μύλος 
Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 
Πλατεία  Υγείας 'Κρατικού'  
Πλατεία Άρεως 2 
Πλατεία Άρεως 1 
Πλατεία Γ' Νεκροταφείου 
Γέφυρες  Θηβών & Π. Ράλλη: 
Μαλκότση 
Πλατεία 4ου Συγκροτήματος 

Χώρος στάθμευσης Δημητράτου 

 

 

Πεζόδρομοι κοινότητας Νίκαιας Πεζόδρομοι κοινότητας Αγ.Ι.Ρέντη 

11))  οοδδόόςς  ΠΠ..  ΤΤσσααλλδδάάρρηη  ((ΠΠρροούύσσσσηηςς  ––  ΚΚααρραακκοουυλλοουυξξήή))  

22  ))  ΘΘεείίρρωωνν  ((ΓΓέέμμεελλοουυ  ––  ΓΓρρεεββεεννώώνν))  ((ΚΚύύππρροουυ--  ΑΑμμυυρρααδδάάκκηη))  

33))  ΡΡααιιδδεεσσττοούύ    ((ΠΠ..  ΤΤσσααλλδδάάρρηη  ––  ΒΒοοσσππόόρροουυ))  

44))  ΑΑιιόόλλοουυ  ((ΛΛυυκκοούύρργγοουυ  --  ΣΣοοφφοοκκλλέέοουυςς))  

55))  ΚΚοοττυυώώρρωωνν  

66))  ΒΒοοσσππόόρροουυ  ((ΙΙωωννίίααςς--  ΚΚααιισσααρρεείίααςς))  

77))  ΚΚιιλλιικκίίααςς  ((ΚΚααιισσααρρεείίααςς--  ΠΠ..  ΡΡάάλλλληη))  ((ΘΘεείίρρωωνν  --ΗΗλλιιοουυππόόλλεεωωςς))    

        ((ΕΕφφέέσσσσοουυ--ΤΤζζααββέέλλλλαα))  

88))  ΑΑρρμμεεννίίωωνν  ΠΠρροοσσκκόόππωωνν  ((ΥΥψψηηλλάάννττοουυ  ––  ΜΜυυλλαασσσσώώνν))  

99))  ΑΑγγ..  ΙΙωωάάννννοουυ  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοουυ  ((ΓΓααννοοχχώώρρωωνν  ––  ΜΜυυρριιοοφφύύττοουυ))  

1100))  ΑΑννοοίίξξεεωωςς  ((ΑΑββύύδδοουυ––  ΑΑγγ..  ΙΙωωάάννννοουυ  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοουυ))  

1111))  ΓΓααννοοχχώώρρωωνν  ((ΚΚιιννιικκίίοουυ  ––ΑΑββύύδδοουυ))  

1122))  2277οο  ΔΔηημμοοττιικκόό  &&  2244οο  ΝΝηηππιιααγγωωγγεείίοο  ((ΘΘηηββώώνν  ––ΘΘααλλήή))  

1133))  1100οο––2222οο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ((ΣΣηησσττοούύ  ––  ΜΜάάννττιικκαα  ΧΧρρ..))  

1144))  1177οο  ΔΔηημμοοττιικκόό  &&  1111οο  ΓΓυυμμννάάσσιιοο––  ΠΠααρράάσσχχοουυ  ((ΑΑχχιιλλλλέέωωςς  ––ΠΠ..    

            ΡΡάάλλλληη))  

1155))  ΓΓιιααννννιιττσσώώνν  ((  ΚΚύύππρροουυ  ––  ΚΚιιλλιικκίίααςς  ))  

1166))  ΓΓρρίίββαα  ((ΚΚααρρααϊϊσσκκάάκκηη––  ΠΠααρραασσκκεευυοοπποούύλλοουυ))  

1177))  ΡΡήήγγαα  ΦΦεερρααίίοουυ  

1188))  ΝΝιικκηηττααρράά  ((ΛΛααοοδδιικκεείίααςς  ––ΠΠ..  ΡΡάάλλλληη))  

1199))  ΣΣωωκκρράάττοουυςς  

2200))  1155οο  &&  2233οο    ΔΔηημμ..  ΣΣχχοολλεείίωωνν  

2211))    ΛΛήήμμννοουυ  

2222))  ΚΚααττσσααννττώώννηη    

2233))  ΠΠεερριιββόόλλαα  

2244))  ΒΒεερροοίίααςς  

2255))  ΘΘεεσσσσααλλίίααςς  

2266))  ΜΜεεγγάάρρωωνν  

2277))  ΚΚααλλλλιιππόόλλεεωωςς  ((ΛΛέέσσββοουυ  &&  ΕΕρρυυθθρρααίίααςς))  

Βυρσοδεψία - Βαρίκα  

Κύπρου 

Μανδηλαρά 

Ομήρου 

Σμολένσκυ & Σινήκου 

  

  

Ο.Τ. Προσφυγικά - Νίκαιας  Εργατικές Πολυκατοικίες Αγ.Ι.Ρέντη  
Το πράσινο στον προσφυγικό ιστό της πόλης στο χώρο 

των πρώην πλυσταριών αποτελείται από μικρού 

μεγέθους παρτέρια στο εσωτερικό των οικοδομικών 

τετραγώνων. Ο μέσος όρος αριθμού παρτεριών σε κάθε 

οικοδομικό τετράγωνο είναι τρία – τέσσερα  και η 

συνολική έκταση είναι 30 570 τ.μ. περίπου και ο 

αριθμός τους είναι 77. 

  

Βενιζέλου Αρμένικες 

Αγίας Άννας 

Αρμένικες Θηβών, Θεσσαλονίκης 

Μακαρίου 

Προσφυγικές  Παλαιολόγου - Κύπρου 

Θηβών 222 

Θηβών & Θεσσαλονίκης 

ΟΣΕ 
Φλέμινγκ  
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Δενδροστοιχίες κοινότητας Νίκαιας Δενδροστοιχίες κοινότητας Αγ.Ι.Ρέντη 
Οι δενδροστοιχίες της Νίκαιας αριθμούν 32.000 δένδρα. 
Τα είδη που επικρατούν είναι Νεραντζιές, Σοφόρες, 
Ψευδακακίες, Μέλιες, Μουριές, Ελιές, Πεύκα κ.λ.π. 

Φλέμινγκ 
 

 
 

Νησίδες κοινότητας Νίκαιας Νησίδες κοινότητας Αγ.Ι.Ρέντη 
Γ. Λαμπράκη, Π. Ράλλη, Θηβών 

Το μήκος τους  είναι 7.500 μ. περίπου 
Μακρυγιάννη 
Παπανδρέου 

 

Εκκλησίες κοινότητας Νίκαιας Εκκλησίες κοινότητας Αγ.Ι.Ρέντη 
Αγ. Νικόλαος 

Αγ. Τριάδα 

Αγ. Απόστολοι 

Ευαγγελίστρια 

Αγ. Χριστόφορος 

Σταυρωμένος 

Αγ. Γεώργιος 

Αγ. Φίλιππος   

Αγ. Ιωάννης Πρόδρομος 

Άη Γιαννάκης Θεσσαλονίκης 

Κοίμηση Θεοτόκου Θεσσαλονίκης 

Ευαγγελίστρια Αγ.Άννα 

 

Άλση- Πάρκα κοινότητας Νίκαιας Άλση - Πάρκα κοινότητας Αγ.Ι.Ρέντη 
1. Άλσος  Ανδρέα Παπανδρέου 

2. Άλσος Αγ. Φίλιππου  

3. Άλσος λόφου Βώκου  

4. ΔΑΚΑΝ  

5. Χώρος Μηχανικής Μάνος Λοΐζος  

6. Δημοτικός Κήπος  

7. Κηποθέατρο 

 

1. Ειρήνης (Macro) 

2. Αγ. Άννας 

3. Ευαγγελίστριας 

4. Κυκλοφοριακής Αγωγής 

5. Μπιχάκη 

6. Νέου Βρεφικού Σταθμού 
 

  
ΤΤΡΡΙΙΓΓΩΩΝΝΑΑ  ΠΠΡΡΑΑΣΣΙΙΝΝΟΟΥΥ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΝΝΙΙΚΚΑΑΙΙΑΑΣΣ  
ΤΤΡΡΙΙΓΓΩΩΝΝΑΑ  ΠΠΡΡΑΑΣΣΙΙΝΝΟΟΥΥ  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΑΑΓΓ..ΙΙ..ΡΡΕΕΝΝΤΤΗΗ  

1. Τρίγωνο Βουλγαροκτόνου & Κρυστάλλη  

2. Τρίγωνο Λυσάνδρου & Κλεάρχου 

3 τρίγωνο Τζένης Καρέζη 

4. Τρίγωνο Γενναδίου & Σικελιανού  

5. Τρίγωνο Ευριπίδου & Μουχτούρη 

6.Τρίγωνο Ψαρρά  

7. Τρίγωνο Μουσών & Παπαντωνίου 

8. Τρίγωνο Μουσών & Αίνου  

1. Βυζάντιο:  

2. Δημαρχείο:  

3. Πνευματικό Κέντρο:  

4. Ελβίνα 

 5.  Πευκώνας:  

6. Αργυροκάστρου & Θηβών:  

7. Εθνικής 

8. Κένεντυ 

9. Κηφισού & Μακρυγιάννη 

10. Μακρυγιάννη  

11. Μπιχάκη – Κύπρου – Κων/πόλεως 
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9. Τρίγωνο Περικλέους 

10. Τρίγωνο Ανωγείων 

11. Τρίγωνο Δορυλαίου & Ακροπόλεως 

12.Τρίγωνο 28ης Οκτωβρίου & Καραολή & Δημητρίου:  

13. Τρίγωνο 28ης Οκτωβρίου  & Ικάρων  

14. Τρίγωνο   28ης Οκτωβρίου &  Μεσολογγίου 

15. Τρίγωνο Μιαούλη 

16. Τρίγωνο Γυμναστηρίου & Παράσχου  

17. Τρίγωνο Ερμού & Κονδύλη 

18. τρίγωνο Τζαβέλα & Ικτίνου  

19. Τρίγωνο    Τζαβέλα  & Αιτωλικού 

20. Τρίγωνο  Τζαβέλα & Ικονίου   

21. Τρίγωνο Τζαβέλα & Εφέσου  

22. Τρίγωνο Μπελογιάννη & Κονδύλη 

23. Τρίγωνο  & Σηστού 

24. Τρίγωνο  & Κερασούντος 

25. Τρίγωνο Ζαβαριάν  

26. Τρίγωνο Πλαταιών & Ολύμπου  

27. Τρίγωνο Πλαταιών  & Κρήνης 

28. Τρίγωνο Χαλκίδος 

29. Τρίγωνο Καραολή & Δημητρίου & Ακρίτα 

30. τρίγωνο Θυμάτων κατοχής 

31. Τρίγωνο Αταλλείας & Αδριανουπόλεως 

32. Τρίγωνο Ατταλείας  & Τραπεζούντας  

33. Τρίγωνο Ατταλείας & Κορίνθου      

34. Τρίγωνο Αμερικανίδων Κυριών 

35. Παρτέρια Π. Ράλλη - Ανακατασκευή  

36. Παρτέρια περιμετρικά του Κρατικού 

37. Παρτέρια Πολυκατοικίες Κρατικού 

38. Σκάλες κυράς της Ρω, Κρυστάλλη,  

      Βουλγαροκτόνου, Γενναδίου κ.λ.π.  

39. Δεξαμενή Κρυστάλλη 

12. Πυροσβεστικής – Χατζηανέστη:  

13. Δενδροστοιχίες Φλέμινγκ κ.λ.π. 

14. Εργατικές Πολυκατοικίες 

15. Βενιζέλου Αρμένικες:  

16. Αγίας Άννας 

17. Αρμένικες:  

18. Μακαρίου 

19. Παρτέρια Παλαιολόγου 

20. Θηβών 222:  

21. Θηβών & Θεσσαλονίκης:  

22. ΟΣΕ :  

23. Φλέμινγκ:  

24. Νησίδες: Μακρυγιάννη, Παπανδρέου 

25. Σχολεία:  

1ο Νηπιαγωγείο 

2ο Νηπιαγωγείο 

2ο Δ. Σχολείο:  

4ο Δ. Σχολείο:  

5ο Δ. Σχολείο 

6ο Δ. Σχολείο: 

2ο Γυμνάσιο 

3ο Γυμνάσιο: 

Παιδικός Σταθμός Θεμιστοκλέους:  

Παιδικός Σταθμός – Νηπιαγωγείο Αγ.  
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40. Β’ πάροδος Λέσβου  

41. Σάντας μπάσκετ 

42. Σχολεία πράσινες αυλές: 4466  ααυυλλέέςς  μμεε  22..000000  δδ..    

          &&  11..000000  θθ..  

  

 

 

1.3.10.  Περιγραφή κυριότερων δραστηριοτήτων του Δήμου στον τομέα 

Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΖΩΗΣ 
 

Τμήμα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 

Δράσεις & μέτρα για την προστασία & αναβάθμιση του δήμου 
Προστασία υδατίνων πόρων/καταπολέμηση ρύπανσης/μέριμνα λειτουργίας 
Μηχανισμών ανακύκλωσης αποβλήτων/ανταποδοτική ανακύκλωση/απομάκρυνση 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων/ημερίδες ενημέρωσης κοινού 

Τμήμα Αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων 
Καθορισμό χώρων λειτουργίας υπαιθρίων εμπορικών δραστηριοτήτων/άδειες 
καταστημάτων/άδειες περιπτέρων/άδειες κομμωτηρίων/λειτουργία Μουσικών 
οργάνων/εισηγήσεις λήψεις μέτρων ως την ανάκληση - Αφαίρεση αδείας & επιβολής 
προστίμων/έλεγχος κατάληψης κοινοχρήστων χώρων/διαφήμιση/ημερίδες ενημέρωσης 
κοινού 

Τμήμα Δημόσιας Υγείας 
Απολυμάνσεις σε κτίρια και αγωγούς/καθαρισμός εγκαταλειμμένων ακινήτων 
Απομάκρυνση αθιγγάνων/ενημέρωση δημοτών σε θέματα δημόσιας υγείας 
Σε συνεργασία με ΔΙΚΕΠΑΖ περισυλλογή αδέσποτων ζωών/έλεγχος βρεφονηπιακών 
σταθμών ως τη χορήγηση αδειών/ημερίδες ενημέρωσης κοινού 

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας/ Εξοικονόμησης  Ενέργειας/Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής 
Εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας  για έκτακτες ανάγκες. 
Ενέργειες πρόληψης & ετοιμότητας αντιμετώπισης καταστροφών στα χωρικά όρια του 
δήμου/μεριμνά για διάθεση & συντονισμό δράσης απαραιτήτου εργαζομένου 
δυναμικού & φορέων π.χ. με πυροσβεστική, αστυνομία κ.λ.π/μεριμνά για εφαρμογή 
μέτρων μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης υποδομών & μέσων/επεξεργασία 
αποφάσεων επιτροπής & ενημέρωσης site & ενδιαφερομένων/ παρακολούθηση 
συμφώνου δημαρχών για «energy for mayors». 
Ημερίδες ενημέρωσης κοινού. 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 1. Αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων και ογκωδών δημοτικών απορριμμάτων 

2. Ανακύκλωση  συσκευασιών 
3. Οδοκαθαρισμος 
4. Συντήρηση δημοτικών οχημάτων 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΗΡΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΕΣΔΝΑ 
Η συνεργασία με τον ΕΣΔΝΑ περιλαμβάνει την χρήση του ΣΜΑ καθόλο σχεδόν το 
24ωρο καθώς και την προώθηση της ανακύκλωσης του έντυπου χαρτιού. 

ΕΕΑΑ ΑΕ 
Η συνεργασία με την ΕΕΑΑ ΑΕ περιλαμβάνει την προώθηση της ανακύκλωσης των 
συσκευασιών με την χρήση του μπλε κάδου. 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ 

Η συνεργασία με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ περιλαμβάνει την προώθηση της 
ανακύκλωσης των συσκευασιών με την χρήση των ειδικών περιπτέρων ανακύκλωσης. 

ΑΦΗΣ ΑΕ 

Η συνεργασία με την ΑΦΗΣ ΑΕ περιλαμβάνει την προώθηση της ανακύκλωσης των 
οικιακών μπαταριών  με την ΔΣΠ σε προκαθορισμένα και επιλεγμένα σημεία της, 
σχολεία, δημοτικά και Δημόσια κτίρια καθώς και εμπορικά καταστήματα κ.α. 

ECO – 
ELASTICA» Α.Ε. 

Η συνεργασία με την ECO – ELASTICA» Α.Ε. περιλαμβάνει την προώθηση της 
ανακύκλωσης των ελαστικών αυτοκινήτων με την ΔΣΠ σε προκαθορισμένα και 
επιλεγμένα σημεία της, εμπορικά καταστήματα  πώλησης ελαστικών.  

«ΕΔΟΕ Α.Ε.» 
Η συνεργασία με την ΕΔΟΕ  Α.Ε. περιλαμβάνει την προώθηση της ανακύκλωσης των 
αυτοκινήτων στο τέλος κύκλου ζωής της.  

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ 

Η συνεργασία με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ περιλαμβάνει την προώθηση της 
ανακύκλωσης των ελαστικών αυτοκινήτων με την ΔΣΠ σε προκαθορισμένα και 
επιλεγμένα σημεία της, εμπορικά καταστήματα  πώλησης ελαστικών.  

 

ΒΑΣΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΣΔΝΑ 

Η συνεργασία με τον ΕΣΔΝΑ περιλαμβάνει την χρήση του ΣΜΑ καθ’ όλο σχεδόν το 
24ωρο, της εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ  καθώς και την προώθηση της 
ανακύκλωσης του έντυπου χαρτιού. 

ΕΕΑΑ ΑΕ 
Η συνεργασία με την ΕΕΑΑ ΑΕ περιλαμβάνει την προώθηση της ανακύκλωσης των 
συσκευασιών με την χρήση του μπλε κάδου. 
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1.3.11. Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης 

 
SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

 Ολοκλήρωση Πράξεων Εφαρμογής 
περιοχής Ελαιώνα, Δ.Ε. Αγ. Ι. Ρέντη και 
αναβάθμιση της με βασικά έργα υποδομής 
(οδοποιΐα, αποχέτευση κλπ). 

 Έλλειψη  ποδηλατοδρόμων 
 Μη ενοποιημένοι χώροι πρασίνου. 
 Ύπαρξη οχλουσών δραστηριοτήτων, κατά 

κύριο λόγο οι βιομηχανίες & βιοτεχνίες 
επεξεργασίας δέρματος, οι βιομηχανίες 
απορρυπαντικών, η κεντρική λαχαναγορά, 
οι μεταφορικές εταιρείες, αλλά και το 
υπερτοπικό εμπόριο & η ψυχαγωγία όσον 
αφορά τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις.  

 Το ιστορικό κέντρο του Δήμου είναι 
δομημένο, με ελάχιστη αναλογία 
αδόμητης γης & με μικρή δυνατότητα, 
παρεμβάσεων σε διανοίξεις δρόμων, 
πλατειών κ.λ.π. 

 Αυθαίρετη δόμηση που εμφανίζεται κατά 
κύριο λόγο στον Ελαιώνα, με τη μορφή 
αποθηκών που μετατράπηκαν σε 
βιομηχανικές & βιοτεχνικές χρήσεις.  

 Υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος στο κύριο 
οδικό δίκτυο (Π. Ράλλη, Γ. Λαμπράκη, 
Κηφισός), που δημιουργεί προβλήματα 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης 
στους κατοίκους. 

 Ύπαρξη διαχωριστικών γραμμών: το 
ποτάμι του Κηφισού και οι 
σιδηροδρομικές γραμμές του ΟΣΕ 
καθιστούν  δύσκολη την ενοποίηση, 
πολεοδομικά και οικιστικά.  

 Χαμηλή κάλυψη σε πράσινο (όπως στους 
περισσότερους δήμους της Αθήνας). 

 Σημαντική Κυκλοφοριακή επιβάρυνση 
τόσο σε τοπικό, όσο & σε υπερτοπικό 
επίπεδο. 

 Οι μη επαρκείς χώροι στάθμευσης.  
 Ύπαρξη εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων 
 Η ύπαρξη αρκετών SCRAP στα όρια της 

Δ.Ε. Αγ.Ι.Ρέντη. 
 Η δυσκολία μεταφορικής διασύνδεσης 

λόγω των μεγάλων οδικών αξόνων 
Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως της 
περιοχής Αγ. Άννης. 

 Εσωτερική διαίρεση του Ελαιώνα από την 
ύπαρξη των σιδηροδρομικών γραμμών 
του ΟΣΕ στο εσωτερικό της.  

 Υλοποίηση δράσεων 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
συνείδησης. 

 Δυνατότητες αστικής ανάπλασης:  
 Υλοποίηση προγραμμάτων  

ανακύκλωσης.  
 Η συμμετοχή των κατοίκων μπορεί να 

λύσει μέρος του προβλήματος εφόσον 
ενημερωθούν και ευαισθητοποιηθούν 
περισσότερο. 

 Τροποποίηση του Γ.Π.Σ. λόγω 
μεταβολής των παραμέτρων του 
αστικού ή περιαστικού χώρου. Στη 
Δ.Ε. Νίκαιας το 2002 είχε ξεκινήσει η 
αναθεώρηση του Γ.Π.Σ., πριν δηλαδή 
τη συνένωση των Δημοτικών 
Ενοτήτων λόγω του προγράμματος 
Καλλικράτη Ν.3852/2010, η οποία 
έφτασε μέχρι την Α’ Φάση. Επειδή 
όμως έχει περάσει πενταετία από την 
εκπόνηση της πρέπει να επαναληφθεί 
ή το λιγότερο να επικαιροποιηθεί. 
Σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 
15 του Νόμου 4178/2003 (ΦΕΚ 
174/Α/8-8-2013) πρέπει να κινηθεί η 
διαδικασία αναθεώρησης των Γ.Π.Σ., 
που εγκρίθηκαν πριν τη δημοσίευση 
του ν.2508/1997 κατόπιν απόφασης 
του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου. 
Η πρώτη φάση των προς αναθεώρηση 
Γ.Π.Σ. πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
εντός πέντε ετών από τη δημοσίευση 
του προαναφερόμενου νόμου. 

 Χρησιμοποίηση γεωτρήσεων του 
Δήμου. 

 Κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου για 
την προώθηση και χρήση ποδηλάτου. 

 Πρέπει να γίνει συνεργασία με το δήμο 
της Αθήνας για την απομάκρυνση του 
Γ νεκροταφείου όπως και με το ΥΠΕΚΑ 
για τη νέα χωροθετηση του. 
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 Οι ανάγκες υποδομών λόγω των 
υπερτοπικών πόλων αναψυχής και 
εμπορίου όσον αφορά την εύκολη 
πρόσβαση & τις θέσεις στάθμευσης. 

 Η λειτουργία νέου σταθμού ΜΕΤΡΟ 
αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα 
στην κυκλοφορία αλλά και στην 
στάθμευση των αυτοκινήτων που θα 
χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους οι 
οποίοι θα χρησιμοποιούν ΜΕΤΡΟ. 

 Πολύ μεγαλύτερες ποσότητες 
απορριμμάτων από τις συνήθεις για 
κατοικίες και εμπορικές δραστηριότητες 
λόγω ιδιαίτερων δραστηριοτήτων 
(Λαχαναγορά, εγκαταστάσεις, κ.λ.π.). 

 Ιδιαίτερα προβλήματα καθαριότητας και  
ελέγχου στις αδόμητες περιοχές και στις 
περιοχές που υποδέχονται 
δραστηριότητες μεταφορικών εταιρειών, 
λαχαναγοράς, κρεαταγοράς, παράνομων 
εμπορικών δραστηριοτήτων. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 Έλλειψη οικονομικών πόρων 
 Χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση 

σχεδίων και μελετών 
 

 Χρηματοδοτήσεις μέσω Περιφερειακών 
και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

 Πολυδιάσπαση χώρων που στεγάζουν τις 
υπηρεσίες του Δήμου 

 Πεπαλαιωμένος στόλος οχημάτων με υψηλό 
κόστος συντήρησης και δημιουργία 
προβλημάτων στη λειτουργία των υπηρεσιών 

 Η συνεργασία με όμορους Δήμους σε ότι 
αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων 
και την ανακύκλωση 

 Προώθηση πρακτικών ανακύκλωσης από 
την υπηρεσία Περιβάλλοντος και αύξηση 
των κάδων ανακύκλωσης σε συγκεκριμένα 
σημεία της πόλης  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 Έλλειψη οικονομικών πόρων 
 Έλλειψη προσωπικού για την αποδοτική 

λειτουργία της υπηρεσίας 
 

 Χρηματοδοτήσεις μέσω Περιφερειακών και 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

 Ύπαρξη υψηλού συντελεστή δόμησης στη 
Νίκαια.  

 Δεσμευμένοι χώροι προς απαλλοτρίωση για 
την αύξηση του αστικού πρασίνου και 
κοινωφελών εγκαταστάσεων. 

 Εκτάσεις αναξιοποίητες λόγω οικονομικής 
αδυναμίας απόκτησής τους. 

 Ηχορύπανση στους κεντρικούς οδικούς άξονες. 
 Πρόβλημα στάθμευσης πέριξ του Κρατικού 

Νοσοκομείου. 
 Τροποποίηση Γ.Π.Σ. 
 

 Εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων 
αστικής ανάπλασης 

 Εξασφάλιση πόρων χρηματοδότησης 
απαλλοτριώσεων 

 Διεκδίκηση κονδυλίων από Πράσινο Ταμείο 
 Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στα σχολεία 
 Εξασφάλιση χρηματοδότησης για τη 

δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης 
στην πλατεία του Κρατικού Νοσοκομείου 

 Αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών 
 Προστασία χώρων πρασίνου με την 

συνδρομή και εθελοντών 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 Έλλειψη οικονομικών πόρων 
 Περικοπές των πόρων των Δημοσίων 

Επενδύσεων για έργα  

 Χρηματοδοτήσεις μέσω Περιφερειακών και 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

 ‘Ύπαρξη σημαντικού αριθμού 
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 κοινόχρηστων χώρων για παρεμβάσεις 
ανάπλασης χώρων πρασίνου (περιοχή 
Ελαιώνα) 

 Τροποποίηση Γ.Π.Σ. μετά την ψήφιση 
νέων σχεδίων χρήσεων γης (περιοχή 
Ελαιώνα) 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

 Αντιπλημμυρικά έργα στο σύνολο του Δήμου 
 Καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των 

διαδικασιών δημοπράτησης και εκτέλεσης των 
έργων. 

 Περικοπές των πόρων των Δημοσίων 
Επενδύσεων για έργα  

 

 Υλοποίηση Τεχνικού Προγράμματος με 
αρωγή πόρων από το Νέο ΕΣΠΑ και άλλα 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

 Εκτεταμένες συντηρήσεις προκειμένου τα 
έργα να παραμείνουν βιώσιμα 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 Έλλειψη προσωπικού 
 Περικοπές των πόρων των Δημοσίων 

Επενδύσεων για έργα  
 

 Χρηματοδοτήσεις μέσω Περιφερειακών και 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

 Εκμετάλλευση ελεύθερων χώρων 

 

 

1.3.12.   Σύνοψη Υφιστάμενης Κατάστασης 

 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Ολοκλήρωση Πράξεων Εφαρμογής περιοχής Ελαιώνα, Δ.Ε. Αγ. Ι. Ρέντη και αναβάθμισή της με βασικά 
έργα υποδομής (οδοποιΐα, αποχέτευση κλπ). 

 Ύπαρξη οχλουσών δραστηριοτήτων και αυθαίρετης δόμησης. 
 Χαμηλή κάλυψη σε πράσινο. 
 Ελλείψεις συνδετήριων οδικών αξόνων-πεζοδρόμων-δρόμων ήπιας κυκλοφορίας. 
 Ύπαρξη υποβαθμισμένων περιοχών 
 Ανεπάρκεια χώρων στάθμευσης. 
 Πεπαλαιωμένος στόλος οχημάτων με υψηλό κόστος συντήρησης και δημιουργία προβλημάτων στη λειτουργία των 

υπηρεσιών 
 Σοβαρά προβλήματα στην καθαριότητα και την αποκομιδή των απορριμμάτων λόγω οχλουσών  

δραστηριοτήτων. 
 Κίνδυνος πλημμυρικών φαινόμενων - Ελλείψεις  στο δίκτυο συλλογής ομβρίων στον Άνω Ρέντη & Αγ. 

Άννα.  
 Η ύπαρξη εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων 
 Η ύπαρξη αρκετών SCRAP στα όρια της Δ.Ε. Αγ.Ι.Ρέντη. 
 Περιορισμένες δυνατότητες χρηματοδότησης για την εκτέλεση νέων έργων με ιδίους πόρους, λόγω 

μείωσης κρατικής επιχορήγησης 
 Υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος στο κύριο οδικό δίκτυο (Π. Ράλλη, Γ. Λαμπράκη, Κηφισσός), που 

δημιουργεί προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης στους κατοίκους. 
 Έλλειψη προσωπικού στις υπηρεσίες του Δήμου 
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1.4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  

        ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

1.4.1.  Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης 

 
1.4.1.1.  Υγεία - Πρόνοια 

 

Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη έχει δημιουργήσει δομές και υποδομές, που συνθέτουν ένα 

πλήρες πλέγμα κοινωνικής φροντίδας για τον πολίτη. Με συνεχή μέριμνα και διαρκώς 

αυξανόμενους ρυθμούς, δομείται ένα πλαίσιο κοινωνικής αλληλεγγύης που καλύπτει όλες τις 

ηλικίες κι όλους τους πολίτες σε πολλούς τομείς.  

Στο Δήμο Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη εδρεύει ένα Δημόσιο Θεραπευτήριο το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΝΙΚΑΙΑΣ- ΠΕΙΡΑΙΑΣ “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ’ το οποίο ανήκει στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια 

Πειραιώς & Αιγαίου βάσει του Ν3527/2007 ΦΕΚ25/9-2-07,  και κανένα ιδιωτικό. 

  

Συγκεκριμένα λειτουργούν : 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ Δ.Ε. Νίκαιας Δ. Ε.  ΑΓ. Ι. Ρέντη 

Υπηρεσίες Υγείας    

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας   2 1 μονάδα 1 μονάδα 
Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών 

423 
378 45 

Υπηρεσίες Πρόνοιας    

ΚΑΠΗ 11 8 3 
Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών 
5.287 4.406 881 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 12 8 4 
Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών 
671 508 163 

Δομές Ανοιχτής Φροντίδας 3 2 1 
Αριθμός ατόμων που έκαναν χρήση 

των υπηρεσιών 

206 
105 101 

Δομές Ψυχικής Υγείας 2 1 1 
Αιτήσεις 226 121 105 
Εντάξεις 205 110 95 
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Δομές Υποστήριξης ΑμΕΑ 1 - 1 

Αιτήσεις 22 - 22 

Ι.Κ.Α. 

1 

Στην περιοχή λειτουργεί παράρτημα ΙΚΑ, 

με περιορισμένο αριθμό ειδικοτήτων. Για τις 

επιπλέον ανάγκες, οι ασφαλισμένοι 

εξυπηρετούνται από τα καταστήματα της 

Παλιάς Κοκκινιάς και το Κεντρικό του 

Πειραιά. 

 

 

 

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», 

προέκυψε από τη συγχώνευση των ΝΠΔΔ « ΚΑΠΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 

ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ», ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ», 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ» και «ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ 

ΝΙΚΑΙΑΣ»,  με το ΦΕΚ 982/Β/25-5-2011.  

 
 
        Παρακάτω ακολουθούν  πίνακες με τους παιδικούς - βρεφονηπιακούς σταθμούς  και τα ΚΑΠΗ   
        των δύο Δ.Ε. 
 
 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ Δ. Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

 Δ.Ε. ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 

                   
                     Α/Α 

 
             Δ/ΝΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 

                   
                    Α/Α 

 
             Δ/ΝΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ 

 
1ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ  

 
ΚΥΠΡΟΥ 142 

31  
Γ' ΝΗΠΙΑΚΟΣ  

 
ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 89 

30 

 
1ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ  

141 
 
Α'  ΒΡΕΦΙΚΟΣ  

 
ΚΑΒΑΦΗ & 
ΚΩΝ/ΛΕΩΣ  

53 

 
2ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ  

 
ΟΔΥΣΣΕΩΣ 36 

 
46 

 
Α' - Δ'  
ΝΗΠΙΑΚΟΣ  

 
 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 
7 

 
102 

 
3ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ  

 
ΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ & 
ΘΕΙΡΩΝ 99Α 

53 

 
4ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ  

 
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 52 & 
ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

 
38 

 
Β'  ΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 

 
ΙΘΑΚΗΣ & 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  

26 

 
5ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ  

 
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 72 

50    

 
6ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ  

 
ΓΕΜΕΛΟΥ 35 

58 
 

   

7ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ  
 
ΒΟΥΡΝΟΒΑ & 
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 

47 
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8ος ΒΡΕΦΙΚΟΣ   

ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 107 

49    

 
8ος ΝΗΠΙΑΚΟΣ  

68    

 
9ος Α' ΝΗΠΙΑΚΟΣ  

 
ΣΜΥΡΝΗΣ 47 & 
ΤΥΑΝΩΝ  

52    

 
9ος Β' ΝΗΠΙΑΚΟΣ  

53    

 
 

Κ.Α.Π.Η. 
 

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΌΣ ΜΕΛΩΝ 

Δ. Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ 1ο ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ 

2ο ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ 

3ο ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ 

4ο ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ 

5ο ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ 

6ο ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ 

7ο ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ 

8ο ΚΑΠΗ ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΝΑΖΙΑΝΖΟΥ 10 

ΚΥΖΙΚΟΥ 12 

ΝΕΣΤΟΡΟΣ 17 

ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 5 

ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ & ΘΑΛΗ 

ΚΥΠΡΟΥ 38 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΠΛΑΠΟΥΤΑ 7 

Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 185-187 

450 

550 

450 

550 

300 

350 

350 

650 

Δ. Ε.  ΑΓ. ΙΩΑΝ. ΡΕΝΤΗ Α’ ΚΑΠΗ ΡΕΝΤΗ 

Β’ ΚΑΠΗ  ΡΕΝΤΗ 

Γ’ ΚΑΠΗ ΡΕΝΤΗ 

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 32 

ΙΘΑΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Π.ΡΑΛΛΗ & ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 

ΚΤΙΡΙΟ 3 

400 

450 

150 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

1.  Οργάνωση και λειτουργία γραφείου Προνοιακών Επιδομάτων 

Το Γραφείο Προνοιακών Επιδομάτων, οργανώθηκε από το τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών της 

Δ/νσης Παιδείας-Βιβλιοθηκών & Κοινωνικών Υπηρεσιών και ανέλαβε την αρμοδιότητα, από 

1/8/2013, να «μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους 

παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους 

προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς) απροστάτευτους ανήλικους, 

υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα 

δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, 

καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων». 

Επιμελήθηκε  τη χορήγηση δεκατριών (13) προνοιακών επιδομάτων ανά δίμηνο, από τον Ιούλιο-

Αύγουστο του 2013. Ο αριθμός των δικαιούχων και το συνολικό ποσό δύναται να έχει μικρές  

τροποποιήσεις λόγω της ένταξης νέων δικαιούχων, της ένταξης των εν αναστολή δικαιούχων ή 

της διακοπής χορήγησης προνοιακού επιδόματος. 

 
Οι  πληρωμές των πέντε πρώτων διμήνων έχουν ως εξής: 

ΔΙΜΗΝΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟ 

Ιουλίου-Αυγούστου  2013 
2.473 

1.815.885,51 € 
 

Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2013 
2.501 

1.877.466,36 € 
 

Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013  
2.448 

1.809.528,10 € 
 

Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου  2014 
 

2.301 
1.755.549,41 € 

 

Μαρτίου-Απριλίου 2014 
2.263 

1.818.246,56 € 
 

Μαΐου – Ιουνίου 2014 2.292 1.766.939,17 € 

Ιουλίου-Αυγούστου  2014 2.233 1.722.011,49 € 

Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2014 1915 

Δεν συμπεριλαμβάνονται 
οι δικαιούχοι βαριάς 
νοητικής στέρησης και 
τυφλότητας 

1.334.701,78 € 

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι 
δικαιούχοι βαριάς νοητικής 
στέρησης και τυφλότητας 
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Παρατηρείται μια συνεχής μείωση των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων από το δίμηνο 

Ιουλίου - Αυγούστου 2013 έως και το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου  του 2014 με εξαίρεση το δίμηνο  

Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2013 και Μαρτίου –Απριλίου 2014.    

 
Ανάλυση των δικαιούχων ανά  κατηγορία επιδόματος  για τα 8  δίμηνα:   
 

 

Εκ των ανωτέρω στοιχείων, παρατηρείται μείωση των δικαιούχων σε δύο μόνο επιδόματα ενώ σε όλα 

τα υπόλοιπα  μικρή αύξηση. Σημειώνεται ότι τα επιδόματα απροστάτευτων τέκνων, ομογενών και 

στεγαστικής συνδρομής, τα αιτία των οποίων δεν προέρχονται από την φυσική ή πνευματική αδυναμία 

των αιτούντων, αυξάνονται από δίμηνο σε δίμηνο.  

 
 

 

Α/Α 
Κατηγορία 

Επιδομάτων 

Δίμηνο 
Ιουλ-Αυγ. 

2013 
Δικαιούχοι 

Δίμηνο 
Σεπ-Οκτ 

2013 
Δικαιούχοι 

Δίμηνο 
Νοε-Δεκ 

2013 
Δικαιούχοι 

Δίμηνο 
Ιαν-Φεβ 

2014 
Δικαιούχοι 

Δίμηνο 
Μαρ.-Απρ 

2014 
Δικαιούχοι 

Δίμηνο 
Μαίου-Ιουν 

2014 
Δικαιούχοι 

Δίμηνο 
Ιουλ-Αυγ. 

2014 
Δικαιούχοι 

Δίμηνο 
Σεπ-Οκτ 

2014 
Δικαιούχοι 

Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

1. Βαριά αναπηρία 1757 1772 1719 1581 1519 1527 1466 1460 -16,9% 

2. 
Αιματολογικά 

Νοσήματα 
133 136 135 135 140 143 142 144 + 8,2% 

3. 
Απροστάτευτα 

τέκνα 
17 17 17 15 23 22 23 26 +64,7% 

4. 
Βαριά νοητική 

στέρηση 
162 163 161 154 159 161 162 163 0,6% 

5. 
Εγκεφαλική 
Παράλυση 

2 4 4 4 4 5 5 4 +100% 

6. 
Κίνησης (παρλ/   

τετραπληγ. 
/ακρωτηρ ) 

78 80 80 79 80 84 85 86 +10,2% 

7. Ομογενών 28 28 33 35 39 42 46 48 + 71,4% 

8. 
Παραπληγία & 
τετραπληγία 

Ανασφαλίστων 
20 20 20 19 18 19 17 16 -20% 

9 
Παραπληγία & 
τετραπληγία 
Δημοσίου 

30 31 29 28 30 30 31 32 +6,6% 

10. 
Στεγαστική 
Συνδρομή 

44 43 44 46 46 50 50 47 +6,8% 

11. Τυφλότητα 150 153 154 153 153 156 155 155 +2% 

12. Χανσενικών 2 2 2 2 2 2 2 2 - 

13. Κωφάλαλα 50 52 50 50 50 51 49 50 - 

 Σύνολο 2473 2501 2448 2301 2263 2.292 2233 2233 -9,7% 
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2) Οργάνωση & Λειτουργία Ειδικής Επιτροπής Κοινωνικής Αρωγής 

Το τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας να «μεριμνά για την εφαρμογή 

προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά 

αδύνατων πολιτών», οργάνωσε και λειτουργεί  Ειδική  Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής, έργο 

της οποίας είναι η εξέταση των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ένταξη των 

ενδιαφερομένων στο Μητρώο Ανασφάλιστων και Οικονομικά Αδυνάτων του Δήμου, και η 

χορήγηση ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας. 

Παραθέτουμε στοιχεία του Α΄εξάμηνου του 2013 και του 2014 για την συγκριτική ανάλυση  της 

προσέλευσης των ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων κατοίκων της πόλης στην αντίστοιχη 

υπηρεσία του δήμου και την χορήγηση ή μη ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας.  

 

Στατιστικά στοιχεία χορήγησης 
Βιβλιαρίων Υγείας 

Α΄ Εξάμηνο 
2013 

Α΄ Εξάμηνο 
2014 

Ποσοστιαίες 
Μεταβολές 

Αιτήσεις 547 711 + 29,9% 

Απορρίψεις  42 (7,6%) 50 (7%) +19% 

Βιβλιάρια(Νέα) 237(32,5%) 269(36,1%) + 13,5% 

Βιβλιάρια(Ανανεώσεις) 490 (67,5%) 476(63,9) -2,8% 

Βιβλιάρια(Σύνολο) 727 745 +2,4% 

Πιστοποιητικά Κοινωνικής            
Προστασίας 

2 14 +85,7% 

   

 Από τα στοιχεία που  αναγράφονται στον πίνακα παρατηρείται: 

- Αύξηση όλων των τιμών του  Α΄εξάμηνου του 2014 συγκριτικά με το αντίστοιχο  εξάμηνο του 2013 

- Ελάχιστη μείωση καταγράφεται στις ανανεώσεις παλαιών βιβλιαρίων  

- Οι απορριπτικές αποφάσεις κατέχουν σταθερά το 7% περίπου των κατατεθειμένων αιτήσεων  

- Οι εκδόσεις νέων βιβλιαρίων κατέχουν περίπου το 35%  επί του συνόλου των εκδιδόμενων 

βιβλιαρίων, οι δε ανανεώσεις παλαιών περίπου το 65%  και τα δύο εξάμηνα 

- Μεγάλη αύξηση στην έκδοση πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας το Α΄ εξάμηνο του 2014. 
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3.  Λειτουργία Κοινωνικών Ιατρείων 
 
Το τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών υλοποιώντας αρμοδιότητες που αναφέρονται στον ΟΕΥ του 

Δήμου  και συγκεκριμένα:  

 

«Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε 

δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των δημοτών με την 

ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή υγείας και την προαγωγή της ψυχικής 

υγείας (με τη δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων 

υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων 

συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας & βίας κατά συνοικούντων 

προσώπων & κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών)» και «Μεριμνά για την 

εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών», οργάνωσε και λειτουργεί Κοινωνικά Ιατρεία και 

Κοινωνικό  Φαρμακείο που καλύπτουν την πρόληψη και πρωτοβάθμια περίθαλψη απόρων και 

ανασφάλιστων κατοίκων του Δήμου. 

Η λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων απεικονίζεται με αριθμούς στον παρακάτω πίνακα: 

 

Λειτουργία Κοινωνικών 
Ιατρείων 

2012 2013 Ποσοστιαίες 
μεταβολές 

Σύνολο Δικαιούχων 403 704 +74,6% 
 

Σύνολο Δικαιούχων 
Ιατρικής                                                                             
Εξέτασης και Φαρμάκων 
 

279 557 +99,6% 
 

Δικαιούχοι μόνο φαρμάκων 124 147 +18,5% 
 

Δικαιούχοι που έκαναν 
χρήση 
των υπηρεσιών 

 47 160      +240,4% 
 

Πραγματοποιημένες  
επισκέψεις 

70 378      +440% 
 

Εθελοντές Ιατροί   9  16  +77,7% 

Συμμετέχοντες στο Ιατρείο  
Καπνίσματος 

18  44 144,4% 

Συμμετέχουσες γυναίκες 
στην Κλινική Εξέταση 
Μαστού  

63 68   +7,9% 

Καμπάνιες -Δράσεις 
Παιδιατρικός-Οδοντιατρικός 
έλεγχος & Εμβολιασμός 
175 ανασφάλιστων παιδιών 
σε συνεργασία με τους 
«Γιατρούς του Κόσμου» 
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Παρατηρείται μία μεγάλη αύξηση όλων των μεγεθών της λειτουργίας των Δημοτικών Ιατρείων. 

Οι επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν κατανέμονται ως εξής: 

Ιατρικός Κλάδος 2012 2013 Ποσοστιαία μεταβολή 

Γενική Ιατρική 8 114 +1.325% 

Οδοντιατρική 12 110    +816% 

Παθολογία 15 41    +173% 

Ορθοπεδική 14 33      +135,7% 

Μικροβιολογία 3 26      +766,6% 

Δερματολογία 6 20      +233,3% 

Καρδιολογία 9 15        +66,6% 

Παιδιατρική 3 7      +133,3% 

Λοιπές Ειδικότητες - 12  

Σύνολο 70 378     +440% 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα οι ιατρικές ειδικότητες που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι 

της Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Οδοντιατρικής και Μικροβιολογίας.  

 

4. Λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου 

Η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου έχει ως εξής: 

Λειτουργία του 
Κοινωνικού Φαρμακείου 

2012 2013 Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Δωρητές    
(Άτομα, Σωματεία-
Σύλλογοι & Ιδρύματα, 
ΚΑΠΗ κ.λ.π. ) 

  46    324 + 604,3% 

Είδη φαρμάκων 520 1.152 +121,5% 

Δωρεές προς τρίτους 
(Σωματεία - Σύλλογοι & 
Ιδρύματα,  ΚΑΠΗ κ.λ.π) 

 18 Δωρεές σε 14 
Ιδρύματα με 420 
είδη φαρμάκων 

 

Παραδόσεις φαρμάκων 
σε δικαιούχους κατόπιν 
εντολής του θεράποντος 
γιατρού 

70 μηνιαίες 
παραδόσεις σε 47 

δικαιούχους 

192 μηνιαίες 
παραδόσεις 

φαρμάκων σε 45 
δικαιούχους 
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Παρατηρείται μεγάλη αύξηση των δωρητών και των ειδών των φαρμάκων, ως αποτέλεσμα  της 

ενημέρωσης και κινητοποίησης ατόμων και τοπικών φορέων (Σχολεία, ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθμοί 

κλπ).  

Η μεγάλη προσφορά φαρμάκων και η άριστη συνεργασία με φορείς που χρήζουν ενίσχυσης 

έδωσαν την δυνατότητα να διεξαχθούν αρκετές δωρεές. 

 

5. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής  Υποστήριξης ατόμου , οικογένειας και ομάδας 
 

Το τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τους φορείς & τις υπηρεσίες άσκησης 

κοινωνικής πολιτικής, διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την: 

-  εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα των πολιτών   

-  εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της  

   παραβατικότητας 

-  άσκηση κοινωνικής εργασίας με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες 

-  λειτουργία μονάδων συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης 

-  συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα 

-  υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών     

   προβλημάτων 

-  υλοποίηση δράσεων προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών  

-  παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζόμενων για τη σχετική μίσθωση ακινήτων  

-  ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας  

-   έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας 

-  δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους 

-  αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής 

-  έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων το τμήμα αναπτύσσει τις παρακάτω δράσεις: 

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Ατόμου , 
Οικογένειας & Ομάδας 

2012 2013 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Σύνολο αιτημάτων που 
αντιμετωπίστηκαν 

631 1.961 +210,7% 

Παλαιές περιπτώσεις  122 158 +29,5% 

Νέα περιστατικά 509 1.330 +161,2 

Προσωπικές Συνεντεύξεις 1.317 3.862 + 193,2% 

Επισκέψεις στο σπίτι 427 861 + 101,6% 
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Εκθέσεις κοινωνικής έρευνας 
κατόπιν εισαγγελικής εντολής  

108 263 + 143,5% 

Συνοδείες 34 23 -32,3% 

Τηλεφωνικές Επικοινωνίες για 
Συμβουλευτική -
Υποστηρικτική 

2.957 3.054 +3,2% 

Τηλεφωνική επικοινωνία για 
παροχή πληροφοριών 

1.971 2.802  

Συνεργασία με άλλες 
Υπηρεσίες  - Φορείς 

484 530 +9,5% 

Συνεργασία με την Σχολική 
Κοινότητα- ατομικά 
περιστατικά 

42 47 +11,9% 

Συνεργασία με την Σχολική 
Κοινότητα – Διαλέξεις σε 
μαθητές 

3 
7 & 5 (για το πρόγραμμα 

(Comenius region) 
+133,3% 

Συνεργασία με την Σχολική 
Κοινότητα – Διαλέξεις-
Συνεδρίες με ομάδες γονέων  

24 
24 & 3 (για το 

πρόγραμμα (Comenius 
region) 

 

Συνεργασία με την Σχολική 
Κοινότητα – Συναντήσεις με 
την διοίκηση  σχολείων ή 
συλλόγων γονέων για την 
ενίσχυση του δικτύου 
συνεργασίας. 

17 
& 9 (για το 
πρόγραμμα 

(Comenius regio) 

14 & 
8 (για το πρόγραμμα 

(Comenius region) 
 

Συμμετοχή του Δήμου μέσω 
της Κοινωνικής Υπηρεσίας σε 
Προγράμματα με άλλους 
φορείς  
 

1 Πρόγραμμα 
Comenius regio με το 

Γενικό Λύκειο Ρέντη 

2   Πρόγραμμα 
Comenius regio με το 

Γενικό Λύκειο Ρέντη 
-Πρόγραμμα  Σχέδιο 

δράσης «ΕΣΤΙΑ» 

+100% 

Διαλέξεις στην κοινότητα 3 3  

  

Παρατηρείται μεγάλη αύξηση όλων των δεικτών των προσφερομένων υπηρεσιών της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας. Σε πολλές περιπτώσεις με υπερδιπλασιασμό των αιτημάτων και δράσεων.  

-  Σημειώνεται  αύξηση των νέων περιστατικών που προσεγγίζουν την υπηρεσία κατά 161,2%. 

- Το 2013, αριθμός των προσωπικών συνεντεύξεων στην υπηρεσία, και των τηλεφωνικών 

επικοινωνιών, έχει διπλασιαστεί συγκριτικά με το 2012.  Γεγονός που δηλώνει την αύξηση  

σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων επιβίωσης, ταυτόχρονα  με την άρση των όποιων αναστολών 

είχαν οι αιτούντες για βοήθεια. 

 - Είναι σημαντικό να αναφερθούν μερικά στοιχεία που αφορούν ανήλικους. 

 α) Ο αριθμός των επισκέψεων κοινωνικών λειτουργών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου σε 

οικία για κοινωνική έρευνα που αναφέρεται σε συνθήκες διαβίωσης ανηλίκων κατόπιν 

εισαγγελικής εντολής ανήλθε στις 60 επισκέψεις σε σύνολο 108 ποσοστό 55,5% για το 2012, 

ενώ για το 2013  πραγματοποιήθηκαν 244  σε σύνολο 263 ποσοστό αύξησης 92,7% . 

 β) Οι παραπομπές και συνεργασία με εισαγγελία ανηλίκων ανήλθαν για μεν το 2012 στις 78 για 

δε το 2013 στις 119, ποσοστό αύξησης 52,5%.  
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γ) Προκλήσεις εισαγγελικής εντολής για φροντίδα ανηλίκου το 2012 πραγματοποιήθηκαν 9 ενώ 

το 2013 έγιναν 25, ποσοστό αύξησης 177,7%. 

δ) Συνεργασίες με ιατρικά και παιδαγωγικά κέντρα και κέντρα ψυχικής υγείας  

πραγματοποιήθηκαν 18 για το μεν 2012, για δε το 2013 πραγματοποιήθηκαν 35 ποσοστό 

αύξησης 94,4%. 

ε) Η συνεργασία με τα σχολεία  συνεχίζεται σε σταθερή βάση.     

Οι απόλυτοι αριθμοί, τα ποσοστά αλλά και η καθημερινή επαφή των κοινωνικών λειτουργών της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας του δήμου με τους αιτούντες συμβουλευτική ψυχολογική και υλική 

υποστήριξη, αναδεικνύουν τα οξυμμένα κοινωνικά προβλήματα της πόλης.  

Αναβαθμίζουν την Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου σε κεντρικό σημείο αναφοράς, και 

κατοχυρώνουν το ρόλο της ως  συνδετικού κρίκου των φορέων της πόλης στον συντονισμό και 

την ανάπτυξη κοινωνικών προγραμμάτων. 

 

6. Υπηρεσίες Ψυχολογικής - Συμβουλευτικής Υποστήριξης ατόμου, οικογένειας & 

ομάδας 

Παρεχόμενες υπηρεσίες συμβουλευτικής – ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομο, οικογένεια και  

ομάδα. Κύριο μέσο της ψυχοθεραπευτικής και συμβουλευτικής διαδικασίας είναι οι ατομικές 

ωριαίες συνεδρίες. Αξιοποιείται η τηλεφωνική επικοινωνία  με τα περιστατικά. Παραπέμπονται σε 

αρμόδιες υπηρεσίες περιστατικά που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας. 

Υπηρεσίες 
Ψυχολογικής – Συμβουλευτικής 
υποστήριξης ατόμου οικογένειας 

& ομάδας 

2012 2013 
Ποσοστιαία 
μεταβολή 

Σύνολο ατομικών περιστατικών  103 140 +35,9% 

Παλαιά  περιστατικά 20 55 +175% 

Νέα ατομικά περιστατικά 83 85 +2,4% 

Ώρες ατομικών συνεδριών 695 850 +22,3% 

Ώρες προετοιμασίας & εποπτείας  
των ατομικών περιστατικών 

576 650 +12,8% 

Περιπτώσεις τηλεφωνικής  
παρέμβασης - συμβουλευτικής 

120 150 +25% 

Περιπτώσεις παραπομπής σε 
αρμόδιο πλαίσιο (κυρίως 
ψυχιατρικά) 

35 65 +85,7% 
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Αιτήματα Πλαισίων (Σχολείων, 
Μ.Κ.Ο., ΚΑΠΗ, Δημοτικές 
Βιβλιοθήκες, Κέντρα Ψυχικής 
Υγείας κ.λ.π.) 

50 70 +40% 

Ώρες Προετοιμασίας & 
Διεξαγωγής των παρεμβάσεων  

175 205 +17,1% 

 

Παρατηρείται αύξηση όλων των μεγεθών στις υπηρεσίες ψυχολογικής-συμβουλευτικής 

υποστήριξης. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των παλαιών περιστατικών που συνεχίζουν να 

επικοινωνούν με την υπηρεσία μας, καταλαμβάνοντας το 39,2% του συνόλου των περιπτώσεων. 

Στοιχείο που μπορεί να εξηγηθεί ως ένδειξη αφενός μεν εμπιστοσύνης προς τους ψυχολόγους 

της υπηρεσίας, αφετέρου επιμήκυνσης του χρόνου αποθεραπείας των περιστατικών. Η αύξηση 

των τηλεφωνικών παρεμβάσεων, των παραπομπών σε πλαίσια και των  αιτημάτων από φορείς 

(Σχολεία, ΜΚΟ κλπ.) δηλώνει την γενικότερη ανάγκη για ψυχολογική – συμβουλευτική 

υποστήριξη που έχει ανάγκη η κοινωνία, αλλά και την ανάδειξη της  υπηρεσίας του δήμου σε 

σημείο πρώτης αναφοράς του  ενδιαφερόμενου. 

 

Κατηγορίες Αιτημάτων για 
Συμβουλευτική –Ψυχοθεραπεία 

Ατόμου,  οικογένειας 

2012 
Νέα 

Αιτήματα 

2013 
Νέα 

Αιτήματα 

Ποσοστιαία 
μεταβολή 

1. Ψυχιατρικά (εμμονές, φοβίες, 
κρίσεις πανικού, αγχώδης 
διαταραχή, διπολική διαταραχή, 
σχιζοφρένεια κ.λ.π.) 

15 20 +33,3% 

2. Κατάθλιψη-συναισθηματική 
σύγχυση 

14 10  

3. Διατροφικές διαταραχές 3 2  

4. Ψυχοπαθολογία παιδιών (αλαλία,  
ψυχαναγκαστική συμπεριφορά, 
μικροβιοφοβία, νοητική 
υστέρηση) 

5 3  

5. Κακοποιήσεις παιδιών 3 3  

6. Παραπομπές από σχολεία γονιών 
για προβλήματα συμπεριφοράς 
παιδιών 

16 20 +25% 

7. Προβλήματα εφήβων 7 5  

8. Ενημέρωση γονιών για την 
εξέλιξη της πορείας των παιδιών 
τους 

5 5  

9. Διαχείριση πένθους 3 2  

10. Θέματα προσωπικής ανάπτυξης 21 10  

11. Συμβουλευτική ζεύγους 5 5  

12. Ψυχολογική υποστήριξη σε 
άτομα με χρόνιες παθήσεις 
(Σκλήρυνση κατά πλάκας, 
διαβήτης, κακοήθεια κλπ.) 

3 2  
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13. Σεξουαλική κακοποίηση 
γυναικών 

3 2  

 

 

Το 2013 παρατηρείται αύξηση στα ψυχιατρικά περιστατικά σε ποσοστό 33,3% συγκριτικά με τα 

νέα αιτήματα του 2012. Το ίδιο ισχύει για  τις παραπομπές από τα σχολεία για προβλήματα 

συμπεριφοράς παιδιών. Παρατηρούμε επίσης ότι από τις 13 κατηγορίες αιτημάτων οι 5 

κατηγορίες αφορούν αμιγώς παιδιά χωρίς βέβαια να αποκλείεται η ύπαρξη παιδιών  στις άλλες 

κατηγορίες. Από το πλήθος και το είδος των αιτημάτων παρατηρείται μια σταθερή αναφορά των 

κατοίκων προς τους ψυχολόγους της Κοινωνικής Υπηρεσίας.  

 

7.  Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας  

Το πρόγραμμα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας απευθύνεται σε άνεργους κατοίκους του Δήμου. 

Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των άνεργων τόσο σε ψυχολογικό- 

συναισθηματικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο κατά τη διαδικασία της αναζήτησης εργασίας.  

 

Παροχή υπηρεσιών προώθησης 
στην απασχόληση 

2012 2013 
Ποσοστιαία 
μεταβολή 

Νέοι συμβουλευόμενοι 119 άτομα 154 άτομα + 29,4% 

Παλιοί συμβουλευόμενοι   89 άτομα 114 άτομα +28% 

Σύνολο συμβουλευόμενων 208 άτομα 268 άτομα +28,8% 

Ωριαίες συνεδρίες 486 συνεδρίες 653 συνεδρίες +34,3% 

Εποπτεία συμβουλευόμενων 
486 ώρες 

653 ώρες 
 

+34,3% 

Α. Δράση: Πληροφόρηση για    
εργασιακά και εκπαιδευτικά θέματα 

2012 2013  

Ενημερώσεις για ανακοινώσεις  
προκηρύξεις και προγράμματα  

41 σε 208 άτομα 90 σε 268 άτομα  

Ενημερώσεις μέσω τηλεφώνου  41 σε 144 άτομα 12 σε 137 άτομα  

Ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου  

34 σε 64 άτομα 90 σε 131 άτομα  

Αναζήτηση ανακοινώσεων & 
προγραμμάτων μέσω διαδικτύου 

186 ώρες 198 ώρες +6,45% 

Β. Δράση: Επιμόρφωση 
συμβουλευόμενων στο Διαδίκτυο 

   

Συμβουλευόμενοι διαδικτύου  39  

Ωριαίες συνεδρίες συμβουλευτικής  281 συνεδρίες  

Εποπτεία συμβουλευόμενων  281 ώρες  

Γ. Δράση: Παροχή υποστήριξης για 
την συμπλήρωση αιτήσεων  

   

Υποστήριξη για τη συμπλήρωση 
αιτήσεων σε καταγεγραμμένα στην 
υπηρεσία άτομα 

208 συνεδρίες 303 συνεδρίες +45,6% 

Δ. Δράση Επεξεργασία εντύπων –
εργαλείων συμβουλευτικής  

5 έντυπα 5 έντυπα  
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Παρατηρείται αύξηση όλων των δεικτών του ανωτέρω προγράμματος το 2013 συγκριτικά με 

το 2012, αναλυτικά: 

- αύξηση των νέων ανέργων που προσέρχονται στην υπηρεσία για πληροφορίες σχετικά με 

την απασχόληση σε ποσοστό περίπου 30% συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά  και 

αποτελούν το 57,4% του συνολικού αριθμού των συμβουλευόμενων ανέργων  

- Παραμονή στο πρόγραμμα περισσότερων μακροχρόνια ανέργων το 2013 σε σχέση με το 

2012, κατά 28% 

- Αύξηση των ενημερώσεων για προκηρύξεις και προγράμματα απασχόλησης μέσω 

τηλεφώνου, δια ζώσης και κυρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 -   Η συμμετοχή στη δράση «Επιμόρφωση συμβουλευόμενων στο Διαδίκτυο» συνεχώς  

     αυξάνεται   

-    Η ανάγκη των άνεργων για ψυχολογική – συμβουλευτική υποστήριξη μεγαλώνει 

-    Ο βαθμός ικανοποίησης των αιτημάτων των άνεργων συμβουλευόμενων από το  

      επιστημονικό προσωπικό της υπηρεσίας είναι αρκετά καλός. 

 

8.   Κέντρο Εξυπηρέτησης ΑμΕΑ 

 Πολλές υπηρεσίες του Δήμου πραγματοποιούν δράσεις που απευθύνονται στα ΑμΕΑ. Μερικές εκ 

των οποίων αναφέρονται παρακάτω: 

-  Πραγματοποιούνται μετακινήσεις κατοίκων της πόλης με κινητικά προβλήματα με ειδικά 

διαμορφωμένο μικρό λεωφορείο κατόπιν αίτησης τους με φροντίδα του τμήματος Κοινωνικών 

Υπηρεσιών  

Μετακινήσεις 
Α.μ.Ε.Α. 

2012 2013 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Αριθμός 
Δρομολογίων  

1.500 2.068 +37,8% 

Δρομολόγια με 
χρήση ράμπας 

500 1.628 +225,6% 

Περιστατικά που 
μετακινούνται 
καθημερινά 

6 10 +66,6% 

Περιστατικά που 
μετακινούνται 2-3 
φορές την εβδομάδα 

15 15  

Περιστατικά που 
μετακινούνται 1-2 
φορές τον μήνα 

11 12  

Μόνιμα περιστατικά 40 40  
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Παρατηρείται μεγάλη αύξηση των ετήσιων δρομολογίων σε ποσοστό 37,8%. Ειδικά τα 

δρομολόγια με χρήση ράμπας για αναπηρικό αμαξίδιο καταλαμβάνουν το 78,7% του συνόλου 

των δρομολογίων. 

- Χορηγούνται 10 προνοιακά επιδόματα, σε 2.155 περίπου ΑμΕΑ 

- Οργανώνονται  προγράμματα αθλητισμού για ΑμΕΑ από την Δ/νση Αθλητισμού 

 

Αθλητική Περίοδος 
Ειδικό Πρόγραμμα ΑμΕΑ 
(Κολύμβηση) (άτομα) 

Πρόγραμμα 
αποκατάστασης 
ΑμΕΑ (άτομα) 

2012-2013 32 10 

2013-2014 32 10 

- Δίνονται κάρτες απεριορίστων διαδρομών για ΑμΕΑ από τα ΚΕΠ του Δήμου 

 2012 2013 

Κάρτες απεριορίστων 
διαδρομών για ΑμΕΑ 

1.470 1.263 

- Εκχωρούνται νέες  και ανανεώνονται παλιές αναπηρικές θέσεις στάθμευσης από την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής ως εξής: 

 

 

 

 

9.  Το Κέντρο Διανομής Τροφίμων & Ρουχισμού, το οποίο ασχολείται με την συλλογή και 

διανομή τροφίμων, ειδών ένδυσης, υπόδησης και κλινοσκεπασμάτων σε άπορες οικογένειες της 

πόλης, οι οποίες έχουν καταγραφεί  από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου  και έχουν λάβει 

σχετική κάρτα.  

 

Παροχή Βοήθειας σε 
είδος σε ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες  

2012 2013 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Ενέργειες Διανομής 
τροφίμων 

1.400 4.753 +239,5% 

Οικογένειες - Άτομα 386 – 1.200 άτομα 1.014 – 2.693 άτομα +162,6%  -  +124,4% 

 

Παρατηρείται μεγάλη αύξηση των οικογενειών και των ατόμων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 

διανομής τροφίμων εκ παραλλήλου με τις ενέργειες που οργανώθηκαν από την Κοινωνική 

Υπηρεσία για το ίδιο θέμα.  

 

 

 2012 2013 1/1/2014- 16/7/2014 

Αναπηρικές Θέσεις 
Στάθμευσης  

82 57 45 
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Διάθεση ρουχισμού 2012 2013 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Πλήθος ωφελούμενων 
οικογενειών 

40 76 +90% 

 

Οι οικογένειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Διανομή Ρουχισμού» το 2013 αυξήθηκαν σε 

ποσοστό 90% συγκριτικά με το 2012. 

 

10.  Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» 
 

Το πρόγραμμα  "Βοήθεια στο Σπίτι" μέσω της Πράξης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής μέσω παροχής κατ΄οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των 

οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που 

ωφελούνται από ενεργητικές  πολιτικές απασχόλησης", παρέχει προς ηλικιωμένους άνω των 65 

ετών με σοβαρά προβλήματα υγείας και άτομα με ειδικές ανάγκες τις εξής  υπηρεσίες: 

α) υποστηρικτική κοινωνική εργασία οικογένειας και ψυχοκοινωνική στήριξη 

β) κατ' οίκον νοσηλευτικές υπηρεσίες - ραντεβού και μεταφορά σε νοσηλευτικά ιδρύματα  

γ) οικογενειακή βοήθεια. 

  Στοιχεία των προγραμμάτων για τα έτη 2012 και 2013 
Πρόγραμμα ΒΣΣ 
Νίκαιας 

2012 2013 
Ποσοστιαίες 
μεταβολές 

Νέες εντάξεις 13 17 +30,7% 

Σύνολο ενεργών 
περιστατικών  

90 81 -10% 

Αριθμός Επισκέψεων 
Οικιακών Βοηθών & 
Νοσηλευτών  

3.348 4.944 +47,6% 

Αριθμός Επισκέψεων 
Κοινωνικού 
Επιστήμονα 

15 ανά εβδομάδα 17 ανά εβδομάδα +13,3% 

Σίτιση σε 
περιστατικά του ΒΣΣ 
Νίκαιας 

20 ημερησίως 18 ημερησίως -10% 

 

Πρόγραμμα ΒΣΣ    
Αγ. Ι.  Ρέντη 

2012 2013 
Ποσοστιαίες 
μεταβολές 

Νέες εντάξεις 11 12 +9% 

Σύνολο ενεργών 
περιστατικών  

84 78 -7,1% 

Αριθμός Επισκέψεων 
Οικιακών Βοηθών & 
Νοσηλευτών  

3.252 4.608 +41,6% 

Αριθμός Επισκέψεων 
Κοινωνικού 
Λειτουργού 

15 ανά εβδομάδα 16 ανά εβδομάδα +6,6% 

Σίτιση σε 
περιστατικά του ΒΣΣ  

20 ημερησίως 17 ημερησίως -15% 
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Παρατηρούνται οι εξής μεταβολές και στα δύο προγράμματα για τα έτη 2012, 2013: 

Αύξηση: α) του αριθμού των νέων περιστατικών που εντάσσονται στο πρόγραμμα και β) του 

αριθμού των επισκέψεων κατ΄ οίκον κοινωνικού λειτουργού , νοσηλευτών, οικιακών βοηθών. 

Μείωση: α) του  συνολικού αριθμού των περιστατικών και β) του αριθμού των περιστατικών που 

σιτίζονται. 

Οι μεταβολές αυτές οφείλονται στην α) αύξηση των ατόμων που ζητούν υποστήριξη από το 

πρόγραμμα  λόγω οικονομικής ένδειας, προσωπικής και σωματικής ανικανότητας ή ανυπαρξίας 

υποστηρικτικού οικογενειακού περιβάλλοντος β) την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων 

ένταξης. 

 

 

11.   Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική 

ιστορία και τον ελληνικό  πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ» 

Το τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του να: «σχεδιάζει, εισηγείται & 

μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετέχει σε προγράμματα & δράσεις για την 

ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική 

οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας», συνεργάστηκε με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και 

διοργάνωσε, το 2014,  ένα τμήμα  επιπέδου Α1 για την «Εκπαίδευση των μεταναστών στην 

ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό - ΟΔΥΣΣΕΑΣ» .  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα  απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών 

ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην 

Ελλάδα. Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα επίπεδα: Α1 (διάρκειας 125 ωρών ), Α2 

(διάρκειας 175 ωρών), Β1 (διάρκειας 185 ωρών) και Β1 με έμφαση στην κατανόηση και 

παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκειας 195 ωρών). 

Τα  μαθήματα διεξάγονται στο Κέντρο Πολιτισμού Αγ.Ι.Ρέντη και λειτουργούν δύο τμήματα: 

 Στο Α1 επίπεδο παρακολουθούν 20 άτομα  

 Στο Α2 επίπεδο  παρακολουθούν 15 άτομα  
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (Προγράμματα / Δράσεις/Ενέργειες) 

1. Εθελοντική  αιμοδοσία 
 
Η Αιμοδοσία του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη σε συνεργασία με το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο 

Νίκαιας διακινεί αίμα το οποίο συγκεντρώνεται από τις αιμοληψίες που διενεργούνται σε ειδικά 

διαμορφωμένους και απολυμασμένους χώρους του Δήμου μας.  Ειδικότερα, το αίμα που 

συλλέγεται, προέρχεται από εθελοντές μη αμειβόμενους αιμοδότες οι οποίοι προσφέρουν αίμα 

ατομικά ή ομαδικά (αλτρουιστές εθελοντές αιμοδότες και εθελοντές αιμοδότες, οι οποίοι είναι 

μέλη συλλόγων ή σωματείων). Παγκοσμίως αλλά και στον Δήμο μας το κυριότερο πρόβλημα των 

υπηρεσιών αιμοδοσίας είναι η έλλειψη ή η ανεπάρκεια μονάδων αίματος. Παρ’ όλες τις 

προσπάθειες, διάδοσης πληροφοριών και ενημέρωσης των πολιτών οι οποίες υποστηρίζονται από 

τον Δήμο, η συχνότητα δωρεάς αίματος είναι περιορισμένη σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 

Στον Δήμος μας πραγματοποιούνται τρεις εθελοντικές αιμοδοσίες ανά έτος.  Δύο στη Δημοτική 

Ενότητα του Ρέντη και μία στη Δημοτική Ενότητα της Νίκαιας. Ο αριθμός των εθελοντών 

αιμοδοτών είναι κατά προσέγγιση 500 άτομα το χρόνο.  Από αυτούς μαζεύονται ετησίως 400 με 

450 μονάδες καθώς πολλοί αν και έχουν τη διάθεση να προσφέρουν δεν είναι σε θέση να 

αιμοδοτήσουν. Προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις διαρκείς ανάγκες για αίμα 

θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνεχής διαθεσιμότητα τακτικών εθελοντών αιμοδοτών καθώς και η 

στρατολόγηση νέων. Τα παραπάνω καταδεικνύουν την αναγκαιότητα για την άμεση οργάνωση 

των υπηρεσιών αιμοδοσίας.  Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος θα πρέπει κατ’ αρχάς να γίνει 

αντιληπτό ότι ο τομέας της αιμοδοσίας της πόλης μας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αμιγές 

ιατρικό ή υγειονομικό θέμα αλλά να προσδιορίζονται όλο και περισσότερο οι κοινωνικές 

διαστάσεις του. 
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1.4.1.2.  Υποδομές Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης 

Υποδομές Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης 

Πλήθος Σύνολο 
Δ.Ε. 

Νίκαιας 
Δ.Ε.  

Αγ. Ι. Ρέντη 

Νηπιαγωγεία 32 25 7 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 30 24 6 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 23 18 5 

Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 0 0 0 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 0 0 0 

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 1 1 0 

 

Δεν υπάρχει στο Δήμο μας Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Σχολές Γονέων, Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας.  

Σας παρουσιάζουμε στοιχεία από τη Δ/νση Παιδείας τα οποία συγκεντρώνει αρχειοθετεί και 

επεξεργάζεται για τον μαθητικό πληθυσμό του Δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη στην κατεύθυνση της 

αξιοποίησής τους για την χάραξη της πολιτικής του Δήμου σε θέματα εκπαίδευσης. 

 

Α’ ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Δ. Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ Δ. Ε. ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ   
1ο Γρεβενών & Καισαρείας  Αγ. Ι. Ρέντη 
2ο Ιωνίας & Αμυραδάκη Σόλωνος & Ελευθερίας 

3ο Πλατεία Αγ. Γεωργίου  Αγίας Άννης 89 

4ο Βιθυνίας & Ιωνίας  Νάξου & Δημητράτος 

5ο Μουσών & Λυκούργου Π. Νικολαΐδη 21 

6ο Αχιλλέως 13 & Ποσειδώνος Ι. Ράλλη 9 

7ο Προποντίδος 1 Ι. Ράλλη 9 

8ο Υψηλάντου 3  

9ο Γρ. Λαμπράκη & Επονιτών 2Α  

10ο Σηστού & Παρασκευοπούλου  

11ο Τέρμα Παντειχίου  

12ο Αγγ. Σικελιανού & Νικ. Βρεττάκου 19  

13ο Φλέμινγκ & Πραξιτέλους  
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14ο Κιλικίας & Ηλιουπόλεως  

15ο Ακροπόλεως & Παντειχίου  

16ο Προποντίδος 1  

17ο 1) Π. Ράλλη & Νικηταρά 
2) Ηφαίστου 46 

 

18ο Αχιλλέως 13 & Ποσειδώνος  

19ο Αχιλλέως 13 & Ποσειδώνος  

20ο Προποντίδος 1  

21ο Αγγ. Σικελιανού & Νικ. Βρεττάκου 19  

22ο Πλατεία Αγ. Γεωργίου  
 

23ο Σηστού & Παρασκευοπούλου 
 

24ο Καραϊσκάκη 66 & Θηβών 
 

25ο Π. Ράλλη & Κύπρου  
 

 
Ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν τα τέσσερα τελευταία σχολικά έτη στα Νηπιαγωγεία του 

Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη παρουσιάζει αυξομείωση και απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα και 

αντίστοιχο γράφημα: 

                                                                      Πίνακας 

 

Σχολικά Έτη 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Μαθητές 
Νηπιαγωγείων 

1.239 1.213 1.260 1.162 

                                                                  
Γράφημα 

Μαθητές Νηπιαγωγείων

1239

1213

1260

1162

1100

1120

1140

1160

1180

1200

1220

1240

1260

1280

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

                      Σχολικά   Έτη

Μαθητές Νηπιαγωγείων
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Α’ ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. 
Ι. ΡΕΝΤΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ   
1ο Γρεβενών & Καισαρείας  Κύπρου 9 

2ο Π. Ράλλη & Κύπρου  Σόλωνος & Ελευθερίας  

3ο 
 

Πλατεία Αγ. Γεωργίου  
Διστόμου 14  

(Αναστολή λειτουργίας) 

4ο Βιθυνίας & Ιωνίας  Νάξου & Δημητράτος 

5ο Ιωνίας & Αμυραδάκη Π. Νικολαΐδη 

6ο Γρεβενών & Ραιδεστού Ι. Ράλλη 9, Τ.Κ. 18233 

7ο Θεσσαλίας & 28ης Οκτωβρίου       

8ο Αρμ. Προσκόπων 11  
9ο Προποντίδος 1   

10ο Σηστού 35  
11ο Π. Ράλλη & Νικηταρά   
12ο 

Π. Ράλλη 184 
  

13ο Σοφοκλέους 41  
14ο Κιλικίας & Ηλιουπόλεως  
15ο Ακροπόλεως & Παντειχίου  
17ο Π. Ράλλη 184  
18ο Σοφοκλέους 41  
19ο Προποντίδος 1  
20ο Τέρμα Βουλγαροκτόνου  
22ο Σηστού 35  
23ο Τέρμα Παντειχίου  
25ο Τέρμα Βουλγαροκτόνου  
26ο Λαμπράκη & Μαραθωνομάχων  
27ο Καραϊσκάκη 66 & Θηβών  
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Ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν τα τέσσερα τελευταία σχολικά έτη στα Δημοτικά Σχολεία 

του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη παρουσιάζει σχετική σταθερότητα και απεικονίζεται στον 

παρακάτω πίνακα και αντίστοιχο γράφημα: 

 

                                                                           Πίνακας  

 

 

 

 

 
                                                                     

Γράφημα 

Μαθητές Δημοτικών

5429
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                      Σχολικά   Έτη

Μαθητές Δημοτικών

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχολικά Έτη 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Μαθητές 
Δημοτικών 

5.429 5.424 5.417 5.407 
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Β’ ΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. 
Ι. ΡΕΝΤΗ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ   
1ο Κύπρου & Σαμψούντος Ν. Μανδηλαρά 14 

2ο Αμ. Κυριών & Αμυραδάκη Ν. Μανδηλαρά 14 

3ο Μυλασσών & Αρμ. Προσκόπων Κουμουνδούρου & Χατζηανέστη 

4ο Ακροπόλεως 49  

5ο Πραξιτέλους 91  
6ο Παπαφλέσσα & Μαντούβαλου  
7ο Παντειχίου & Ρω  
9ο Αγγ. Σικελιανού 24  

10ο Αρτέμιδος 25  
11ο Π. Ράλλη 182  

ΕΣΠΕΡΙΝΟ Κύπρου & Σαμψούντος   
 

Ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν τα τέσσερα τελευταία σχολικά έτη στα Γυμνάσια του 

Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη παρουσιάζει μείωση  και απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα και 

αντίστοιχο γράφημα: 

                                                  Πίνακας 

 
Σχολικά Έτη 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Μαθητές 

Γυμνασίων 
3.200 3.089 2.907 2.845 

 
                                                       Γράφημα 
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ΔΗΜΟΣ  ΝΙΚΑΙΑΣ –  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   2015-2019 

Ενότητα 1 : Στρατηγικός σχεδιασμός 

 
- 95 - 

 

 

ΛΥΚΕΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 

1ο Κύπρου & Σαμψούντος  Αγίου Ι. Ρέντη 

2ο  Κασταμονής 48 & Π. Ράλλη  
3ο Ακροπόλεως 51  
4ο Μπελογιάννη & Ολυμπίας  
5ο 

Αγγ. Σικελιανού & Βεργίνας, Τ.Κ. 
18452  

ΕΣΠΕΡΙΝΟ Κύπρου & Σαμψούντος   
ΕΠΑΛ   

1ο Κιλικίας & Βερροίας Ν. Μανδηλαρά 14 

ΣΕΚ   
4ο Κιλικίας & Βερροίας  

 

Ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν τα τρία τελευταία σχολικά έτη στα Λύκεια του Δήμου 

Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη παρουσιάζει μείωση  και απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα και αντίστοιχο 

γράφημα: 

                                                  Πίνακας 

 
Σχολικά Έτη 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Μαθητές Λυκείων 2.523 2.497 2.382 2.372 

 
                                                    
                                                 Γράφημα 
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Συνολική αποτίμηση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
 

Ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν τα τέσσερα τελευταία σχολικά έτη στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη παρουσιάζει οριακή σταθερότητα και  απεικονίζεται 

στον παρακάτω πίνακα και αντίστοιχο γράφημα: 

                                                                           Πίνακας 

 
                                               Γράφημα 
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Συνολική αποτίμηση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν τα τέσσερα τελευταία σχολικά έτη στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη παρουσιάζει μείωση και  απεικονίζεται στον 

παρακάτω πίνακα και αντίστοιχο γράφημα: 

                                                                   Πίνακας 
 

 

 

 

 

 

 

 
Σχολικά Έτη 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Μαθητές 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

6.668 6.637 6.677 6.569 

 

 
Σχολικά Έτη 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Μαθητές 
Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
5.723 5.586 5.289 5.217 
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                                                  Γράφημα 
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Γράφημα 
 

 Σύμφωνα με τα :  

 Καταγραφή των σχολικών μονάδων και του μαθητικού πληθυσμού Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας 

ανά πολεοδομική ενότητα – γειτονιά και ανά σχολικό έτος και η συσχέτισή τους με τον 

πληθυσμό της αντίστοιχης γειτονιάς. 

 Η χωροθέτηση των πολεοδομικών ενοτήτων-γειτονιών είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα Γενικά 

Πολεοδομικά Σχέδια των Δημοτικών Ενοτήτων Νίκαιας και Αγ. Ι. Ρέντη, τα δε στατιστικά 

πληθυσμιακά στοιχεία είναι από την απογραφή του 2011 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η 

επεξεργασία έγινε από το τμήμα Τοπογραφικού & Διαχείρισης Γεωχωρικής Πληροφορίας. 

 Τα στοιχεία του μαθητικού πληθυσμού ανά σχολείο, βαθμίδα εκπαίδευσης και σχολικό έτος 

προέρχονται από τα επίσημα στοιχεία των Δ/νσεων Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης 

Πειραιά. 

Παρατηρείται: 

Α) ύπαρξη σχολικών μονάδων που καλύπτουν όλη την κλίμακα της Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας 

Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) στις γειτονιές 1,7,8,12 της Δημοτικής 

Ενότητας Νίκαιας και στη γειτονιά 2 της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Ι. Ρέντη με αποτέλεσμα τη 

μεγαλύτερη συγκέντρωση μαθητικού πληθυσμού και σχολικών κτιρίων σε αυτές.  

Β) σταθερότητα του μαθητικού πληθυσμού στις γειτονιές 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 14 της Δημοτικής 

Ενότητας Νίκαιας και στις τρεις γειτονιές του Αγ. Ι. Ρέντη. 

Γ) Μείωση του μαθητικού πληθυσμού στις γειτονιές 7, 8 ,13, 15, 16 και 17 της Δημοτικής 

Ενότητας Νίκαιας. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση των μαθητών του 7ου Γυμνασίου, 1ου 
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Γυμνασίου, 1ου Λυκείου ,Εσπερινού Γυμνασίου, Εσπερινού Λυκείου, 4ου Γυμνασίου, 3ου Λυκείου, 

1ου & 4ου Δημοτικού, 4ου ΓΕΛ., 6ου Γυμνασίου και 11ου Γυμνασίου αντίστοιχα. 

Δ) Μικρή αύξηση του μαθητικού πληθυσμού στην 5η και 11η γειτονιά της Δημοτικής Ενότητας 

Νίκαιας λόγω της αύξησης των μαθητών στο 26ο Δημοτικό, 10ο Γυμνάσιο και 6ο Δημοτικό 

αντίστοιχα.  

Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση π.χ. των ορίων από τα οποία 

εγγράφουν τα σχολεία μαθητές στη δύναμή τους. 

 

Κέντρα Εκπαίδευσης  Ενηλίκων 

« Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη»  

 

Η λειτουργία του «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» εστιάζει στην 

Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Μάθηση ανθρώπων κάθε ηλικίας, στοχεύοντας στη δημιουργία 

θετικής στάσης προς τη μάθηση, την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, 

την ανάπτυξη της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς 

εξελισσόμενου κοινωνικό - οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών, στη δημιουργική 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και τέλος στη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική 

διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική 

εκπαίδευση. 

Το  «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» ξεκίνησε τη λειτουργία του τον 

Απρίλιο του 2013 στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διετούς  

διάρκειας, με ημερομηνία λήξης 31/1/2015. Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους 2013-2014 

το Κέντρο δέχτηκε 803 αιτήσεις, οργάνωσε 48 τμήματα επιμόρφωση, τα οποία διεξήχθησαν σε 

πέντε (5) δημοτικά σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας και σε ένα(1) του Αγ.Ι.Ρέντη.  

Αναλυτικά τα επιμορφωτικά τμήματα έχουν ως εξής: 

 

Αριθμός 
θεματικών 

ενοτήτων που 
ενεργοποιήθηκαν 

Τίτλος Τμήματος 
Αριθμός 

Τμημάτων 

1. Αγγλικά 11 
2. Γαλλικά 4 
3. Ισπανικά 2 
4. Ιταλικά 1 
5. Γερμανικά 2 
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6. Ρώσικα 1 
7. Επεξεργασία Κειμένου-Διαδίκτυο 12 
8. Υπολογιστικά φύλλα-Παρουσιάσεις 7 
9. Δημιουργία Ιστοσελίδας 2 

10. 
Βάσεις Δεδομένων-Εξειδικευμένα 
θέματα 

1 

11. Ηλεκτρονική εφημερίδα 1 

12. 
Ηλεκτρονικά Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης 

2 

13. 
Διαδικτυακά εργαλεία & υπηρεσίες 
στην καθημερινή ζωή 

1 

14. Περιβάλλον και καθημερινή ζωή 1 
Σύνολο  48 

 

Από 7 θεματικές ενότητες με 70 προγράμματα,  οργανώθηκαν τμήματα σε  3 θεματικές ενότητες 

(Ποιότητα Ζωής-Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες, Γλώσσα και Επικοινωνία) με 14 προγράμματα. 

Τα τμήματα της εκμάθησης Η/Υ  έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση και ακολουθούν τα τμήματα 

εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας. 

 

1.4.1.3.   Ειδικές Πληθυσμιακές Ομάδες  

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Άστεγοι Οι άστεγοι στο Δήμο μας κάθε χρόνο ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 10 περιστατικά και κατά 
πλειοψηφία είναι άστεγοι (με ή χωρίς οικογενειακό περιβάλλον) με χρόνια και μεταδοτικά 
νοσήματα, προβλήματα αλκοολισμού και ψυχικής διαταραχής. Η κοινωνική υπηρεσία λόγω της 
μη λειτουργίας ξενώνων σε τοπικό επίπεδο, παραπέμπει τους αιτούντες στέγη, σε κοινωνικούς 
ξενώνες, σε ξενώνες ΜΚΟ, σε ξενώνες της εκκλησίας ή άλλων Δήμων. 
Για τους αστέγους που πάσχουν από χρόνια και μεταδοτικά νοσήματα, προβλήματα 
αλκοολισμού και ψυχικής διαταραχής δυστυχώς δεν υπάρχει επαρκής κρατική δομή φιλοξενίας 
τους και για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να αναδειχθεί το πρόβλημα αυτό πανελλαδικά.  

ΡΟΜΑ  

Μετανάστες Από στατιστικά στοιχεία που έχει ο Δήμος μας για το έτος 2010 ο αριθμός των μεταναστών 
είναι 4.294 άτομα. Για το έτος 2011 από τα στοιχεία της απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο αριθμός 
των μεταναστών είναι 10.065 άτομα. Συγκεκριμένα 7.289 στη Δ.Ε. Νίκαιας και 2.776 στη Δ.Ε. 
Αγ. Ι. Ρέντη. 
Οι μετανάστες για το 2011  ενδεικτικά προέρχονται από τις εξής χώρες: 1)Αλβανία, 2) 
Πακιστάν, 3) Αρμενία, 4) Αίγυπτος, 5) Ουκρανία, 6) Ρωσία, 7) Μολδαβία, 8) Γεωργία. Αναλυτικά 
στοιχεία υπάρχουν στις σελίδες 37-38  του παρόντος. 
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1.4.1.4.   Πολιτιστικές Υποδομές & Δραστηριότητες 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Σύνολο Δ. Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ Δ. Ε. ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 

Μουσεία 

4 

1. Μάντρα Μπλόκου Κοκκινιάς, με το 
αντίστοιχο  μουσείο, επί των οδών Κιλικίας 
και Ηλιουπόλεως.  Ο ιερός χώρος του 
μαρτυρίου που ποτίστηκε με το αίμα 
δεκάδων αγωνιστών κατά το 1944, παλιό 
ταπητουργείο, μετά από πολυετείς αγώνες 
του Κοκκινιώτικου λαού απαλλοτριώθηκε  και 
πέρασε στην κυριότητα του Δήμου το 1982, 
τα δε εγκαίνια έγιναν στις 18 Αυγούστου 
1986. Ο ιστορικός αυτός χώρος είναι 
επισκέψιμος και εκεί πραγματοποιούνται 
πολλές εκδηλώσεις.          
2. Παλιό Χαμάμ στον αύλειο χώρο του 3ου 
Γυμνασίου Νίκαιας, επί των οδών Μυλασσών 
και Αρμενίων Προσκόπων, λειτουργεί σαν 
αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου και 
άλλων φορέων. 

3. Μουσείο Εθνικής Αντίστασης,(εντός 
της  Μάντρας του Μπλόκου), επί των οδών 
Κιλικίας και   Ηλιουπόλεως, που 
δημιουργήθηκε από τον Δήμο Νίκαιας  με την 
αμέριστη συμπαράσταση του παραρτήματος 

ΠΕΑΕΑ Κοκκινιάς και του Σωματείου 
Θυμάτων Γερμανικής Κατοχής <<ο 
Φοίνιξ>>, περιέχει φωτογραφίες πεσόντων 
και αντικείμενα του αντιστασιακού αγώνα, 
αποτελεί δε το πρώτο Μουσείο Εθνικής 
Αντίστασης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το 
Μουσείο είναι επισκέψιμο κατόπιν 
συνεννόησης με το γραφείο δημοσίων 
σχέσεων του Δήμου και κάθε χρόνο πολλά 
σχολεία της Νίκαιας και των γύρω δήμων, 
καθώς και αντιπροσωπείες φορέων, 
αδελφοποιημένων δήμων κλπ. 
προγραμματίζουν επισκέψεις και εκδηλώσεις 
εκεί.   
4. Εκκλησιαστικό Μουσείο εντός του 
Μητροπολιτικού μεγάρου, επί της οδού 
Κύπρου και Θείρων. 
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Μνημεία 
Σύγχρονου 
Πολιτισμού 

12 

1.  Ηρώο της πόλης 
2.  Μνημείο των πεσόντων στο Μπλόκο της 
     Κοκκινιάς  
3.  Πλάκες τιμής και μνήμης, αφιερωμένες 
     στους πεσόντες του Μπλόκου 
4.  Προτομή Διαμάντως Κουμπάκη 
5.  Άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου 
6.  Μνημείο αφιερωμένο στη Μάχη της 
     Κοκκινιάς 
7.  Άγαλμα του Αφανούς Προσκόπου 
8.  Άγαλμα του Μητροπολίτη Σμύρνης  
     Χρυσόστομου 
9.  Προτομή των Αμερικανίδων Κυριών. 
10.  Άγαλμα της Μικρασιάτισας Μάνας 
11.  Άγαλμα του Αρμενίου Δασκάλου Σιμόν 
      Ζαβαριάν 
12. Άγαλμα Μάνου Κατράκη 

 

 
Δημοτικοί 
Κινηματογράφοι 

1 

1.  Από το 2003   λειτουργεί από Ιούνιο  
μέχρι Σεπτέμβριο ο Θερινός 
Κινηματογράφος το «Σινέ Νίκαια», στον 
πολιτιστικό πολυχώρο «Μάνος Λοίζος»,   με 
χωρητικότητα 100 καθισμάτων  

 

 
  Χώροι 
Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θέατρα  

9  

 

1. Κατράκειο Θέατρο, χωρητικότητας 
5.500 θεατών όπου πραγματοποιούνται οι 
περισσότερες εκδηλώσεις της μεγαλύτερης 
καλλιτεχνικής εκδήλωσης του Δήμου, του 
Πολιτιστικού Καλοκαιριού, που 
συγκεντρώνει θεατές απ’ όλη την Αττική.    
2. Δημοτικό Κηποθέατρο που βρίσκεται 
μέσα στον Δημοτικό Κήπο της Νίκαιας, επί 
της οδού Κύπρου και Προύσσης, 
χωρητικότητας 700 καθισμάτων, 
ανακαινίστηκε το 2007, όπου 
πραγματοποιούνται μια σειρά εκδηλώσεων 
του Πολιτιστικού Καλοκαιριού αλλά και η 
μεγαλύτερη εκδήλωση των μαθητών της 
πόλης μας στο τέλος της σχολικής χρονιάς 
το Μαθητικό Φεστιβάλ. 
3. Θεατράκι Δεξαμενής που βρίσκεται 
μέσα στο λόφο Αγ. Φίλιππα επί της οδού 
Ακροπόλεως χωρητικότητας 70 ατόμων, 
όπου πραγματοποιούνται διάφορες 
εκδηλώσεις φορέων. 
4. Θεατράκι πλατείας Χαλκηδώνας που 
βρίσκεται μέσα στην πλατεία Χαλκηδώνας, 
και όπου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις 
διαφόρων φορέων.  
5. Θεατράκι πλατείας Κουμπάκη, μέσα 
στην πλατεία Κουμπάκη. 

1. Το Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης 
Θεοδωράκης» χωρητικότητας 
1.000 ατόμων περίπου.  
 
2. Κλειστό Θέατρο «Ιάκωβος 
Καμπανέλης». Βρίσκεται στο 
Δημαρχείο του Δήμου στο 
Ισόγειο. Έχει χωρητικότητα 180 
ατόμων περίπου.   
  

3. Δημοτικό Κηποθέατρο 
«Όνειρο». 
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 6. Κλειστό Δημοτικό Θέατρο στον  

Πολυχώρο «Μάνος Λοΐζος».  

Αίθουσες 

7 

1. Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου 
    Π. Τσαλδάρη 10 εμβαδού 310,65 τ.μ. 
2. Αίθουσες Πολιτιστικού Χώρου    
     «Μάνος Λοΐζος» 
3. Ισόγεια Αίθουσα «Ηράκλειτου»,  
    Αχιλλέως 15 
4. Αίθουσα εκδηλώσεων «Χαμάμ» 
5. Ανοικτή Αίθουσα Μάντρας «Μπλόκου  
    Κοκκινιάς» 
    

1. Πνευματικό Κέντρο   
    Μπιχάκη 15 
2. Κέντρο Πολιτισμού Ιθάκης 
    και Ελευθερίας 

 
Δημοτικές 
Βιβλιοθήκες 

2 

Η Βιβλιοθήκη της Νίκαιας λειτουργεί 
οργανωμένα από το 1984. 
Το 1993, η Κεντρική Βιβλιοθήκη 
μεταστεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο το επί 
της Αρκαδίου 23. 
Από το 1996, στο νέο Οργανισμό του 
Δήμου Νίκαιας ιδρύεται Τμήμα Δημοτικών 
Βιβλιοθηκών και Αρχείων στην Διεύθυνση 
Παιδείας Πολιτισμού και Κοινωνικής 
Ανάπτυξης. 
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη λειτουργεί σε 
ιδιόκτητο τετραώροφο κτήριο 270m². 
Διαθέτει 16.500 τόμους βιβλίων, 3.500 
τόμους περιοδικών, 450 τόμους 
οπτικοακουστικού υλικού, 70 τίτλους 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και 
αρχείο άρθρων και ένθετων εφημερίδων. 
Λειτουργεί Κέντρο Πληροφόρησης με επτά 
(7) πολυμεσικούς σταθμούς εκ των οποίων 
τρεις (3) είναι για ΑΜΕΑ, όλοι είναι 
συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο. 
Το Παράρτημα που δε λειτουργεί 
προσωρινά, διαθέτει 7.000 τόμους βιβλίων 
και αρχείο άρθρων και ένθετων 
εφημερίδων. 

 

Το Πνευματικό Κέντρο & η 
Βιβλιοθήκη 
Είναι δημοτικό κτίριο, που 
περιλαμβάνει τον μεγάλο ενιαίο 
χώρο του Πνευματικού Κέντρου. 
Στο ίδιο κτίριο στεγάζεται και η 
καινούργια βιβλιοθήκη, καθώς οι 
αυξανόμενες δραστηριότητές 
της (νέα βιβλία, λειτουργία 
δικτύων internet για τους 
δημότες, κ.λ.π.) απαιτούσαν 
σύγχρονους και μεγαλύτερους 
χώρους. 

 

 
Κέντρα 
Πολιτισμού 

2 

Κέντρο Πολιτισμού επί της οδού Αχιλλέως 
17, με τα παρακάτω τμήματα: Βιτρώ, 
Ζωγραφική Ενηλίκων, Αγγειοπλαστική, 
Αγιογραφία, Θεωρία Μουσικής, Ιστορία της 
Τέχνης, Χαρακτική, Θεατρικό, Χορός.  

Κέντρο Πολιτισμού επί του 

παλαιού 1ου Δημ. Σχολείου.  
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Έργα Τέχνης 

 

Ο Δήμος Νίκαιας διαθέτει μία αξιόλογη συλλογή 
με έργα μεγάλων ζωγράφων που εκτίθενται κατά 
κύριο λόγο στην αίθουσα εκδηλώσεων αλλά και 
σε άλλους χώρους του Νέου Δημαρχείου επί 
της οδού Π.Τσαλδάρη 10. Η συλλογή αυτή 
περιλαμβάνει 211 έργα περισσοτέρων από 80 
διαφορετικών καλλιτεχνών, εξαίρετων 
ζωγράφων, επωνύμων και μη. 
Κάποια από τα έργα αυτής της συλλογής (μικρό 
ποσοστό) είναι ανυπόγραφα, δείγματα λαϊκής 
ζωγραφικής και κάποια είναι μεταξοτυπίες και 
αφίσες. 

 

 

Ωδεία 

1 

Δημοτικό Ωδείο  επί της οδού 
Καρακουλουξή με τα εξής τμήματα: 
Τρομπέτας, Φαγκότου, Κλαρινέτου, Βιολιού, 
Βιόλας, Κιθάρας, Συμφωνικής Ορχήστρας, 
Μουσικοκινητική Αγωγή, Θεωρητικών. 

 

Λοιπές 
Πολιτιστικές 
Υποδομές 

2 
Πινακοθήκη επί της οδού Ραιδεστού στην πλ. 
Αγ. Γεωργίου Νίκαιας. 

Εργαστήριο και Αποθηκευτικός 
χώρος Καρναβαλικών και άλλων 
υλικών τεχνικής υποστήριξης. 

 

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

 Ονομασία 

Εκδηλώσεις Πραγματοποιούνται Εκδηλώσεις: Κατράκειου Θεάτρου, Μάνδρας (Μπλόκου Κοκκινιάς), 
Κηποθεάτρου Νίκαιας, Θεάτρου Μ.Θεοδωράκης, Πολυχώρου "Μάνος Λοΐζος", Τμημάτων 
Διεύθυνσης Πολιτισμού.                                                                                                       
Το περιεχόμενο των εκδηλώσεων αυτών εκτείνεται σ΄ ένα ευρύτερο πλαίσιο θεματικών 
που αφορά: Θεατρικές Παραστάσεις, Μουσικές Συναυλίες, Προβολές Ντοκιμαντέρ, 
Δράσεις Μνήμης για τη Μικρασιατική Καταστροφή και τη Γενοκτονία των Ποντίων, 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Παρουσιάσεις Βιβλίων, Δράσεις για τον Εθελοντισμό. Ακόμη, 
λαμβάνουν χώρα εκδηλώσεις με αναφορά σε Αποκριάτικες Δραστηριότητες και 
Παραδοσιακούς Χορούς, αλλά και άλλες, σχετικές με Εγκαίνια Παιδικής Χαράς και 
διεξαγωγή Ποδηλατικού Γύρου. Πρόσθετα, επισημαίνονται εκδηλώσεις που αφορούν σε 
Παραστάσεις Καραγκιόζη, αλλά και σε εκθέσεις: Έκθεση Εργαστηρίου Παιδικής Τέχνης,  
Έκθεση Εργαστηρίου Αγγειοπλαστικής,  Μαθητική Έκθεση Εργαστηρίου Χαρακτικής. 

Φεστιβάλ Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας, Παιδικό Φεστιβάλ, Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών. 
Το Φεστιβάλ δημοτικών και παραδοσιακών χορών (ετήσια εκδήλωση στο Θέατρο 
«Μίκης Θεοδωράκης», με τη συμμετοχή πολυάριθμων χορευτικών συγκροτημάτων) 
Το Θεατρικό Φεστιβάλ (κάθε Σεπτέμβριο). 
Το Εικαστικό Φεστιβάλ (κάθε Νοέμβριο). 
Το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικής δημιουργίας (μουσικό, θεατρικό, κ.λ.π.), που διαρκεί 
περίπου δυο μήνες (Μάιο –Ιούνιο). 

Καρναβάλι Καρναβάλι Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη. 

 

Σύλλογοι 

Προσφυγικά 
σωματεία:  
 

Σύλλογος νησιού Πισιδίας   -   Ένωση Ποντίων Νίκαιας - Κορ/λου  -  Παν/νια ένωσης Εφέσιων 
Αδελφότητα Βιθύνων  -  Αδελφότητα Σεβδικιωτών  -  Ένωση Σμυρναίων Νίκαιας – Πειραιώς 
Ένωση Ρενκιωτών "ο Άγιος Γεώργιος"  -  Ένωση Μαγνησίας Μ. Ασίας  -  Ένωση 

Δαρδανελλιωτών 
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Εκπολιτιστικοί-
εξωραϊστικοί 
σύλλογοι: 
 

Εξωραϊστικός σύλλογος " Άγιος Νικήτας" 
Σύλλογος "Άγιοι Απόστολοι Χαλκηδόνας" 
Κέντρο Κρητικού Πολιτισμού 
Φιλοπρόοδος σύλλογος δρυμού ανατολικής Μάνης 
Εξωραϊστικός σύλλογος "μέριμνα" 
Σύλλογος Πελοποννησίων Νίκαιας 
Σύνδεσμος απανταχού Αστυπαλαίων 
Εξωρ/κος εκπολ/κος συλ. κατοικ. Αγ. Τριάδας 
Ένωση Κρητών Νίκαιας-Κορ/λου   
Σταματάκη – Ιωνία 
Σύλλογος Ποντίων Αγ. Ι. Ρέντη «Τα παιδιά του Εύξεινου Πόντου» 

Προσκοπικά 
σωματεία: 

Ένωση παλαιών προσκόπων Νίκαιας - Κορ/λου 
Ένωση παλαιών προσκόπων 7ου συστήματος 
Τοπική εφορία Προσκόπων 

Αρμένικα 
σωματεία: 
 

Αρμένικη εθν. Επιτροπή Νίκαιας «Ζαβαριάν» 
Ελληνοαρμενική 
Φιλολ. Αθλητ. Εν. "Αραράτ" 
Αρμένικος σύλλογος εφήβων & κορασίδων Ελλάδος 
Αρμένικη νεολαία Ελλάδος 
Αρμένικο πολιτιστικό & επιμορφωτικό στυλ. "χαμασκαϊν" 
Αρμένικος κυανούς σταυρός 
Κέντρο Αρμενίων προσκόπων "χ.μ.ε.μ." 
Κοινότητα αρμένικης εκκλησίας Νίκαιας 

Αντιστασιακά 
σωματεία: 
 

Παράρτημα πανελλήνιου εκπολιτιστικού συλλόγου φίλων & απογόνων εθνικής αντίστασης & 
δ.σ.ε. 
Παράρτημα Κοκκινιάς παν/νιας ένωσης αγωνιστών εθν. Αντίστασης  
Σωμ. Θυμάτων γερμανικής κατοχής "ο φοίνικας" 

 

Αδελφοποιήσεις Πόλεων -  Αδελφοποιήσεις σχολείων 

1 ΚΟΥΤΑΪΣΙ-ΓΕΩΡΓΙΑ: Η αδελφοποίηση έγινε το 1985 με το Δήμο Νίκαιας 

2 ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΛΑΡΩΦ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Η αδελφοποίηση έγινε το 1986 με το Δήμο Νίκαιας 

3 ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ-ΤΣΕΧΙΑ: Η αδελφοποίηση έγινε το 1987 με το Δήμο Νίκαιας 

4 ΚΑΤΩ ΠΤΟΛΕΜΙΔΙΑ –ΚΥΠΡΟΣ: Η αδελφοποίηση έγινε το 1993 με το Δήμο Νίκαιας 

5 ΣΚΥΡΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ: Η αδελφοποίηση έγινε το 1999 με το Δήμο Νίκαιας 

6 ΙΤΣΕΒΑΝ-ΑΡΜΕΝΙΑ: Η αδελφοποίηση έγινε το 2005 με το Δήμο Νίκαιας 

7 ΚΑΝΤΙΚΟΪ-ΤΟΥΡΚΙΑ: Η αδελφοποίηση έγινε το 2003 με το Δήμο Νίκαιας 

8 

Κατά τη δεκαετία 1991 έως 2001, 7 σχολεία της Νίκαιας αδελφοποιήθηκαν με σχολεία της Κύπρου. Σ΄όλο 

αυτό το διάστημα μαθητές και εκπαιδευτικό της Νίκαιας φιλοξένησαν και φιλοξενήθηκαν από αντίστοιχα 

σχολεία της Κύπρου. 
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1.4.1.5. Αθλητικές Υποδομές & Δραστηριότητες 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 

 ΠΛΗΘΟΣ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΑΣΗ  

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
«ΠΛΑΤΩΝΑΣ» 

1 
Λεωφ. Π. Ράλλη 

και Θηβών - 
Νίκαια 

1. Εθνικό Κλειστό 
Κολυμβητήριο 
 

2.800,35 τ.μ. 

2. Εθνικό Αθλητικό Κέντρο 
Νίκαιας «Πλάτων» (Κλειστό 
Γήπεδο Μπάσκετ και Αίθουσα 
Προπόνησης Βαρέων 
Αθλημάτων 

1.697,85 τ.μ. 

3. Κλειστό Γυμναστήριο 
Ενόργανης και Ρυθμικής 

516,00 τ.μ. 

4. Υπαίθριο Γήπεδο 
πολλαπλής χρήσης 
(Handball, Volleyball, 
Basketball) 

Γήπεδο 
διαστάσεων 

 21,00μ Χ 42,00μ 

5. Υπαίθριο Γήπεδο 
Καλαθοσφαίρισης  

Γήπεδο 
διαστάσεων 

18,90μ Χ 33,60μ 

6. Υπαίθριο Γήπεδο 
Αντισφαίρισης 

Γήπεδο 
διαστάσεων 

17,90μ Χ 37,30μ 

7. Αίθουσα Επιτραπέζιας 
Αντισφαίρισης Πινγκ Πονγκ 
και Πυγμαχίας 

210,00 τ.μ. 

8. Παιδική Χαρά Ειρήνη με 
μικρό γήπεδο Μπάσκετ  

Γήπεδο 
διαστάσεων 

14,50μ Χ 25,50μ 

ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΡΣΗΣ 
ΒΑΡΩΝ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 

ΕΡΓΟ) 
1 

Σελεπίτσαρι – 
(Νίκαια) 

Άρση Βαρών 10.000,00 τ.μ. 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 
 

2 

«ΔΑΚΑΝ» 
(Νίκαια) 

Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης, 
Πετοσφαίρισης 

1.214,00 τ.μ. 

Στο λόφο 
Σελεπίτσαρι 

Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης, 
Πετοσφαίρισης 

1.035,00 τ.μ. 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  

(υπό κατασκευή) 
1 

Στον Πολιτιστικό  
Πολυχώρο 
«ΜΑΝΟΣ 
ΛΟΪΖΟΣ» 
(Νίκαια) 

  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

2 

Νεάπολη – 
Νίκαια  

 1. Γήπεδο  ποδοσφαίρου 
Γήπεδο  

διαστάσεων 
100,00μ Χ 64,00μ 

2.  Υπαίθριο Γήπεδο 
Καλαθοσφαίρισης 

Γήπεδο  
διαστάσεων 

28,30μ Χ 15,10μ 

Νίκαιας   Γήπεδο  ποδοσφαίρου 
Γήπεδο  

διαστάσεων 
100,00μ Χ 64,00μ 
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ΓΗΠΕΔΟ 
 ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ 
1 (Νίκαια)   Γήπεδο  ποδοσφαίρου 

Γήπεδο  
διαστάσεων 

97,00μ Χ 64,00μ 

ΓΗΠΕΔΟ  
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  

1 

Στο χώρο του 
ανενεργού 
λατομείου 
Καραμπίνη 

  Γήπεδο  ποδοσφαίρου 
Γήπεδο  

διαστάσεων 
75,00μ Χ 50,00μ 

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΓΗΠΕΔΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5 Χ 5  

2 
Θηβών & 

Λυκαβηττού  
  Γήπεδο  ποδοσφαίρου 

Γήπεδο  
διαστάσεων 5,00μ 

Χ 5,00μ 

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΓΗΠΕΔΑ 
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 
9 

Αγγ. Σικελιανού & 
Γκούρα & Πύρρου 

Υπαίθριο Γήπεδο 
Καλαθοσφαίρισης 

Γήπεδο  
διαστάσεων 

28,00μ Χ 16,00μ 

Παλαιό 
Νεκροταφείο 
Νεαπόλεως  
(Νίκαια)  

Υπαίθριο Γήπεδο 
Καλαθοσφαίρισης 

Γήπεδο  
διαστάσεων 

27,00μ Χ 17,00μ 

Λόφος 
Σελεπίτσαρι  -Άγ. 
Φίλιππος (Νίκαια) 

Υπαίθριο Γήπεδο 
Καλαθοσφαίρισης 

Γήπεδο  
διαστάσεων 

27,00μ Χ 17,00μ 

Προέκταση οδού 
Λευκωσίας 

Υπαίθριο Γήπεδο 
Καλαθοσφαίρισης 

Γήπεδο  
διαστάσεων 

29,00μ Χ 21,70μ 

Έναντι Σπιτιού 
Άρσης Βαρών 
(Νίκαια) 

Υπαίθριο Γήπεδο 
Καλαθοσφαίρισης 

Γήπεδο  
διαστάσεων 

28,00μ Χ 15,00μ 

Άλσος Βώκου 
(Νίκαια) 

Υπαίθριο Γήπεδο 
Καλαθοσφαίρισης 

Γήπεδο  
διαστάσεων 

20,00μ Χ 10,00μ 

Μπελογιάννη & 
Παρασκευοπούλου 
(Νίκαια) 

Υπαίθριο Γήπεδο 
Καλαθοσφαίρισης 

Γήπεδο  
διαστάσεων 

16,70μ Χ 10,00μ 

Μαρμαρά & 
Θηβών  (Νίκαια) 

Υπαίθριο Γήπεδο 
Καλαθοσφαίρισης 

Γήπεδο  
διαστάσεων 

19,40μ Χ 18,30μ 

 Β. Λεμονή  & Χ. 
& Γούτη  (Νίκαια) 

Υπαίθριο Γήπεδο 
Καλαθοσφαίρισης 

Γήπεδο  
διαστάσεων 

35,00μ Χ 16,00μ 

 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 

 ΠΛΗΘΟΣ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΑΣΗ  

ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 
 

2 

ΜΕΛΙΝΑ 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ Αγ. 
΄Αννης -28ης 

Οκτωβρίου-Αλ. 
Παπαδιαμάντη  

Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης, 
Πετοσφαίρισης 

 

Επί του 1ου 
Γυμνασίου- 

Λυκείου Ρέντη 
επί των οδών 

Νάξου και 
Δημητράτου 

Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης, 
Πετοσφαίρισης 
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:  
ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 

1 
Αγ. Άννης -28ης 
Οκτωβρίου-Αλ. 
Παπαδιαμάντη 

Ανοιχτό στίβο, δύο γήπεδα 
Καλαθοσφαίρισης, 1 γήπεδο 
χειροσφαίρησης 

 

ΓΗΠΕΔΟ 
ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ 
1 

(Αθηνάς και 
Σπυρίδωνος) 

  Γήπεδο  ποδοσφαίρου  

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΓΗΠΕΔΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5 Χ 5  

3 

Φλέμινγκ και 
Π.Μελά 

  Γήπεδο  ποδοσφαίρου  

Κουμουνδούρου 
και Σόλωνος 

  Γήπεδο  ποδοσφαίρου  

Σταύρου 
Μελισσουργού 
(Αθηνάς και 
Σπυρίδωνος) 

Γήπεδο  ποδοσφαίρου  

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΓΗΠΕΔΑ 
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 
8 

Σταύρου 
Μελισσουργού 
(Αθηνάς και 
Σπυρίδωνος) 

Υπαίθριο Γήπεδο 
Καλαθοσφαίρισης 

 

Κουμουνδούρου 
και Σόλωνος 

 Δύο υπαίθρια Γήπεδα 
Καλαθοσφαίρισης 

 

Οικισμός 
Σταματάκη 

Υπαίθριο Γήπεδο 
Καλαθοσφαίρισης 

 

Φλέμινγκ και 
Π.Μελά 

Υπαίθριο Γήπεδο 
Καλαθοσφαίρισης 

 

Εργατικές 
Πολυκατοικίες 
Αγ. Άννα 

Υπαίθριο Γήπεδο 
Καλαθοσφαίρισης 

 

Κων/πόλεως και 
Μπιχάκη  

Δύο υπαίθρια Γήπεδα 
Καλαθοσφαίρισης 

 

ΓΗΠΕΔΟ  
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΗΣΗΣ 

1 
Χατζηανέστη & 
Μακρυγιάννη 

  Γήπεδο  αντισφαίρησης  

 
Αθλητικοί Φορείς και Σωματεία 

1. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ <<ΑΡΗΣ>> 

2. ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ. <<ΑΡΤΕΜΙΣ 78>> ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ-ΝΙΚΑΙΑΣ 

3. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ <<ΙΑΣΟΝΑΣ>> ΝΙΚΑΙΑΣ 

4. Α.Ο. ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 

5. Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

6. Α.Ο. ΧΑΛΚΗΔΩΝ 

7. Α.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ 

8. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΝΙΚΑΙΑΣ       

9. Α.Ο. ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ         

10. ΦΑΛΗΡΙΚΟΣ Σ.Φ. ΝΙΚΑΙΑΣ         

11. Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ         

12. Α.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ         

13. Α.Σ. ΣΠΙΘΑ ΝΙΚΑΙΑΣ         

14. 
ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ 
<<ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ>> 

      

15. ΔΟΞΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο.Φ.Ν.         

16. 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
<<ΕΙΡΗΝΗ 2005>> 
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17. ΕΝΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ-ΡΕΝΤΗ       

18. Α.Γ.Σ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ 

19. Α.Ο.Π.Ε. ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ         

20. Α.Ο.ΦΑ.Ρ. ΝΙΚΗ ΡΕΝΤΗ         

21. Α.Ε. ΡΕΝΤΗΣ           

22. Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- VOLLEY         

23. 
Γ.Σ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
BASKETBALL ΝΙΚΑΙΑΣ) 

      

24. Ε.Α.Ν. (ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ)       

25. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ <<ΦΛΟΓΑ>> ΝΙΚΑΙΑΣ       

26. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΙΩΝΙΚΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 

27. Α.Ε.Κ. ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ (ΡΑΓΚΜΠΥ)         

28. 
Χ.Α.Ν. ΑΘΗΝΩΝ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 
ΑΔΕΡΦΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ) 

      

29. 
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΟΝΟΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ (Π.Σ. ΚΡΟΝΟΣ) 

      

30. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ <<ΑΦΟΑΝ>> 

31. 
ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΜΙΛΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ <<Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ>>       

32. 
Α.Γ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ 
<<ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ>> KICK-BOX           

33. Ο.Φ.Ο.Ν.           

 
Διοργανώσεις - Εκδηλώσεις - Αγώνες 

Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης, Πετοσφαίρισης, Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, Αντισφαίρισης, Ποδοσφαίρου, 
Χειροσφαίρισης,  Επίδειξη Ρυθμικής, Ημερίδες Κολύμβησης, Στίβου, TAE KWON DO, διοργάνωση Ποδηλατικού 
Γύρου, Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών και συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου, συμμετοχή σε 
Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής & Παραδοσιακών Χορών, συσκέψεις με την Ένωση Γονέων, Συλλόγους Γονέων  
& Μαζικούς Φορείς, Πεζοπορίες, Ημερίδες αθλητικών θεμάτων. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

1. Συνεργασία με την δημοτική αρχή - σχεδιασμός αθλητικών προγραμμάτων 

2. Έλεγχος, συντονισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση των τμημάτων 

3. Κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας αθλητικών χώρων 

ΤΜΗΜΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

1. Οργάνωση και λειτουργία αθλητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο "άθληση για όλους" 

2. Οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων για μαθητές α΄βάθμιας & β΄βάθμιας 
εκπαίδευσης  

3. Συνεργασία με τη γενική γραμματεία αθλητισμού, με σωματεία, συλλόγους & μαζικούς 
φορείς για την ανάπτυξη του αθλητισμού στον δήμο μας 

ΤΜΗΜΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

1. Διοργάνωση τουρνουά - εκδηλώσεων - ημερίδων- πεζοποριών & εκδρομών για τους 
δημότες μας & αθλούμενους στα προγράμματα 

2. Πρωταθλήματα για σχολεία 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

1. Επίβλεψη αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων για την υλοποίηση προπονήσεων 
αγώνων - τουρνουά & διεξαγωγής αθλητικών προγραμμάτων 

2. Φύλαξη, καθαριότητα και συντήρηση αθλ. εγκαταστάσεων 

3. Προγραμματισμός ωραρίου εργαζομένων στις αθλητικές εγκαταστάσεις 

4. Σχεδιασμός ετήσιου προγράμματος χρήσης αθλ. εγκαταστάσεων 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΎΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΑΙ ΕΠΗΡΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ & ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΡΕΝΤΗ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΡΕΝΤΗ 

2. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ  - ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

3. ΕΝΩΣΗ & ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ  

4. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

5. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 6. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ      

 

1.4.2.   Περιγραφή κυριότερων δραστηριοτήτων του Δήμου  στον τομέα 

Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Κοινωνική Υπηρεσία   Κοινωνική Εργασία  με άτομο, ομάδα, κοινότητα 
 Συμβουλευτική – Ψυχολογική Υποστήριξη-Θεραπεία 
 Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός 
 Συνεργασία με σχολική κοινότητα 
 Θερινή Δημιουργική Απασχόληση 
 Λειτουργία  Ιματιοθήκης 
 Εθελοντική Αιμοδοσία-Λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων – 

Κοινωνικού Φαρμακείου -  Διανομή Τροφίμων 
 Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» 
 Πρόγραμμα μεταφοράς ΑμΕΑ 

 
ΝΠΔΔ Κοινωνική Προστασία 

& Αλληλεγγύη 

 Κοινωνική εργασία με άτομα παρέχοντας ενημερωτική, 
συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη 

 Κοινωνική εργασία με ομάδες με σκοπό την 
επαναδραστηριοποίηση των ηλικιωμένων, η οποία στηρίζεται 
στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων 

 Κοινωνική εργασία με οικογένεια  όπου το πρόβλημα του μέλους 
αντιμετωπίζεται ολιστικά 

 Κοινωνική εργασία με κοινότητα που αφορά τη διασύνδεση του 
ΚΑΠΗ με τους λοιπούς κοινωνικούς φορείς και υπηρεσίες με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ένταξη των 
ηλικιωμένων στον κοινωνικό ιστό 

 Κοινωνική έρευνα – κοινωνικό σχεδιασμό που αφορά την έρευνα 
θεμάτων κοινωνικής πολιτικής και τη στρατηγική που θα πρέπει 
να εφαρμοστεί για την αντιμετώπισή τους. 

Πολιτισμός Οι δραστηριότητες στον τομέα του Πολιτισμού είναι πολυάριθμες 
και πολυεπίπεδες. Αυτές συντελούνται στις υπάρχουσες κτιριακές 
εγκαταστάσεις που περιγράφονται παραπάνω και σε αυτές 
συμμετέχει σημαντικός αριθμός δημοτών.  

Αθλητισμός  Συνεργασία με τη δημοτική αρχή - σχεδιασμός αθλητικών 
προγραμμάτων 

 Έλεγχος, συντονισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση των 



 
ΔΗΜΟΣ  ΝΙΚΑΙΑΣ –  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   2015-2019 

Ενότητα 1 : Στρατηγικός σχεδιασμός 

 
- 110 - 

τμημάτων 
 Κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας αθλητικών χώρων 
 Οργάνωση και λειτουργία αθλητικών προγραμμάτων "άθληση για 

όλους" 
 Οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων για μαθητές α΄βάθμιας 

& β΄βάθμιας εκπαίδευσης  
 Συνεργασία με μαζικούς φορείς για την ανάπτυξη του 

αθλητισμού στο δήμο μας 
 Διοργάνωση εκδηλώσεων - ημερίδες - πεζοπορίες - εκδρομές - 

πάρτυ για αθλούμενους 
 Πρωταθλήματα για σχολεία 
 Επίβλεψη αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων για την 

υλοποίηση αγώνων - τουρνουά 
 Φύλαξη, καθαριότητα και συντήρηση αθλ. εγκαταστάσεων 
 Προγραμματισμός ωραρίου εργαζομένων στις αθλητικές 

εγκαταστάσεις. 
 Σχεδιασμός ετησίου προγράμματος χρήσης αθλ.εγκατ. 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Κοινωνική υπηρεσία  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. 
 

2. 
3. 
4. 
 

5. 
 

 

ΙΚΑ: Παροχές σε είδος – Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη -  ΚΕΠΑ κ.λ.π. 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ: φροντίδα Υγείας 
ΟΑΕΔ: Εύρεση εργασίας – επιδόματα 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Εκτέλεση Εισαγγελιών Εντολών – Έκδοση ταυτοτήτων 
ΕΚΚΑ: Ψυχοκοινωνική – υλική υποστήριξη αδυνάτων 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΠΗΣ: Διανομή Συσσιτίου  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ: Υγειονομικές Επιτροπές – Βιβλιάρια Απορίας – Προνοιακά  
Επιδόματα κ.λ.π.                     

 

Υπηρεσία Αθλητισμού 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. 
2. 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ & ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΡΕΝΤΗ 

 

Κοινωνική υπηρεσία 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 

 

Σχολική Κοινότητα 

Τοπικοί Σύλλογοι και Σωματεία 

Νοσηλευτικά Ιδρύματα 

Εκκλησία 

Εισαγγελία Ανηλίκων  

     Εισαγγελία Πρωτοδικών  
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Υπηρεσία Αθλητισμού 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ – 
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ  - ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
ΕΝΩΣΗ & ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 

1.4.3. Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης  

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ  

ΤΟΜΕΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1. Προνοιακά Επιδόματα: 

 Τις ελλείψεις ,παραλείψεις του κανονιστικού 
πλαισίου καταβολής των προνοιακών 
επιδομάτων  

 Τη δυσκολία επικοινωνίας με τους δικαιούχους 
και την αποστολή των φακέλων σε άλλες 
δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες πρόνοιας σε 
περίπτωση μεταστέγασης τους σε άλλο δήμο 

2. Ειδική Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής 
 Η μη χορήγηση ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας σε 

άτομα που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις 
του νόμου, ενώ έχρηζαν  πραγματικής 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

 
 
 
3. Δημοτικά Ιατρεία - Φαρμακεία 
 Έλλειψη ιατρικών ειδικοτήτων όπως, ιατρών 

γενικής ιατρικής, οδοντιάτρων 
,ενδοκρινολόγων, ψυχιάτρων κ.λ.π. 

 Απουσία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας 
των Δημοτικών Ιατρείων και του Κοινωνικού 
Φαρμακείου  

 Απουσία κανονιστικού πλαισίου δράσης των 
εθελοντών στα Δημοτικά  Ιατρεία-Κοινωνικό 
Φαρμακείο. 

 Απουσία ολοκληρωμένου ετήσιου 
προγράμματος συνεργασιών, δράσεων και 
πρωτοβουλιών για την ευρύτερη 
γνωστοποίηση της δράσης των Δημοτικών 
Ιατρείων-Κοινωνικού Φαρμακείου. 

 
4. Συμβουλευτική υποστήριξη ατόμου, 
οικογένειας, ομάδας 
 Η στελέχωση και λειτουργία ομάδας με 

εξειδικευμένους επιστήμονες (λογοθεραπευτές 
κ.λ.π.) για την αντιμετώπιση προβλημάτων 
ψυχικής υγείας παιδιών & εφήβων όπως 
διαταραχή  συμπεριφοράς παιδιών 
προσχολικής – σχολικής ηλικίας και δυσκολία 

 
 
 Συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης & Πρόνοιας, Υπουργείο Εσωτερικών, 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Σύλλογο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Ήφαιστος»  
και  πανελλήνια σωματεία ΑμΕΑ. 

 

 

 Καταγραφή ταυτόσημων προβληματισμών από 
αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων δήμων και η 
δυνατότητα συνεργασίας στην κατεύθυνση της 
κατάθεσης  προτάσεων στα αρμόδια Υπουργεία 

 Η ύπαρξη το τελευταίο διάστημα διορθωτικών & 
ερμηνευτικών εγκυκλίων. 

 

 Ένταξη σε προγράμματα της Περιφέρειας Αττικής  
που ενισχύουν τοπικές κοινωνικές δομές  

 Συνεργασία με άλλα  κοινωνικά ιατρεία-φαρμακεία  
που έχουν δημιουργηθεί στη πόλη   

 Ευαισθητοποίηση των κατοίκων της πόλης σε 
ζητήματα προληπτικής ιατρικής, και κοινωνικής 
αλληλεγγύης μέσω της προσφοράς φαρμάκων και 
εθελοντικής δουλειάς.  

 

 
 
 
 
 
 

 Αξιοποίηση προγραμμάτων του  ΕΣΠΑ  για παιδιά  και 
εφήβους 

 Συνεργασία με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  
 Συντονισμός και συνεργασία με το δίκτυο «Ορέστης» 

που οργανώνει το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο 
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προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον, 
μαθησιακές δυσκολίες ,ελλιπής έως καθόλου 
φοίτηση των παιδιών σε σχολείο, σχέσεων και 
επικοινωνίας στην οικογένεια κ.λ.π. 

 Η  δυνατότητα νομικής πληροφόρησης των 
πολιτών για υποθέσεις τους από υπηρεσία του 
Δήμου 

 Η οικονομική στήριξη ατόμων & οικογενειών 
που βρίσκονται σε απόλυτη ένδεια. 

 Η στέγαση ατόμων & οικογενειών σε απόλυτη 
ένδεια σε οικήματα από δωρεές στο δήμο 

 Η κάλυψη εξόδων εκπαίδευσης και εποπτείας 
του προσωπικού ειδικοτήτων της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας. 

 
4. Ψυχολογική - Συμβουλευτική 
υποστήριξη ατόμου, οικογένειας, ομάδας 
 Η ανωτέρω συνεχής αύξηση της ζήτησης 

ψυχολογικής-συμβουλευτικής υποστήριξης 
των  κατοίκων της πόλης, καλύπτεται με 2  
μόνο  ψυχολόγους του δήμου 

 Απουσία συμβουλευτικής στον επαγγελματικό 
ρόλο. 

 
5. Συμβουλευτική Σταδιοδρομία 
 Η στήριξη του  προγράμματος 

«Συμβουλευτική  Σταδιοδρομίας»   
πραγματοποιείται από έναν Σύμβουλο  
Επαγγελματικού Προσανατολισμού & 
Σταδιοδρομίας  

 Ανυπαρξία ιδιαίτερου χώρου για συνεδρίες. 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Κέντρο εξυπηρέτησης ΑμΕΑ 
 Συγκέντρωση, από μια υπηρεσιακή μονάδα,  

όλων  των στοιχείων που απεικονίζουν τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες προς τα ΑμΕΑ που 
κατοικούν στο Δήμο  

 Αξιολόγηση των προσφερομένων προς τα  
ΑμΕΑ υπηρεσιών και επεξεργασία σχετικής  
δημοτικής πολιτικής  

 παλαιότητα του αυτοκινήτου και  η συχνή 
εμφάνιση βλαβών   

 έλλειψη οδηγών με δίπλωμα ανάλογης 
κατηγορίας,  ακινητοποιεί το αυτοκίνητο σε 
περίπτωση αδείας του χρεωμένου οδηγού. 

 Δυσκολία ικανοποίησης  ταυτόχρονων 
αιτημάτων μετακίνησης ΑμΕΑ. 

 
7. Κέντρο Διανομής Τροφίμων &  
    Ρουχισμού 
 Μεταφοράς, ταξινόμησης αποθήκευσης και 

ηλεκτρονικής καταγραφής ειδών, ποσότητας 
και επωφελούμενης οικογένειας 

 Επάρκεια των ειδών και της ποσότητας  
τροφίμων για την ικανοποιητική κάλυψη των 
αναγκών των επωφελούμενων σε τακτά 
χρονικά διαστήματα 

για την αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και 
Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.) Το 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)  

 Συνεργασία με Νομική Υπηρεσία του Δήμου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Συνεργασίες με φορείς και σχολεία του Δήμου και 
ευρύτερα.  

 Αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
 
 
 

 
 Αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
 Συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του 

Δήμου 
 Καλές προοπτικές συνεργασίας με τα σχολεία Β΄ 

βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου λόγω και της  
κατάργησης των ΓΡΑΣΕΠ 

 Λειτουργία εντός των ορίων του Δήμου των εξής 
εκπαιδευτικών δομών, όπως: 

    Α) Ε.ΠΑΣ Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Αγ.   
        Παντελεήμων   
     Β) Ε.ΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ 
     Γ) Δημόσιο ΙΕΚ Νίκαιας. 

 
 

 Θετικό  κλίμα  συνεργασίας με φορείς και Ιδρύματα 
ΑμΕΑ τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα 

 Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα 
των ΑμΕΑ και διάθεση για συμμετοχή σε  
προγράμματα. 

 Ωρίμανση αιτημάτων για βελτίωση της 
προσβασιμότητας των ΑμΕΑ σε δημόσια κτίρια και 
οδούς.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 Η ύπαρξη μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων 
τροφίμων σε όλη την έκταση του δήμου  

 Η επιτυχής συνεργασία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου  με φορείς και υπηρεσίες 
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 Τηλεφωνική ειδοποίηση των εκατοντάδων 
οικογενειών για τον τόπο και χρόνο των 
διανομών 

 Πιστοποίηση εντοπιότητας των βοηθούμενων 
και  επικαιροποίηση των στοιχείων τους σε 
τακτά χρονικά διαστήματα  

 Ευκολία προσέγγισης του χώρου διανομής 
τροφίμων από μακρινές περιοχές του Δήμου 
που δεν συνδέονται με τα δημόσια ή δημοτικά 
μέσα μαζικής μεταφοράς 

 Διαχείριση εθελοντών  
 Τροποποίηση κριτηρίων ένταξης βοηθούμενων 

στο πρόγραμμα 
 Οικονομική αδυναμία του Δήμου να καλύψει 

από ιδίους πόρους το πρόγραμμα. 
 
8. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» 
 Τη χρονοβόρα διαδικασία επικοινωνίας με τους 

ιατρούς, τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τις 
δημόσιες υπηρεσίες προς εξυπηρέτηση των 
ωφελούμενων 

 Τη με πολλών δυσκολιών μεταφορά του 
προσωπικού και  των ωφελούμενων. Αφενός 
μεν λόγω της  διασποράς των περιστατικών σε 
όλη την έκταση του  δήμου, αφετέρου δε στις 
πολλαπλές μεταφορές των ωφελούμενων  
εκτός ορίων δήμου προς επίσκεψη 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων και δημοσίων 
υπηρεσιών 

 Τη με δυσκολία μεταφορά των ΑμΕΑ  
ωφελούμενων, λόγω ύπαρξης ενός μόνο 
αυτοκινήτου με ανάλογες προδιαγραφές, προς 
εξυπηρέτηση όλων των ΑμΕΑ του Δήμου 

 Την κατά διαστήματα έλλειψη του 
προσωπικού λόγω αδειών(ασθένειας, 
εγκυμοσύνης, διακοπών κ.λ.π.) και η μη 
δυνατότητα αντικατάστασης τους από το 
πρόγραμμα εγκαίρως 

 Την έλλειψη της ιατρικής ειδικότητας από το 
πρόγραμμα 

 Τη μη καταβολή εξόδων κίνησης στο 
προσωπικό όταν αυτό κινείται με μέσα μαζικής 
μεταφοράς ή ιδία μέσα   

 Την έλλειψη  γραφείου στέγασης του 
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στη 
Νίκαια.  

 
9. Πρόγραμμα εκπαίδευσης μεταναστών   
«Οδυσσέας» 
 Δυσκολία στην: α) εύρεση κατάλληλου και 

προστατευμένου χώρου στη Νίκαια για την 
οργάνωση τμημάτων και 

   β) ενημέρωση μεγάλου αριθμού μεταναστών  
   για τη συγκεκριμένη δράση.   
 
 

 Η ανταπόκριση ατόμων και φορέων σε κλήσεις της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας για δωρεές σε είδος (τρόφιμα, 
ρούχα, παιχνίδια κ.λ.π.) 

 Εξοικονόμηση τροφίμων από την φιλοξενία της 
δράσης «Διάθεση προϊόντων από παραγωγούς».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Πρόνοιας, το Υπουργείο Εσωτερικών, το 
Υπουργείο Υγείας, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, την ΕΕΤΑΑ για την 
συνέχιση  του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αξιοποίηση της συνεργασίας με το Ι.ΝΕΔΙΒΙΜ για τη 
δημιουργία περισσότερων τμημάτων εκμάθησης της 
ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες  

 Αξιοποίηση προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη 
μεταναστών από την Περιφέρεια Αττικής και το ΕΣΠΑ 

 Συνεργασία με τα σωματεία των μεταναστών.  
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 Έλλειψη πλαισίων 

 Οικονομική κατάσταση ΟΤΑ 
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ΤΟΜΕΑΣ 
ΝΠΔΔ 
Κοινωνική 
Προστασία & 
Αλληλεγγύη 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 Υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού 
του.  

 Τα μισθωμένα κτήρια των παραρτημάτων 
ΚΑΠΗ χρήζουν αναβάθμισης και συντήρησης 
και δεν υπάρχουν ιδιόκτητα κτήρια που να 
στεγάζουν τα παραρτήματα. Δεν υπάρχουν 
αυτοκίνητα μεταφοράς των μελών τους για 
εκδρομές κλπ, με αποτέλεσμα να δαπανάται 
σημαντικό μέρος του  προϋπολογισμού για 
ενοίκια και μεταφορές. 

  Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί 
διαπιστώνεται σημαντική έλλειψη υποδομών 
στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς 
σταθμούς του Δήμου σε κτήρια, εξειδικευμένο 
προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, επίσης 
δεν υπάρχει αυτ/το μεταφοράς νηπίων. 

 Σχετικά χαμηλό βιοτικό και  μορφωτικό 
επίπεδο των κατοίκων. 

 Υψηλό ποσοστό μεταναστών με δυσκολίες 
κοινωνικής ένταξης, ιδιαίτερες ανάγκες 
εκπαίδευσης παιδιών και ενηλίκων, 
υγειονομικής περίθαλψης κλπ. 

 Έλλειψη εποπτικού και παιδαγωγικού 
υλικού 

 Μεγάλο αριθμό εγγεγραμμένων βρεφών 
και νηπίων στα τμήματα 

 Υπάρχει ελλιπής σήμανση για 
ηλικιωμένους σε κάποιες λεωφόρους 
κοντά σε ΚΑΠΗ 

 
 

 Ένταξη του Ν.Π.Δ.Δ. στο πρόγραμμα «Σύζευξη» 
ώστε να εκλείψουν τα λειτουργικά προβλήματα 
απομακρυσμένης χρήσης της ηλεκτρονικής 
εφαρμογής οικονομικής διαχείρισης από την 
ταμειακή υπηρεσία, η οποία εδρεύει στο 
Δημαρχείο Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη.    

 Εκσυγχρονισμός εν γένει των κτιριακών 
εγκαταστάσεων με σκοπό την εύρυθμη 
χωροταξική λειτουργία των υπηρεσιών και την 
εξοικονόμηση ενέργειας. Εγκατάσταση 
ανελκυστήρα. Ελαιοχρωματισμός των γραφείων 
και των εξωτερικών χώρων. 

 Συνεχής επιμόρφωση υπαλλήλων περί της 
ισχύουσας νομοθεσίας, οικονομικής διαχείρισης, 
κ.λπ. 

 Νομική υποστήριξη λόγω της πολυνομίας και 
των σύνθετων διαδικασιών που χαρακτηρίζει τα 
αντικείμενα. 

 Συνέχιση και επέκταση του προγράμματος  
ΕΣΠΑ σε περισσότερους σταθμούς 

 Αξιοποίηση συνεργασίας με φορείς όπως  Μ.Κ.Ο. 
ΟΑΕΔ, Δημοτική Επιχείρηση για την ενίσχυση 
του υπαλληλικού δυναμικού 

 Αξιοποίηση ευκαιριών συνεργασίας με φορείς 
της ευρύτερης κοινότητας. Σχολεία, Ε.Κ.Κ.Α 
Νοσοκομεία, ιατρεία κ.τ.λ. 

 Διερεύνηση ευκαιριών για χρηματοδότηση μέσω 
ΕΣΠΑ 

 
 
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Κακή οικονομική κατάσταση του Δήμου 

 

ΤΟΜΕΑΣ 

Παιδείας  
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 Τα εργαστήρια Η/Υ των δημοτικών σχολείων 
δεν είναι όλα σύγχρονα και παρουσιάζονται 
προβλήματα συντήρησης 

 Δυνατότητα απόκτησης πιστοποιημένης 
γνώσης τουλάχιστον στους Ηλεκτρονικούς 
Υπολογιστές και στις ξένες γλώσσες. 

 Εύρεση χώρου για εγκατάσταση πρωινών 
τμημάτων του  «Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη» 

 Έγκαιρη συγκέντρωση στοιχείων από τις 
σχολικές μονάδες 

 Κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων 
μετακίνησης του μαθητικού πληθυσμού 
(μεταγραφές, κλπ.) 

 Καθορισμός στόχων, για την πραγματοποίηση 
των οποίων απαιτούνται συγκεκριμένα 
στοιχεία και μελέτες. 

 Συντήρηση σχολικών κτιρίων. 
 Πρόγραμμα κατασκευής Νηπιαγωγείων ώστε 

να στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια 
 
 

 Αύξηση της ζήτησης δωρεάν επιμορφωτικών 
προγραμμάτων λόγω της δυσχερέστερης οικονομικής 
και κοινωνικής κατάστασης των ενήλικων κατοίκων 
της πόλης 

 Επιμήκυνση του συγκεκριμένου προγράμματος πέραν 
του 2015   

 Αύξηση της ζήτησης δωρεάν επιμορφωτικών 
προγραμμάτων λόγω της δυσχερέστερης οικονομικής 
και κοινωνικής κατάστασης των ενήλικων κατοίκων 
της πόλης 

 Επιμήκυνση του συγκεκριμένου προγράμματος πέραν 
του 2015   

 Αξιοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης εργαστηρίων 
πληροφορικής μέσω ΕΣΠΑ 

 Αξιοποίηση νέων προγραμμάτων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
 Συνεργασία με τις σχολικές Επιτροπές για επέκταση 

του προγράμματος και σε άλλες σχολικές μονάδες 
 Αναζήτηση δυνατότητας χορήγησης πιστοποιημένης 

γνώσης στους Η/Υ 
 Συνεργασία με τους Δ/ντές όλων των σχολικών 

μονάδων του Δήμου 
 Συνεργασία με τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας & 
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Δευτεροβάθμιας Πειραιά 
 Συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και τις 

συνδικαλιστικές ενώσεις νηπιαγωγών, δασκάλων & 
καθηγητών 

 Συνεργασία με το τμήμα Τοπογραφικού & Διαχείρισης 
Γεωχωρικής Πληροφορίας του Δήμου 

 Κωδικοποίηση στοιχείων και αποστολή 
ερωτηματολογίου στους Δ/ντες των σχολείων του 
Δήμου στην αρχή του σχολικού έτους 

 Δημιουργία προγράμματος καταγραφής και 
επεξεργασίας των στοιχείων σε συνεργασία με το 
Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών 

 Συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και τις 
δύο Σχολικές Επιτροπές του δήμου για την 
αναγκαιότητα ανέγερσης σχολικών μονάδων, την 
ενίσχυση και διεύρυνση δομών όπως το Κοινωνικό 
Φροντιστήριο κλπ.  

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

Κακή οικονομική κατάσταση του Δήμου  

 

ΤΟΜΕΑΣ 

Πολιτισμού 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 Οι Χώροι Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της 
Διεύθυνσης Πολιτισμού δεν είναι επαρκείς και 
πλήρως λειτουργικοί 

 Ιδιαίτερα στο χώρο της Νεάπολης όπου 
υπάρχει ανάγκη δημιουργίας Πολιτιστικού 
Κέντρου 

 Υπάρχει ισχνή χρηματοδότηση   
 Χρήζει διεύρυνσης ο Οργανισμός Εσωτερικής 

Υπηρεσίας 
 Ανάπτυξη του Ωδείου και σε άλλο χώρο. 

 
 
 
 

 
Η Διεύθυνση Πολιτισμού έχει τη δυνατότητα να 
συνεργαστεί και να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ για 
τη: 

 Δημιουργία και συντήρηση πολιτιστικών και ιστορικών 
χώρων 

 Εκπαίδευση των υπαλλήλων 
 Κατάρτιση  μαθητών, ανέργων, γυναικών στα 

Εργαστήρια Βιτρώ, Αγγειοπλαστικής κλπ. 

Η Δ/νση Πολιτισμού έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί  
Α. με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για: 

 Φεστιβάλ Μαθητικής Δημιουργίας 

 Παιδικό Φεστιβάλ 
 Πρωτοποριακές Εκδηλώσεις 

Β.  με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Ίδρυμα 
Μείζονος Ελληνισμού  για δράσεις όπως: 

 Αδελφοποίηση πόλεων 
 Πολιτιστικές ανταλλαγές 
 
Γ.  με Μουσεία, Πινακοθήκες, Ωδεία, πολιτιστικούς 
φορείς, επαγγελματικούς φορείς καλλιτεχνών για: 

 Πολιτιστικές ανταλλαγές 

 Δωρεές  
 Συμμετοχές  

Δ. με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής για: 

 Δράσεις για το περιβάλλον και τον πολιτισμό 
 Διαμόρφωση πολιτιστικών χώρων 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Όχι επαρκής χρηματοδότηση 
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ΤΟΜΕΑΣ 

Αθλητισμού  
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

 Τακτοποίηση & νομιμοποίηση αθλ. 
εγκαταστάσεων 

 Πυροπροστασία, ενεργειακή αυτονόμηση 
κολυμβητηρίου 

 Η εξασφάλιση απαραίτητων πόρων για την 
επισκευή & συντήρηση όλων των 
εγκαταστάσεων 

 Επάνδρωση του δυναμικού της διεύθυνσης με 
ειδικότητες που κρίνονται απαραίτητες για την 
ομαλή λειτουργία της 

 Διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού 
(διοικητικού και τεχνικού) 

 Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων της διεύθυνσης 
αθλητισμού με της ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.  

 Το ωράριο εργασίας των Κ.Φ.Α. θα πρέπει να 
είναι σε πρωινή ή απογευματινή βάρδια όλη 
την εβδομάδα (από Δευτέρα έως Σάββατο). 
Θα διευκόλυνε  την υλοποίηση του 
προγράμματος " άθληση για όλους " με 
καλύτερη διαχείριση του προσωπικού και 
αποτελεσματικότερη διοργάνωση των 

εκδηλώσεων.  

 Να παραχωρούνται από τις διοργανώτριες αρχές τα 
δικαιώματα χρήσης γηπέδων. 

 Έσοδα από την εκμίσθωση κυλικείων όπου υπάρχουν 
στις αθλητικές εγκαταστάσεις. 

 Δημιουργία αρχείου στοιχείων των αθλούμενων στα 
τμήματα της διεύθυνσης με σκοπό την καλύτερη 
προβολή των προγραμμάτων και αύξηση της 
συμμετοχής των πολιτών σε αυτά, με συνακόλουθο 
την αύξηση των εσόδων τους, μέσω διαφήμισής τους 
με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 

 Καθιέρωση νέου ωραρίου λειτουργίας της διεύθυνσης 
αθλητισμού με αναφορά στο ωράριο των Κ.Φ.Α., 
σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ανάμεσα στο 
δήμο και στη ΔΗΚΕΝΗΡ πάνω  σε θέματα 
αθλητισμού.  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 Οικονομική κρίση 
 Αύξηση τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου, 

ρεύματος 
 Μείωση κρατικής επιχορήγησης 
 Σύστημα προσλήψεων Π.Φ.Α. 
 Δημογραφικές μεταβολές λόγω κρίσης 
 

 Έσοδα από εισπράξεις των εισιτηρίων των 
ποδοσφαιρικών αγώνων 

 Προγράμματα αναβάθμισης-συντήρησης των 
αθλητικών εγκαταστάσεων μέσω ΕΣΠΑ 

 Δωρεάν προγράμματα επιμόρφωσης που 
διενεργούνται στο ΙΝΕΠ 

 
1.4.4.   Σύνοψη  Υφιστάμενης  Κατάστασης 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Δημιουργία ενός ιδιόκτητου παραρτήματος ΚΑΠΗ στον Αγ. Γεώργιο Νίκαιας. 
 Παροχή τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης, φαρμάκων, σε δεκάδες οικογένειες του Δήμου με 

οικονομικό πρόβλημα. 
 Ποιοτικές επιλογές σε δεκάδες δημότες και όχι μόνο, στην αναψυχή, τον πολιτισμό, αξιοποιώντας τη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη, το Δημοτικό Ωδείο και τα Πολιτιστικά Προγράμματα 
 Υψηλό κόστος συντήρησης  και επισκευής των σχολείων του Δήμου (αρμοδιότητα που πέρασε στο 

Δήμο με τον Καλλικράτη,  χωρίς τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους). 
 Αύξηση της ζήτησης των υπηρεσιών των βρεφονηπιακών σταθμών από το ΕΣΠΑ. 
 Υλοποίηση προγράμματος επιδότησης των παιδικών σταθμών από το ΕΣΠΑ. 
 Μειωμένη κρατική επιχορήγηση που περιορίζει το Δήμο να χρηματοδοτήσει και άλλες δράσεις 

κοινωνικού χαρακτήρα.   
 Υψηλό ποσοστό μεταναστών με δυσκολίες κοινωνικής ένταξης, ιδιαίτερες ανάγκες εκπαίδευσης παιδιών και 

ενηλίκων, υγειονομικής περίθαλψης κ.λ.π. 
 Τακτοποίηση & νομιμοποίηση αθλητικών  εγκαταστάσεων. 
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1.5. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Συνοπτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης 

 1.5.1. Οικονομικώς Ενεργοί Πολίτες – Μη Ενεργοί Πολίτες 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του πληθυσμού 2011, η ΕΛ.ΣΤΑΤ. δημιούργησε τον 

παρακάτω πίνακα του Οικονομικά ενεργού και μη ενεργού πληθυσμού του Δήμου μας, 

απασχολούμενων κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και άνεργων. 

 

Σύνολο 

Οικονομικά ενεργός πληθυσμός Μη 
οικονομικά 

ενεργός 
πληθυσμός Σύνολο Απασχολούμενοι 

Τομείς 
Άνεργοι 

Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής 

105.430 47.393 37.009 223 7.546 29.240 10.384 58.037 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή  2011) 
 

 

Η σχέση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ως προς το συνολικό πληθυσμό του Δήμου, 

αποτελεί το δείκτη δραστηριότητας (Α), η τιμή του οποίου ερμηνεύει το ποσοστό του 

πληθυσμού που διατίθεται να συμμετέχει σε οικονομικές δραστηριότητες. 

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός αποτελεί το εργατικό δυναμικό της οικονομίας και 

περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα τα οποία είναι ικανά προς εργασία και ταυτόχρονα θέλουν να 

εργαστούν. 

Τα άτομα εκείνα τα οποία δεν μπορούν να εργαστούν, για παράδειγμα μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, 

ασθενείς, στρατιώτες κλπ., δεν ανήκουν στο εργατικό δυναμικό. Επίσης άτομα τα οποία μπορούν 

να εργαστούν, αλλά για διάφορους λόγους δε θέλουν, για παράδειγμα τεμπέληδες, δεν ανήκουν 

στο εργατικό δυναμικό. Συνεπώς, τα άτομα τα οποία δεν μπορούν ή δε θέλουν να εργαστούν 

αποτελούν τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό. 

Το εργατικό δυναμικό χωρίζεται σε δυο κατηγορίες, σ' εκείνους οι οποίοι εργάζονται και 

ονομάζονται απασχολούμενοι και σ' εκείνους οι οποίοι δεν εργάζονται και είναι άνεργοι. Με 

βάση τις παραπάνω διακρίσεις μπορούμε να δώσουμε τους εξής ορισμούς: 

Εργατικό δυναμικό είναι το σύνολο των ατόμων τα οποία μπορούν και θέλουν να εργαστούν. 

Απασχολούμενοι είναι τα άτομα τα οποία εργάζονται (φυσικά εξ’ ορισμού θέλουν και μπορούν 

να εργαστούν). 

Άνεργοι είναι τα άτομα τα οποία μπορούν και θέλουν να εργαστούν, αλλά δεν μπορούν να 

βρουν απασχόληση. 
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Η εξέλιξη και τα Χαρακτηριστικά του Δείκτη Δραστηριότητας (Α) 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

2001 2011 

110.858 105.430 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή  2001, 2011) 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

 2001 2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ  2001 2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Σύνολο 41.448 47.393 +14,34% Σύνολο 53.902 58.037 +7,79% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή  2001, 2011) 
 
 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ  ΑΝΕΡΓΟΙ 

 2001 2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ  2001 2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

Σύνολο 41.448 37.009 -10,70% Σύνολο 5.518 10.384 +88% 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Απογραφή  2001, 2011) 
 
 

 Από τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε: 

 Στην περίπτωση του Δήμου μας, ο δείκτης δραστηριότητας  είναι Α=0,37 κατά την απογραφή 

του 2001 και  Α=0,45 κατά την απογραφή του 2011. Δηλαδή υπάρχει μια μικρή αύξηση του 

πληθυσμού που διατίθεται να συμμετέχει σε οικονομικές δραστηριότητες, παρότι υπάρχει 

μείωση του πληθυσμού του Δήμο. 

 Έχουμε σημαντική αύξηση +7,79%, του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού του Δήμου, 

δηλαδή αυξήθηκαν τα  άτομα τα οποία δεν μπορούν ή δε θέλουν να εργαστούν για διάφορους 

λόγους. 

 Παρατηρούμε σημαντική μείωση -10,70% των απασχολούμενων κατοίκων του Δήμου μας. 

 Επίσης σημαντική είναι η αύξηση +88% των ανέργων κατοίκων του Δήμου μας. 
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1.5.2. Οικονομική και Παραγωγική Δραστηριότητα 
 

Αριθμός επιχειρήσεων  στο Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡ. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  
ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΝΙΚΑΙΑΣ 

Άγνωστη Δραστηριότητα 5 

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία  5 

Μεταποίηση   478 

Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση 
αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης   

11 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκινήτων 
οχημάτων και μοτοσικλετών   

2.365 

Μεταφορά και αποθήκευση   807 

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και 
υπηρεσιών εστίασης   

298 

Ενημέρωση και επικοινωνία   117 

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες   27 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας   40 

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές 
δραστηριότητες   

788 

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες   146 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική 
ασφάλιση   

6 

Εκπαίδευση   63 

Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και 
την κοινωνική μέριμνα   

40 

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία   159 

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών   297 

Κατασκευές   609 

Σύνολο  Δημοτικής Ενότητας 6.267 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  
ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 

Άγνωστη Δραστηριότητα 10 

Μεταποίηση   311 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού 
και κλιματισμού   

7 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκινήτων 
οχημάτων και μοτοσικλετών   

949 

Μεταφορά και αποθήκευση   161 
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Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και 
υπηρεσιών εστίασης   

106 

Ενημέρωση και επικοινωνία   24 

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες   4 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας   32 

Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές 
δραστηριότητες   

92 

Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες   39 

Εκπαίδευση   6 

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία   34 

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών   44 

Κατασκευές   104 

Σύνολο  Δημοτικής Ενότητας 1.931 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου το μεγαλύτερο μέρος του 

ενεργού οικονομικά πληθυσμού  απασχολείται στους εξής κλάδους: 

 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών   

 Μεταφορά και αποθήκευση   

 Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες   

 Μεταποίηση 

 Κατασκευές 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά και το 

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο στοιχειοθετήθηκε ο ακόλουθος πίνακας: 

 

 
Ημερομηνία 
καταγραφής 

Είδος Επιχείρησης Σύνολο Δ.Ε. Νίκαιας 
Δ.Ε. 

 Αγ.Ι.Ρέντη 

Αγροτική 
Δραστηριότητα 

2/4/2014 

Επεξεργασία Αγροτικών 
Προϊόντων 

  1 

Κτηνοτροφική 
Δραστηριότητα 

Επεξεργασία Κτηνοτροφικών  
Προϊόντων 

 1 1 

Δραστηριότητες 
Μεταποίησης-
Παραγωγής 

Επιχειρήσεις  2 19 

Δραστηριότητες 
Τουρισμού-
Υπηρεσίες 

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 2** 
(κλίνες) 

1 34 κλίνες  

Ξενοδοχεία/Καταλύματα 1* 
(κλίνες) 

1 29 κλίνες  

Εμπορικές Επιχειρήσεις  1 1 

Παραγωγή 
Ενέργειας 

Ηλιακή   5 1 

Βιομηχανικές 
μονάδες 

Μονάδες Πετροχημικών 
(Κινητήρια ισχύς έως 22 KW, 
θερμική ισχύς έως 50 KW) 

 2  
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Απασχολούμενοι που εργάζονται στην ίδια Δ.Ε. 
που κατοικούν μόνιμα κατά φύλο 

 Σύνολο Άρρενες Θήλεις 

Δ.Ε. 
Νίκαιας 

8.379 4.466 3.913 

Δ.Ε. Αγ. Ι. 
Ρέντη 

1.721 1.094 627 

 
   Οικοδομική δραστηριότητα στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη   

Με βάση τον αριθμό Οικοδομικών Αδειών που εκδίδονται από την Υπηρεσία Δόμησης (τέως 

Πολεοδομία) του Δήμου μας συντάχθηκαν οι παρακάτω πίνακες που δείχνουν την μεταβολή ανά 

πενταετία της οικοδομικής δραστηριότητας του Δήμου μας και ανά Δημοτική Ενότητα. 

                

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Δ. Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ 

  2003 2008 2013 

Νέες άδειες 189 97  4 

Προσθήκες 75 40 6 

Κατεδαφίσεις  170 91 7 

Λοιπές άδειες* 71 60 13  

Σύνολο 505 288 30 

 
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ                              

Δ. Ε. ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 

  2003 2008 2013 

Νέες άδειες 10   13 1  

Προσθήκες 8 6 4 

Κατεδαφίσεις  9 17 2 

Λοιπές άδειες*  36  30  24 

Σύνολο 63 66 31 

*Ο τίτλος λοιπές άδειες περιλαμβάνει: Νομιμοποιήσεις, αλλαγές χρήσεων, αναθεωρήσεις 

 

Η μεταβολή της έκδοσης  οικοδομικών αδειών αναδεικνύει ότι:  

 Υπάρχει σημαντική μείωση των νέων αδειών  ανά πενταετία της τάξης του 48% από 2003 έως 

2008 και μείωση  96% από 2008 έως 2013. 

 Υπάρχει σημαντική μείωση των προσθηκών ανά πενταετία της τάξης του 46% από 2003 έως 

2008 και μείωση  85% από 2008 έως 2013. 
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 Η μείωση του συνόλου των οικοδομικών αδειών είναι της τάξης του 94% από 2003 έως 2013, 

στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, όπου βρίσκεται και το 85% του πληθυσμού του Δήμου.  

 Η μείωση του συνόλου των οικοδομικών αδειών είναι της τάξης του  50% από 2003 έως 

2013, στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Ι. Ρέντη. 

 
Ανεργία:  

Σύμφωνα με τα στοιχεία των απογραφών 2001 και 2011, στο Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη το 

ποσοστό  ανεργίας είναι 13,31% και 21,91% αντίστοιχα. 

 

Η ανεργία των γυναικών είναι μεγάλη στην περιοχή και κυρίως των γυναικών χωρίς ιδιαίτερα 

προσόντα (μόρφωση, ειδίκευση κλπ). Η ανεργία των νέων δεν είναι αντίστοιχα υψηλή, διότι οι 

νέες δραστηριότητες προσφέρουν θέσεις εργασίας και καλύπτουν τους νέους που δε 

συγκεντρώνουν ιδιαίτερα προσόντα. Η ανεργία στους αποφοίτους ανωτέρων – ανωτάτων 

σχολών είναι εντονότερη.  

 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα ανεργίας όμως το έχουν οι άνδρες ηλικίας μεγαλύτερης των 40 ετών 

και ακόμα μεγαλύτερο οι άνω των 50 ετών. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς δούλεψαν σε 

βιομηχανίες που υπήρχαν άφθονες στην ευρύτερη περιοχή και σήμερα με την αποβιομηχάνιση 

και το κλείσιμό τους, έμειναν χωρίς δουλειά και με ελάχιστες ελπίδες απασχόλησης, γιατί τίποτα 

αντίστοιχο δεν υπάρχει πια. Οι θέσεις εργασίας είναι λίγες και όλοι προτιμούν τους νέους.     

Ο Δήμος φροντίζει να κάνει 8μηνα απασχόλησης για να μπορεί να δίνει εργασία σε ανθρώπους 

σαν και αυτούς, που η ιδιωτική πρωτοβουλία του στερεί κάθε ελπίδα εργασίας. 

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα ποσοστά ανεργίας είναι μεγαλύτερα στα άτομα 

που κατέχουν κάποιον  μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο από αυτά των ατόμων με τη βασική 

μόνο εκπαίδευση, ενώ ταυτόχρονα αναμένεται να μείνουν για μεγαλύτερο διάστημα άνεργοι πριν 

βρουν εργασία. Υπολογίζεται ότι ο μέσος χρόνος εύρεσης εργασίας είναι τα τρεισήμισι χρόνια. 
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1.5.3. Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης  

    

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 
 
 

Όπως αναφέρθηκε, στην αρχική 
παρουσίαση των στοιχείων της τοπικής 
οικονομικής δραστηριότητας, στο Δήμος 
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη δεν υπάρχει 
υποδομή που κρίνεται απαραίτητη για 
αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή 
(μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις), ούτε 
βρίσκεται γεωγραφικά σε μία περιοχή η 
οποία θα μπορούσε να αναπτυχθεί 
τουριστικά με την ευρύτερη έννοια η 
οποία στοιχειοθετείται από το πλήθος 
των τουριστικών περιοχών που διαθέτει 
η χώρα μας .  
Στους τομείς της παραγωγής και της 
μεταποίησης, οι οποίοι αποτελούσαν τον 
κύριο όγκο της οικονομικής 
δραστηριότητας στο Δήμο, παρατηρείται 
σημαντική μείωση των επιχειρήσεων, 
συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης 
με αποτέλεσμα το διαδοχικό κλείσιμο  
μαγαζιών, μείωση της παραγωγικής 
δραστηριότητας των βιομηχανικών 
μονάδων του Δήμου με  συνέπεια τη 
ραγδαία αύξηση του ποσοστού της 
ανεργίας.   
Όλα τα ανωτέρω, είναι η μικρογραφία 
μιας γενικευμένης οικονομικής κρίσης σε 
εθνικό επίπεδο.  
 

Λόγω της αμφίρροπης κατάστασης σε εθνικό 
επίπεδο, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για τις 
δυνατότητες και τις ευκαιρίες που θα μπορούσαν 
να δοθούν προκειμένου να ανακάμψει η τοπική 
οικονομία. 
 Σε μία όμως προσπάθεια ελπιδοφόρου 
σχεδιασμού θα μπορούσαμε να ελπίζουμε σε: 
 ανάπλαση των προσφυγικών τετραγώνων της 

Νίκαιας με χρήσεις όπως: διαμόρφωση 
εμπορικού κέντρου, ανάδειξη κάποιων κατοικιών 
ως ιστορικά μνημεία και δημιουργία  χώρων 
πολιτισμού σε κάποιες άλλες. Τα παραπάνω 
προϋποθέτουν απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών και 
σύμπραξη με ιδιωτικούς φορείς 

 κρατικές επιδοτήσεις σε νέους επαγγελματίες με 
ευνοϊκούς όρους 

 επαναπροσδιορισμό των «δυσκίνητων» 
λειτουργιών των  αδειοδοτήσεων των 
καταστημάτων και δημιουργία ευέλικτου 
καθεστώτος, απαλλαγμένου από ενδεχόμενες 
παγιωμένες γραφειοκρατικές τακτικές, 
επιχορηγήσεις δημοσίων έργων προκειμένου να 
διαμορφωθούν οι κοινόχρηστοι χώροι 
(προσβασιμότητα σε άτομα με κινητικά 
προβλήματα) 

 Η ισχυρή βιομηχανική και βιοτεχνική βάση που 
διαθέτει, δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης, 
καθώς και δυνατότητες δράσεων στην 
τεχνολογία με καινοτομικό χαρακτήρα.  

 Ανάπτυξη υπερτοπικού εμπορίου & δημιουργία 
υπερτοπικού πόλου ψυχαγωγίας & ελεύθερου 
χρόνου.   (Village Park, Allou Fun Park,  Media 
Market, Ηλεκτρονική Αθηνών, Κωτσόβολος, νέο 
Ι.Κ.Ε.Α, κλπ).  

 Δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης λόγω της 
ύπαρξης πολλών ελεύθερων χώρων.  

 Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων μεγάλης 
εκπαιδευτικής και πολιτιστικής σημασίας με 
πανελλαδική ακτινοβολία (ΑΣΚΤ – Το Σχολείον 
και Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού). Ειδικό 
ενδιαφέρον  στο μέτωπο της Πειραιώς (Σχολή 
Καλών Τεχνών, Υπουργείο Πολιτισμού, 
επενδύσεις Φουρλή).  

 Το Καρναβάλι, καθώς και τα μεγάλα πάρκα 
ψυχαγωγίας μπορούν να αποτελέσουν 
αξιοποιήσιμα στοιχεία, για την ανάπτυξη ειδικών 
μορφών θεματικού τουρισμού στην περιοχή 
(ψυχαγωγικός, πολιτιστικός τουρισμός κ.λ.π.) 

 Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής 
Χωροταξικά ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη ανήκει 
στη Χωρική Υποενότητα Πειραιά της Χωρικής 
Ενότητας Αθήνα – Πειραιά. Προτεραιότητα στην 
Χ.Υ., σύμφωνα με το νέο ΡΣΑ, αποτελεί η 
ενεργοποίηση της περιοχής που περικλείεται από 
τις οδούς Πειραιώς – Θηβών – Αλιπέδου – 
Κηφισού στα Καμίνια – Αγ. Ι. Ρέντη, όπως επίσης 
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και της περιοχής της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, με 
την επανάχρηση του ανενεργού κτιριακού 
αποθέματος και τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων 
του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. 
Βασικός πόλος ανάπτυξης διεθνούς και εθνικής 
εμβέλειας σύμφωνα με το νέο ΡΣΑ είναι η περιοχή 
του Ελαιώνα, τμήμα του οποίου βρίσκεται στη 
Δημοτική Ενότητα Αγ. Ι. Ρέντη. Συγκεκριμένα, ο 
Ελαιώνας, αποτελεί περιοχή στρατηγικής σημασίας 
για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής και 
ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας και περιοχή 
διασύνδεσης των Κέντρων Αθήνας και Πειραιά. 
Επιδιώκεται η ανάδειξη του σε υποδοχέα 
καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και 
εν γένει λειτουργιών υψηλής προστιθέμενης αξίας 
σε αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον, όπως 
μεταποιητικές δραστηριότητες σε συνδυασμό με 
αναπτυγμένο τριτογενή τομέα, μεταφορές, 
εκπαίδευση και έρευνα, τεχνολογία, πολιτισμό, 
αθλητισμό, υγεία, περίθαλψη, πρόνοια. Λόγω της 
κρίσιμης θέσης της περιοχής του Ελαιώνα σε 
σχέση με τις υπάρχουσες συγκοινωνιακές 
υποδομές σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια στην 
Αττική κατάλληλων εκτάσεων για την 
επιχειρηματικότητα, προτείνεται η πρόβλεψη της 
δημιουργίας Επιχειρηματικών Πάρκων του ν. 
3982/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 
τόσο για τις μεταποιητικές και ερευνητικές όσο και 
για τις τριτογενείς δραστηριότητες, στα οποία 
περιλαμβάνονται και επιχειρηματικά πάρκα ειδικού 
τύπου. Αναλυτικά οι κατευθύνσεις Πολεοδομικής 
Οργάνωσης για την περιοχή του Ελαιώνα 
παρουσιάζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 4.στ 
του Νόμου 4277. 
 
 

 
 

1.5.4  Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 
 

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης 
 
 Ανεργία σε ομάδες του πληθυσμού που είναι δύσκολο να αντιμετωπισθεί.  

 Φθίνουσα πορεία των παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων στο δευτερογενή τομέα. 

 Ολοκλήρωση του σχεδίου και των πράξεων εφαρμογής – αναβάθμιση περιοχών. 

 Αντιμετώπιση κινδύνων πλημμυρικών φαινομένων - Ολοκλήρωση δικτύου συλλογής ομβρίων στον 

Άνω Ρέντη & Αγ. Άννα. 

 Αντιμετώπιση οχλουσών δραστηριοτήτων (βιομηχανίες, μεταφορικές εταιρείες, λαχαναγορά κλπ.) - 

αυθαίρετης δόμησης – αυθαίρετων χρήσεων. 

 Αύξηση συνολικής κάλυψης σε πράσινο – δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και αναψυχής. 

 Συμπλήρωση κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών. 

 Δημιουργία χώρων στάθμευσης, συνδετήριων οδικών αξόνων, πεζοδρόμων, δρόμων ήπιας 

κυκλοφορίας, επέκταση δημοτικής συγκοινωνίας. 
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 Τόνωση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων - Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού π.χ. 

ψυχαγωγικού, σχολικού και θεματικών πάρκων. 

 Μείωση της ανεργίας των γυναικών, πτυχιούχων & ανδρών άνω των 40 ετών. 

 Διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των μειονοτήτων. 

 

 

1.5.5.  ΣΥΝΟΨΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

    

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο Καποδιστριακός Δήμος Νίκαιας ήταν ένας από τους κυριότερους Δήμους που φιλοξένησε το προσφυγικό 

ρεύμα της Μικράς Ασίας, το οποίο μετέφερε την πολιτιστική κληρονομιά του. Επίσης αποτέλεσε καταφύγιο 

πολλών κυνηγημένων μειονοτήτων που βρήκαν πρόσφορο έδαφος για επαναπατρισμό και δημιουργία.  

Σήμερα μεγάλη πληθυσμιακή μερίδα του κατάγεται από τους Μικρασιάτες, Αρμένιους και Ποντίους  οι οποίοι 

εργάστηκαν, και ξαναέχτισαν πολλά από αυτά που χάθηκαν κατά τον βίαιο ξεριζωμό τους.  

Η τοπική κοινωνία αναπτύχθηκε εμπορικά, οικιστικά και πολιτισμικά. 

Σε μία προσπάθεια αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στο Δήμο 

Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη έχει επέλθει συρρίκνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας, στα πλαίσια βέβαια μιας 

γενικευμένης κρίσης σε εθνικό επίπεδο. Η τοπική κοινωνία αντιμετωπίζει όλα τα επακόλουθα της ανωτέρω 

διαπίστωσης με κυριότερο πρόβλημα την αύξηση του ποσοστού της ανεργίας.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά παρουσιάζεται εντονότερη 

δραστηριότητα στους τομείς παραγωγής και μεταποίησης στη Δημοτική Ενότητα Ρέντη. Αυτό ενδεχομένως 

να οφείλεται στο γεγονός ότι η ρυμοτομική εικόνα του Ρέντη παρουσιάζει μεγαλύτερες ελεύθερες εκτάσεις 

πρόσφορες για τη δημιουργία βιομηχανικής ζώνης αντιθέτως με τη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας που 

χαρακτηρίζεται από πυκνή δόμηση και ευνοεί την ανάπτυξη μεγαλύτερων εμπορικών κέντρων.   

 

Σε μικρότερη κλίμακα στο Δήμο καταγράφεται δραστηριότητα στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα 

καθώς και στον τουρισμό με ελάχιστο καταγεγραμμένο πλήθος επιχειρήσεων,  δεδομένου ότι ο Δήμος βάσει 

της γεωπολιτικής του θέσης δεν εντάσσεται στις αγροτικές και τουριστικές περιοχές.   

Τα στοιχεία που παραθέτουμε βασίζονται στα μητρώα του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά κατά 

την καταγραφή στις 6/8/12. Η εικόνα παρουσιάζει μικρό πλήθος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή, όμως ενδέχεται να υπάρχει απόκλιση προς τα πάνω στο σύνολό τους διότι, όπως μας ενημέρωσαν 

από το Επιμελητήριο, πολλές επιχειρήσεις που λειτουργούν ως ανεξάρτητες μονάδες αλλά και ως 

παραρτήματα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν έναρξη εργασιών σε επιμελητήρια άλλων περιφερειών.       

Η τρέχουσα δημοσιονομική και οικονομική συγκυρία έχει αλλοιώσει την εικόνα της τοπικής οικονομίας και 

απασχόλησης από το 2010 και μετά, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας. 

Ο Δήμος έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να αξιοποιήσει σε σημαντικό βαθμό τη χρηματοδότηση στα πλαίσια 
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του ΕΣΠΑ, με εντάξεις έργων τα οποία αφορούν τεχνικές και κοινωνικές υποδομές όπως αναπλάσεις, 

συντηρήσεις οδών, και κοινωνικές δομές (βοήθεια στο σπίτι, βρεφονηπιακοί σταθμοί κ.λ.π.).  

Ο Δήμος οφείλει να προσαρμόσει τον προγραμματισμό του και να περιορίσει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων 

του, τις επιπτώσεις στους δημότες και τις επιχειρήσεις, αξιοποιώντας πολιτικές και προγράμματα για τη 

στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας . 
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1.6. ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Στη συγκεκριμένη ενότητα επιχειρείται να γίνει περιγραφή και αποτύπωση της οργάνωσης και 

λειτουργίας του Δήμου. Τα παραπάνω θα μας επιτρέψουν να αξιολογήσουμε την οργάνωση και 

λειτουργία του Δήμου και να ιεραρχήσουμε  τα κρίσιμα ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης.  

 

1.6.1. Οργάνωση Του Δήμου 
 
Αιρετά Όργανα του Δήμου 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό εκφράζεται μέσω του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων  

και του Προγράμματος Καλλικράτη, ο Δήμος έχει τα ακόλουθα όργανα Διοίκησης, πλην του 

Δημάρχου και των Αντιδημάρχων : 

 Δημοτικό Συμβούλιο 

 Οικονομική Επιτροπή 

 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 Εκτελεστική Επιτροπή 

Επικουρικός και γνωμοδοτικός είναι ο ρόλος της Επιτροπής Διαβούλευσης. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  

Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου βάση των συνδυασμών προέλευσης και του φύλου των 

μελών του, διαμορφώνεται όπως στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σύμφωνα με το συνδυασμό προέλευσης 

1η Παράταξη 28 

2η Παράταξη 6 

3η Παράταξη 5 

4η Παράταξη 3 

5η Παράταξη 2 

6η Παράταξη 1 

          Σύνολο μελών 45 

Σύμφωνα με το φύλο 
Άνδρες 29 

Γυναίκες 16 

 

 

 



 
ΔΗΜΟΣ  ΝΙΚΑΙΑΣ –  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   2015-2019 

Ενότητα 1 : Στρατηγικός σχεδιασμός 

 
- 128 - 

 

Κατά το έτος 2013  το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε 23 συνεδριάσεις και έλαβε 352 

αποφάσεις. 

Κατά το έτος 2014 έως 30/11  το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε 18 συνεδριάσεις και έλαβε 

308 αποφάσεις. 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από 9 τακτικά μέλη μαζί με τον πρόεδρο και 5 

αναπληρωματικά μέλη. 

Κατά το έτος 2013 η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε 64 συνεδριάσεις και έλαβε 495 

αποφάσεις. 

Κατά το έτος 2014 έως 30/11  η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε 53 συνεδριάσεις και έλαβε 495 

αποφάσεις. 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελείται από 9 τακτικά μέλη μαζί με τον πρόεδρο και 5 

αναπληρωματικά μέλη. 

Κατά το έτος 2013 η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε 16 συνεδριάσεις και έλαβε 282 

αποφάσεις. 

Κατά το έτος 2014 έως 30/11  η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε 10 συνεδριάσεις και 

έλαβε 208 αποφάσεις. 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από 7 μέλη μαζί με τον πρόεδρο.  

Κατά το έτος 2013 η Εκτελεστική Επιτροπή συνήλθε σε 7 συνεδριάσεις και έλαβε 18 αποφάσεις. 

Κατά το έτος 2014 και έως 30/11  η Εκτελεστική Επιτροπή συνήλθε σε 4 συνεδριάσεις και έλαβε 

5 αποφάσεις. 

 

 Αντιδήμαρχοι  

Στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη καθήκοντα ασκούν επτά Αντιδήμαρχοι, όπως προβλέπεται και 

από το πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου, με τις εξής αρμοδιότητες:  

 Στα θέματα  Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Βιβλιοθηκών 

 Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  
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 Οικονομικών Υπηρεσιών  

 Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής  και Τεχνικών Υπηρεσιών  

 Στα θέματα Αθλητισμού 

 Στα θέματα Κοινωνικών Υπηρεσιών  

 Στα θέματα Πρασίνου 
 

Διάρθρωση Οργανικών Μονάδων 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νίκαιας - Αγ.Ιωάννη Ρέντη  που 

εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 3334/Β/27-12-13, οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου περιλαμβάνουν τις 

παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού & αντικειμένου και 

διαμορφώνονται ως εξής: 

  

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 

1. Γενικός Γραμματέας 

2. Αυτοτελές τμήμα ιδιαιτέρου γραφείου Δημάρχου, Ειδικών συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων,  

     Επιστημονικών Συνεργατών & Δημοτικών Παρατάξεων 

3. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων 

4. Νομική Υπηρεσία 

5. Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας 

6. Αυτοτελές Γραφείο Εθελοντισμού & Διοικητικής Βοήθειας 

7. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Χρηματοδοτήσεων, Αξιοποίησης της  

     Δημοτικής Περιουσίας, Ποιότητας, Οργάνωσης & Αποτελεσματικότητας 

8. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Η Γενική Διεύθυνση περιλαμβάνει τις παρακάτω οργανικές μονάδες. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

1. Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης που περιλαμβάνει τις παρακάτω 

διοικητικές ενότητες: 

α. Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  

β. Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων, Ανακυκλώσιμων Υλικών, καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων 

& Ειδικών Συνεργείων 

γ. Τμήμα Διαχείρισης Οχημάτων 

δ. Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων 

 

2. Διεύθυνση Πρασίνου που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές 

ενότητες: 

α. Τμήμα Διαχείρισης Παιδικών Χαρών & Πλατειών 

β. Τμήμα Μελετών & Έργων Πρασίνου 

γ.  Τμήμα Διαχείρισης Πρασίνου 

δ.  Τμήμα Άρδευσης 

 

3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής που περιλαμβάνει ειδικότερα τις 

παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

α. Τμήμα Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής 

δ. Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων 

γ. Τμήμα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας 

δ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας , Εξοικονόμησης Ενέργειας & Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής 

 

4. Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης  που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 

διοικητικές ενότητες: 

α. Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών 

β. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών 

γ. Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών 

δ. Τμήμα Διαχείρισης Πράξεων Εφαρμογής <Ελαιώνα> 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Διεύθυνση Πολιτισμού  που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές 

ενότητες: 

α. Τμήμα Δημοτικού Ωδείου 

β. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτιστικών Δράσεων & Διαχείρισης Πολιτιστικών Χώρων 

γ. Τμήμα Καλλιτεχνικών Επιμορφωτικών Δομών 

 

2. Διεύθυνση Αθλητισμού  που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές 

ενότητες: 

α. Τμήμα Αθλητικών Προγραμμάτων 

β. Τμήμα Διοργάνωσης & Υποστήριξης  Αθλητικών Εκδηλώσεων 

γ. Τμήμα Διαχείρισης Γηπέδων & Αθλητικών Χώρων 

 

3. Διεύθυνση Παιδείας, Βιβλιοθηκών & Κοινωνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει 

ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

α. Τμήμα Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Πινακοθηκών & Ιστορικού Αρχείου 

β. Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης 

γ. Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 

διοικητικές ενότητες: 

α. Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου & Υποστήριξης της Επιτροπής Διαβούλευσης 

β. Τμήμα Μητρώου, Δημοτολογίου & Πολιτικών Γάμων 

γ. Τμήμα Ληξιαρχείου 

δ. Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης & Αρχείου 

ε. Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού 

στ. Τμήμα Προσωπικού Αορίστου Χρόνου & Έκτακτου Προσωπικού  

ζ. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων, Φυλάκων & Κλητήρων 
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2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 

διοικητικές ενότητες: 

α. Τμήμα Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης & Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής 

β. Τμήμα Λογιστηρίου 

γ. Τμήμα Μισθοδοσίας 

δ. Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας 

ε. Τμήμα Ταμείου 

στ. Τμήμα Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών 

ζ. Τμήμα Αποθηκών 

 

3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 

διοικητικές ενότητες: 

α. Τμήμα Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων 

β. Τμήμα Κτιριακών Έργων & Υπαιθρίων Χώρων 

γ. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης 

δ. Τμήμα Συγκοινωνιών & Κυκλοφοριακών Μελετών 

ε. Τμήμα Εγκαταστάσεων & Αδειών μεταφορών 

στ. Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών, Σχολικών Κτιρίων & Βασικών Υποδομών 

ζ. Τμήμα Τοπογραφικό & Διαχείρισης Γεωχωρικής Πληροφορίας (G.I.S.) 

 

4. Διεύθυνση ΚΕΠ που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

α. Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 

β. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην ενότητα Ρέντη & υπάγονται 

διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

1. Τμήμα ΚΕΠ 

2. Τμήμα Διοίκησης & Εξυπηρέτησης του Πολίτη 

3. Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

4. Τμήμα Πρασίνου 

5. Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών  
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Β. Νομικά Πρόσωπα του Δήμου  

Ο Δήμος έχει τρία Ν.Π.Δ.Δ.:  

1) «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» (Παιδικοί Σταθμοί & ΚΑΠΗ),  

2) «Σχολική Επιτροπή Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης», και  

3) «Σχολική Επιτροπή Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης» 

 

Γ. Δημοτική Επιχείρηση  

Ο Δήμος έχει μια Δημοτική επιχείρηση την ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. (Ν.Π.Ι.Δ.) 

 

1.6.2. Οργανόγραμμα  Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. 

Ρέντη 

Ακολουθεί το Οργανόγραμμα  Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη σύμφωνα 

με τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Ο Ρ Γ Α Ν Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η Σ    Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ    Δ Η Μ Ο Υ   Ν Ι Κ Α Ι Α Σ    –    Α Γ .Ι . Ρ Ε Ν Τ Η 

Αυτοτελές τμήμα ιδιαιτέρου γραφείου δημάρχου, ειδικών 
συνεργατών, ειδικών συμβούλων, επιστημονικών συνεργατών  

& δημοτικών παρατάξεων 

Αυτοτελές τμήμα τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών 

Αυτοτελές γραφείο εθελοντισμού & διοικητικής βοήθειας 

Αυτοτελές τμήμα διαφάνειας 

Αυτοτελές τμήμα προγραμματισμού, ανάπτυξης, 
χρηματοδοτήσεων αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, 

ποιότητας, οργάνωσης & αποτελεσματικότητας 
 

Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας & δημοσίων σχέσεων 

 

Νομική Υπηρεσία 

 

Γενικός  Γραμματέας 

Γενική Διευθύντρια 
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Διεύθυνση 

Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

Τμήμα Δημοτικού 
Συμβουλίου & 

Υποστήριξης της 
Επιτροπής 

Διαβούλευσης 

 
Τμήμα Μητρώου, 
Δημοτολογίου & 
Πολιτικών Γάμων 

Τμήμα Ληξιαρχείου 

Τμήμα 
Πρωτοκόλλου, 

Διεκπεραίωσης & 
Αρχείου 

Τμήμα Διοίκησης, 
Εκλογών & 
Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

Τμήμα Μόνιμου 
Προσωπικού 

Τμήμα 
Προσωπικού 

Αορίστου Χρόνου 
& Έκτακτου 
Προσωπικού 

Τμήμα  Διοικητικής 
Μέριμνας, 

Καθαριστριών 
Εσωτερικών 

Χώρων, Φυλάκων 
& Κλητήρων  

 
Διεύθυνση 

Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

 

 
Διεύθυνση 

Αθλητισμού 

 

 
Διεύθυνση 
Πολιτισμού 

Διεύθυνση 
Παιδείας,  

Βιβλιοθηκών & 
Κοινωνικών 
Υπηρεσιών 

 
Διεύθυνση 

Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης 

 
Διεύθυνση 
Πρασίνου 

 
Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος 
& Ποιότητας 

Ζωής 

 
Διεύθυνση 
Υπηρεσίας 
Δόμησης 

 
 

Διεύθυνση 
Κ.Ε.Π. 

 
Διεύθυνση 
Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

Τμήμα Λογιστηρίου 

Τμήμα 
Μισθοδοσίας 

Τμήμα  Εσόδων & 
Δημοτικής 
Περιουσίας 

Τμήμα  
Προϋπολογισμού, 

Οικονομικής 
Πληροφόρησης & 

Υποστήριξης 
Οικονομικής 
Επιτροπής 

Τμήμα  Ταμείου 

Τμήμα  
Προμηθειών 

Υλικών & 
Εξοπλισμού 
Υπηρεσιών 

Τμήμα  Αποθηκών 

Τμήμα Αθλητικών 
Προγραμμάτων 

 
Τμήμα Διαχείρισης 

Γηπέδων & 
Αθλητικών Χώρων 

 
Τμήμα 

Διοργάνωσης & 
Υποστήριξης 
Αθλητικών 

Εκδηλώσεων 

 

Τμήμα Δημοτικού 
Ωδείου 

Τμήμα 
Υποστήριξης 
Πολιτιστικών 
Δράσεων & 
Διαχείρισης 

Πολιτιστικών 
Χώρων 

Τμήμα 
Καλλιτεχνικών 

Επιμορφωτικών 
Δομών 

Τμήμα 
Βιβλιοθηκών, 
Μουσείων, 

Πινακοθηκών & 
Ιστορικού Αρχείου 

Τμήμα Παιδείας & 
Δια Βίου Μάθησης 

Τμήμα Κοινωνικών 
Υπηρεσιών 

Τμήμα Σχεδιασμού 
& Εποπτείας 

Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης 

Τμήμα Αποκομιδής 
Απορριμμάτων, 
Ανακυκλώσιμων 

Υλικών, 
Καθαρισμού 

Κοινόχρηστων 
Χώρων & Ειδικών 

Συνεργείων 

Τμήμα Διαχείρισης 
Οχημάτων 

Τμήμα Συντήρησης 
Οχημάτων 

Τμήμα Διαχείρισης 
Παιδικών Χαρών & 

Πλατειών 

Τμήμα Μελετών & 
Έργων Πρασίνου 

Τμήμα Άρδευσης 

Τμήμα Διαχείρισης 
Πρασίνου 

Τμήμα 
Περιβάλλοντος & 
Ποιότητας Ζωής 

 

Τμήμα 
Αδειοδοτήσεων & 

Ρύθμισης 
Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων 

Τμήμα Προστασίας 
της Δημόσιας 

Υγείας 

Τμήμα Πολιτικής 
Προστασίας, 

Εξοικονόμησης 
Ενέργειας & 
Υποστήριξης 
Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής 

Τμήμα Έκδοσης 
Οικοδομικών 

Αδειών 
 

Τμήμα Έκδοσης 
Πολεοδομικών 
Εφαρμογών 

 

Τμήμα Ελέγχου 
Κατασκευών 

 

Τμήμα Διαχείρισης 
Πράξεων 

Εφαρμογής 
‘Ελαιώνα’ 

 

Τμήμα Εσωτερικής 
Ανταπόκρισης 

 

Τμήμα 
Εξυπηρέτησης 

Πολιτών 
 

Τμήμα 
Συγκοινωνιακών & 
Υδραυλικών Έργων 

Τμήμα Κτιριακών 
Έργων & 

Υπαίθριων Χώρων 

Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογ

ικών Έργων & 
Σηματοδότησης 

Τμήμα 
Συγκοινωνιών & 
Κυκλοφοριακών 

Μελετών 

Τμήμα 
Εγκαταστάσεων & 

Αδειών 
Μεταφορών 

Τμήμα Συντήρησης 
Δημοτικών, 

Σχολικών Κτιρίων 
& Βασικών 
Υποδομών 

Τμήμα 
Τοπογραφικό & 

Διαχείρισης 
Γεωχωρικής 

Πληροφορίας 
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1.6.3.    Αρμοδιότητες Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. 

1.6.3.1.  Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο 

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα 

Ο Γενικός Γραμματέας υποστηρίζει το Δήµαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες 

που του εκχωρεί ο Δήµαρχος  µε απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισµό 

των δηµοτικών υπηρεσιών, σε συνεργασία  µε το Γενικό Διευθυντή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται µε 

αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραµµάτων που 

αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήµου. Ειδικότερα ο Γενικός Γραµµατέας:  

1. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήµου κατά την άσκηση 

του έργου τους, σε συνεργασία µε το Γενικό Διευθυντή.  

2. Μεριµνά για την επεξεργασία από τις αρµόδιες υπηρεσίες των θεµάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον 

του Δηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής  

Επιτροπής  σύµφωνα µε την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα 

υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους.  

3. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρµογής των αποφάσεων του Δηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής 

Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρµόδιες υπηρεσίες 

του Δήµου, σε συνεργασία µε τον Γενικό Διευθυντή.  

4. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραµµάτων 

Δράσης του Δήµου και  παρακολουθεί  την  επίτευξη  των περιοδικών  στόχων και την υλοποίηση των  

αντίστοιχων προγραµµάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήµου.  

5. Μεριµνά για την έγκαιρη ετοιµασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα  

αντίστοιχα  προγράµµατα ή τις συγκεκριµένες αποφάσεις και ενηµερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.  

6. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δηµιουργείται στο Δήµο και µεριµνά για τη συνεχή βελτίωση της  

αποτελεσµατικής δράσης των υπηρεσιών του Δήµου, την προσαρµογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες 

της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναµικού και των τεχνικών µέσων του 

Δήµου.  

 7. Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συµβούλια στα οποία µετέχουν µε 

εκπροσώπους τους το σύνολο ή µέρος (ανάλογα µε οµοιογενή θεµατικά αντικείµενα) των υπηρεσιών του 

Δήµου.  

8. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των νοµικών προσώπων του Δήµου και συνεργάζεται µε τις 

διοικήσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρµόνιση των αποτελεσµάτων από την δραστηριοποίησή τους 

προς τους στόχους του Δήµου.  

9. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών µε ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο 

εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήµου, μετά από έγκριση του Δημάρχου. 

10. Υπογράφει έγγραφα σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο Δήµαρχος. 
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Στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα απασχολείται 1 άτομα ΔΕ Διοικητικού. 

 

 
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ   
 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ 

 
Το Τμήμα αυτό παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς το Δήμαρχο και ιδίως: 

Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Δημάρχου. 

Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το 

αρχείο της. 

Παραλαμβάνει την εισερχόμενη αλληλογραφία του Δήμου από τη Δ/νση Διοίκησης και αφού ενημερώσει το 

Δήμαρχο τη διαβιβάζει στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και αρχείου για να την διεκπεραιώσει προς 

τις αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Τηρεί αρχείο των αποφάσεων του Δήμου που χρειάζεται ο Δήμαρχος καθώς και κάθε άλλου στοιχείου 

σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που ο ίδιος δίνει. 

Τηρεί εμπιστευτικό βιβλίο πρωτοκόλλου. 

Τηρεί βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντας θέσεις Ειδικών 

Συμβούλων, ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών του Δημάρχου. 

Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πολιτών με το Δήμο για την υποδοχή παραπόνων ή παροχή 

διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες. 

Συγκεντρώνει τα παράπονα των πολιτών, τα ομαδοποιεί, τα παραπέμπει στις υπηρεσίες που αφορούν, παίρνει 

τις απαντήσεις τους και ενημερώνει τους πολίτες που τα έκαναν γραπτά ή τηλεφωνικά. 

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στη Δημοτική ενότητα της έδρας του Δήμου. 

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις Δημοτικές Παρατάξεις. 

Παρακολουθεί και ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα και ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Σχεδιάζει & εισηγείται την επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση των στόχων του Δήμου & σχεδιάζει, 

εισηγείται & προωθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων & των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την 

υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής. 

Οργανώνει & υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του Δήμου (συνέδρια, ημερίδες, συνελεύσεις, εορτές κ.λ.π.) 

καθώς και συντονίζει τα προγράμματα προβολής του έργου & των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος, το 

Νομικό Πρόσωπο & η Επιχείρηση του Δήμου. 

Σχεδιάζει, εισηγείται & εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους & 

υπηρεσίες του Δήμου & του Νομικού Προσώπου, με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την 

προώθηση των τοπικών συμφερόντων. 
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Συντονίζει την χρήση των χώρων που πραγματοποιούνται εκδηλώσεις του Δήμου. 

Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα & ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες του 

Δήμου & ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης & τις υπηρεσίες του Δήμου. Τηρεί αρχείο των 

δημοσιεύσεων & των απαντήσεων του Δήμου.  

Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον έντυπο & ηλεκτρονικό τύπο & τα ΜΜΕ & επιμελείται τα 

δημοσιεύματα, τα δελτία τύπου & τις ενημερωτικές εκδόσεις του Δήμου. 

Συνεργάζεται με τις θεματικές Επιτροπές του Δήμου (Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας κ.λ.π.) για  την 

καλύτερη δυνατή επιτυχία των εκδηλώσεων που τις αφορούν & την επικοινωνιακή  σύνδεσή τους με τους 

πολίτες. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες 

για την προώθηση των επιδιώξεων/ στόχων / συμφερόντων του Δήμου.  

Ειδικότερα η υπηρεσία: 

Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό 

Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος, κ.λ.π.) διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου. 

Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επιμέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα 

ιδρύματα και στα άλλα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, για τη διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους. 

Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της Δημόσιας Διοίκησης που αφορούν το Δήμο, το ΝΠΔΔ & τα 

ΝΠΙΔ. 

Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος, το ΝΠΔΔ & τα ΝΠΙΔ με τρίτους, 

καθώς και τις προκηρύξεις του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους. 

Εκπροσωπεί το Δήμο και το ΝΠΔΔ σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών 

Αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. 

Παρακολουθεί τη σχετική νομοθεσία και νομολογία, τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και 

κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο. 

Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. 

Συνεργάζεται με τα τμήματα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, Τοπογραφικό & Διαχείρισης Γεωχωρικής 

Πληροφορίας για τις διορθώσεις των εγγραφών στο Κτηματολογικό Γραφείο που αφορούν στην ακίνητη 

περιουσία του Δήμου. 

Έχει την ευθύνη υπεράσπισης των υπαλλήλων του Δήμου για υποθέσεις που σχετίζονται καθαρά με τις 

αρμοδιότητες τους ως  υπάλληλοι  του Δήμου. 

Παραλαμβάνει από δικαστικούς επιμελητές, επεξεργάζεται και διακινεί έγγραφα αγνώστου διαμονής, 

κοινοποιήσεις αγωγών, αποφάσεις δικαστηρίων κλπ. 
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 
Το Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και 

διαδικασιών που επιδιώκουν τη διασφάλιση της Διαφάνειας σε κάθε είδους σχέσεις του Δήμου προς τρίτους. 

 

Ειδικότερα το Τμήμα Διαφάνειας: 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογιών & Επικοινωνιών, σχεδιάζει, ενημερώνει τις δημοτικές 

υπηρεσίες και μεριμνά για την εφαρμογή κάθε είδους διαδικασίας και ενέργειας που διασφαλίζουν την 

διαφάνεια στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους. Προς τούτο, χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο και κυρίως 

τις κατάλληλες τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκυρης πρόσβασης από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σε πληροφορίες που 

έχουν σχέση με τις προκηρύξεις του Δήμου, για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια υλικών και 

υπηρεσιών, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. 

Μεριμνά για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δημοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες που έχουν σχέση 

με τη δομή, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και τους κανονισμούς, τις 

διαδικασίες και τις προϋποθέσεις παροχής από το Δήμο υπηρεσιών στους δημότες. 

Μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας όσον αφορά τη διαφάνεια σε θέματα ανάθεσης από το Δήμο της 

εκτέλεσης έργων και της προμήθειας υλικών και υπηρεσιών (ανάρτηση στο Διαδίκτυο, Διαύγεια κ.λ.π. 

Ν.3861/2010). 

Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει 

ο Δήμος και απευθύνονται στους δημότες και μεριμνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης πρόσβασης των 

δημοτών στις δραστηριότητες αυτές (ΜΜΕ, ιστοσελίδες του Δήμου, ηλεκτρονικές πινακίδες κ.λ.π.) 

Σε συνεργασία με το ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου, υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις των δημοτών και τους 

ενημερώνει για τα δικαιώματά τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών 

τους, Μεριμνά επίσης για τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα. 

Σε συνεργασία με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών σχετικά με τα 

απολογιστικά στοιχεία που αφορούν εκπλήρωση στόχων, ολοκλήρωση προγραμμάτων και έργων που 

αναλαμβάνει και προωθεί ο Δήμος. 

Σε συνεργασία με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, σχεδιάζει ειδικά προγράμματα πληροφόρησης των δημοτών 

για την εξέλιξη και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δήμου και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους. 

Σε συνεργασία με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & τις Διευθύνσεις του Δήμου, σχεδιάζει και μεριμνά για την 

έκδοση και διακίνηση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:  

      (α) Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων, 

      (β) Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου, 

      (γ) Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού Διαβούλευσης. 

       Τα οποία εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

Μεριμνά για την τήρηση μητρώου πολιτών προς τους οποίους ο Δήμος προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες. 

Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις και ζητήματα που αφορούν το Δήμο. 
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Παρακολουθεί και ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα και ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει & ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, 

κοινωνικά & άλλα στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξη του Δήμου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς 

& τις υπηρεσίες του Δήμου. 

Συγκεντρώνει την αναγκαία τεχνογνωσία & πληροφόρηση για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων ανάπτυξης 

του Δήμου (μελέτες που αφορούν ΟΤΑ, νομοθεσία κ.λ.π.). 

Μεριμνά για τη διενέργεια ερευνών & συγκεντρώνει & τεκμηριώνει προτάσεις για επεμβάσεις, έργα, 

προγράμματα, που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των δημοτών. 

Μεριμνά για την εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών για το Δήμο, διερευνά την σκοπιμότητα αναπτυξιακών 

προτάσεων & ιεραρχεί την προτεραιότητα έργων, δράσεων & μέτρων. 

Μελετά, σχεδιάζει & εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του 

Δήμου, με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την αξιοποίηση του ανθρώπινου Δυναμικού & την 

αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας. 

Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, για την εναρμόνιση των προγραμμάτων οικονομικής 

ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου με τα αντίστοιχα της Περιφέρειας. 

Συντάσει προτάσεις για τη διαρκή βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος με στόχο την εξασφάλιση 

ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής.  

Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήµου για τις πιθανές πηγές χρηµατοδότησης 

των αναπτυξιακών προγραµµάτων του Δήμου (προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ, προγράµµατα 

της ΕΕ, εθνικά προγράµµατα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηµατοδοτούµενα κλπ).  

Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήµου και των Νοµικών Προσώπων του και την οµάδα  

έργου που είναι  δυνατόν να συγκροτείται  για  τη σύνταξη του 5ετούς ιχειρησιακού Προγράµµατος του Δήµου, 

κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράµµατος και των 

Ετησίων Προγραµµάτων Δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραµµα. 

Μεριµνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήµου σε αναπτυξιακά και άλλα 

προγράµµατα, για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τη σχετική ενηµέρωση των αρµοδίων Αρχών, 

σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Δήµου. 
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Υποστηρίζει το Δήµαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, 

συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες του Δήµου και των Νοµικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάµεση και 

την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις  οποίες υποβάλλει  στο  Δήµαρχο. 

Εισηγείται την ενδεχόµενη αναθεώρηση των στόχων του  Επιχειρησιακού  Προγράµµατος  µετά την 

ενδιάµεση αξιολόγησή του.  

Με σκοπό την αντικειµενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, διαµορφώνει  τους  

κατάλληλους δείκτες  αποτελεσµατικότητας,  που επιτρέπουν  να εκτιµηθεί  ο βαθµός επίτευξης  των  στόχων  σε  

σχέση µε  τα  αποτελέσµατα  των δράσεων, καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που  

συσχετίζουν το κόστος πραγµατοποίησης µε τις εκροές των δράσεων.  

Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράµµατος Δράσης του Δήµου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις  

των υπηρεσιών, και το υποβάλλει  στην Εκτελεστική Επιτροπή. 

Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισµό των Ετησίων 

Προγραµµάτων Δράσης του Δήµου. Ειδικότερα (α) κατά τη διάρκεια εφαρµογής του ετησίου προγράµµατος  

δράσης του Δήµου, συντάσσει  εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, ανά 

τακτά διαστήµατα που ορίζονται µε απόφαση του Δηµάρχου και (β) πριν από τη σύνταξη  του οικονοµικού  

απολογισµού, υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση µε τον απολογισµό δράσης του προηγούµενου 

έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών.  

Υποστηρίζει τη σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραµµατικών και άλλων συµβάσεων μεταξύ 

του Δήµου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραµµάτων. Υποστηρίζει τις σχέσεις 

διαδηµοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του Δήµου µε άλλους δηµόσιους φορείς.  

Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τα Τμήματα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Χρηματοδοτήσεων, 

Αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας, Ποιότητας, Οργάνωσης  & Αποτελεσματικότητας (τήρηση 

πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ). 

Σχεδιάζει και εισηγείται συστήµατα και µεθόδους µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των 

υπηρεσιών του Δήµου και των Νοµικών του Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες κλπ). Σχεδιάζει και εισηγείται 

τον Κανονισµό Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των δηµοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα 

νοµοθεσία.  

Διαµορφώνει και εισηγείται περιοδικούς στόχους για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας  και  

αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήµου και των Νοµικών του Προσώπων.  

Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδοµένα που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των 

υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, παρακολουθεί την εξέλιξή τους, 

επεξεργάζεται τα στοιχεία και εκδίδει ενηµερωτικές  αναφορές.  

Διατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών και των 

Νοµικών Προσώπων.  

 



 
ΔΗΜΟΣ  ΝΙΚΑΙΑΣ –  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   2015-2019 

Ενότητα 1 : Στρατηγικός σχεδιασμός 

 
- 142 - 

 

Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσµατικής και αποδοτικής λειτουργίας και προωθεί την εφαρµογή 

τους και σε άλλες υπηρεσίες.                

Παρακολουθεί την εφαρµογή των καλών πρακτικών  και αξιολογεί τα αποτελέσµατά τους.  

Εισηγείται,  παρακολουθεί  και  αξιολογεί μέτρα για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών.                              

Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρµογή συστηµάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών 

αυτοαξιολόγησης.  

Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραµµάτων, έργων και δράσεων για τη βελτίωση της 

οργάνωσης του Δήµου µε στόχο την βελτίωση της  αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητάς του.  

Συνεργάζεται µε τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών για τη διαµόρφωση των καταλλήλων συστηµάτων   

προϋπολογισµού και απολογιστικού ελέγχου των οικονοµικών µεγεθών του Δήµου και των Νοµικών του 

Προσώπων, καθώς και των καταλλήλων συστηµάτων παρακολούθησης του κόστους λειτουργίας των 

οργανικών µονάδων του Δήµου και του κόστους των παραγοµένων και παρεχοµένων υπηρεσιών του Δήµου 

προς τους πολίτες.  

Παρακολουθεί και ενηµερώνει  µε συγκεκριµένες αναφορές τα όργανα του Δήµου σχετικά µε την εξέλιξη των 

οικονοµικών µεγεθών του Δήµου και των Νοµικών του Προσώπων, καθώς και την εξέλιξη του κόστους 

λειτουργίας των οργανικών µονάδων και του κόστους των παραγοµένων και παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους 

πολίτες. 

Μεριµνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των επί µέρους λειτουργιών του 

Δήµου & των υπηρεσιών στους πολίτες. 

Μεριµνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήµατος διασφάλισης της διαχειριστικής επάρκειας του 

Δήµου στο σχεδιασµό και παραγωγή έργων.  

Μεριµνά για την εκτέλεση των εγκεκριµένων προγραµµάτων έργων και δράσεων για τη βελτίωση της 

οργάνωσης  του  Δήµου και των Νοµικών του Προσώπων.  

Ειδικότερα µεριµνά για το σχεδιασµό / ανασχεδιασµό και  την  εφαρµογή βελτιωµένων οργανωτικών δοµών, 

κατανοµής αρµοδιοτήτων, κατανοµής στελεχιακού δυναµικού, οργανωτικών συστηµάτων, εσωτερικών  

διαδικασιών και εντύπων. 

Μεριµνά για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών Κανονισµών του Δήµου και των Νοµικών του 

Προσώπων  (Εσωτερικός  Κανονισµός  Υπηρεσιών,  Εσωτερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας, Κανονισµοί Παροχής 

Υπηρεσιών στους Δηµότες κλπ.) σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες. Παρακολουθεί την τήρηση και 

σχεδιάζει και εισηγείται τις τυχόν επικαιροποιήσεις της οργανωτικής δοµής και γενικότερα των διατάξεων του 

Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήµου.  

Μεριµνά για τον προσδιορισµό των αναγκαίων θέσεων εργασίας και τον προσδιορισµό του αριθµού του  

προσωπικού ανά θέση εργασίας και οργανωτική μονάδα του Δήµου, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες 

και συνεργάζεται µε τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών για τον προγραµµατισµό της κάλυψης των  θέσεων 

(µε νέα στελέχη ή ανακατανοµή των υφισταµένων στελεχών).  
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Σχεδιάζει και εισηγείται συστήµατα και διαδικασίες για την παρακολούθηση της καλής εφαρµογής των 

εγκεκριµένων από τα αρµόδια όργανα εσωτερικών οργανωτικών συστηµάτων, διαδικασιών και κανονισµών.       

Εφαρµόζει τα εγκεκριµένα συστήµατα και διαδικασίες για την παρακολούθηση της καλής εφαρµογής  των  

εσωτερικών οργανωτικών συστηµάτων,  διαδικασιών  και κανονισµών και ενηµερώνει τα αρµόδια όργανα 

του Δήµου στην  περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις.  

Μελετά και εισηγείται για τη σκοπιµότητα σύστασης, τροποποίησης του αντικειµένου ή κατάργησης των 

Νοµικών Προσώπων του Δήµου. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Διαµορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήµου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των   

συστηµάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήµατα της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης.  

Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα 

ανάπτυξης και βελτίωσης των συστηµάτων ΤΠΕ που πρέπει να αξιοποιεί ο Δήµος για την υποστήριξη των 

λειτουργιών του.  

Προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστηµάτων ΤΠΕ και την υλοποίηση 

µηχανισµών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστηµάτων και των χρηστών των εφαρµογών.  

Μεριµνά για τη µελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστηµάτων ΤΠΕ µε την αξιοποίηση και 

εξειδικευµένων τρίτων.  

Προδιαγράφει τα νέα συστήµατα ή τις νέες λειτουργίες συστηµάτων ΤΠΕ, παρακολουθεί την ανάπτυξή 

τους και παραλαµβάνει τα συστήµατα. 

Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων 

καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του Δήµου. 

Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδοµένων που τηρούνται στα συστήµατα ΤΠΕ του Δήµου. Διαχειρίζεται και 

συντηρεί τις εφαρµογές και τις βάσεις δεδοµένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο Δήµος για τις ανάγκες του.  

Διαχειρίζεται το περιεχόµενο των συστηµάτων και της ανάκτησης δεδοµένων για τα συστήµατα ΤΠΕ που 

λειτουργούν στο Δήµο.  

Μεριµνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδοµένων σύµφωνα µε σχετικές ανάγκες του 

Δήµου.  

Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστηµάτων ΤΠΕ του Δήµου και µεριµνά για την παροχή κάθε είδους  

υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσµατικά  τα  

συστήµατα.  Μεριµνά για τη λειτουργία σχετικών Helpdesk για τις ανάγκες των χρηστών. 

Μεριµνά για τη δηµιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης µε την αξιοποίηση των 

στοιχείων  που τηρούνται στα πληροφορικά συστήµατα του Δήµου.  

Μεριµνά για την τήρηση των βαθµών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα 

πληροφοριακά συστήµατα του Δήµου, ώστε να εξασφαλίζεται η εµπιστευτικότητά τους.  
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Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδοµένων και τη βελτίωση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των 

βάσεων δεδοµένων του Δήµου.  

Προσδιορίζει τις ανάγκες των δηµοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισµό πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει 

τις απαιτήσεις του εξοπλισµού αυτού σε αναβάθµιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράµµατα για την 

προµήθεια και  εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού.  

Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται τη µεθοδολογία προµήθειας και 

εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών.  

Μεριµνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού ΤΠΕ.  

Μεριµνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών και περιφερειακών συστηµάτων.  

Εισηγείται για τη θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστηµάτων ΤΠΕ και 

παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών.  

Μεριµνά για τη συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισµού ΤΠΕ του Δήµου.  

Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κοµβικό Σηµείο Επαφής) του Δήµου, όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ Α΄166). 

 

1.6.3.2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Αρμοδιότητες  Γενικού Διευθυντή 

    Ο Γενικός Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήµου  

που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισµό, την  

παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας τους. Ειδικότερα ο Γενικός Διευθυντής:  

1. Κατευθύνει το σχεδιασµό των δραστηριοτήτων και των αντιστοίχων προγραµµάτων δράσης των 

υπηρεσιών, συνεργαζόµενος µε τον Γενικό Γραµµατέα και τους αντίστοιχους  προϊσταµένους  των  

υπηρεσιών,  έτσι  ώστε  να εναρµονίζονται προς  τους περιοδικούς στόχους του Δήµου.  

2. Μεριµνά για την κατάλληλη οργάνωση των πόρων των υπηρεσιών (ανθρώπινο  

δυναµικό, τεχνικά µέσα, υποδοµές εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας κλπ.) ώστε να µπορούν να  

ανταποκρίνονται στην αποτελεσµατική και αποδοτική υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους και των 

αντίστοιχων προγραµµάτων δράσης τους.  

3. Συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών, συνεργαζόµενος µε τους αντίστοιχους προϊσταµένους.  

4. Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί την καλή λειτουργία των υπηρεσιών σε σχέση πάντοτε προς τις   

δραστηριότητές τους και την επίτευξη των περιοδικών προγραµµάτων δράσης τους.  

5. Αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των πόρων της κάθε υπηρεσίας (ανθρώπινο δυναµικό, 

τεχνικά µέσα κλπ.) και διατυπώνει προτάσεις για τη συµπλήρωσή τους  ή τη βελτίωση της απόδοσής τους. 
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6. Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν µε 

εκπροσώπους τους το σύνολο ή µέρος (ανάλογα µε οµοιογενή θεµατικά αντικείµενα) των υπηρεσιών του 

Δήµου. 

7. Υπογράφει  έγγραφα σύµφωνα µε το σύστηµα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρµόζει ο Δήµος. 

Στο γραφείο του Γενικού Διευθυντού απασχολείται 1 άτομο ΔΕ Διοικητικού. 

 

1.6.3.3.   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Α)  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος συλλογής και µμεταφοράς και µεριµνά για την έκδοση 

της προβλεπόµενης άδειας συλλογής και µμεταφοράς. 

Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστηµάτων και µέσων που είναι κατάλληλα για τη  

διασφάλιση της αποκοµιδής και µεταφοράς των απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων υλικών, καθώς και 

της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήµου. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών µέσων και υλικών που απαιτούνται για την 

αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήµατα, τεχνικά µέσα, κάδοι κλπ).  

Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και   

διαµορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας. Διαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα 

για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας (αποκοµιδή απορριµµάτων, ανακυκλώσιµων υλικών, 

οδοκαθαρισµός, ειδικά συνεργεία κλπ).  

Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων και 

εισηγείται προγράµµατα αναγκών ανθρώπινου δυναµικού.  

Παρακολουθεί και συντονίζει τις ενέργειες για την εφαρµογή των σχεδιασµών και  προγραµµάτων που 

αναφέρονται στα προηγούµενα 1),  2), 3), 5) και 6).  

Προσδιορίζει τα σηµεία και µεριµνά για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων και κάδων ανακύκλωσης. 

Παρακολουθεί την κανονική εφαρµογή των προγραµµάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα 

των αποτελεσµάτων των σχετικών εργασιών.  

Παρακολουθεί την διαθεσιµότητα των τεχνικών µέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών 

καθαριότητας και συνεργάζεται µε τα Τµήµατα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχηµάτων για την καλύτερη 

αξιοποίηση των τεχνικών µέσων που διαθέτει ο Δήµος.  

Καταρτίζει και µεριµνά για την εφαρµογή  προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της Διεύθυνσης. 

Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του Τµήµατος 

(τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και  αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ). 
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Διαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Τµήµατος Σχεδιασµού 

και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκοµιδή των αστικών  

απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών και τη μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια 

επεξεργασίας τους.  

Διενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο της αποκοµιδής των αστικών απορριµµάτων 

και των ανακυκλούµενων υλικών και τη μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.  

Μεριµνά για το σωστό χειρισµό και τη διατήρηση σε  καλή κατάσταση των οχηµάτων και τεχνικών µέσων που 

χρησιµοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τµήµατος.  

Καταγράφει και συγκεντρώνει  καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων αποκοµιδής των 

απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών και ενηµερώνει σχετικά το Τµήµα Σχεδιασµού και Εποπτείας  

Καθαριότητας  και Ανακύκλωσης.  

Μεριµνά για το πλύσιµο και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριµµατοδοχείων  

συγκέντρωσης  των  απορριµµάτων  και  των  ανακυκλούµενων υλικών.  

Διαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Τµήµατος Σχεδιασµού 

και Εποπτείας Καθαριότητας και συγκροτεί τα συνεργεία για τον καθαρισµό των οδών και των λοιπών 

κοινοχρήστων χώρων του Δήµου (πλατείες, παιδικές χαρές, κοινόχρηστοι χώροι αθλητισμού κ.λ.π.) και τη 

συγκέντρωση  των απορριµµάτων σε χώρους µεταφόρτωσης.  

Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεµφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειµένων, ο  

καθαρισµός από παράνοµες αφίσες και διαφηµίσεις, ο καθαρισµός εγκαταλελειµµένων οικιών κλπ.  

Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων καθαριότητας του 

Τµήµατος  και  ενηµερώνει σχετικά το Τµήµα Σχεδιασµού και Εποπτείας Καθαριότητας. 

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & υπογράφει τις καταστάσεις παρουσιών. 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων & τη 

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Διαχειρίζεται το στόλο των οχηµάτων του Δήµου (απορριµµατοφόρα, διάφορα αυτοκινούµενα  µηχανήµατα, 

φορτηγά και επιβατηγά οχήµατα) µεριµνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασµό 

µε όλα τα σχετικά µε την κίνηση έγγραφα. Στα πλαίσια αυτά: 

Διαχειρίζεται τα Απορριμματοφόρα Αυτοκίνητα, τα βοηθητικά Αυτοκίνητα & Μηχανήματα της Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης. 

Διαχειρίζεται τα Αυτοκίνητα, τα βοηθητικά Αυτοκίνητα & Μηχανήματα των υπόλοιπων Διευθύνσεων. 

Διαχειρίζεται τα Αυτοκίνητα που εκτελούν προγράμματα Δημοτικής Συγκοινωνίας. 
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Διαχειρίζεται, μετά την σύμφωνη γνώμη  & την συνεργασία, τα Αυτοκίνητα του ΝΠΔΔ Κοινωνικές Υπηρεσίες . 

Διαχειρίζεται τα επιβατικά Αυτοκίνητα του Δήμου. 

Διαχειρίζεται τα Αυτοκίνητα, Μηχανήματα κ.λ.π. που θα εδρεύουν τόσο στην Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, όσο & 

στην Δημοτική Ενότητα Ρέντη. 

Παρακολουθεί, εποπτεύει, διαχειρίζεται την κίνηση των οχηµάτων του Δήµου & την κατανάλωση καυσίµων, 

εκδίδοντας τα απαραίτητα παραστατικά.  

Εισηγείται την αγορά νέων ή αντικατάσταση παλαιών σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις που τα χρησιμοποιούν, 

αποδεικνύοντας με μελέτη σκοπιμότητας την αναγκαιότητα, ώστε η σχέση απόδοσης – κόστους να είναι η 

καλύτερη δυνατή. 

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & υπογράφει τις καταστάσεις παρουσιών. 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων & τη διεκπεραίωση 

της αλληλογραφίας. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Παρακολουθεί και εποπτεύει την περιοδική προληπτική συντήρηση όλων των οχημάτων του Δήμου καθώς και των 

βαρέων μηχανημάτων αυτοκινούμενων ή μη, τηρώντας ηλεκτρονικό αρχείο παρακολούθησης της συντήρησης & 

εκδίδοντας μετά από αυτήν το πιστοποιητικό καταλληλότητας. 

Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχηµάτων και µεριµνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσµάτων 

ατυχημάτων. 

Σχεδιάζει και εφαρµόζει τα προγράµµατα έκτακτης συντήρησης των κάθε είδους οχηµάτων και κινητών 

µηχανηµάτων του Δήµου εκτός εκείνων της περιοδικής προληπτικής συντήρησης ενημερώνοντας τον 

ηλεκτρονικό φάκελο του κάθε οχήματος, ώστε να υπάρχει πλήρες ιστορικό της συντήρησής του. 

Μεριµνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων 

του Δήµου. 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Αποθηκών φροντίζει για την ύπαρξη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι 

αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων του 

Δήµου.  

Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και 

αποκατάστασης βλαβών των οχηµάτων του Δήµου και διαµορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες 

αποδοτικότητας.  

Εισηγείται την αντικατάσταση αυτοκινήτων & μηχανημάτων όταν η συντήρησή τους γίνεται αντιοικονομική σε 

σχέση με την αγορά νέων. 

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & υπογράφει τις καταστάσεις παρουσιών.  

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων & την               

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)  

Ασκεί τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων Διευθύνσεων & Τμημάτων των Κεντρικών Υπηρεσιών  

στις οποίες υπάγεται διοικητικά. Στην πράξη το Τμήμα απαρτίζεται από γραφεία: 

 

α. Αρμοδιότητες Γραφείου Υπηρεσιών Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

Διενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο της αποκοµιδής των αστικών απορριµµάτων 

και των ανακυκλούµενων υλικών  και την  µεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.  

Μεριµνά για το σωστό χειρισµό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχηµάτων και τεχνικών μέσων 

που χρησιµοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Γραφείου.  

Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων αποκοµιδής των 

απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών και ενηµερώνει σχετικά το Τµήµα Σχεδιασµού και Εποπτείας 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.  

Μεριµνά για το πλύσιµο και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριµµατοδοχείων  

συγκέντρωσης  των  απορριµµάτων  και  των  ανακυκλούµενων υλικών.  

Διαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Τµήµατος Σχεδιασµού 

και Εποπτείας Καθαριότητας και συγκροτεί τα συνεργεία για τον καθαρισµό των οδών και των λοιπών 

κοινοχρήστων χώρων του Δήμου (πλατείες, παιδικές χαρές, κοινόχρηστοι χώροι αθλητισμού κ.λ.π.) 

Παρακολουθεί και ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο γραφείο και ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία. 

 

β. Αρμοδιότητες Γραφείου Διαχείρισης Οχημάτων 

Διαχειρίζεται τα Αυτοκίνητα, Μηχανήματα κ.λ.π. που εδρεύουν στην Δημοτική Ενότητα Ρέντη. 

Παρακολουθεί, εποπτεύει, διαχειρίζεται την κίνηση των οχηµάτων της ενότητας & την κατανάλωση καυσίµων, 

εκδίδοντας τα απαραίτητα παραστατικά.  

Σε συνεργασία με το Τμήμα συντήρησης φροντίζει για την έγκαιρη & χωρίς προβλήματα για την περιοχή, 

περιοδική & έκτακτη συντήρηση των αυτοκινήτων & των μηχανημάτων που εδρεύουν στην ενότητα. 

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο γραφείο & ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία. 

 

 

Β)   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ 

Σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία & το Τμήμα Μελετών & Έργων Πρασίνου, προγραμματίζει σχεδιάζει & 

υλοποιεί, διαχειρίζεται & συντηρεί Παιδικές Χαρές και Πλατείες του Δήμου. 

Καταγράφει τηρεί αρχείο & μηχανογραφεί όλους τους χώρους παιδικών χαρών & πλατειών με τις παρεμβάσεις, 

τις συντηρήσεις & τις αλλαγές παιχνιδιών, ξύλινων ή μεταλλικών οργάνων, φωτιστικών κ.λ.π. 

Φροντίζει οι Παιδικές Χαρές να λειτουργούν σαν οργανωμένοι δημόσιοι παιδότοποι, τόποι συνάντησης, άθλησης, 

δημιουργικού παιχνιδιού & κοινωνικοποίησης των παιδιών. 
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Οι Παιδικές Χαρές σχεδιάζονται & κατασκευάζονται με τεχνικές προδιαγραφές που ενσωματώνουν τους 

κανονισμούς αποφυγής ατυχημάτων & εξοπλισμό σύμφωνο με τις προδιαγραφές του ΚΕΠΠΑ. 

Εισηγείται στο ΔΣ σχέδια κανονισμών λειτουργίας των Παιδικών Χαρών & επιβλέπει την εφαρμογή τους σε 

συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Φυλάκων. 

Σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία κατασκευάζει, επιβλέπει, συντηρεί ή αναπλάθει Πλατείες, 

προσπαθώντας να πετύχει το καλύτερο συνδιαστικό αποτέλεσμα, λειτουργικότητας, αναψυχής, διασκέδασης & 

χρήσης από τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό δημοτών & επισκεπτών. 

Έχει την ευθύνη σχεδιασμού, υλοποίησης & συντήρησης των υπαίθριων χώρων αναψυχής στα άλση & άλλους 

κοινόχρηστους χώρους.  

Έχει την ευθύνη της συντήρησης στοιχείων όπως πάγκοι, πέτρινες κρήνες, συντριβάνια, μονοπάτια, περιφράξεις, 

ξυλουργικοί οικίσκοι, ξυλοπεριφράξεις, πέργκολες, καθιστικά, τραπεζόπαγκοι, ξύλινες σημάνσεις κ.λ.π. 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Αυτοκινήτων & Μηχανημάτων προγραμματίζει τη χρήση τους έγκαιρα 

καταρτίζοντας ημερήσια & εβδομαδιαία προγράμματα. 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών & το Τμήμα Αποθηκών φροντίζει για την προμήθεια & φύλαξη των 

απαραίτητων υλικών και εργαλείων για την εκτέλεση των έργων.     

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & υπογράφει τις καταστάσεις παρουσιών. 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων & την                   

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Ασχολείται με τη μελέτη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη & την υλοποίηση έργων αστικού & περιαστικού πρασίνου 

στο Δήμο, με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων & την αισθητική αναβάθμιση της 

περιοχής, με προφανή σκοπό την βελτίωση του οικονομικού, εμπορικού & κοινωνικού επιπέδου του Δήμου. 

Ειδικότερα μελετά, προγραμματίζει, σχεδιάζει & υλοποιεί έργα πρασίνου σε πλατείες, νησίδες, πεζόδρομους, 

δενδροστοιχίες, αυλές σχολείων, πάρκα, κήπους Δημόσιων κτιρίων κ.λ.π. 

Προγραμματίζει, μελετά, σχεδιάζει & υλοποιεί έργα πρασίνου σε περιαστικές περιοχές, περιοχές με δασικό 

χαρακτήρα, περιοχές ορεινές, άλση, πρώην λατομεία, πρώην νεκροταφεία κ.λ.π. 

Προγραμματίζει, μελετά, σχεδιάζει & υλοποιεί φυτοτεχνικές εργασίες σε όλες τις χρονικές περιόδους & σε 

συνεργασία με τα άλλα τμήματα της Διεύθυνσης. 

Καταγράφει & μηχανογραφεί όλους τους χώρους πρασίνου & τις εργασίες που γίνονται σ’ αυτούς, 

χρησιμοποιώντας δείκτες αποδοτικότητας & αποτελεσματικότητας. 
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Μελετά & κατασκευάζει φυτώριο ή φυτώρια, για την καλλιέργεια & ανάπτυξη φυτών που θα χρησιμοποιηθούν 

για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου. 

Παρακολουθεί τις εξελίξεις της επιστήμης στους τομείς της οικολογικής φυτοπροστασίας, θρέψης, βελτιωτικών 

εδάφους, στήριξης κ.λ.π. 

Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αθλητισμού, μελετά, σχεδιάζει & υλοποιεί έργα σε αθλητικούς χώρους. 

Μελετά την αξιοποίηση προϊόντων εκσκαφών που μπορούν να παράγουν εδαφικό υλικό, για την κάλυψη 

αναγκών του Δήμου. 

Μελετά, σχεδιάζει & υλοποιεί έργα περισυλλογής, τεμαχισμού, κομποστοποίησης φυτικών υπολειμμάτων από την 

διαχείριση του πρασίνου της πόλης & επαναχρησιμοποίησης του παραχθέντος προϊόντος. 

Μελετά παρεμβάσεις σε ταράτσες & μπαλκόνια Δημόσιων Κτιρίων & δίνει βοήθεια & συμβουλές σε φορείς & 

μεμονομένους κατοίκους που θέλουν να αξιοποιήσουν αντίστοιχους χώρους. 

Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων & ασκεί ποσοτικό & ποιοτικό έλεγχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις 

μελέτες. 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών & το Τμήμα Αποθηκών φροντίζει για την προμήθεια & φύλαξη των 

απαραίτητων υλικών και εργαλείων για την εκτέλεση των έργων. 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Αυτοκινήτων & Μηχανημάτων προγραμματίζει τη χρήση τους έγκαιρα 

καταρτίζοντας ημερήσια & εβδομαδιαία προγράμματα. 

Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Πρασίνου και το Τµήµα (τήρηση πρωτοκόλλου,  

διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ). 

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & υπογράφει τις καταστάσεις παρουσιών.  

 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Διαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Τμήματος Μελετών & 

Έργων Πρασίνου και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και 

κηποτεχνίας.  

Διενεργεί  µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά µέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας. 

Μεριµνά για το σωστό χειρισµό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών µέσων που χρησιµοποιούν 

τα συνεργεία του Τµήµατος.  

Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων πρασίνου του  

Τµήµατος και ενηµερώνει σχετικά το Τμήμα  Μελετών & Έργων Πρασίνου. 

Στο πλαίσιο του Τµήµατος Συντήρησης Πρασίνου λειτουργεί Γραφείο Εποπτείας Πρασίνου οι αρµοδιότητές του 

οποίου είναι ειδικότερα :  
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(α)Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστηµάτων και µέσων που είναι κατάλληλα για τη  

διασφάλιση της  ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήµου.  

(β)Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών 

µέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της 

συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήµου (τεχνικά µέσα , εργαλεία, λιπάσµατα, φάρµακα κλπ).  

(γ)Μεριµνά για την αποδοτική λειτουργία του Φυτωρίου του Δήµου και των χώρων αποθήκευσης εργαλείων, 

λιπασµάτων και λοιπών υλικών.  

(δ)Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και  

διαµορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς  δείκτες αποδοτικότητας.  

(ε)Διαµορφώνει τα κατάλληλα προγράµµατα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων 

πρασίνου (φυτεύσεις, λίπανση, πότισµα, κλάδεµα κλπ). 

(στ)Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων  

εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου και εισηγείται σχετικά προγράµµατα αναγκών ανθρώπινου 

δυναµικού.  

(ζ)Παρακολουθεί την κανονική εφαρµογή των προγραµµάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης πρασίνου 

και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσµάτων των σχετικών εργασιών.  

(η)Καταρτίζει  και µεριµνά  για  την  εφαρµογή  προγραµµάτων εκπαίδευσης του προσωπικού συντήρησης του 

πρασίνου του Δήµου.  

Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση καθαριότητας, φροντίζει για την καθαριότητα των χώρων πρασίνου, 

συγκεντρώνοντας τα σκουπίδια & τα υπολείμματα των παρεμβάσεων σε θέσεις & χώρους από τις οποίες θα 

περάσει το αντίστοιχο συνεργείο κήπων ή καθαριότητας για να τα απομακρύνει. 

Σε συνεργασία με τα Τμήματα Προμηθειών & Αποθηκών προγραμματίζει την προμήθεια των απαραίτητων 

εργαλείων & υλικών για την λειτουργία των συνεργείων. 

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & υπογράφει τις καταστάσεις παρουσιών. 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων & την               

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.   
 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ 

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για τη μελέτη, το σχεδιασμό & την υλοποίηση της άρδευσης του πρασίνου του Δήμου 

με τον αποτελεσματικότερο, αποδοτικότερο & οικονομικότερο τρόπο. 

Στα πλαίσια αυτά διαχειρίζεται & αξιοποιεί τα υπόγεια νερά των γεωτρήσεων, τηρώντας βιβλίο υπόγειων 

υδάτινων πόρων, όπου καταγράφονται οι ποσότητες, η ποιότητα (αποστέλει δείγματα στο Εδαφοϋδρολογικό 

Εργαστήριο για αναλύσεις που καταγράφονται) & η κατανομή τους ανά περιοχή. 
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Συνεργάζεται με την ΕΥΔΑΠ & ελέγχει τις ποσότητες νερού από τις κοινόχρηστες παροχές των χώρων πρασίνου, 

τις καταγράφει στο βιβλίο κατανάλωσης, δημιουργεί βάση δεδομένων & συντάσει τρίμηνη μελέτη των 

εξελικτικών τάσεων & μεταβολών. 

Προγραμματίζει αν χρειάζονται νέες γεωτρήσεις, φροντίζει για την αδειοδότησή τους & τις διαχειρίζεται με 

σεβασμό στον Υπόγειο Υδροφόρο Ορίζοντα & την επάρκεια των υδάτων για τις επόμενες γενιές. 

Μελετά, σχεδιάζει & υλοποιεί αυτόματο πότισμα χώρων πρασίνου, για την ορθολογικότερη & οικονομικότερη 

διαχείριση των υδάτινων πόρων & τη μικρότερη εμπλοκή ανθρώπινου δυναμικού. 

Τηρεί μηχανογραφημένο αρχείο, υλικών, προμηθευτών, εξελιγμένων τεχνολογιών, για το αυτόματο πότισμα, σε 

συνεργασία με το Αυτόνομο Τμήμα Πληροφορικής. 

Συντηρεί τόσο τις γεωτρήσεις όσο & τις εγκαταστάσεις αυτόματου ποτίσματος τηρώντας μηχανογραφημένο 

αρχείο παρεμβάσεων συντήρησης & αντικατάστασης φθαρμένων ή μη σωστά λειτουργούντων υλικών. 

Εισηγείται στη Διεύθυνση τις παρεμβάσεις εκείνες για την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων & την 

αποτελεσματικότερη άρδευση. 

Σε συνεργασία με τα Τμήματα Προμηθειών & Αποθηκών προγραμματίζει την προμήθεια των απαραίτητων 

εργαλείων & υλικών για την λειτουργία των συνεργείων. 

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & υπογράφει τις καταστάσεις  παρουσιών. 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων & τη                 

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.   

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΑΠΟΚΕΝΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 

Ασκεί τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων Διευθύνσεων & Τμημάτων των Κεντρικών Υπηρεσιών στις οποίες 

υπάγεται διοικητικά.   

 

1. Αρμοδιότητες Γραφείου Διαχείρισης Παιδικών Χαρών & Πλατειών 

Σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία & το Τμήμα Μελετών & Έργων Πρασίνου, προγραμματίζει σχεδιάζει 

& υλοποιεί, διαχειρίζεται & συντηρεί Παιδικές Χαρές και Πλατείες του Δήμου. 

Καταγράφει, τηρεί αρχείο & μηχανογραφεί όλους τους χώρους παιδικών χαρών & πλατειών με τις 

παρεμβάσεις, τις συντηρήσεις & τις αλλαγές παιχνιδιών, ξύλινων ή μεταλλικών οργάνων, φωτιστικών κλπ. 

Φροντίζει οι Παιδικές Χαρές να λειτουργούν σαν οργανωμένοι δημόσιοι παιδότοποι, τόποι συνάντησης, 

άθλησης, δημιουργικού παιχνιδιού & κοινωνικοποίησης των παιδιών. 

Οι Παιδικές Χαρές σχεδιάζονται & κατασκευάζονται με τεχνικές προδιαγραφές που ενσωματώνουν τους 

κανονισμούς αποφυγής ατυχημάτων & εξοπλισμό σύμφωνο με τις προδιαγραφές του ΚΕΠΠΑ. 
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Βοηθά στην κατάρτιση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Χαρών το οποίο εισηγείται στο ΔΣ η 

Εκτελεστική Επιτροπή & επιβλέπει την εφαρμογή του σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & 

Φυλάκων. 

Σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία κατασκευάζει, επιβλέπει, συντηρεί ή αναπλάθει Πλατείες, 

προσπαθώντας να πετύχει το καλύτερο συνδυαστικό αποτέλεσμα, λειτουργικότητας, αναψυχής, διασκέδασης 

& χρήσης από το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό δημοτών & επισκεπτών. 

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο γραφείο & ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία.  

 

2. Αρμοδιότητες Γραφείου Διαχείρισης Πρασίνου 

Διαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράµµατα, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του Τμήματος Μελετών & 

Έργων Πρασίνου και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και 

κηποτεχνίας.  

Διενεργεί  µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά  µέσα το έργο της  συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας. 

Μεριµνά για το σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε  καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που 

χρησιµοποιούν τα συνεργεία του Τµήµατος.  

Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραµµάτων πρασίνου του  

Τµήµατος  και  ενηµερώνει  σχετικά το Τμήμα  Μελετών & Έργων Πρασίνου. 

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο γραφείο & ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία. 

 

 

Γ)   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Σχεδιάζει,  προγραµµατίζει,  εισηγείται  και µεριµνά  για  την  εφαρµογή  πολιτικών, προγραµµάτων,  

δράσεων και μέτρων  για  την  προστασία  και  αναβάθµιση  του περιβάλλοντος  στην περιοχή του Δήµου. 

Μεριµνά  για  την  προστασία  και  διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέµηση της ρύπανσης 

στην περιοχή του Δήµου.   

Παρακολουθεί  την εφαρµογή  των  ρυθµίσεων  που  αφορούν τις προστατευόµενες περιοχές στην γεωγραφική 

περιοχή του Δήµου, σε συνεργασία και µε άλλες αρµόδιες υπηρεσίες.  

Μεριµνά για τη δηµιουργία και καλή λειτουργία µηχανισµών και συστηµάτων για την αποκοµιδή και διαχείριση των 

αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά για :  

(α) τη διαχείριση, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών  

αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης,  επεξεργασίας,  ανακύκλωσης  και  εν  

γένει  αξιοποίησης,  διάθεσης λειτουργίας  σχετικών  εγκαταστάσεων,  κατασκευής μονάδων επεξεργασίας  και 

αξιοποίησης,  
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(β) σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρασίνου την αποκατάσταση παλιών λατομείων & νεκροταφείων. 

(γ) Την κατασκευή και διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού.  

Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθµιση θεµάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που 

δίδονται στο Δήµο  µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέµατα αυτά αφορούν ιδίως:  

(α) Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.  

(β) Την  παροχή  γνώµης  για  τον  καθορισµό  Βιοµηχανικών  και  Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για 

τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α΄), σε συνεργασία µε την 

υπηρεσία Πολεοδοµίας.  

(γ) Την παρακολούθηση προγραµµάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και  Κλιµατικής  Αλλαγής 

(π.χ.  του  προγράµµατος  Καθαρά  Άλση -  Καθαρά Δάση).  

(δ) Τη  λήψη  προληπτικών  και  κατασταλτικών  µέτρων  για  την  προστασία των κοινόχρηστων χώρων από 

εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά για την  τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, 

νοµείς  και  επικαρπωτές,  προς  καθαρισµό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός 

πόλεων και  αυτοτελών  οικισµών  και  σε  απόσταση  µέχρι  100  µέτρων  από  τα  όριά  τους. Σε περίπτωση 

µη   συµµόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισµό  των  χώρων  

αυτών και  βεβαιώνει  εις  βάρος  τους  την  ισόποση σχετική δαπάνη του Δήµου.  

Μελετά,  σχεδιάζει,  εισηγείται  και  παρακολουθεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης  την  εφαρµογή συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην 

περιοχή του Δήµου (συστήµατα και προγράµµατα ανακύκλωσης).  

Μεριµνά για τη λήψη µέτρων για την προστασία και αναβάθµιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισµών. 

                       Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & υπογράφει τις καταστάσεις παρουσιών. 

                       Συντονίζει, παρακολουθεί, ελέγχει την εφαρμογή των καθημερινών προγραμμάτων & εισηγείται την 

τροποποίηση ή βελτίωση αυτών. 

 Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων & τη 

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.   

Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής (τήρηση  

πρωτοκόλλου,  διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ.) 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθµιστικών σχεδίων και των πολεοδοµικών µελετών για την επέκταση / 

τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήµου.  

Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων/ αναθεώρησης των ρυµοτοµικών σχεδίων των πόλεων 

στην περιοχή του Δήµου. 
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Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισµένης περιοχής. 

Ελέγχει την εφαρµογή ρυµοτοµικών και πολεοδοµικών σχεδίων, σύµφωνα  µε τις αρµοδιότητες που δίδονται 

στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρµογές αυτές περιλαµβάνουν ιδίως:  

(α) Τον έλεγχο εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρµογής.  

(β) Την  σύνταξη  διαγραµµάτων  εφαρµογής  και  διαγραµµάτων  διαµορφωµένης κατάστασης.  

(γ) Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραµµάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και 

αναλογισµού ή πράξεων εφαρµογής.  

(δ) Την επίβλεψη τοπογραφικών µελετών και µελετών Πράξεων Εφαρµογής Σ.Π.  

(ε) Την σύνταξη Πράξεων Εφαρµογής.  

(στ) Την εφαρµογή πολεοδοµικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο 

χαρακτήρα.  

(ζ)  Τον έλεγχο εφαρµογής  ρυµοτοµικών σχεδίων στο έδαφος, κατ΄άρθρο115 Κ.Β.Π.Ν.  

(η) Την εφαρµογή εγκεκριµένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 155 

Κ.Β.Π.Ν.        

Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυµοτοµικών διαγραµµάτων, όρων δόµησης, διαγραµµάτων και πράξεων εφαρµογής, 

πράξεων τακτοποίησης και αναλογισµού. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρµογή των εγκεκριµένων σχεδίων των 

αντίστοιχων οικοδοµικών αδειών.  

Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισµάτων και στον χαρακτηρισµό αυτών σύµφωνα µε την 

ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία.  

Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει  σε  επιβολή προστίµων ή  

άλλων  προβλεποµένων κυρώσεων κατά την κείµενη πολεοδοµική νοµοθεσία. 

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδοµικό κανονισµό και τις οικοδοµές που 

χαρακτηρίζονται επικίνδυνες. 

Εισηγείται  την  αφαίρεση  άδειας  από  οικοδοµές  για  µη  εξόφληση  ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Στα πλαίσια του Τµήµατος λειτουργεί Γραφείο Πολιτικής Προστασίας το οποίο είναι αρµόδιο για τη διατύπωση 

εισηγήσεων σχεδιασµού, το συντονισµό δράσεων για την πρόληψη, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των 

καταστροφών στην περιοχή του Δήµου.  

Ειδικότερα το Γραφείο:  
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(α) Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασµό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του  Δήµου,  στο  πλαίσιο  

του  ετήσιου  εθνικού  σχεδιασµού  και µεριµνά  για  την εφαρµογή  των  σχετικών  προγραµµάτων, μέτρων  και  

δράσεων  στο  πλαίσιο  του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού.  

(β) Υποστηρίζει το συντονισµό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιµότητα, 

αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συµβαίνουν στην περιοχή του Δήµου.  

(γ) Μεριµνά για τη διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για την πρόληψη,  

ετοιµότητα,  αντιµετώπιση  και  αποκατάσταση  των καταστροφών στην περιοχή του Δήµου 

(δ)Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρµόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών  

περιοχών  του Δήµου, συµµετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις 

για την αποκατάσταση των δασών. 

Το Τµήµα έχει επίσης ως αντικείµενο την προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας, τις κινητές και ακίνητες 

εγκαταστάσεις του Δήµου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και την προώθηση των ήπιων µορφών ενέργειας. Στο 

πλαίσιο αυτό:  

(α)  Μεριµνά  για  τη µελέτη  και  σταδιακή  εφαρµογή  συστήµατος  ενεργειακής διαχείρισης, σύµφωνα µε 

τους σχεδιασµούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηµατική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης.  

(β) Μεριµνά για την εφαρµογή των µέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής  απόδοσης  για  

τις  προµήθειες  του  Δήµου,  σύµφωνα  µε  τις  σχετικές ρυθµίσεις της Πολιτείας.  

(γ) Μεριµνά για την εφαρµογή των µέτρων µείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήµου, 

καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισµού των δηµόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την 

Πολιτεία.  

(δ) Μεριµνά  για  την αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας και την χρησιµοποίηση, κατά το δυνατόν, 

καθαρών οχηµάτων από το Δήµο. 

Στα πλαίσια λειτουργίας του Τμήματος είναι & η υποστήριξη της Επιτροπής Περιβάλλοντος σε: 

Γραμματειακό επίπεδο, Αρχειακό επίπεδο, Τήρησης Πρωτοκόλλου, Μηχανογραφικό επίπεδο.  

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & υπογράφει τις καταστάσεις παρουσιών.  

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων & τη  διεκπεραίωση 

της αλληλογραφίας. 

 

Δ)   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 

Παραλαµβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλόμενων φακέλων για την έκδοση οικοδοµικών  αδειών,  

ελέγχει  τις υποβαλλόµενες µελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτροµηχανολογικές, θερµοµόνωση, παθητική 

πυροπροστασία, µελέτη ενεργειακής απόδοσης) σύµφωνα µε  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  µετά  τον  έλεγχο  

των φορολογικών εκδίδει τις οικοδοµικές άδειες.  
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Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες, τη µελέτη  θερµοµόνωσης,  

τη  µελέτη  παθητικής  πυροπροστασίας  και  τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση   

οικοδοµικών αδειών βιοµηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθµίσεις της σχετικής νοµοθεσίας.  

Αναθεωρεί και ενηµερώνει τις οικοδοµικές άδειες, εγκρίνει εργασίες μικρής κλίµακας και τηρεί όλα τα αιτούµενα  

σχετικά  στατιστικά  στοιχεία  και  αρχεία των οικοδοµικών αδειών.  

Ελέγχει το σύνοµο εκδοθεισών οικοδοµικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν 

απαιτείται. 

Εκδίδει απόφαση για τον καθορισµό µεµονωµένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των 

κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται µέσα σε έξι έτη από την έκδοση της οικοδοµικής άδειας ή της ανωτέρω 

απόφασης. 

Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης  δοµικής ή µηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθµού στην  

ξηρά, σύµφωνα  µε  το  άρθρο  24  α΄ του  ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και  την επιβολή 

κυρώσεων στους παραβάτες.  

Παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Πολεοδοµίας και τα Τµήµατά της 

(τήρηση  πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ). 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθµιστικών σχεδίων και των πολεοδοµικών µελετών για την επέκταση / 

τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήµου.  

Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων/ αναθεώρησης των ρυµοτοµικών σχεδίων των πόλεων 

στην περιοχή του Δήµου. 

Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισµένης περιοχής. 

Ελέγχει την εφαρµογή ρυµοτοµικών και πολεοδοµικών σχεδίων, σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες που δίδονται 

στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρµογές αυτές περιλαµβάνουν ιδίως:  

(α)  Τον έλεγχο εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρµογής.  

(β)  Τη  σύνταξη  διαγραµµάτων  εφαρµογής  και  διαγραµµάτων  διαµορφωµένης κατάστασης.  

(γ) Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραµµάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και 

αναλογισµού ή πράξεων εφαρµογής.  

(δ) Την επίβλεψη τοπογραφικών µελετών και µελετών Πράξεων Εφαρµογής Σ.Π.  

(ε) Τη σύνταξη Πράξεων Εφαρµογής.  

(στ) Την εφαρµογή πολεοδοµικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο 

χαρακτήρα.  

(ζ) Τον έλεγχο εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο έδαφος, κατ΄άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν.  

(η) Την εφαρµογή εγκεκριµένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 155 

Κ.Β.Π.Ν.        
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Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυµοτοµικών διαγραµµάτων, όρων δόµησης, διαγραµµάτων και πράξεων εφαρµογής, 

πράξεων τακτοποίησης και αναλογισµού. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρµογή των εγκεκριµένων σχεδίων των 

αντίστοιχων οικοδοµικών αδειών.  

Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισµάτων και στον χαρακτηρισµό αυτών σύµφωνα µε την 

ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία.  

Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε  επιβολή προστίµων  ή  

άλλων  προβλεποµένων  κυρώσεων κατά την κείµενη πολεοδοµική νοµοθεσία. 

Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδοµικό κανονισµό και τις οικοδοµές που 

χαρακτηρίζονται επικίνδυνες. 

Εισηγείται  την  αφαίρεση  άδειας  από  οικοδοµές  για  µη  εξόφληση  ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΛΑΙΩΝΑ» 

Συντάσει τις πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα & παρακολουθεί την αποπληρωμή τους σε συνεργασία με το 

Ταμείο. 

Σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία προετοιμάζει τα δικαστήρια: 

    α. Για το καθορισμό της αξίας μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. 

    β. Για τον καθορισμό της αξίας προσκύρωσης δημοτικών εκτάσεων (συνήθως καταργούμενα τμήματα 

δημοτικών δρόμων). 

    γ. Για το καθορισμό της αξίας αποζημίωσης των ρυμοτομουμένων τμημάτων ιδιοκτησιών, που προορίζονται 

για κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους. 

    δ. Για την απελευθέρωση των κοινόχρηστων χώρων, που έχουν αποκτηθεί απευθείας από εισφορά σε γη 

(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων.) 

    ε. Για την αποζημίωση των επικειμένων κτισμάτων & κατασκευών (ενοχικές αξιώσεις). 

Επιμελείται την καταχώρηση των κυρωμένων πράξεων εφαρμογής στα Κ.Α.Ε.Κ. του Εθνικού Κτηματολογίου. 

Συνεργάζεται με την Τεχνική Υπηρεσία για τον προγραμματισμό των έργων οδοποιίας, αποχέτευσης, 

ηλεκτροφωτισμού, διαμόρφωσης πλατειών & γενικά των νέων κοινόχρηστων χώρων που διαμορφώνονται 

στον Ελαιώνα. 
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Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης για να προτείνει την αξιοποίηση συγκεκριμένων κτιριακών 

κελυφών για κοινωφελή χρήση, που απαλλοτριώνονται σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου & να κινεί την 

πολεοδομική διαδικασία της έγκρισης κόκκινων περιγραμμάτων για τη νομιμοποίηση των παραπάνω κτιρίων.  

Επιμελείται τη σύνταξη όλων των υπολοίπων μελετών πράξεων εφαρμογής, που εκκρεμούν στον Ελαιώνα 

(περίπου 700 στρέμματα), με επίβλεψη & έλεγχο του τμήματος Τοπογραφικών & Πολεοδομικών Εφαρμογών. 

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & υπογράφει τις καταστάσεις παρουσιών. 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων & την 

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 

 

1.6.3.4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α)  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ 

Το Δημοτικό Ωδείο Νίκαιας – Ρέντη, είναι εκπαιδευτικό καλλιτεχνικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το Κράτος & 

λειτουργεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην άδεια ίδρυσής του.  

Στα πλαίσια αυτά φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων, 

την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, τηρεί μαθητολόγια & καταστάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & υπογράφει τις καταστάσεις των 

παρουσιών. 

Φροντίζει για την άρτια λειτουργία τόσο των αναγνωρισμένων (όπως έχουν καθοριστεί με την 

ΚΑΤΕΧΝ/Δ/2480/28.9.89 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ) όσο & των μη αναγνωρισμένων μουσικών τμημάτων. 

Φροντίζει για την επιτυχή πραγματοποίηση των κάθε είδους εξετάσεων (κατατακτήριες, προαγωγικές, ετήσιες, 

απολυτήριες, πτυχιακές & διπλωματικές ), στη διδακτέα ύλη που ακολουθεί υποχρεωτικά τη σχετική Νομοθεσία 

& ελέγχεται από το ΥΠ.ΠΟ. & συντάσσει τα πρακτικά τους. 

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής εισηγείται στο ΥΠ.ΠΟ.ΤΟ τα μέλη των επιτροπών εξετάσεων. 

Χορηγεί μετά το τέλος των σπουδών αναγνωρισμένους τίτλους (πτυχίο & δίπλωμα). 

Εισηγείται στην Διεύθυνση την πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού, φροντίζει την προαγωγή του & 

χορηγεί βεβαιώσεις προυπηρεσίας. 

Συντάσσει το πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος & φροντίζει την σύνταξη & αποστολή των δικαιολογητικών 

για τους ελέγχους στο ΥΠ.ΠΟ.ΤΟ.  

Μεριμνά για τη συντήρηση, διαφύλαξη & αντικατάσταση των μουσικών οργάνων όταν απαιτείται. 
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Διοργανώνει συναυλίες , διαγωνισμούς, φεστιβάλ & συμμετέχει σε εκδηλώσεις & παραγωγή δρώμενων με τα 

άλλα τμήματα της Διεύθυνσης Πολιτισμού. 

Συνεργάζεται & συμμετέχει σε εκδηλώσεις του Δήμου, που διοργανώνει το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & 

συνεργάζεται μαζί του, στην έκδοση έντυπου υλικού & την προβολή των εκδηλώσεων. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων & τη 

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 

Σε συνεργασία με το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων διοργανώνει όλες τις πολιτιστικές & καλλιτεχνικές 

 εκδηλώσεις του Δήμου & φροντίζει για την σωστή πραγματοποίησή τους. 

Σε συνεργασία με την Διεύθυνση Παιδείας προωθεί προγράμματα πολιτισμού στην εκπαίδευση και επίσης 

παρουσιάζει & προωθεί εκδηλώσεις εντός & εκτός εκπαίδευσης που προάγουν τη λαϊκή παράδοση και 

κληρονομιά. 

Σε  συνεργασία με τη Διεύθυνση Παιδείας & άλλους  αρμόδιους φορείς διοργανώνει σεμινάρια, κύκλους 

μαθημάτων & ημερίδες που αφορούν την πολιτιστική ανάπτυξη και την ερασιτεχνική δημιουργία. 

Φροντίζει σε συνεργασία με το Τμήμα Καλλιτεχνικών & Επιμορφωτικών δομών την παρουσίαση του έργου 

των ομάδων θεάτρου, κινηματογράφου, εικαστικών κλπ. ομάδων, διοργανώνοντας εκδηλώσεις κατά τη 

διάρκεια του έτους. 

Σε συνεργασία με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων προγραμματίζει έγκαιρα τις καλλιτεχνικές & πολιτιστικές 

εκδηλώσεις «θεσμούς» του Δήμου εμπλουτίζοντας & ανανεώνοντας συνεχώς το περιεχόμενό τους. 

Φροντίζει  για  την  τεχνική  υποστήριξη  του  τμήματος,  τόσο σε επίπεδο κατασκευών όσο & σε επίπεδο 

συντήρησης & ταυτόχρονα μεριμνά για την τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. 

Μεριμνά για την καλή λειτουργία & συντήρηση, κινηματογράφων, θεάτρων, κηποθεάτρων, συναυλιακών 

χώρων & γενικά χώρων πολιτισμού. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων & την           

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 

Επιμελείται την λειτουργία & τα προγράμματα εκπαίδευσης των ομάδων, Αγιογραφίας, Ζωγραφικής, 

Αγγειοπλαστικής, Βιτρώ & Χαρακτικής. 

Επιμελείται την λειτουργία & τα προγράμματα εκπαίδευσης της ομάδας Σύγχρονης Μουσικής. 

Επιμελείται την λειτουργία & τα προγράμματα εκπαίδευσης των ομάδων Κλασσικού & Σύγχρονου χορού. 

Επιμελείται την λειτουργία & τα προγράμματα εκπαίδευσης της ομάδας Παραδοσιακών Χορών. 
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Επιμελείται την λειτουργία της Ομάδας Θεάτρου & της Κινηματογραφικής Λέσχης. 

Συμμετέχει σε εκδηλώσεις άλλων Τμημάτων του Δήμου. 

Μεριμνά για την διαφύλαξη & συντήρηση του εξοπλισμού & επιμελείται για την αντικατάστασή του. 

Σε συνεργασία με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων επιμελείται την έκδοση εντύπου υλικού, προβάλει την 

λειτουργία των σχολών & προσπαθεί για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των Δημοτών. 

Παρακολουθεί την παρουσία των επιμορφουμένων στις ομάδες & εισπράττει τα δίδακτρα που αποδίδει με τα 

αντίστοιχα παραστατικά στο Τμήμα Εσόδων. 

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & υπογράφει τις καταστάσεις παρουσιών. 

 

Β)   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Αναλαμβάνει την οργάνωση & λειτουργία αθλητικών προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού για την: 

 Προσχολική Ηλικία 

 Σχολική Ηλικία 

 Προγράμματα Νέων 

 Προγράμματα Ενηλίκων 

 Προγράμματα Γ΄Ηλικίας 

 Προγράμματα πολιτών με ειδικές ανάγκες 

Συντονίζει, παρακολουθεί, ελέγχει την εφαρμογή των καθημερινών προγραμμάτων & εισηγείται την 

τροποποίηση ή βελτίωση αυτών. 

Συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των αθλουμένων στα προγράμματα, εκδίδει 

τις αθλητικές κάρτες & τηρεί μητρώα για όλους τους αθλούμενους. 

Τηρεί αρχεία, παρουσιολόγια Γυμναστών & παρουσιολόγια Αθλουμένων. 

Οργανώνει αθλητικά προγράμματα για τους μαθητές Α’ βάθμιας & Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, σε συνεργασία με 

τους Διευθυντές, τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων των Σχολείων, οργανώνει προγράμματα μετά τη λήξη 

του σχολικού ωραρίου, στους χώρους των σχολείων.  

Συνεργάζεται με τη ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ & την Γ.Γ.Α. ή άλλους φορείς για την λειτουργία επιδοτούμενων 

προγραμμάτων. 

Εισπράττει την συνδρομή των αθλουμένων, τηρώντας τους κανόνες που έχει ορίσει η Οικονομική Επιτροπή & 

αποδίδει τα χρήματα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων & την 

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 
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Συνεργάζεται με τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης για την καλή κατάσταση των χώρων υποδοχής των 

προγραμμάτων & φροντίζει για τον εξοπλισμό & την συντήρηση του αθλητικού υλικού. 

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & υπογράφει τις καταστάσεις παρουσιών. 

Ελέγχει τα πιστοποιητικά των αθλουμένων για την εγγραφή τους στα προγράμματα. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων & τη 

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 

Προτείνει, προγραμματίζει, διοργανώνει & φροντίζει για τη σωστή υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων. 

Οργανώνει τουρνουά, επιδείξεις αθλουμένων στα αθλητικά προγράμματα & στις αθλητικές Ακαδημίες του 

Δήμου. 

Συντάσσει τους κανονισμούς & τις προκηρύξεις για τη διεξαγωγή αγώνων & τουρνουά. 

Σε συνεργασία με σχολεία, Συλλόγους Γονέων & Εκπαιδευτικούς διοργανώνει τουρνουά σε Α’ θμια & Β’ θμια 

Εκπαίδευση, που συμμετέχουν σε προγράμματα του Δήμου. 

Σε συνεργασία με το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων επιμελείται την έκδοση εντύπου υλικού & την προβολή των 

αγώνων & τουρνουά. 

Σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα της Διεύθυνσης, του Δήμου ή άλλου φορέα φροντίζει για τη διάθεση 

των χώρων για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων & των αθλητικών δραστηριοτήτων. 

Συνεργάζεται με την Γ.Γ.Α., τους Αθλητικούς Συλλόγους της Πόλης, με τις Αθλητικές Ομοσπονδίες & Δήμους 

για την διεξαγωγή εκδηλώσεων τοπικού, περιφερειακού & εθνικού χαρακτήρα. 

Καταγράφει & τηρεί αρχείο όλων των φορέων που ασχολούνται με τον αθλητισμό. 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων & τη 

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & υπογράφει τις καταστάσεις παρουσιών 

& μισθοδοσίας. 

Ενημερώνει συνεχώς μέσω σεμιναριακών προγραμμάτων τους εκπαιδευτές για την ασφαλή άθληση των 

αθλουμένων. 

Παρέχει πρώτες βοήθειες σε αθλούμενους & φιλάθλους στην διάρκεια των αθλητικών εκδηλώσεων. 

Μεριμνά για την ύπαρξη φορητού φαρμακείου στους χώρους αθλητικών εκδηλώσεων & φροντίζει για τη 

συνεχή συμπλήρωσή του. 

Φροντίζει για την ασφαλή μεταφορά αθλητού ή θεατού, κατά την διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων στο 

ιατρείο της εγκατάστασης για παροχή πρώτων βοηθειών ή σε ασθενοφόρο για τη μεταφορά σε Νοσοκομείο. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος, την τήρηση των αρχείων & την 

διεκπεραίωση  της αλληλογραφίας. 
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Επιβλέπει όλους τους Αθλητικούς Χώρους & εγκαταστάσεις στις οποίες υλοποιούνται προγράμματα, αγώνες, 

τουρνουά κ.λ.π., όσον αφορά στην καθαριότητα, επικινδυνότητα, συντήρηση, επισκευή & κατασκευή, 

συνεργαζόμενο με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 

Ευθύνεται για τη φύλαξη των αθλητικών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού & υλικού συνεργαζόμενο με το Τμήμα 

Διοικητικής Μέριμνας. 

Προσδιορίζει τα απαιτούμενα αποθέματα σε υλικά, ανταλλακτικά & αναλώσιμα σε ετήσια βάση εισηγείται την 

προμήθειά τους & συνεργάζεται με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου. 

Ευθύνεται για την ομαλή λειτουργία & τήρηση του ωραρίου λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων. 

Καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα χρήσης των αθλητικών χώρων σε μορφή ημερήσιου ωρολογιακού 

προγράμματος & τους κανόνες λειτουργίας. 

Ειδικά για την συντήρηση των αθλητικών χώρων λόγω ιδιομορφίας, καταρτίζει εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

εργασιών συντήρησης (χάραξη, φρεσκάρισμα γραμμών, συντήρηση & αντικατάσταση υλικών ασφαλείας, 

καλλωπισμό περιβάλλοντος χώρου κ.λ.π.). 

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα και ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία.  

Εποπτεύει την υγιεινή όλων των χώρων άθλησης, προτείνει παρεμβάσεις & συνεργάζεται  με τους αρμόδιους 

φορείς & τις υπηρεσίες του Δήμου για την υλοποίησή τους. 

Μεριμνά για τον εξοπλισμό, την συντήρηση & αντικατάσταση του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού των 

αθλητικών χώρων. 

Μεριμνά για τον εξοπλισμό των αθλητικών χώρων με ιατροφαρμακευτικό υλικό για την αντιμετώπιση 

έκτακτων περιστατικών.   

 

Γ)   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΩΝ & ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 

ΑΡΧΕΙΟΥ 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων &  την  

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 

Υποστηρίζει βιβλιογραφικά όλες τις Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα & την Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου. 

Φροντίζει την άρτια λειτουργία των υπαρχουσών Βιβλιοθηκών, Μουσείων & Πινακοθηκών & εισηγείται την 

ίδρυση νέων. 

Δημιουργεί λέσχες ανάγνωσης, αναγνωστικούς κύκλους, δημιουργεί υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση 

μορφωτικών μειονοτήτων & ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Διευκολύνει την επιμόρφωση του κοινού στην χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληροφόρησης & την πρόσβασή του 

σε Εθνικές & Παγκόσμιες βάσεις δεδομένων. 
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Προσαρμόζει τις ώρες λειτουργίας των Βιβλιοθηκών, Μουσείων & Πινακοθηκών στις ανάγκες των χρηστών. 

Σε συνεργασία με το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, φροντίζει για την διαφήμιση των Βιβλιοθηκών, Πινακοθηκών, 

Μουσείων & προβάλει το έργο τους με στόχο την δημιουργία ευρύτερου κοινού. 

Παρακολουθεί τις νέες εκδόσεις & τις ανάγκες του αναγνωστικού κοινού & μεριμνά σε συνεργασία με την 

Επιτροπή Πολιτισμού για τον εμπλουτισμό των Βιβλιοθηκών με πάσης φύσεως έντυπο & ηλεκτρονικό υλικό. 

Φροντίζει για την λειτουργία των αναγνωστηρίων των Βιβλιοθηκών, σύμφωνα με τις αρχές & τις μεθόδους της 

βιβλιοθηκονομίας. 

Διατηρεί ειδικούς τομείς για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, μορφωτικών μειονοτήτων, 

μεταναστών & οικοδέσμιων αναγνωστών, παρέχοντας εξυπηρέτηση με δανειστική & κινητή βιβλιοθήκη. 

Φροντίζει για την ενημέρωση του προσωπικού, εντός & εκτός Δήμου με σεμινάρια, συνέδρια & για την 

μετεκπαίδευσή του στις σύγχρονες τάσεις & μεθόδους βιβλιοθηκονομίας. 

Φροντίζει για την συντήρηση, βιβλιοδέτηση & διαφύλαξη των πάσης φύσεως εντύπων & συλλογών του, για την 

απόσυρση φθαρμένου υλικού & την ενημέρωση των καταλόγων. 

Εισηγείται την ίδρυση & λειτουργία Πινακοθηκών. 

Εισηγείται την ίδρυση & λειτουργία Μουσείων (Μικρασιατικού Πολιτισμού, Λαογραφικά, Αντίστασης κ.λ.π.) & για 

τον σκοπό αυτό αναζητά χορηγούς & εισηγείται την αξιοποίηση κληροδοτημάτων. 

Εισηγείται την ίδρυση Ιστορικού Αρχείου με εργαστήριο ψηφιοποίησης, μικροφωτογράφησης ηλεκτρονικής 

αποθήκευσης & δημιουργίας βάσης δεδομένων (σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής) για την 

καταγραφή της ιστορίας του Δήμου Νίκαιας – Ρέντη, μέσα από αποφάσεις, φωτογραφίες, γεγονότα που 

επηρέασαν ή θα επηρεάσουν τον Δήμο. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Μεριµνά για  την  εξασφάλιση  των  κατάλληλων  υλικοτεχνικών  υποδοµών  για  την προσχολική εκπαίδευση και 

για τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις 

δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:  

Μεριµνά για τη συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα και την φύλαξη των υλικοτεχνικών υποδοµών του  

εθνικού συστήµατος της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε επιφύλαξη των 

αρµοδιοτήτων  των Σχολικών Επιτροπών και παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές 

Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους (Άρθρο 243 του ΔΚΚ).  

Μεριµνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίµησης της αξίας οικοπέδου για την 

ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου µετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως 

διδακτήριο.  

 



 
ΔΗΜΟΣ  ΝΙΚΑΙΑΣ –  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   2015-2019 

Ενότητα 1 : Στρατηγικός σχεδιασμός 

 
- 165 - 

 

Συνεργάζεται µε την τεχνική υπηρεσία, για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής 

στέγης, καθώς και την ανέγερση σχολικών κτιρίων.  

Μεριµνά για τη µίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δηµόσιων σχολικών µονάδων, τη  στέγαση  και  συστέγαση  

αυτών  και  σε  περίπτωση  συστέγασης  καθορίζει  την αποκλειστική χρήση ορισµένων χώρων του 

διδακτηρίου, από κάθε σχολική µονάδα, καθώς και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες 

λειτουργίας της κάθε συστεγαζόµενης σχολικής µονάδας (Συνεργασία µε την Οικονοµική υπηρεσία για τη 

µίσθωση ακινήτων).  

Συνεργάζεται µε την Δηµοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενηµερώνει για θέµατα της αρµοδιότητάς της και της 

παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία της.  

Σχεδιάζει και µεριµνά για την εφαρµογή πολιτικών, προγραµµάτων και δράσεων για την  υποστήριξη  των 

µαθητών  της πρωτοβάθµιας  και  της  δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά  και  για  τη  γενική  παιδεία  των  

κατοίκων. Στα πλαίσια αυτά περιλαµβάνονται αρµοδιότητες όπως:  

(α) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών.  

(β) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.  

(γ) Σεμινάρια-ημερίδες για εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με φορείς της εκπαίδευσης και επιστημονικά 

σωματεία. 

(δ) Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με φορείς της εκπαίδευσης. 

 Μεριµνά για το σχεδιασµό και την εκτέλεση προγραµµάτων δια βίου µάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου 

εθνικού και περιφερειακού προγραµµατισµού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό και 

σύµφωνα  µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:  

Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράµµατός του, το τοπικό  πρόγραµµα δια βίου µάθησης, µε 

βάση το Εθνικό Πρόγραµµα Δια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραµµα δια βίου µάθησης 

(νόµος 3879 / 2010, άρθρο  

Το  τοπικό  πρόγραµµα  δια  βίου µάθησης  περιλαµβάνει,  ιδίως,  επενδύσεις, προγράµµατα ή επί µέρους 

δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρµογής της δηµόσιας πολιτικής δια βίου 

µάθησης σε τοπικό επίπεδο.  

Μεριµνά για την εφαρµογή του τοπικού προγράµµατος δια βίου µάθησης και διαχειρίζεται την εφαρµογή των 

πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήµου.  

Εισηγείται την ίδρυση και µεριµνά για τη λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) που εφαρµόζουν το 

τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης και τα οποία οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του Τµήµατος, είτε στο 

πλαίσιο νοµικού προσώπου του Δήµου.  

Μεριµνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δοµών και την εφαρµογή προγραµµάτων της Γενικής   

Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτει ο Δήµος µε τη Γενική 

Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης.  
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Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του   

Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων που 

συνάπτει ο Δήµος µε το Υπουργείο. 

Μελετά  και  εισηγείται  για  τη  ρύθµιση  ζητηµάτων εύρυθµης λειτουργίας της προσχολικής  εκπαίδευσης   

και   των σχολείων της  πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα 

µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:  

(α) Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγµατοποίηση 

εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε τη Σχολική Επιτροπή.  

(β) Μεριµνά για τη µεταφορά µαθητών από τον τόπο διαµονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαµβανοµένης της 

µεταφοράς των µαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της µεταφοράς και σίτισης µαθητών µουσικών 

γυµνασίων και λυκείων (Συνεργασία µε την Οικονοµική υπηρεσία).  

(γ) Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων.  

(δ) Εγκρίνει την εγκατάσταση, µεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, 

πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.  

(ε) Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους µαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής 

Επιτροπής & σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πολιτισμού. 

(στ) Μεριµνά για το διορισµό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυµάτων, που χορηγούν υποτροφίες, 

εφόσον έχουν τοπική σηµασία.  

(ζ)  Εγκρίνει οποιαδήποτε µίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης για µεταφορά προσώπων και υλικών 

προς κάλυψη σχολικών αναγκών.  

(η) Εισηγείται τον καθορισµό κοινωφελούς  χρήσης  των  σχολείων  σε  περίπτωση παύσης της λειτουργίας 

τους.  

(θ) Σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης Σχολείων εισηγείται την κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές 

Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.  

(ι) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεµόνες που δεν  

εγγράφουν  τα  παιδιά  τους  στο  σχολείο  και  αµελούν  για  την τακτική φοίτησή τους.  

(ια) Εισηγείται τη διακοπή µαθηµάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδηµικής νόσου,                                     

εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήµου. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Όλες οι περιγραφόμενες παρακάτω αρμοδιότητες του Τμήματος εξασκούνται σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ 

Κοινωνικές Υπηρεσίες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πολίτες. 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων &  την διεκπεραίωση 

της αλληλογραφίας. 
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Σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ διεξάγει  κοινωνικές  έρευνες,  σχεδιάζει,  εισηγείται  και µεριµνά  για  την  

εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών ή συµµετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και  

κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, µε την  

ίδρυση και λειτουργία νοµικών προσώπων, ιδρυµάτων και επιχειρήσεων (παιδικοί και  

βρεφονηπιακοί σταθµοί, βρεφοκοµεία, ορφανοτροφεία, κέντρα ανοικτής περίθαλψης και  

ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων, γηροκοµείων κλπ).  

Σχεδιάζει,  εισηγείται και  µεριµνά για  την  εφαρµογή προγραµµάτων  ή  συµµετέχει σε προγράµµατα  και  

δράσεις  για  την  ένταξη  αθίγγανων,  παλινοστούντων οµογενών, µεταναστών,  και  προσφύγων  στην  

κοινωνική,  οικονοµική  και  πολιτιστική  ζωή  της τοπικής κοινωνίας.  

Διεξάγει  κοινωνικές  έρευνες,  σχεδιάζει,  εισηγείται  και µεριµνά  για  την  εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών  

που  αφορούν  την  κοινωνική  φροντίδα  της  οικογένειας,  του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωµένων, των 

ατόµων µε αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών οµάδων.  

Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών ή συµµετέχει σε δράσεις που 

στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των δηµοτών µε την ίδρυση  και  λειτουργία  

εγκαταστάσεων  για  την    παροχή  υπηρεσιών  υγείας  και  την προαγωγή της ψυχικής υγείας  (µε τη 

δηµιουργία δηµοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και 

αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων   ψυχικής   υγείας, κέντρων συµβουλευτικής στήριξης των 

θυµάτων της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά 

εξαρτησιογόνων ουσιών.  

Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην 

πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του  Δήµου, µε τη δηµιουργία Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης 

Παραβατικότητας. 

Συμμετέχει στην  δικτύωση  τοπικών  φορέων  Κοινωνικής Φροντίδας, όπως: 

Οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του ΝΠΔΔ του Δήµου, οι Κοινωνικές υπηρεσίες του Δήµου, οι Μ.Κ.Ο, οι υπηρεσίες και δοµές 

Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους.  

Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδοµάτων πρόνοιας, σε συνεργασία µε το Τµήµα 

Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Ασκεί κοινωνική εργασία µε άτοµα, οικογένειες και κοινωνικές οµάδες.  

Λειτουργεί µονάδες συµβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.  

Συνεργάζεται µε τα σχολεία της περιοχής για ενηµέρωση σε κοινωνικά θέµατα (AIDS, ναρκωτικά  κλπ)  και  σε  

συνεργασία  µε  τους  συλλόγους  γονέων  διοργανώνει  Σχολές Γονέων.  

Υλοποιεί προγράµµατα πρόληψης και αντιµετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων 

(προσφύγων, µεταναστών, παλινοστούντων, φυλακισµένων, υπερηλίκων κ.λ.π.). 

Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλποµένων σε ιδρύµατα κλειστής περίθαλψης.  
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Υλοποιεί δράσεις προστασίας µονογονεϊκών οικογενειών.  

Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων εµβολιασµών.  

Μεριµνά για την υλοποίηση i) προγραµµάτων δηµόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία,  το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον 

προϋπολογισµό  του αντίστοιχου Υπουργείου ii) εκτάκτων προγραµµάτων δηµόσιας υγείας, τα οποία 

εκτελούνται µε έκτακτη χρηµατοδότηση iii) προγραµµάτων  δηµόσιας  υγείας  που χρηµατοδοτούνται από πόρους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικής πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και 

οικονοµικά αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήµο µε 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

Μεριµνά για την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζοµένων, για τη σχετική µίσθωση ακινήτων, τη 

ρύθµιση διαφόρων θεµάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας 

νοµοθεσίας.  

Εκδίδει πιστοποιητικά οικονοµικής αδυναµίας.  

Μεριµνά για την καταβολή επιδοµάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους,  παραπληγικούς, 

τετραπληγικούς και ακρωτηριασµένους, διανοητικά καθυστερηµένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες 

από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιµολυτική αναιµία και 

βαριά ανάπηρους,  καθώς και σε λοιπά άτοµα δικαιούµενα παροχής κοινωνικής προστασίας,  σύµφωνα  µε  τις  

διατάξεις  της  σχετικής  νοµοθεσίας,  καθώς  και  των οικείων κανονιστικών ρυθµίσεων. 

Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικηµάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.  

Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδροµής.  

Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.  

Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.  

Χορηγεί κάρτες αναπηρίας έπειτα από γνωµάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας. 

Σχεδιάζει,  εισηγείται  και µεριµνά  για  την  εφαρµογή  προγραµµάτων και µέτρων που στοχεύουν στην 

ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τοµείς. Στο  πλαίσιο αυτό µεριµνά για: 

(α)  τη λήψη µέτρων για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών  

(β)  την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέµηση των κοινωνικών στερεότυπων µε βάση το φύλο 

(γ)  την ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων για ευπαθείς οµάδες γυναικών  

(δ)  την  ανάπτυξη  δράσεων  για  την  αύξηση  της  συµµετοχής  των  γυναικών  στην απασχόληση  

(ε)  τη  λήψη µέτρων για την εναρµόνιση  επαγγελµατικών  και  οικογενειακών υποχρεώσεων 

(στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συµµετοχή των γυναικών και την προώθησή τους 

στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 
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1.6.3.5.   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Α)   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς το Δηµοτικό Συµβούλιο, (οργάνωση   

συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση  

εγγράφων, ρύθµιση  συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων 

κλπ). 

Παρέχει  κάθε  είδους  διοικητική  και  γραµµατειακή  υποστήριξη προς τον Πρόεδρο του Δηµοτικού 

Συµβουλίου (οργάνωση  και  ρύθµιση  συναντήσεων,  παραγωγή, διεκπεραίωση,  διαχείριση  και αρχειοθέτηση   

εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων ατοµικών οργάνων κλπ). 

Παρέχει  διοικητική, γραμματειακή, αρχειακή & μηχανογραφική υποστήριξη προς την Δηµοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης, τις Επιτροπές του Δηµοτικού Συµβουλίου καθώς και προς το Συµπαραστάτη του Δηµότη και της 

Επιχείρησης. 

Μεριµνά για την ενηµέρωση των πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιών του Δήµου για τις αποφάσεις που 

λαµβάνει το ΔΣ του Δήµου.  

Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του Δήµου σε διαφόρους φορείς και όργανα και µεριµνά  για  την  αποστολή  

στοιχείων  στους  εκπροσώπους  και  την  παραλαβή  και διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο Δήµο. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ 

Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα του δημοτολογίου και τα μητρώα αρένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

θεσμοθετημένες διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη 

δημιουργία και τήρηση του Εθνικού δημοτολογίου. 

Μεριμνά για την πρόσληψη  και αλλαγή επωνύμου καθώς  και την πρόσληψη πατρωνύμου και  μητρωνύμου 

από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων. 

Μεριμνά για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που 

αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλινοστησάντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια. 

Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και 

τις προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ασχολείται με την μεταδημότευση δημοτών από άλλους Δήμους και ενημερώνεται το Δημοτολόγιο ως προς 

τις νέες εγγραφές, διαγραφές μεταβολές. 

Ενημερώνει περιοδικά τις δημόσιες υπηρεσίες  για τις μεταβολές προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν 

από τα τηρούμενα στοιχεία και διεκπεραιώνει τα αιτήματα των ΚΕΠ που αφορούν το τμήμα. 
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Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, 

καταλόγους και πίνακες με τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα. 

Συνεργάζεται με άλλους Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις μεταβολών των μητρώων σε 

αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί. 

Συντάσσει το ετήσιο Μητρώο αρρένων και διενεργεί τις μεταγραφές στη σύνταξη των στρατολογικών 

πινάκων. Εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία περί Στρατολογίας. 

Ενεργεί τη απαιτούμενη διαδικασία προς εξακρίβωση των εκάστοτε αναζητούμενων στρατευσίμων των 

εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρένων του Δήμου. 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής αποθηκεύει και διατηρεί τα στοιχεία του Δημοτολογίου σε 

ηλεκτρονική μορφή, επίσης εγκαθιστά, λειτουργεί και συντηρεί το πρόγραμμα του Τμήματος για την έκδοση 

των πάσης φύσεως εγγράφων που το αφορούν για την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Έχει την  ευθύνη σύνταξης και ανασύνταξης των εκλογικών καταλόγων την ενημέρωσή τους, την τήρηση 

ηλεκτρονικής βάσης και την αποστολή στο ΥΠΕΣΔΔΑ κάθε δίμηνο του CD με την αναθεώρηση των εκλογικών 

καταλόγων. 

Τηρεί εκλογικούς καταλόγους δημοτών, ετεροδημοτών, κοινοτικών εκλογέων, ομογενών και υπηκόων τρίτων 

χωρών. 

Δέχεται νέες αιτήσεις ετεροδημοτών, κοινοτικών εκλογέων, ομογενών και υπηκόων τρίτων χωρών για την  

εγγραφή τους ή την διαγραφή τους  από τους αντίστοιχους εκλογικούς καταλόγους.       

Χορηγεί άδειες πολιτικού γάμου αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά και μεριμνά για την τέλεση των γάμων 

αυτών. Καταχωρεί τις άδειες σε ειδικό βιβλίο γάμων και μεριμνά για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας 

τέλεσης του γάμου. 

Συντάσσει την δήλωση του γάμου στο προβλεπόμενο βιβλίο που υπογράφεται από τους μάρτυρες και 

καταχωρεί την πράξη προσδιορισμού επωνύμου των τέκνων στο βιβλίο τέλεσης του γάμου. 

Μετά την ένταξη του δημοτολογίου του Δήμου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού 

Δημοτολογίου ενημερώνει μέσω της χρήσης του Δημοσίου Δικτύου Μεταγωγής Δεδομένων ΣΥΖΕΥΞΙΣ  ή 

εναλλακτικών τρόπων ανταλλαγής δεδομένων την κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου στο 

ΥΠΕΣΔΔΑ. 

Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης (ΔΜΗΕΣ) του ΥΠΕΣ λειτουργεί το Πληροφοριακό Σύστημα 

Διασύνδεσης Δημοτολογίων-Ληξιαρχείων (ΠΣ ΔΙΔΗΛ) το οποίο στοχεύει στην άμεση και εύκολη ενημέρωση 

του Δημοτολογίου για ληξιαρχικά γεγονότα. 

Παρακολουθεί και ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα και ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία. 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων και την 

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ  

Τηρεί και ενημερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που 

συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός 

που συνδέεται με αυτά (π.χ. διαζύγια ), σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες. 

Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων. 

Εκδίδει αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσμοθετημένα πιστοποιητικά. 

Καταχωρεί στο διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών όλες τις ληξιαρχικές πράξεις.  

Ενημερώνει το Τμήμα Δημοτικής κατάστασης και τα αντίστοιχα τμήματα άλλων Δήμων για τα ληξιαρχικά 

γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων-αρχείων   που τηρούνται στα Τμήματα αυτά και σε  

συνεργασία με τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης (ΔΜΗΕΣ) του ΥΠΕΣ λειτουργεί το Πληροφοριακό Σύστημα 

Διασύνδεσης Δημοτολογίων-Ληξιαρχείων (ΠΣ ΔΙΔΗΛ) το οποίο στοχεύει στην άμεση και εύκολη ενημέρωση 

των  Δημοτολογίων για ληξιαρχικά γεγονότα. 

Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Δήμων σε περιπτώσεις μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που 

βρίσκονται καταχωρημένες εκεί. 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής μηχανογραφεί τις υπηρεσίες του και το αρχείο του για την 

αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.   

Παρακολουθεί και ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο γραφείο και ενημερώνει την αρμόδια 

υπηρεσία. Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος την τήρηση των αρχείων και την 

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ & ΑΡΧΕΙΟΥ 

Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου χειρόγραφα και ψηφιακά και 

διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με τις γραμματείες των επιμέρους υπηρεσιών. 

Τηρεί αρχείο των αποφάσεων Δημάρχου που εκδίδονται από το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου. 

Παραλαμβάνει την εισερχόμενη αλληλογραφία, την πρωτοκολλά την συσχετίζει για διεκπεραίωση στις 

υπηρεσίες  αυθημερόν και την εξερχόμενη από τις υπηρεσίες την οποία επίσης διεκπεραιώνει αυθημερόν. 

Παραλαμβάνει τις αιτήσεις των πολιτών καθώς και κάθε εγγράφου που κατατίθεται στο πρωτόκολλο, τα 

χαρακτηρίζει και τα διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Τηρεί το αρχείο συνεργαζόμενο με όλα τα τμήματα της Διοίκησης και φροντίζει για τη σωστή φύλαξη και 

συντήρηση όλων των φακέλων και εγγράφων. 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής δημιουργεί ηλεκτρονικό αρχείο χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο 

μέσο μηχανογράφησης και ψηφιοποίησης των δεδομένων. 

Παρακολουθεί και ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα και ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία.  

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων και την 

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Μεριμνά για την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθμίζουν 

τις σχέσεις του Δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό του (π.χ. θέματα μισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, 

υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κ.λ.π.). 

Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την 

κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες διαδικασίες. 

Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατομικής και οικογενειακής του 

κατάστασης, οι κάθε είδους μεταβολές στην εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων 

εργασίας, αμοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κλπ.) και τα προσόντα του. 

Σχεδιάζει & εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με 

την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και 

πραγματοποίηση υπερωριών κλπ.) 

Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων που επηρεάζουν 

τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η 

πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών. 

Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων του Δήμου και τους ενημερώνει 

για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, 

βεβαιώσεων προς το προσωπικό κλπ.) 

Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική 

νομοθεσία, με τη συνεργασία του τμήματος προσωπικού αορίστου χρόνου και έκτακτου προσωπικού. 

Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού που θεσπίζει η Πολιτεία για το Δημόσιο Τομέα μεριμνά 

για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική ενότητα του Δήμου σε συνεργασία με 

το αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Χρηματοδοτήσεων, Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, 

Ποιότητας Οργάνωσης & Αποτελεσματικότητας και την κατάρτιση και επικαιροποίηση των περιγραφών 

αρμοδιοτήτων των επιμέρους θέσεων. 

Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων εργασίας στις διοικητικές ενότητες του Δήμου με στόχο 

τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των υπαλλήλων αρμοδιότητάς του, όσο και την απρόσκοπτη και διαρκή 

κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών. 

Εισηγείται και εκδίδει αποφάσεις έπειτα από σχετικά αιτήματα των αρμόδιων Προϊσταμένων, τις κατάλληλες 

εσωτερικές μετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των επιμέρους θέσεων εργασίας, με 

βάση τα προσόντα των στελεχών του προσωπικού αρμοδιότητάς του. 

Αξιολογεί τα προσόντα των υπηρετούντων υπαλλήλων αρμοδιότητάς του και διαμορφώνει σχετικές προτάσεις 

προς του προϊσταμένους των προς κάλυψη θέσεων. 

Μεριμνά για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού αρμοδιότητάς του στο Δήμο και 

την τήρηση των σχετικών στοιχείων. 
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Μεριμνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου με τον προσδιορισμό των αναγκών 

βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζομένων αρμοδιότητάς του και την εισήγηση και 

παρακολούθηση της υλοποίησης των συμφωνηθέντων μέτρων βελτίωσης, σε συνεργασία με το τμήμα 

Προγραμματισμού. 

Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση μέτρων επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου Δυναμικού του 

Δήμου (πχ οργάνωση μετακινήσεων του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του Δήμου κλπ). 

Σχεδιάζει, εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και επιμόρφωσης του 

ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Παρακολουθεί 

την υλοποίηση των προγραμμάτων και μεριμνά για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση 

των προγραμμάτων αυτών στην πράξη. 

Μεριμνά για την συμπλήρωση των  φακέλων των μονίμων υπαλλήλων (ατομικά δελτία μοριοδότησης, πίνακες 

κ.λ.π.) που αφορά επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων. 

Επιμελείται την αποστολή συμπληρωμένων πινάκων που αφορούν την περιουσιακή κατάσταση των 

υπαλλήλων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.  3213/2013, 3613/2007 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σύμφωνα με τον 4065/12, καθώς επίσης επιμελείται και την αποστολή των 

υπεύθυνων δηλώσεων του Ν. 1256/1982, που αφορούν τους υπόχρεους υπαλλήλους, αρμοδιότητάς του στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Μεριμνά για την προκήρυξη που αφορά επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων και την αποστολή τους 

στο αρμόδιο Υ.Σ. 

Τηρεί πίνακες του συνόλου του προσωπικού του Δήμου για ενημέρωση της διοίκησης του Δήμου. 

Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της απασχόλησής τους στο 

Δήμο. Τηρεί την πειθαρχική διαδικασία και το εμπιστευτικό πρωτόκολλο που αφορά το μόνιμο προσωπικό του 

Δήμου. 

Μεριμνά για τη διενέργεια των εκλογών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Πειραιά σε 

συνεργασία με το τμήμα Προσωπικού Αορίστου Χρόνου & Έκτακτου Προσωπικού. 

Επιμελείται την αποστολή των συμπληρωμένων πινάκων και σε ηλεκτρονική μορφή που αφορούν την 

περιουσιακή κατάσταση των υπαλλήλων βάσει του Ν.3213/03 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4065/12 και του 

Ν.3613/07. 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος, την τήρηση των αρχείων & την 

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 

Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη, μετάθεση & λοιπών υπηρεσιακών μεταβολών που 

αφορούν το μόνιμο προσωπικό. 

Ενημερώνει το τμήμα προσωπικού Αορίστου Χρόνου για τις μεταβολές του μονίμου προσωπικού 

(μετακινήσεις, συνταξιοδοτήσεις, αποχωρήσεις κλπ) και σε συνεργασία με το Τμήμα Προσωπικού Αορίστου 

Χρόνου τηρεί πίνακες του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.  

Παρακολουθεί και ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα και ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία. 
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ & ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    

Μεριμνά για την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθμίζουν 

τις σχέσεις του Δήμου με το ανθρώπινο δυναμικό του (π.χ. θέματα μισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, 

υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κ.λ.π.). 

Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού που θεσπίζει η Πολιτεία για το Δημόσιο Τομέα μεριμνά 

για τον προσδιορισμό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική ενότητα του Δήμου σε συνεργασία με 

το αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Χρηματοδοτήσεων, Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, 

Ποιότητας Οργάνωσης & Αποτελεσματικότητας και την κατάρτιση και επικαιροποίηση των περιγραφών 

αρμοδιοτήτων των επιμέρους θέσεων. 

Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων εργασίας στις διοικητικές ενότητες του Δήμου με στόχο 

τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των υπαλλήλων αρμοδιότητάς του, όσο και την απρόσκοπτη και διαρκή 

κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.  

Μεριμνά για τον προγραμματισμό, τη διενέργεια (προκηρύξεις) και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης 

ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες διαδικασίες. 

Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού αρμοδιότητάς του, στα οποία καταγράφονται τα στοιχεία της ατομικής και 

οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους μεταβολές στην εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, 

αλλαγές θέσεων εργασίας, αμοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κλπ.) και τα προσόντα του. 

Σχεδιάζει & εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με 

την απασχόληση των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και 

πραγματοποίηση υπερωριών κλπ.) 

Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των στοιχείων των εργαζομένων που επηρεάζουν 

τις αμοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να προωθείται έγκαιρα η 

πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών. 

Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων του Δήμου και τους ενημερώνει 

για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, 

βεβαιώσεων προς το προσωπικό κλπ.) 

Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό αρμοδιότητάς του για θέματα που άπτονται της 

απασχόλησής τους στο Δήμο. Τηρεί την πειθαρχική διαδικασία και το εμπιστευτικό πρωτόκολλο που αφορά 

το προσωπικό  αρμοδιότητάς του. 

Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη, μετάταξη και λοιπές υπηρεσιακές μεταβολές που 

αφορούν το προσωπικό αρμοδιότητάς του. 

Μεριμνά για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού αρμοδιότητάς του στο Δήμο και 

την τήρηση των σχετικών στοιχείων. 

Εισηγείται και εκδίδει αποφάσεις έπειτα από σχετικά αιτήματα των αρμόδιων Προϊσταμένων, τις κατάλληλες 

εσωτερικές μετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των επιμέρους θέσεων εργασίας, με 

βάση τα προσόντα των στελεχών του προσωπικού αρμοδιότητάς του. 
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Αξιολογεί τα προσόντα των υπηρετούντων υπαλλήλων αρμοδιότητάς του και διαμορφώνει σχετικές προτάσεις 

προς τους προϊσταμένους τους προς κάλυψη θέσεων. 

Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση μέτρων επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου Δυναμικού του 

Δήμου (π.χ. οργάνωση μετακινήσεων του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του Δήμου κλπ). 

Μεριμνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου με τον προσδιορισμό των αναγκών 

βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζομένων αρμοδιότητάς του και την εισήγηση και 

παρακολούθηση της υλοποίησης των συμφωνηθέντων μέτρων βελτίωσης, σε συνεργασία με το τμήμα 

Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Χρηματοδοτήσεων, Αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας, Ποιότητας, 

Οργάνωσης και Αποτελεσματικότητας. 

Συνεργάζεται με το τμήμα Μόνιμου Προσωπικού για τη διενέργεια των εκλογικών διαδικασιών. 

Μεριμνά για την πρόσληψη του γιατρού εργασίας και την τοποθέτηση των τεχνικών ασφαλείας, που 

προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους στο Δήμο σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους που καθορίζονται 

από την ισχύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με τις αρμοδιότητες αυτές:  

(α) ο τεχνικός ασφαλείας μεριμνά για την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων, 

τη θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία. Παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, στους εργαζόμενους και στους εκπροσώπους τους, 

υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας και την 

πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. 

(β) ο γιατρός εργασίας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, τους εργαζόμενους και τους 

εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 

λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων 

προστασίας της υγείας των εργαζομένων. 

(γ) ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφαλείας καταχωρούν τις γραπτές υποδείξεις τους σε ειδικό Βιβλίο. Τα 

όργανα διοίκησης του Δήμου λαμβάνουν γνώση των υποδείξεων αυτών ενυπογράφως. 

Μεριμνά για την πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΕΙ και έχει συνεργασία με τα ΑΤΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.  

Μεριμνά για την κοινωφελή εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ΠΚ παρ. 6-9 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3904/2010 και συνεργάζεται με την Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής 

Αρωγής (ΥΕΚΑ) Πειραιά. 

Συνεργάζεται με το τμήμα μόνιμου προσωπικού, για την διενέργεια των Εκλογών Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Πειραιά. 

Μεριμνά για το προσωπικό ορισμένου χρόνου που προέρχεται από προκηρύξεις ΟΑΕΔ, ΜΗΚΥΟ, κλπ. και 

διατίθεται προς εργασία στο Δήμο. 

Επιμελείται την αποστολή συμπληρωμένων πινάκων που αφορούν την περιουσιακή κατάσταση των 

υπαλλήλων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3213/2013, 3613/2007 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σύμφωνα με τον Ν.4065/12, καθώς επίσης επιμελείται και την αποστολή των 

υπεύθυνων δηλώσεων του Ν. 1256/1982, που αφορούν τους υπόχρεους υπαλλήλους, αρμοδιότητάς του στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο. 
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Μεριμνά για την αποστολή πλήρων φακέλων υπαλλήλων  ΙΔΑΧ προς το τμήμα μόνιμου προσωπικού (ατομικά 

δελτία μοριοδότησης, πίνακες κ.λ.π.) που αφορά επιλογές προϊσταμένων οργανικών μονάδων. 

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (τήρηση πρωτοκόλλου, 

διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ) 

Ενημερώνει το τμήμα μόνιμου προσωπικού για τις μεταβολές του προσωπικού αορίστου χρόνου 

(μετακινήσεις, συνταξιοδοτήσεις, αποχωρήσεις κλπ) και σε συνεργασία με το Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού 

τηρεί πίνακες του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.  

Παρακολουθεί και ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα και ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία. 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος, την τήρηση των αρχείων & την 

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, 

ΦΥΛΑΚΩΝ & ΚΛΗΤΗΡΩΝ 

Μεριµνά  για  την  φύλαξη,  την  ασφάλεια  και  την  καθαριότητα  των  κάθε  είδους εγκαταστάσεων του Δήµου.  

Μεριµνά  για  την  συντήρηση  και  αποκατάσταση  βλαβών  των  κτιριακών  και  των ηλεκτροµηχανολογικών 

εγκαταστάσεων του Δήµου.  

Μεριµνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού του Δήµου. Μεριµνά για τη λειτουργία του 

τηλεφωνικού κέντρου του Δήµου.  

Σε συνεργασία με όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, διαχειρίζεται τις Καθαρίστριες  Εσωτερικών χώρων, τους Φύλακες 

Εσωτερικών & Εξωτερικών χώρων & τους  Κλητήρες.  

Προκειμένου η Υπηρεσία να μπορεί να επιτελέσει το έργο της, όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου που χρειάζονται το 

παραπάνω προσωπικό, γνωρίζουν τις ανάγκες τους στο Τμήμα Διοικητικής  Μέριμνας  σε  ημερήσια, μηνιαία & 

ετήσια βάση, προκειμένου αυτές να καλυφθούν στο μέτρο του δυνατού καλύτερα. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 

Ασκεί τις αρμοδιότητες των αντιστοίχων Διευθύνσεων και Τμημάτων των Κεντρικών Υπηρεσιών στις οποίες 

υπάγεται διοικητικά. Στην πράξη το Τμήμα απαρτίζεται από γραφεία: 

1. Αρμοδιότητες Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης του πολίτη 

Προγραμματίζει οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα του Αγ.Ι.Ρέντη. 

Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τον Τοπικό Αντιδήμαρχο που εποπτεύει τις υπηρεσίες 

της δημοτικής ενότητας (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας κ.λ.π.). 

Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς τα πολιτικά όργανα της δημοτικής ενότητας. 

Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της δημοτικής ενότητας. 
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Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες  για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών 

υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες. 

Μεριμνά σε συνεργασία με το τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης & Αρχείου του Δήμου για τη λειτουργία 

πρωτοκόλλου χειρόγραφα και ψηφιακά και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα της δημοτικής ενότητας 

Αγ.Ι.Ρέντη. Τηρεί αρχείο των αποφάσεων Δημάρχου που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της Δημοτικής 

Ενότητας   Αγ.Ι.Ρέντη. 

Παραλαμβάνει την εισερχόμενη αλληλογραφία που απευθύνεται στη Δημοτική Ενότητα Αγ.Ι.Ρέντη την 

πρωτοκολλά την συσχετίζει για διεκπεραίωση στις υπηρεσίες αυθημερόν και την εξερχόμενη από τις 

υπηρεσίες την οποία επίσης διεκπεραιώνει αυθημερόν . 

Τηρεί το αρχείο συνεργαζόμενο με τις υπηρεσίες τη Δημοτικής Ενότητας Αγ.Ι.Ρέντη. 

Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες και 

διαβιβάζει τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους δημοτική 

υπηρεσία με οποιαδήποτε πρόσφορο τρόπο. 

Συγκεντρώνει τα παράπονα των πολιτών, τα ομαδοποιεί, τα παραπέμπει στις υπηρεσίες που αφορούν, παίρνει 

τις απαντήσεις τους και ενημερώνει τους πολίτες που τα έκαναν γραπτά ή προφορικά καθώς  και τις 

προτάσεις τους  για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου. 

Παρακολουθεί και ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο γραφείο και ενημερώνει την αρμόδια 

υπηρεσία. Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος την τήρηση των αρχείων και την 

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 

 

2. Αρμοδιότητες Γραφείου Δημοτολογίου 

Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικό που αφορά τη δημοτική κατάσταση των δημοτών και των εγγεγραμμένων 

στα Μητρώα Αρένων. 

Παραλαμβάνει και αποστέλλει στην έδρα του Δήμου όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στο άνοιγμα νέων 

μερίδων. 

Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και 

τις προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Διεκπεραιώνει τα αιτήματα των ΚΕΠ που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Ρέντη, εκτός από το άνοιγμα 

μερίδων και εγγραφής στα Μητρώα αρρένων.  

Ενεργεί την απαιτούμενη διαδικασία προς εξακρίβωση των εκάστοτε αναζητουμένων στρατευσίμων των 

εγγεγραμμένων στα μητρώα αρένων της Δημοτικής Ενότητας Αγ.Ι.Ρέντη έως τα Μητρώα αρένων έτους 2010. 

Διαβιβάζει τις αιτήσεις ετεροδημοτών κοινοτικών εκλογέων ομογενών και υπηκόων τρίτων χωρών για την 

εγγραφή ή τη διαγραφή τους από την έδρα του Δήμου. 

Ενεργεί τις μεταβολές, την προσθήκη κυρίως ονόματος, την διαγραφή λόγω θανάτου κ.λ.π. στις υπάρχουσες 

μερίδες της Δημοτικής Ενότητας Αγ.Ι.Ρέντη και εκδίδει τις αντίστοιχες αποφάσεις.  
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Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης (ΔΜΗΕΣ) του ΥΠΕΣ λειτουργεί το Πληροφοριακό Σύστημα 

Διασύνδεσης Δημοτολογίων-Ληξιαρχείων (ΠΣ ΔΙΔΗΛ) το οποίο στοχεύει στην άμεση και εύκολη ενημέρωση 

του Δημοτολογίου για ληξιαρχικά γεγονότα. 

Παρακολουθεί και ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο γραφείο και ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία  

 

3. Αρμοδιότητες Γραφείου Ληξιαρχείου 

Τηρεί και ενημερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που 

συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός 

που συνδέεται με αυτά (π.χ. διαζύγια), σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες. 

Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων. 

Εκδίδει αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσμοθετημένα πιστοποιητικά. 

Καταχωρεί στο διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών όλες τις ληξιαρχικές πράξεις.  

Ενημερώνει το Τμήμα Δημοτικής κατάστασης και τα αντίστοιχα τμήματα άλλων Δήμων για τα ληξιαρχικά 

γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων-αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά και σε 

συνεργασία με τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης (ΔΜΗΕΣ) του ΥΠΕΣ λειτουργεί το Πληροφοριακό Σύστημα 

Διασύνδεσης Δημοτολογίων-Ληξιαρχείων (ΠΣ ΔΙΔΗΛ) το οποίο στοχεύει στην άμεση και εύκολη ενημέρωση 

των  Δημοτολογίων για ληξιαρχικά γεγονότα. Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Δήμων σε περιπτώσεις 

μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί. 

Παρακολουθεί και ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο γραφείο και ενημερώνει την αρμόδια 

υπηρεσία. 

 

Β)   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης των Προϋπολογισμών του Δήμου. 

Συνεργάζεται με τις επί μέρους δημοτικές υπηρεσίες για την παροχή οικονομικών στοιχείων, κατευθύνσεων 

και προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των προϋπολογισμών τους σε συνάρτηση 

με τα αντίστοιχα προγράμματά τους. 

Συγκεντρώνει τους επί μέρους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών και διαμορφώνει και εισηγείται τους 

συνολικούς προϋπολογισμούς του Δήμου προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα. 

Παρακολουθεί την εκτέλεση των προϋπολογισμών, επισημαίνει τις αποκλίσεις μεταξύ εκτελεσθέντων 

δαπανών και προϋπολογιστικών μεγεθών, μεριμνά για την ερμηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις 

αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες. 

Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των διαδικασιών αμφίδρομης 

ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση 

των προϋπολογισμών κάθε υπηρεσίας. 
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Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα τα περιοδικά οικονομικά απολογιστικά στοιχεία, 

σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζει ο Δήμος & οι κείμενες διατάξεις της 

νομοθεσίας. 

Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών προγραμμάτων του Δήμου. Διερευνά τις 

ταμειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών του 

Δήμου (π.χ. δανεισμός). Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται με την κάλυψη των 

ταμειακών αναγκών του Δήμου. 

Συνεργάζεται με τις Τράπεζες και μεριμνά για την αξιοποίηση των διαθεσίμων του Δήμου. 

Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου και ελέγχει 

την επάρκεια των αντίστοιχων πιστώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά αιτήματα των υπηρεσιών, εκδίδει 

τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης & φροντίζει για την έκδοση & ανάρτηση των αποφάσεων  στον 

ιστότοπο  

Διαύγεια και ότι απαιτείται για την εισαγωγή δεδομένων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.  

Εισηγείται την ψήφιση και την διάθεση πιστώσεων.  

Παρέχει βεβαιώσεις σχετικά με την ύπαρξη πιστώσεων για την έγκριση των διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων 

και προαγωγών του κάθε είδους προσωπικού. 

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (τήρηση πρωτοκόλλου, 

διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού, κ.λ.π.) 

Παρέχει βεβαιώσεις σε ενδιαφερόμενους, σχετικά με τις παρακρατήσεις ποσών από τα εν γένει ποσά 

πληρωμών, από τις πάσης φύσεως δαπάνες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους. 

Τηρεί το «Μητρώο Δεσμεύσεων» και το βιβλίο «Αναλαμβανομένων Υποχρεώσεων». 

Τηρεί τη διαδικασία και τα κριτήρια για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης» 

και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του αρθρ. 4 του Ν. 4111/2013, 

σύμφωνα με την οποία η εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου καθορίζεται σε μηνιαία και τριμηνιαία 

βάση.   

Σε συνεργασία με την Ταμειακή Υπηρεσία συνυποβάλλει τον προϋπολογισμό προς τους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς σε σχέση με τα υπόλοιπα των χρηματοδοτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4129/2013.  

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τις τριμηνιαίες εκθέσεις αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 

του Δήμου. 

Παρέχει πλήρη υποστήριξη στην Οικονομική Επιτροπή σε:  

- Γραμματειακό επίπεδο 

- Αρχειακό επίπεδο 

- Τήρησης πρωτοκόλλου 

- Μηχανογραφικό επίπεδο (ανάρτηση αποφάσεων στο διαδίκτυο, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, 

δημοσίευση των πάσης φύσεως αποφάσεων και ανακοινώσεων κατά τις κείμενες διατάξεις). 

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία. 
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Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων και τη 

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του  Δήμου (Απλογραφικό, Διπλογραφικό 

καθώς και συστήματος αναλυτικής λογιστικής). Τηρεί τις σχετικές λογιστικές διαδικασίες  καθώς  και τα 

αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τη νομοθεσία. 

Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενημέρωση του συστήματος 

λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Δήμου. 

Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με το τηρούμενο λογιστικό σχέδιο (π.χ. 

ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης) και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα του Δήμου με βάση τις 

ισχύουσες διαδικασίες. 

Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου και τις υπόλοιπες δημοτικές 

υπηρεσίες  για την εξέλιξη των λογιστικών μεγεθών του Δήμου.  

Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δημόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα 

με τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε. 

Τηρεί ειδικά συστήματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων στα οποία 

συμμετέχει  ο Δήμος και που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή / και από 

ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους. 

Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου και ελέγχει 

την επάρκεια των αντίστοιχων πιστώσεων. 

Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής των οφειλών του Δήμου και τα αποστέλλει στην Ταμειακή Υπηρεσία για 

πληρωμή. 

Συστήνει και αποδίδει την Πάγια Προκαταβολή. Η διαχείριση γίνεται από υπάλληλο εκτός οικονομικών 

υπηρεσιών σύμφωνα με  την παρ. 1 του  άρθρου 47 του Ν. 2362/1995. 

Μεριμνά για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης και τη δημοσίευσή τους κατά τις 

κείμενες διατάξεις καθώς και την αποστολή τους στα αρμόδια εποπτικά και ελεγκτικά όργανα. 

Μεριμνά για τη σύνταξη στατιστικών δελτίων και την υποβολή τους στις οικείες αρχές σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. 

Μεριμνά για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, για τον έλεγχο νομιμότητας και πληρότητας αυτών, για 

την αναγνώριση- εκκαθάριση των παραπάνω δαπανών.   

Μεριμνά για την επανυποβολή ή ακύρωση των επιστραφέντων με πράξη από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

χρηματικών ενταλμάτων. 
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Φυλάσσει τα πρωτότυπα παραστατικά των λογιστικών πράξεων που εκκρεμούν και παραστατικά που 

επιστρέφονται ανεξόφλητα ή επιστρέφονται ανεξόφλητα ή επιστρέφονται με πράξεις του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

Καταχωρεί τα τιμολόγια & τα παραστατικά στοιχεία τους, στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου & φροντίζει 

να επισυνάπτονται σε όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την έκδοση των ΧΕΠ. 

Αναρτά στο Διαδίκτυο στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων τα τιμολόγια των προμηθευτών του Δήμου 

ανάλογα με την εξέλιξη των συμβάσεων.   

Ελέγχει και φροντίζει να μην υπάρχει υπέρβαση των προϋπολογισθέντων εξόδων κατά την έκδοση των ΧΕΠ 

σε σχέση με το είδος της αναληφθείσας υποχρέωσης & τον τρόπο σύναψης της προμήθειας.    

Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται  και αποστέλλει τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου προς όλους  τους 

ελεγκτικούς & εποπτικούς φορείς τα οποία διαχωρίζονται σε αποστολές σε μηνιαία βάση  στα οποία  

αποτυπώνεται  η εικόνα των ταμειακών διαθεσίμων, των  δανειακών υπολοίπων, στοιχείων του ισολογισμού 

καθώς και οι μηνιαίες κινήσεις εσόδων – εξόδων και σε έκτακτες αποστολές ανάλογα με τις εκάστοτε 

απαιτήσεις των ελεγκτικών φορέων. 

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία. 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων & την 

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

Συντάσσει και θεωρεί τα πάσης φύσεως μισθοδοτικά στοιχεία του τακτικού προσωπικού, προσωπικού 

αορίστου και ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τα στοιχεία που δίδονται από τα Τμήματα τακτικού προσωπικού 

και έκτακτου και αορίστου χρόνου προσωπικού αντίστοιχα.  

Συντάσσει τις μισθοδοτικές καταστάσεις τακτικού προσωπικού και έκτακτου και αορίστου χρόνου 

προσωπικού, σύμφωνα με τα δελτία παρουσιών που υπογράφονται από τους προϊσταμένους και θεωρούνται 

από το Δήμαρχο. 

Παρακολουθεί τις μισθολογικές μεταβολές όλων των εργαζομένων που εντέλλονται από τα τμήματα 

προσωπικού και μεριμνά για την έγκαιρη και τακτική πληρωμή των πάσης φύσεως αποδοχών του 

προσωπικού. 

Εκτελεί κάθε εργασία που έχει σχέση με την ασφάλιση του προσωπικού καθώς & των δανείων από τις 

αποδοχές του. Φροντίζει επίσης για την διευθέτηση & έλεγχο ΠΕΕ & συναφούς είδους προστίμων από τους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς, τηρώντας αρχείο που αφορά σε ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτών. 

Συντάσσει τις καταστάσεις των προς απόδοση εισφορών και κρατήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία καθώς και 

των φόρων χαρτοσήμου των αμοιβών σε συνεργασία με το τμήμα προϋπολογισμού – οικονομικής 

πληροφόρησης. 

Μεριμνά για την παρακράτηση και απόδοση των προστίμων που επιβάλλονται στο προσωπικό,  καθώς & των 

δανείων, από τις αποδοχές του. 
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Τηρεί τα προβλεπόμενα από το Νόμο βιβλία και στοιχεία. 

Εκδίδει βεβαιώσεις αποδοχών για κάθε χρήση και βεβαιώσεις για την Εφορία στο τέλος του χρόνου.  

Συντάσσει και θεωρεί τις καταστάσεις πληρωμής Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Προέδρου  Δημοτικού 

Συμβουλίου και Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίδονται από τους Διευθυντές  

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, από το τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπής Διαβούλευσης 

και από την  Οικονομική  Επιτροπή.  

Παρακολουθεί και είναι υπεύθυνο για την ακριβή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν το μισθολόγιο και 

την ασφάλιση του προσωπικού.  

Εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με την πληρωμή του προσωπικού διαμέσου της Ενιαίας Αρχής 

Πληρωμών. 

Διεκπεραιώνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες μετά την κοινοποίηση διοικητικών πράξεων, Υπηρεσιακών 

μεταβολών καθώς και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που κοινοποιείται από το Τμήμα  Προσωπικού.  

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & υπογράφει τις καταστάσεις παρουσιών. 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων & την   

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Συγκεντρώνει  στοιχεία  για  την  εξακρίβωση  των  υπόχρεων  και  του  ύψους  των χρηµατικών 

υποχρεώσεων προς τον Δήµο των φυσικών και νοµικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώµατα 

που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήµο µε βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νοµοθεσίας.  

Ελέγχει την ακρίβεια των  µεγεθών  µε βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των 

προηγούµενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωµάτων κλπ.  

Δημιουργεί και τηρεί μηχανογραφημένα αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιµέρους ποσών που 

αποτελούν τακτικά έσοδα του Δήµου. 

Επεξεργάζεται  στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλοµένων ποσών κατά  κατηγορία  προσόδου  

και υπόχρεο. Καταρτίζει μηχανογραφημένους βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόµενων 

ποσών κατά κατηγορία προσόδου.  

Μεριµνά για την ενηµέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγουµένων οφειλοµένων ποσών και 

µεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αµφισβητούν το ύψος 

των οφειλόµενων ποσών.  

Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για 

την εκτέλεση των αντιστοίχων εισπράξεων. 

Τηρεί  τις  αντίστοιχες  διαδικασίες  και  εκδίδει  βεβαιώσεις  που  σχετίζονται  με την είσπραξη διαφόρων τελών, 

δικαιωµάτων ή εισφορών.  
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Μεριμνά για την παραλαβή δηλώσεων των φορολογουμένων επιχειρήσεων για την επιβολή τελών 5% (για τα 

νυκτερινά κέντρα με μουσική) και 0,5% (για τα υπόλοιπα) επί των ακαθάριστων εσόδων, καθώς και των 

δηλώσεων των υποκειμένων στο τέλος παρεπιδημούντων 0,5% και η έκδοση βεβαιωτικών σημειωμάτων για την 

είσπραξη των τελών.  

Παρακολουθεί και µεριµνά για την τήρηση όλων των οικονοµικών δοσοληψιών που σχετίζονται µε τη  

λειτουργία  της  παροχής  υπηρεσιών  του  Δήµου µέσω  των δηµοτικών αγορών κλπ. 

Μεριμνά για την Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. 

Τηρεί τις διαδικασίες που  σχετίζονται µε την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των 

κληροδοτηµάτων προς τον Δήµο, σύµφωνα  µε τους αντιστοίχους όρους. 

Μεριμνά  για τη σύνταξη των όρων διακήρυξης των δημοπρασιών για τη μίσθωση των δημοτικών ακινήτων 

και τηρεί φάκελο για κάθε μίσθωση. Επίσης μεριμνά για τις απαλλοτριώσεις ακινήτων, τη σύνταξη 

συμβολαίων για την μεταγραφή μικρών εδαφικών εκτάσεων που προσκυρώνονται σε παρόδιες ιδιοκτησίες & 

μεριμνά για την συγκέντρωση δικαιολογητικών την σύνταξη συμβολαίων & την μεταγραφή και έκδοση 

χρηματικών ενταλμάτων για την αγορά ακινήτων, σε συνεργασία με το Τμήμα Τοπογραφικό, Διαχείρισης 

Γεωχωρικής Πληροφορίας.  

Τηρεί τα αρχεία της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή (φάκελοι µε στοιχεία 

περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα), ενημερώνει & διορθώνει το αρχείο μεταβολών των ΚΑΕΚ, των 

δηλώσεων των ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία.  

Μεριμνά για παραχωρήσεις χρήσης, ή κυριότητας του Δημοσίου, προς το Δήμο & τηρεί το αρχείο των 

συμβολαίων, παραχωρητηρίων, απαλλοτριώσεων, πράξεων εφαρμογής, αναλογισμού κλπ. που αφορούν 

ακίνητα ιδιοκτησίας Δήμου σε συνεργασία με το Τμήμα Τοπογραφικό & το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών 

της Πολεοδομίας.  

Μεριμνά για τη συγκέντρωση και διασφάλιση των τίτλων κτήσης της ακίνητης περιουσίας και για την τήρηση 

του κτηματολογίου, βιβλίου απογραφών και άλλων αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.  

Βοηθά το Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας στην προσπάθειά του, δίδοντάς του κάθε στοιχείο που 

χρειάζεται για την αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας. 

Εισηγείται στο Δ.Σ. σχετικά με τις ρυθμίσεις οφειλών που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία.  

Εισηγείται στο Δ.Σ. σχετικά με τους όρους & διατάξεις που θα διέπουν την διαφήμιση στον Δήμο & σε 

συνεργασία με το Τμήμα Τοπογραφικό & Διαχείρισης Γεωχωρικής Πληροφορίας ελέγχει με αυτοψίες την 

τήρηση των όρων αυτών.  

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία.  

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων & την   

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο των 

δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος. 

Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και μεριμνά για την 

απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής. 

Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντιστοίχων οφειλομένων στο Δήμο 

ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Τέλος μεριμνά για όλες τις νόμιμες ενέργειες  προκειμένου να εισπραχθούν τα 

οφειλόμενα ποσά από τους υπόχρεους στο Δήμο. 

Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς το Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις 

σχετικές ταμειακές εγγραφές. 

Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς το Δήμο και ενημερώνει τις αρμόδιες 

υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές. 

Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δήμου που ασχολούνται με εισπράξεις. 

(αποκεντρωμένες υπηρεσίες, κοιμητήρια, σφαγεία, δημοτικές αγορές κ.λ.π.) 

Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθέσιμων και τη 

διενέργεια εισπράξεων κα πληρωμών μέσω επιταγών. 

Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Δήμου. 

Τηρεί αρχεία των  κάθε είδους παραστατικών  και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την 

ενημέρωση  του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές. 

Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε συνεργασία και με άλλες 

αρμόδιες υπηρεσίες. 

Ενημερώνει ο Ταμίας κάθε μήνα το Δήμαρχο α) για το λογαριασμό των εσόδων του προηγούμενου μήνα, 

όπως αυτά εμφανίζονται κατά είδος βεβαιωμένων πραγματοποιηθεισών εισπράξεων και β) για το λογαριασμό 

των εξόδων σύμφωνα με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές με ένδειξη χρηματικού υπολοίπου για ενημέρωση 

και έλεγχο. 

Μεριμνά την υποβολή δια μέσου του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή των λογαριασμών του 

προηγούμενου οικονομικού έτους, δηλαδή του ετησίου απολογισμού. 

Μεριμνά για την καθημερινή συμφωνία φυσικού και λογιστικού ταμείου. 

Παρακολουθεί την είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

και αφορούν φόρους, τέλη και δικαιώματα φορολογουμένων. 

Συντάσσει τα στατιστικά δελτία και τα υποβάλλει στις οικείες αρχές  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Μεριμνά για την έκδοση γραμματίων είσπραξης που έχουν παρακρατηθεί στα εξοφλημένα χρηματικά 

εντάλματα πληρωμής. 

Συντάσσει ειδικές καταστάσεις για απόδοση των κρατήσεων στα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία και τις άλλες 

υπέρ τρίτων κρατήσεις και τις αποδίδει αρμοδίως. 
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Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία των αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Οικονομικών Θεμάτων 

σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου. 

Ενημέρωση των βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων της φορολογικής 

επιτροπής (διαγραφές, συμψηφισμοί κλπ.) 

Μεριμνά για τον συμψηφισμό απαιτήσεων οφειλετών έναντι χρεών αυτών. 

Παροχή στους οφειλέτες των διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. 

Σύνταξη του ετήσιου απολογισμού και αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. Χορηγεί βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου και λοιπών κρατήσεων. Τηρεί τα βιβλία και στοιχεία που 

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

Φυλάττει τα εξοφληθέντα εντάλματα, τα εισπραχθέντα γραμμάτια και τις αναλυτικές καταστάσεις με στήλες 

ανάπτυξης κατά κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού. 

Αποδίδει τις κρατήσεις που έγιναν υπέρ τρίτων και του Δημοσίου μέσα στις νόμιμες προθεσμίες και τηρεί τους 

οικείους λογ/σμούς και καταστάσεις. 

Καταγράφει τα ημερήσια ποσά των εισπράξεων και πληρωμών συνδέοντας τα ποσά αυτά με  τους 

αντίστοιχους κωδικούς του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου. 

Συντάσσει ξεχωριστό απολογισμό της χρηματοδότησης ή της επιχορήγησης που έλαβε ο Δήμος εντός του 

οικονομικού έτους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και υποβάλλει αυτόν στο Γ.Λ.Κ. και στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο για έλεγχο. 

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία. 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων & την 

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Σχεδιάζει και εισηγείται τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράμματος απαιτούμενων 

προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δημοτικών υπηρεσιών, εξετάζει την 

σκοπιμότητα αυτών και διαμορφώνει περιοδικά προγράμματα για την προμήθεια κάθε είδους υλικών, 

εξοπλισμού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρμόδια όργανα του Δήμου (υλικά για την 

εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, μηχανήματα, 

εργαλεία,  έπιπλα, είδη γραφείου, μισθώσεις μεταφορικών μέσων, ασφαλίσεις κ.λ.π.). 

Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που 

ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας. 

Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι 

μεριμνά ώστε να λαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές για προμήθειες και υπηρεσίες από τα αρμόδια κάθε 

φορά τμήματα του Δήμου, καταρτίζει την  ανακοίνωση της ανάθεσης, των συμβάσεων και όλων των 

αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών (αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής 

των ειδών) στο κάθε φορά αποφαινόμενο όργανο του Δήμου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά  
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μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική 

παραλαβή της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που ορίζει ο νόμος, για τις 

υπηρεσίες του Δήμου και το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη» σύμφωνα με την πράξη 

νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 240/α/ 12-12-2012 άρθρο 4 περί ρυθμίσεων ζητημάτων κατεπείγοντος 

χαρακτήρα για τις προμήθειες Ο.Τ.Α. Α και Β ).  

Προβαίνει σε συγκέντρωση και έλεγχο των δικαιολογητικών των τελεσθεισών προμηθειών και υπηρεσιών, 

υποβολή τους στο λογιστήριο και εκκαθάριση τους.  

Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των προμηθειών και υπηρεσιών (αρχείο προμηθευομένων ειδών, 

αρχείο προμηθευτών, αρχείο φακέλων προμηθειών). 

Πραγματοποιεί περιοδικούς απολογισμούς του προγράμματος Προμηθειών με βάση το σύστημα ελέγχου 

ποιότητας του Δήμου. 

Τηρεί στατιστικούς πίνακες για τα προμηθευόμενα είδη κάθε χρόνο με όλα τα στοιχεία που διευκολύνουν τον 

έλεγχο των προμηθειών για την καλύτερη οργάνωσή τους. 

Συντάσσει   συγκεντρωτικές καταστάσεις των γενομένων προμηθειών. 

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση τεχνικών απαιτήσεων υποβάλλοντας σχέδιο όρων για 

πρόχειρους διαγωνισμούς και ανοιχτούς δημόσιους διαγωνισμούς. 

Φροντίζει για την έγκαιρη ένταξη των προμηθειών του Δήμου στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία.  

Παρακολουθεί τη λειτουργία και μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν για την εκτέλεση κάθε 

προμήθειας (κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του τμήματος αποθηκών αναφέροντας τη χρονική λήξη της 

σύμβασης καθώς και το χρηματικό υπόλοιπο αυτής) ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της 

σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις. 

Αναρτά στο Διαύγεια, στο Κεντρικό  Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων  Συμβάσεων τις υπογεγραμμένες 

συμβάσεις του Δήμου με τους αναδόχους καθώς και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων.  

Καταχωρεί και παρακολουθεί τα υπόλοιπα των συμβάσεων των υπηρεσιών και υποβάλλει επικαιροποιημένα 

στοιχεία της πορείας εκτέλεσης της σύμβασης. 

Εισηγείται για τη χρονική παράταση των ενεργών συμβάσεων στα πλαίσια των αιτημάτων των αντίστοιχων 

προμηθευτών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου. 

Διενεργεί ηλεκτρονικές Δημοπρασίες. 

Προβαίνει στις εισηγήσεις στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου για την επιστροφή των εγγυητικών 

επιστολών στις συμβαλλόμενες με το Δήμο επιχειρήσεις με τη λήξη των συμβάσεών τους. 

Ενημερώνει τις υπηρεσίες για την υλοποίηση της προμήθειας και την ανάδειξη του αναδόχου. 

Παρακολουθεί και ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο Τμήμα και ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία. 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων και τη 

διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.     
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

Μεριμνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προμηθευτές των κάθε είδους υλικών παγίων 

(μηχανήματα-εξοπλισμός) ή αναλωσίμων που απαιτεί η λειτουργία του Δήμου. 

Μεριμνά για την ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία) με τα 

εισαγόμενα και εξαγόμενα είδη, και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα 

αποθέματα των αποθηκών του Δήμου. 

Παρακολουθεί τα αποθέματα των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσής τους. 

Συνεργάζεται σχετικά με τις δημοτικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών. 

Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου (μηχανήματα, οχήματα, συσκευές, 

εξοπλισμός κλπ.) και παρακολουθεί την κατανομή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του Δήμου. 

Τηρεί τις διαδικασίες χαρακτηρισμού υλικών ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των 

διαδικασιών καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησής τους. 

Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε είδους υλικών και εξοπλισμού 

του Δήμου. 

Μεριμνά για τη φύλαξη-αποθήκευση όλων των κινητών, περιουσιακών στοιχείων όλων των Υπηρεσιών του 

Δήμου. 

Μεριμνά για την διενέργεια της ετήσιας απογραφής των κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου τον 

πρώτο μήνα του χρόνου και την υποβολή σχετικής έκθεσης στη Διεύθυνση. 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής τηρεί μηχανογραφικά όλες τις κινήσεις εισροών & εκροών στην 

αποθήκη, με την καταγραφή των αντίστοιχων δικαιολογητικών. 

Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις οριοθετούνται τα κρίσιμα αποθέματα σε εργαλεία, υλικά, αναλώσιμα κλπ. 

που αυτόματα πρέπει να παραγγελθούν (ποσότητες ασφαλείας, ποσότητες παραγγελίας) ώστε να 

διευκολυνθεί το Τμήμα Προμηθειών στην προμήθειά τους. Για όλα τα υπόλοιπα ενημερώνει την αντίστοιχη 

Διεύθυνση ή Τμήμα όποτε το είδος φτάσει στην κρίσιμη ποσότητα. 

Προβαίνει σε συγκέντρωση και έλεγχο των δικαιολογητικών (τιμολογίων, Δελτίων αποστολής και εντολές 

παραγγελιών των τελεσθεισών προμηθειών, υποβολή τους στο λογιστήριο για εκκαθάρισή τους. 

Καταχωρεί και παρακολουθεί την εξέλιξη των συμβάσεων των προμηθειών,  τις ποσότητες των 

παραγγελθέντων υλικών, έτσι ώστε να είναι εντός των ορίων των συμβάσεων και  των χρηματικών 

υπολοίπων και ενημερώνει ανάλογα το τμήμα προμηθειών.  

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 

Έχει τις αρμοδιότητες των κεντρικών οικονομικών υπηρεσιών πλην εκείνων όπου ασκούνται κατ΄ 

αποκλειστικότητα στις Κεντρικές Υπηρεσίες, ειδικότερα: 
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Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς το Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές 

ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.  

Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και την 

διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών μέσω επιταγών. Τηρεί αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία της 

Δημοτικής Ενότητας.  

Παρακολουθεί και ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο γραφείο & ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία.           

Εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται με την είσπραξη  διαφόρων τελών, δικαιωμάτων ή   εισφορών.  

Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούμενων 

τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών. 

Δημιουργεί και τηρεί μηχανογραφημένα αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των  επιμέρους ποσών που 

αποτελούν τακτικά έσοδα του Δήμου (παραλαμβάνει υπεύθυνες  δηλώσεις, παραλαβή εγγράφων, καταλόγων 

άλλων υπηρεσιών ΔΕΗ κλπ.) 

Καταρτίζει μηχανογραφημένους βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων  οφειλομένων ποσών 

κατά κατηγορία προσόδων. Παραλαμβάνει υπεύθυνες δηλώσεις.   

 

Γ)   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Συνεργάζεται  µε τη Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά  το  σχεδιασµό  των  

προγραµµάτων  δράσης  του  Δήµου  που  αφορούν  την υλοποίηση  συγκοινωνιακών  έργων,  σύµφωνα  µε  

το  εύρος  της  δικαιοδοσίας  των δήµων (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάµενου οδικού 

δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόµβων και διαβάσεων κλπ).  

Μεριµνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων µελετών των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού 

δικτύου αρµοδιότητας δήµου και γενικά των µελετών για την υλοποίηση των έργων του Τµήµατος (εκπόνηση µε 

προσωπικό του Τµήµατος ή µε ανάθεση σε τρίτους). Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των µελετών.  

Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισµό, 

ανθρώπινο δυναµικό κλπ και εισηγείται τη µεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (µε αυτεπιστασία ή µε ανάθεση σε 

τρίτους).  

Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τµήµατος που εκτελούνται µε αυτεπιστασία.  

Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήµου.  

Συνεργάζεται  µε  το  Τµήµα  Προµηθειών  Υλικών  /  Εξοπλισµού  /  Υπηρεσιών  & το Τμήμα Αποθηκών της  

Διεύθυνσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών  για  την  καλή  εκτέλεση  των  διαδικασιών ανάθεσης των µελετών και 

της εκτέλεσης των έργων σε τρίτους.  

Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τµήµατος που ανατίθενται σε τρίτους.  

Διενεργεί  επιµετρήσεις  εργασιών  και  ελέγχει  τις  πιστοποιήσεις  εργασιών  που υποβάλλονται από τρίτους.  
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Μεριµνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους. Μεριµνά σε συνεργασία με τα 

Τμήματα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων για τον σωστό χειρισµό και την αξιοποίηση 

των µηχανηµάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισµού που χρησιµοποιεί το Τµήµα.  

Συγκροτεί,  οργανώνει  και  διοικεί  συνεργεία  αµέσου  επέµβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών 

εκτός προγράµµατος.  

Τηρεί τεχνικά αρχεία  µε αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί (αναλώσεις υλικών,  απασχόληση  

τεχνικού  προσωπικού,  απασχόληση  τεχνικού εξοπλισµού, στοιχεία κόστους κλπ)  και αντίστοιχα  αρχεία  

µελετών και σχεδίων  (φάκελοι των έργων).  Εξάγει  περιοδικά  στατιστικά  στοιχεία  και  δείκτες  από  την  

εκτέλεση  των έργων του τµήµατος, ενημερώνει το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας & σε συνεργασία μαζί του 

προσπαθούν να βελτιώσουν τους δείκτες & την αποτελεσματικότητα του Τμήματος.   

Ενημερώνει την Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την πρόοδο της υλοποίησης 

των έργων του Τµήµατος.  

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τα Τµήµατά της (τήρηση 

πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).  

Τηρεί αρχείο πραγματοποιημένων συνδέσεων αποχέτευση κατά οδό καθώς και το αρχείο με σχέδια του δικτύου 

αποχέτευσης του Δήμου & χορηγεί στους ενδιαφερόμενους τις σχετικές βεβαιώσεις. 

Μεριμνά για την παραλαβή των σχετικών υδραυλικών μελετών (αποχέτευσης – όμβρια από τους αρμόδιους 

φορείς & εισηγείται τροποποιήσεις σε αυτούς. 

Εκδίδει άδειες τομών & καταλήψεων για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών & λαμβάνει εγγυητικές επιστολές για 

την εκτέλεση από τρίτους εργασιών επί δημοτικών οδών, πλατειών & μεριμνά για την αποκατάσταση των τομών 

& φθορών που θα επιφέρουν επιστρέφοντας τις εγγυητικές επιστολές μετά την πλήρη αποκατάστασή τους. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 Πέρα από τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο Τμήμα Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων,    

αντίστοιχες  του οποίου ισχύουν & για το Τμήμα Κτιριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων επιπροσθέτως: Το  

Τµήµα έχει αντικείµενο την µελέτη και εκτέλεση κτιριακών έργων (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή,   

διακόσµηση και εξοπλισµό των δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων). 

Επίσης έχει αντικείμενο την μελέτη & εκτέλεση έργων διαµόρφωσης, διαρρύθµισης και εξωραϊσµού των 

κοινοχρήστων  χώρων  στην  περιοχή  του  Δήµου  (πεζόδροµοι,  πλατείες,  παιδικές χαρές, τεχνικά  έργα  

χώρων  πρασίνου,  αθλητικοί  χώροι,  αρχαιολογικοί  χώροι  και µνηµεία,  κλπ). 

Επίσης το Τµήµα διενεργεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους, προκειµένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων 

οπλισµού σκυροδέµατος, καθώς και η ποιότητα των προϊόντων τσιµέντου.  

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία. 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος, την τήρηση των αρχείων & διεκπεραίωση της 

αλληλογραφίας. 
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Πέρα από τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο Τμήμα Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων, αντίστοιχες  

του οποίου ισχύουν & για το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης το Τµήµα έχει 

αντικείµενο την µελέτη και εκτέλεση έργων που αφορούν:  

Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού των οδών και γενικά των 

υπαιθρίων χώρων του Δήµου, καθώς και του φωτισµού για την  ανάδειξη  των  δηµοτικών  κτιρίων, µνηµείων  

και  αρχαιολογικών  χώρων  της περιοχής.  

Στην επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηµατοδότησης για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας 

στην περιοχή του Δήµου.  

Στην εγκατάσταση  και  συντήρηση κάθε  είδους  πληροφοριακών  πινακίδων  στην περιοχή του Δήµου  

(πινακίδες ονοµασίας οδών και πλατειών, αρίθµησης κτιρίων, παροχής   πληροφοριών  σε   οδηγούς   και   

διερχοµένους,   πινακίδες   στάσεων συγκοινωνιακών µέσων κλπ).  

Στην εκτέλεση εργασιών αποµάκρυνσης παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων.  

Στην εκτέλεση εργασιών σήµανσης και διαγράµµισης οδών, καθώς και τοποθέτησης και συντήρησης 

προστατευτικών µέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών.  

Στη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των κάθε είδους Η/Μ 

εγκαταστάσεων των Δήµου.  

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία. 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος, την τήρηση των αρχείων & διεκπεραίωση της 

αλληλογραφίας. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Πέρα από τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο Τμήμα Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων, αντίστοιχες  

του οποίου ισχύουν & για το Τμήμα Συγκοινωνιακών & Κυκλοφοριακών Μελετών, το Τμήμα έχει αντικείμενο την 

μελέτη & εκτέλεση έργων που αφορούν : 

Μεριµνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο Δήµο και τη ρύθµιση 

σχετικών θεµάτων. Στο πλαίσιο αυτό: (α) Μεριµνά για την άσκηση, µε δυνατότητα επιβολής κοµίστρου, 

συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της µετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο 

αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάµενη γραµµή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται 

είτε µε ιδιόκτητα µέσα, είτε µε τη χρήση µισθωµένων µέσων και υπηρεσιών.  

(β) Μεριµνά για τη διενέργεια µεταφορών για τη µετακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές οµάδες 

(άτοµα µε αναπηρία, ηλικιωµένοι, παιδιά), είναι εργαζόµενοι στο Δήµο και τα νοµικά του πρόσωπα, ή είναι 

µαθητές που µετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο.  
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(γ) Καθορίζει τις  αστικές  γραµµές λεωφορείων,  καθώς  και  την  αφετηρία, τη διαδροµή, τις στάσεις και το 

τέρµα των αντίστοιχων γραµµών.  

(δ) Εισηγείται τον   καθορισµό κοµίστρων των αστικών   φορέων   παροχής συγκοινωνιακού έργου.  

(ε) Καθορίζει τις προδιαγραφές  των  στάσεων  και  των  στεγάστρων  αναµονής επιβατών των αστικών και 

υπεραστικών γραµµών.  

(στ) Εισηγείται την  ανάκληση  άδειας κυκλοφορίας αστικού  λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του 

ιδίου ηµερολογιακού έτους.  

Μεριµνά και εισηγείται τη λήψη µέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη  διευκόλυνση των 

µετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό:  

(α) Μεριµνά  για  τη  ρύθµιση  της  κυκλοφορίας,  τον  καθορισµό  πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και 

κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.  

(β) Μεριµνά για την αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων,  

(γ) Ρυθµίζει τα θέµατα στάθµευσης των αυτοκινήτων και µεριµνά για τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης 

τροχοφόρων και µε δυνατότητα µίσθωσης ακινήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  

(δ) Λαµβάνει µέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους,  

(ε) Μεριµνά για την ονοµασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων, αρίθµηση κτισµάτων κλπ.  

(στ) Μεριµνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών.  

(ζ) Απαγορεύει τη δηµιουργία θέσεων στάθµευσης σε συγκεκριµένους χώρους.  

(η) Μεριµνά  για  την  παραλαβή των  αποσυροµένων δικύκλων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων, όπου δεν 

υπάρχουν υποκαταστήµατα του ΟΔΔΥ.  

(θ) Καθορίζει το εξωτερικο χρώµα των ΤΑΞΙ.  

Μεριµνά και λαµβάνει µέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από 

δραστηριότητες που εγκυµονούν κινδύνους. Στο πλαίσιο αυτό :  

(α) Ελέγχει τη σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς,  

(β) Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις 

οδούς,  

(γ) Λαµβάνει και ελέγχει την εφαρµογή µέτρων για την προστασία από επικίνδυνες οικοδοµές,  και  από  

έλλειψη µέτρων ασφάλειας  και υγιεινής,  και  ελέγχει τα υφιστάμενα µέτρα ασφάλειας σε εργασίες που 

εκτελούνται. 

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία. 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος, την τήρηση των αρχείων & διεκπεραίωση της 

αλληλογραφίας. 
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Ρυθµίζει  κάθε  θέµα  το  οποίο  αφορά  στην  εγκατάσταση,  λειτουργία  και στη συντήρηση  ανελκυστήρων,  

καθώς  και  στη  χορήγηση  των  σχετικών  τεχνικών επαγγελµατικών αδειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

σχετικής νοµοθεσίας. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, 

φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών µηχανηµάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους.  

Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων 

ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.  

Μεριµνά  για  την  αδειοδότηση  επιχειρήσεων  και  επαγγελµάτων στον  τοµέα  των µεταφορών. Στο πλαίσιο 

αυτό: 

(α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών 

και µοτοποδηλάτων.  

(β)Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος οδικού μεταφορέα  επιβατών &  εμπορευμάτων. 

(γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυµναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας 

σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.  

(δ) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών    

και µοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς 

ελέγχους.  

(ε) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας 

Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ),   και   παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων.  

(στ) Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση 

συστηµάτων περιορισµού ταχυτήτων.  

(ζ) Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόµενων οχηµάτων. 

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία. 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος, την τήρηση των αρχείων & διεκπεραίωση της 

αλληλογραφίας. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Το Τμήμα σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της Διεύθυνσης έχει αντικείμενο την συντήρηση όλων των 

Δημοτικών & Σχολικών κτιρίων & των βασικών υποδομών του Δήμου (οδοποιία, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμό 

κ.λ.π.). 

Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος, που εκτελούνται με αυτεπιστασία. 

Συγκροτεί, οργανώνει & διοικεί τα αντίστοιχα συνεργεία. 
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Σε συνεργασία με τα Τμήματα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων, μεριμνά για τον σωστό 

χειρισμό & αξιοποίηση των μηχανημάτων & του άλλου τεχνικού εξοπλισμού. 

Συγκροτεί, οργανώνει & διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός 

προγράμματος. 

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία. 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος, την τήρηση των αρχείων & διεκπεραίωση της 

αλληλογραφίας. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

(G.I.S.) 

Το Τμήμα έχει αντικείμενο την υποστήριξη όλων των παραπάνω τμημάτων, με τοπογραφικές μελέτες, 

τοπογραφικά υπόβαθρα  & επιμετρητικές εργασίες, ώστε στην συνέχεια αυτά να εκπονούν τις μελέτες της δικής 

τους αρμοδιότητας. 

Συνεργάζεται με το Τμήμα Εσόδων (Δημοτικής Περιουσίας) για την καταγραφή, καταχώρηση στο Εθνικό 

Κτηματολόγιο & το Τμήμα Αξιοποίησης για την αξιοποίησή της. 

Σε συνεργασία με το Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας επιβλέπει και μεριμνά για την σύνταξη των 

δηλώσεων της ακίνητης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νίκαιας – Ρέντη στο Εθνικό Κτηματολόγιο, τον έλεγχο 

των εγγραφών των ακινήτων του Δήμου Νίκαιας – Ρέντη στο Εθνικό Κτηματολόγιο και σε συνεργασία με τη 

Νομική Υπηρεσία τη διόρθωση των λανθασμένων εγγραφών. 

Μεριμνά για την μεταγραφή οποιασδήποτε πράξης στο Κτηματολογικό Γραφείο Νίκαιας.  

Σε συνεργασία με το Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας που τηρεί το κτηματολόγιο ακινήτων του Δήμου 

σύμφωνα με το άρθρο του Ν3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) ενημερώνει και διορθώνει το αρχείο μεταβολών 

των ΚΑΕΚ, των δηλώσεων των ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, των κτηματολογικών φύλλων και των 

αποσπασμάτων των κτηματολογικών διαγραμμάτων των ακινήτων του Δήμου σε συνεργασία με τη Νομική 

Υπηρεσία.   

Συνεργάζεται με το Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας που τηρεί αρχείο των συμβολαίων, 

παραχωρητηρίων, πράξεων απαλλοτριώσεων, πράξεων εφαρμογής, πράξεων αναλογισμού,  και  προσκυρώσεων,  

δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π. που αφορούν ακίνητα  ιδιοκτησίας του Δήμου.   

Σε συνεργασία με το Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας μεριμνά για τις απαλλοτριώσεις ακινήτων 

(συγκέντρωση στοιχείων εμπλεκομένων στην απαλλοτρίωση για καθορισμό τιμή μονάδος, για βεβαίωση 

είσπραξης υποχρεώσεων τρίτων κ.λ.π.). 

Μεριμνά για την προσκύρωση μικρών εδαφικών εκτάσεων ιδιοκτησίας του Δήμου σε παρόδιες ιδιοκτησίες 

(συγκέντρωση στοιχείων τρίτων, εκτιμητική επιτροπή) και σε συνεργασία με το Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής 

Περιουσίας για τη σύνταξη των συμβολαίων και τη μεταγραφή τους. 
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Μεριμνά για την αγορά ακινήτων με δημοπρασία ή με την διαδικασία της απευθείας αγοράς από το Δήμο 

(εκτιμητική επιτροπή, ΣΟΕ) με το τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας για την σύνταξη των  συμβολαίων, 

τη μεταγραφή τους & την αποστολή των δικαιολογητικών για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων. 

Συντηρεί, ενημερώνει & εκσυγχρονίζει το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.), που διαθέτει ο Δήμος σε 

συνεργασία με τα Αυτοτελή Τμήματα  Προγραμματισμού & Πληροφορικής και συνεργάζεται με όλες τις 

Διευθύνσεις του Δήμου με σκοπό τη δημιουργία νέων εφαρμογών & τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών τους 

μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Συνεργάζεται με το Τμήμα Εσόδων του Δήμου, όπου απαιτείται επιμέτρηση για την επιβολή Δημοτικών Τελών. 

Συνεργάζεται με το Τμήμα Τοπογραφικών & Πολεοδομικών Εφαρμογών της Υπηρεσίας Δόμησης  για την 

δημιουργία τοπογραφικών υποβάθρων για την τροποποίηση του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης, την σύνταξη 

πράξεων αναλογισμού κ.λ.π.  

Μεριμνά για τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή καταλόγου των μεταδεδομένων συνόλων 

γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών του Δήμου, των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων του Δήμου, των 

δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεωχωρική πληροφορία, του πλήθους κόστους και είδους των 

αδειών χρήσης λογισμικών προγραμμάτων γεωγραφικών πληροφοριών, του πλήθους κόστους, είδους και 

όρων διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων σε άλλους δημόσιους φορείς και τρίτους σε συνεργασία με την 

Διεύθυνση Οικονομικών και τη Νομική Υπηρεσία. 

Μεριμνά για την τήρηση αρχείου σχετικού με τα όρια του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων. 

Μεριμνά για τη διόρθωση της αρίθμησης των οικοδομών, τηρεί σχετικό αρχείο σε έντυπη και ψηφιακή 

μορφή, χορηγεί βεβαιώσεις και πληροφορίες στους Δημότες, τηρεί αρχείο αποφάσεων ΔΣ και Περιφέρειας για 

ονοματοθεσίες και εισηγείται για ονομασίες οδών και πλατειών.  

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & υπογράφει τις καταστάσεις παρουσιών.  

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος, την τήρηση των αρχείων & διεκπεραίωση της 

αλληλογραφίας. 

 

Δ)   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εµπίπτει στις αρµοδιότητες του 

Δήµου.  

Προωθεί τα ανωτέρω αιτήµατα στις αρµόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη  

διαδικασία  της  διεκπεραίωσης  και  την  τήρηση  των  νόµιµων χρονικών προθεσµιών. Παραλαµβάνει τα 

σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.  
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Τηρεί τα σχετικά  µε τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόµενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.  

Υποδέχεται  και  διαχειρίζεται τα παράπονα και τις  προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών 

διαδικασιών. 

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία. 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος, την τήρηση των αρχείων & διεκπεραίωση της 

αλληλογραφίας. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών 

υποθέσεων σχετικών µε τις δηµόσιες υπηρεσίες.  

Παραλαµβάνει  αιτήσεις  πολιτών  για  την  διεκπεραίωση  υποθέσεών  τους  από  τις υπηρεσίες του Δηµοσίου, 

ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται 

δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαµβάνει µε οποιονδήποτε 

πρόσφορο τρόπο από τις αρµόδιες υπηρεσίες, µετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.  

Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια για την διεκπεραίωσή τους 

υπηρεσία µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.  

Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και µεριµνά 

για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε µε αποστολή, είτε µέσω του ΚΕΠ.  

Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύµφωνα µε τον γενικό σχεδιασµό των ΚΕΠ (επικύρωση 

εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ).  Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση των 

ΚΕΠ του Δήµου.  

Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία. 

Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος, την τήρηση των αρχείων & διεκπεραίωση της 

αλληλογραφίας. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΝΤΗ  (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 

Ενηµερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών 

υποθέσεων σχετικών µε τις δηµόσιες υπηρεσίες.  

Παραλαµβάνει  αιτήσεις  πολιτών  για  την  διεκπεραίωση  υποθέσεών  τους  από  τις υπηρεσίες του Δηµοσίου, 

ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται 

δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαµβάνει µε οποιονδήποτε 

πρόσφορο τρόπο από τις αρµόδιες υπηρεσίες, µετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.  

Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια για την διεκπεραίωσή τους 

υπηρεσία µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.  
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Παραλαµβάνει από τις αρµόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και µεριµνά 

για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε µε αποστολή, είτε µέσω του ΚΕΠ.  

Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύµφωνα µε τον γενικό σχεδιασµό των ΚΕΠ (επικύρωση 

εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ).  

Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση των ΚΕΠ του Δήµου.  

Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος e-kep για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε 

απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου. 

Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εµπίπτει στις αρµοδιότητες του 

Δήµου.  

Προωθεί τα ανωτέρω αιτήµατα στις αρµόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη  

διαδικασία  της  διεκπεραίωσης  και  την  τήρηση  των  νόµιµων χρονικών προθεσµιών.  

Παραλαµβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των 

αιτήσεων. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των 

διοικητικών διαδικασιών. Παρακολουθεί & ελέγχει την παρουσία των εργαζομένων στο τμήμα & ενημερώνει την 

αρμόδια υπηρεσία. Φροντίζει για την πλήρη γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος, την τήρηση των αρχείων 

& διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. 

 

Ε)  ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»  

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»  

Η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα του Δήμου ώστε αυτά να παραμένουν στην 

οικογένεια και στη κοινωνία της περιοχής καθώς επίσης οι υπηρεσίες «Βοήθεια στο σπίτι» και «Ψυχολογική 

υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων».  

Η οργάνωση Βρεφονηπιακών και λειτουργία των Παιδικών Σταθμών στο Δήμο. 

 

ΣΤ)  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 
(ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.)  -    Ν.Π.Ι.Δ. 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

(ΔΗ.Κ.ΕΝΙ.Ρ.)   Ν.Π.Ι.Δ. 

Πρόγραμμα «Ενέργειες ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και Βελτίωση της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και 

ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας (ΕΣΠΑ 2007 – 2013)». 

Πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής Δραστηριότητα Α΄: Λειτουργία Μουσικού 

Τμήματος, Θεατρικό Εργαστήρι, Σκακιστικού τμήματος και Εργαστηρίου Χαρακτικής Ζωγραφικής. 

Λειτουργία Τμήματος  Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών. 
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Εργαστήρι Καρναβαλιού. 

Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Προγράμματα μαζικού Αθλητισμού. 

 

Ζ)   ΝΠΔΔ:  «Σχολική Επιτροπή Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη» 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΠΔΔ:  «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-

ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ»  

Η α’ βάθμια Σχολική Επιτροπή έχει ως στόχο της την ορθή διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για 

την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων, την αμοιβή των καθαριστριών ορισμένου χρόνου, τις 

επισκευές και συντηρήσεις των σχολικών μονάδων, τον εξοπλισμό τους με εποπτικά μέσα, την ορθή 

λειτουργία των σχολικών κυλικείων, τη βελτίωση των υποδομών των διδακτηρίων, την προσπάθεια λήψης 

μέτρων πρόληψης και ασφάλειας τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών. 

 

Η)  ΝΠΔΔ:  «Σχολική Επιτροπή Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη» 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΠΔΔ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-

ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ»  

Η β΄βάθμια Σχολική Επιτροπή έχει ως στόχο της την ορθή διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για 

την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων, την αμοιβή των καθαριστριών ορισμένου χρόνου, τις  

επισκευές και συντηρήσεις των σχολικών μονάδων, τον εξοπλισμό τους με εποπτικά μέσα, την ορθή 

λειτουργία των σχολικών κυλικείων τη βελτίωση των υποδομών των διδακτηρίων, την προσπάθεια λήψης 

μέτρων πρόληψης και ασφάλειας τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών. 
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1.6.4.    Θεματικοί Τομείς Ανάπτυξης 

Οι γενικές και τομεακές αρμοδιότητες του Δήμου, ομαδοποιούνται στους επόμενους τρεις 

θεματικούς τομείς: 

- Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

- Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός 

- Τοπική οικονομία και απασχόληση 

Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνονται οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, 

που ασκούν τις προηγούμενες αρμοδιότητες. 

 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 

1. Περιβάλλον 
και ποιότητα 

ζωής 

2. Κοινωνική 
πολιτική, παιδεία, 

πολιτισμός & 
αθλητισμός 

3. Τοπική 
οικονομία & 
απασχόληση 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

 

Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

 

Δ/νση Πρασίνου 

 

Δ/νση 

Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης 

 

Δ/νση 

Περιβάλλοντος & 

Ποιότητας Ζωής 

 

Δ/νση Υπηρεσίας 

Δόμησης 

 

Διεύθυνση ΚΕΠ 

 

 

Δ/νση Πολιτισμού 

 

Δ/νση Αθλητισμού 

 

Δ/νση Παιδείας, 

Βιβλιοθηκών & 

Κοινωνικών 

Υπηρεσιών 

 

Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική 

Προστασία & 

Αλληλεγγύη 

(Παιδικοί Σταθμοί 

& ΚΑΠΗ) 

 

ΔΗ.Κ.ΕΝΙ.Ρ. 

(Ν.Π.Ι.Δ.) 

 

Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών  

 

Τμήμα 

αδειοδοτήσεων & 

ρύθμισης εμπορικών 

δραστηριοτήτων 

(Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος & 

Ποιότητας Ζωής). 

 

 

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Αυτοτελές τμήμα ιδιαιτέρου γραφείου 

Δημάρχου, Ειδικών συνεργατών, Ειδικών 

Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών 

& Δημοτικών Παρατάξεων. 

Νομική Υπηρεσία  

Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & 

Δημοσίων Σχέσεων. 

Αυτοτελές Τμήμα Διαφάνειας. 

Αυτοτελές Γραφείο Εθελοντισμού & 

Διοικητικής Βοήθειας - ανενεργό 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, 

Ανάπτυξης, Χρηματοδοτήσεων, 

Αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας, 

Ποιότητας, Οργάνωσης & 

Αποτελεσματικότητας. 

Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών. 

 
ΚΑΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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Στη συνέχεια ακολουθεί, η συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση των βασικών λειτουργικών, 

οργανωτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των Υπηρεσιών του Δήμου του Νομικού  

Προσώπου, με βάση δομημένο ερωτηματολόγιο, που συμπληρώθηκε από τους Δ/ντές των οικείων 

υπηρεσιών, στις ακόλουθες ενότητες : 

 

- Κυριότερες δραστηριότητες Δ/νσης 

- Απασχολούμενο προσωπικό 

- Καταλληλότητα, επάρκεια 

- Ανάγκες κατάρτισης του προσωπικού 

- Κτίρια και εξοπλισμός, ανάγκες νέου εξοπλισμού, συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού 

- Οργανωτική Δομή της Δ/νσης 

- Νέες αρμοδιότητες 

- Συνεργασίες με άλλες Δ/νσεις και άλλες υπηρεσίες του Δήμου 

- Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Δ/νσης 

- Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της Δ/νσης 

   

1.6.5.  Ανθρώπινο  Δυναμικό 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥΣ  

Η οργανική σύνθεση και κατάταξη των θέσεων του προσωπικού του Δήμου κάθε κατηγορίας σε 

κλάδους, προσδιορίζονται στη συνέχεια:  

 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  

Α.1. Προσωπικό που διέπεται από τα άρθρα 161 & 162 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν σήμερα:  

α. Μία (1) θέση Ιδιαίτερου Γραμματέα Δημάρχου  

Α.2. Προσωπικό που διέπεται από το άρθρο 165 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει σήμερα:  

Μία (1) θέση Δικηγόρων με έμμισθη εντολή  

Α.3. Προσωπικό που διέπεται από το άρθρο 163 του Ν. 3584/2007: 

Τρείς (3) θέσεις Ειδικών Συνεργατών  

Μία (1) θέση Επιστημονικού Συνεργάτη 
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Β. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Β.1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

Οι θέσεις των υπαλλήλων του Δήμου διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:  

α. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)  

β. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)  

γ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)  

δ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) 

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΝΑ Δ/ΝΣΗ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ 

ΔΕ 1 ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕ   

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ 

(Σύνολο υπαλλήλων: 1) 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ 

ΔΕ 1 ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕ 1 ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ 

ΔΕ 2 ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΕ 1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

   ΤΕ 1 ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

   ΔΕ 2 ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ 

ΠΕ 1 ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝ. ΠΕ   

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ 

ΠΕ 1 ΠΕ  ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ   
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ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ 

ΠΕ   ΠΕ 1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΤΕ 1 ΤΕ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ   

ΔΕ 1 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ 

ΤΕ 2 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ   

ΔΕ 3 
ΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. Η/Υ ΔΕ   

 

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ 

ΠΕ 1 1    ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕ 1 1    ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Σύνολο υπαλλήλων: 247) 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ 

ΠΕ 1   1  ΠΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ - ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕ   

ΤΕ 1   1  ΤΕ  ΗΛΕΚΤΡ.  ΜΗΧ/ΚΩΝ ΤΕ 1 1 ΤΕ ΜΗΧ/ΓΩΝ - ΜΗΧ/ΚΩΝ 

ΔΕ 60 

9  ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΔΕ 29 

ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

4  ΔΕ  ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ 
ΔΕ  ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ 

1  ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡ. ΑΥΤΟΚ. 
ΔΕ  ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝ. ΑΥΤΟΚ. 

1  ΔΕ  Δ/ΚΗΠΟΥΡΩΝ 
ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ 

5  ΔΕ  ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝ. ΑΥΤΟΚ. 
ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ 

32 ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ 
ΔΕ ΤΕΧΝ. ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ 

7  ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ 
ΔΕ ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 

1  ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 
ΔΕ ΤΕΧΝ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

 ΔΕ ΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΔΕ ΤΕΧΝ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΥΕ 91 

2   ΥΕ  ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ 

ΥΕ 64 

ΥΕ   ΕΡΓ. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 

1   ΥΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ ΥΕ   ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

88  ΥΕ  ΕΡΓ. ΚΑΘ/ΤΑΣ ΥΕ  ΕΡΓ. ΚΑΘ/ΤΑΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Σύνολο υπαλλήλων: 65) 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ 

ΠΕ 2 
1 ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 

ΠΕ  
 

1 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

ΤΕ 2 
2 ΤΕ  ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

ΤΕ 2 
1 ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

 1 ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 

ΔΕ 33 

2     ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΔΕ 12 

ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

18   ΔΕ  Δ/ΚΗΠΟΥΡΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

9     ΔΕ  ΚΗΠΟΥΡΩΝ ΔΕ  ΚΗΠΟΥΡΩΝ 

1     ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ 

2     ΔΕ   ΤΕΧΝ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  

1     ΔΕ  ΤΕΧΝ.  ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ  

ΥΕ 6 
 
6    ΥΕ  ΕΡΓ. ΚΗΠΩΝ  ΥΕ 8 

ΥΕ  ΕΡΓ. ΚΗΠΩΝ 

 ΥΕ  ΕΡΓ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (Σύνολο υπαλλήλων: 17) 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ 

ΤΕ 1 1     ΤΕ  ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ   

ΔΕ 6 ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ    ΔΕ 9 ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΕ   ΥΕ 1 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΟΜΗΣΗΣ (Σύνολο υπαλλήλων: 13) 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ 

ΠΕ 5 

2    ΠΕ  ΑΡΧΙΤ.- ΜΗΧ/ΚΩΝ 

ΠΕ 1 

ΠΕ  ΑΡΧΙΤ.- ΜΗΧ/ΚΩΝ 

1 ΠΕ  ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ  

1 ΠΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧ/ΚΩΝ  

1 ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  

ΤΕ 2 
1    ΤΕ  ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧ/ΚΩΝ 

ΤΕ  
 

1    ΤΕ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧ/ΚΩΝ  

ΔΕ 3 2 ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΔΕ 3 

ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

1 ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Σύνολο υπαλλήλων: 46) 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ 

ΠΕ 1 

1     ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΠΕ 8 

6    ΠΕ   ΖΩΓΡΑΦΩΝ 

 1    ΠΕ   ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΙΣΤ. 
ΤΕΧΝΗΣ 

 
1    ΠΕ   ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 

ΤΕ 2 1    ΤΕ  ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΤΕ  
 

1    ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 

ΔΕ 8 

5    ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΔΕ 26 

 ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

1    ΔΕ  Η/Υ  ΧΕΙΡ. ΔΙΑΤΡ. 
ΜΗΧΑΝΩΝ  ΔΕ  ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΒΙΤΡΩ 

1    ΔΕ  ΤΕΧΝ. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ  ΔΕ  ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

1    ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ 

 ΔΕ  ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 ΔΕ  ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

ΥΕ 1 1    ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΥΕ   

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Σύνολο υπαλλήλων: 40) 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ 

ΠΕ 8 

1    ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 

ΠΕ 18 

ΠΕ  ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 

4    ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

3    ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΕ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΔΕ 5 

2    ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΔΕ 8 

ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

1    ΔΕ  ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ  Η/Υ ΔΕ ΤΕΧΝ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

1    ΔΕ  ΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1    ΔΕ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-
ΕΛΑΙΟΧΡ. 

 

ΥΕ 1 1    ΥΕ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΥΕ   

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(Σύνολο υπαλλήλων: 80) 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ 

ΠΕ 5 

3    ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΠΕ 5 

ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

1    ΠΕ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
ΠΕ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 

1    ΠΕ  ΕΦΟΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 
 

ΤΕ 9 

2    ΤΕ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 

ΤΕ 2 

ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ 

4    ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓ. 
 

1    ΤΕ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 
 

1    ΤΕ  ΔΙΟΙΚ. - ΛΟΓΙΣΤ. 
 

1    ΤΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
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ΔΕ 3 
3    ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΕ 12 ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΕ  

 

ΥΕ 44 

29   ΥΕ  ΣΧΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 

15 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ 
(πρώην Σχολικοί Φύλακες) 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Σύνολο υπαλλήλων: 142) 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ 

ΠΕ 
 

3 

 

3     ΠΕ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΠΕ 4 

ΠΕ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΠΕ   ΟΙΚΟΝΟΜ.- ΛΟΓΙΣΤ. 

ΤΕ 1 1   ΤΕ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣ. & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΤΕ   

ΔΕ 23 

18    ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΔΕ 36 

ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

 2     ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ 

 1     ΔΕ  Η/Υ-ΧΕΙΡ. ΔΙΑΤΡ. ΜΗΧ 
 

 1     ΔΕ  ΤΕΧΝ. ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 
 

 1     ΔΕ  ΚΗΠΟΥΡΩΝ 
 

ΥΕ 28 

1      ΥΕ  ΕΡΓ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΕ 47 

ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

9      ΥΕ  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΥΕ  ΚΛΗΤΗΡΩΝ 

5      ΥΕ  ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΥΕ  ΚΛΗΤΗΡΩΝ-ΘΥΡΩΡΩΝ 

13    ΥΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ ΥΕ  ΦΥΛΑΚΩΝ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Σύνολο υπαλλήλων: 63) 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ 

ΠΕ 5 4    ΠΕ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΠΕ 3 

ΠΕ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

1    ΠΕ   ΟΙΚΟΝΟΜ.-ΛΟΓΙΣΤ. 
 

ΤΕ 8 

6    ΤΕ  ΔΙΟΙΚ.-ΛΟΓΙΣΤ. 

ΤΕ 3 

ΤΕ  ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

1    ΤΕ  ΟΙΚΟΝ. - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

1    ΤΕ  ΔΙΟΙΚ. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 

ΔΕ 21 20   ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΔΕ 23 

ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

 1    ΔΕ  ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 
 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Σύνολο υπαλλήλων: 88) 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ 

ΠΕ 5 

2   ΠΕ  ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΩΝ 

ΠΕ 1 

1   ΠΕ  ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΩΝ 

2   ΠΕ  ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧ./ΚΩΝ 
 

1   ΠΕ  ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ 
 

ΤΕ 7 

1   ΤΕ  ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΩΝ 

ΤΕ 4 

1   ΤΕ  ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΩΝ 

1   ΤΕ  ΜΗΧ/ΓΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ 1   ΤΕ  ΜΗΧ/ΓΩΝ-ΜΗΧ/ΚΩΝ 

3   ΤΕ  ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ/ΚΩΝ 1   ΤΕ  ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΩΝ 

1   ΤΕ  ΤΕΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ 
ΜΗΧ/ΚΩΝ 1   ΤΕ  ΤΕΧΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

1   ΤΕ  ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 
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ΔΕ 44 

3   ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΔΕ 23 

ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

1   ΔΕ  ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ  

10 ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

4   ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ 

1   ΔΕ  ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΔΕ  ΤΕΧΝΙΤΩΝ 

1   ΔΕ ΕΡΓ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 

1   ΔΕ  ΗΛΕΚΤΡ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ  ΨΥΚΤΙΚΩΝ 

6   ΔΕ  ΤΕΧΝ.  ΕΛΑΙΟΧΡ/ΣΤΩΝ 
 

1   ΔΕ  ΤΕΧΝ.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
 

4   ΔΕ  ΤΕΧΝ. ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 
 

9   ΔΕ  ΤΕΧΝ.  ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 
 

1   ΔΕ  ΤΕΧΝ. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 
 

1   ΔΕ  ΤΕΧΝ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
 

1   ΔΕ   ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 

ΥΕ 2 
2   ΥΕ  ΕΡΓ. ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

ΥΕ 2 
ΥΕ  ΕΡΓ. ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

 ΥΕ  ΕΡΓ.  ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΕΠ (Σύνολο υπαλλήλων: 27) 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ 

ΠΕ 5 1   ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΠΕ  

 

4   ΠΕ  ΔΙΕΚΠ.ΥΠΟΘ.ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΤΕ 2 1   ΤΕ  ΔΙΕΚΠ. ΥΠΟΘ. ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΕ   

1   ΤΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΕ 9 
3   ΔΕ  ΔΙΕΚΠ. ΥΠΟΘ. ΠΟΛΙΤΩΝ 

ΔΕ 8 
ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

5   ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

1   ΔΕ  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ  Η/Υ 

ΥΕ 3 3   ΥΕ  ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΥΕ   

  
Οι παρακάτω πίνακες 1, 2 απεικονίζουν την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο μας από το 2003 
έως σήμερα σε σχέση με τον αριθμό των υπαλλήλων στο σύνολό τους και  τον αριθμό των 
υπαλλήλων που συνταξιοδοτήθηκαν 

Πίνακας 1 

 
Αριθμός δημοτικών υπαλλήλων κατά τα έτη 2003, 2008, 2013 και 2014 

 
31/12/2003 31/12/2008 31/12/2013 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
(31/12/2003 - 
31/12/2013) 

2/12/2014 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

(31/12/2013 - 
2/12/2014) 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΜΟΝΙΜΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

531 571 451 -15% 432 -4.21% 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΙΔΑΧ  
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

110 386 426 +287% 410 -3.76% 

                                    Πηγή: ίδια επεξεργασία στοιχείων των τμημάτων προσωπικού  
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                                                                  Πίνακας 2 

 
Αριθμός δημοτικών υπαλλήλων που συνταξιοδοτήθηκαν κατά τα έτη 2003, 2008, 2013 και 

2014 
 2003 2008 2013 2/12/2014 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
(2003-2013) 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
 (2008-2/12/2014) 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

13 26 33 30 +153,85% +15.38% 

                               Πηγή: ίδια επεξεργασία στοιχείων των τμημάτων προσωπικού 
 

 

1.6.5.1 Συμπεράσματα 

Από τα στοιχεία του πίνακα 1, παρατηρούμε ότι κατά τη δεκαετία 2003-2013 υπήρξε μια 

μείωση 15% στον αριθμό των μόνιμων υπαλλήλων (πιθανόν λόγω περισσότερων 

συνταξιοδοτήσεων σχετικά με τις προσλήψεις,  που οφείλεται στις συνέπειες της οικονομικής 

κρίσης), ενώ υπήρξε μια μεγάλη αύξηση κατά 287% στον αριθμό των ΙΔΑΧ υπαλλήλων, κυρίως 

λόγω του μεγάλου αριθμού υπαλλήλων που η σύμβασή τους μετατράπηκε σε αορίστου χρόνου.  

Επίσης, από το τέλος του 2013 μέχρι 2/12/2014 παρατηρείται μείωση (4,21%) στους 

μόνιμους υπαλλήλους και μικρότερη (3,76%) στους  ΙΔΑΧ υπαλλήλους. Οι μειώσεις αυτές είναι 

αναλογικά σημαντικά μεγάλες και οφείλονται και πάλι στον αριθμό των υπαλλήλων που συνεχίζει 

να συνταξιοδοτείται πρόωρα.  

Η αύξηση στον αριθμό των συνταξιοδοτήσεων είναι ακόμη πιο εμφανής στον πίνακα 2, όπου 

παρατηρούμε ότι κατά το έτος 2013 ήταν κατά 153,85% περισσότερες από ότι το 2003. 

 

1.6.6.   Καταγραφή Συστημάτων 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Πρότυπα - Συστήματα -
Εργαλεία 

Ναι/Όχι Σχόλιο –Παρατηρήσεις 

Διαχειριστική Επάρκεια Ναι 
88/13-01-12 από Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 
Περιφέρειας Αττικής (Τύπος επιβεβαίωσης Α & Β). 

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης Όχι 
Επιμορφώθηκαν υπάλληλοι του Δήμου και θα 
ξεκινήσει άμεσα 

ISO 9001/2008 Όχι  

Επιμορφώσεις-Κατάρτιση Ναι Μέσω Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοιήκησης και 
Αυτοδιοίκησης (ΙΝΕΠ) 

Σύστημα Διαχείρισης 
Επιχειρησιακών Πόρων 

Όχι  

Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης Όχι  

Σύστημα Προγραμματισμού και 
Παρακολούθησης Έργων 

Όχι  

Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

Όχι  
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1.6.7.   Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 Ναι/Όχι Σχόλιο –Παρατηρήσεις 

Διαδικτυακή Πύλη 

Ναι 

Η ιστοσελiδα του Δήμου είναι: www.nikaia-rentis.gov.gr. Η 
ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες 
του Δήμου (τηλέφωνα, e-mail κλπ.), ενημέρωση για 
εκδηλώσεις (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες κλπ.), 
σεμινάρια, δράσεις των υπηρεσιών του Δήμου. Επίσης, 
ενημέρωση για θέματα που αφορούν τους δημότες, δελτία 
τύπου, οικονομικά νέα και διάφορα ιστορικά στοιχεία που 
αφορούν τις δύο δημοτικές ενότητες. 

Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του 
Πολίτη 

Ναι 

Η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» 
δημιουργήθηκε στα πλαίσια της βελτίωσης της 
ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών και των 
επιχειρήσεων από το Δημόσιο. Σκοπός της Εθνικής Πύλης 
«ΕΡΜΗΣ» είναι η ανάπτυξη μιας ενιαίας Κυβερνητικής 
Διαδικτυακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης για την 
ενημέρωση των πολιτών και επιχειρήσεων και την παροχή 
ολοκληρωμένων και ασφαλών υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. Ολοκληρωμένες 
ηλεκτρονικές συναλλαγές, θεωρούνται αυτές που ο 
πολίτης μπορεί να ολοκληρώσει on-line μέσω του Ερμή 
π.χ. απευθείας λήψη του απαιτούμενου πιστοποιητικού. 
Η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» παρέχει τη 
δυνατότητα στους εξής χρήστες :  
 Πολίτες/ Επιχειρήσεις 
 Υπάλληλοι Δημοσίου Τομέα 
 Υπάλληλοι ΚΕΠ, 
να ενημερώνονται για υπηρεσίες αλλά και να εκτελούν 
συναλλαγές με το Δημόσιο. Για να καταστεί δυνατή η 
χρήση της Εθνικής Πύλης «ΕΡΜΗΣ» από τους χρήστες : 
α) ως εργαλείο πληροφόρησης, δεν απαιτείται 
πιστοποίηση (η πρόσβαση είναι ελεύθερη) β) ως εργαλείο 
εκτέλεσης συναλλαγών, απαιτείται πιστοποίηση από τα 
ΚΕΠ (η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη).  
 Οι νέες λειτουργίες της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης 
των πολιτών που είναι διαθέσιμη μέσω του ermis παρέχει 
τις παρακάτω δυνατότητες στους υπαλλήλους των ΚΕΠ : 
 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη – χρήστη του ermis, 
 Έκδοση Ψηφιακών Πιστοποιητικών (έκδοση ψηφιακής 
υπογραφής) για τους φυσικά ταυτοποιημένους πολίτες – 
χρήστες του ermis, 
 Δημιουργία ηλεκτρονικής θυρίδας και αποθήκευση 
ψηφιοποιημένων εγγράφων των πολιτών – χρηστών του  
ermis, 
 Δημιουργία αντιγράφων από έγγραφα που διατηρούν 
οι πολίτες – χρήστες του ermis, στη θυρίδα τους, 
 Έλεγχος της εγκυρότητας των εγγράφων που 
προέρχονται από το ermis και προσκομίζονται στο ΚΕΠ σε 
ψηφιακή μορφή. 
Αποτελέσματα της χρήσης της Εθνικής Πύλης «ΕΡΜΗΣ» : 
 Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης όσον αφορά την 
ενημέρωση και την ηλεκτρονική διάδραση του 
πολίτη/επιχείρησης με τη Δημόσια Διοίκηση. 
 Αύξηση της ποιότητας και πληρότητας των 
παρεχόμενων πληροφοριών μέσω της δημιουργίας ενός 
ομοιογενούς ψηφιακού περιβάλλοντος. 
  Περιορισμός της αναγκαιότητας της φυσικής 
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παρουσίας του πολίτη/επιχείρησης στους χώρους των 
Δημοσίων Υπηρεσιών ή της τηλεφωνικής επαφής. 
Αναβάθμιση των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης. 

Διαβούλευση 
Ναι 

Αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου οι προτάσεις που 
τίθενται σε διαβούλευση και οι πολίτες ανταποκρίνονται 
ηλεκτρονικά ή με φαξ. 

Τοπικό Δίκτυο (lan) 

Ναι 

Ο Δήμος διαθέτει 3 lan (το πρώτο δίνει πρόσβαση στο 
Internet, το δεύτερο εξυπηρετεί τις Τεχνικές Υπηρεσίες και 
δίνει πρόσβαση στο Internet, και το τρίτο εξυπηρετεί τις 
Εφαρμογές του Δήμου (Οικονομική, Πρωτόκολλο. 
Δημοτολόγιο κλπ.) και επίσης δίνει πρόσβαση στο Internet. 
Όλα τα παραπάνω δουλεύουν με Firewall (προγράμματα 
προστασίας πρόσβασης στο Internet). 

Ασύρματο Δίκτυο (w-lan) 

Ναι 

Υπάρχει ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο ανοιχτού χώρου (hot 
spot) σε τέσσερις πλατείες της Νίκαιας: Αγ. Νικολάου, 
Χαλκηδόνας, Δημοκρατίας, (Κρήνης), Δαβάκη, Κουμπάκη 
(Σπάθα), Κρατικού Νοσοκομείου, και δύο πλατείες του 
Αγ.Ι.Ρέντη: Ελ.Βενιζέλου και Αγ.Ι.Ρέντη. 

Αριθμός web servers Ναι 1 

Web servers / γραμμή επικοινωνία 
(εύρος ζώνης) 

  

 
 
 
1.6.8. Κτιριακή Υποδομή 
1.6.8.1 Ακίνητη Περιουσία  Δήμου  Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

Α/Α 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ-ΧΡΗΣΗ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

Μ2 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓ/ΝΩΝ 

ΠΡΟΣΒΑΣΙ 
ΜΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΑμΕΑ 

1 

 

Α
Γ
. 

Ι.
 Ρ

Ε
Ν

Τ
Η

 

ΜΠΙΧΑΚΗ 8 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  53 ΝΑΙ  

2 
ΑΓ.ΑΝΝΗΣ Ο.Τ.186  

(ΑΓ.ΑΝΝΗΣ) 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

ΕΜΒ. ΟΙΚ. 954,18 
ΕΜΒ.Ι ΣΟΓΕΙΟΥ,  Α΄, 

Β,Γ, ΟΡΟΦΩΝ 375,18 

-   

3 
ΑΓ.ΑΝΝΗΣ ΚΑΙ 

28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ " 

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ" 
3.736,15 3 ΝΑΙ 

4 ΝΑΞΟΥ 23  ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 5.475,60 -   

5 
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ 
ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ 

ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 900,00 -   

6 
ΠΛ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ 

ΡΕΝΤΗ 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 99,80 -   

7 
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΚΑΙ 

ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ – 
ΚΑΠΗ (ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

ΤΟΥ Ν.Π. ΚΑΠΗ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
729,30 25   

8 
ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 
7 

1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - 
ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΘΕΡΙΝΟΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ- 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 

1.349,30 18 ΝΑΙ 

9 ΜΠΙΧΑΚΗ 15 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 741,10 1 ΝΑΙ 

10 ΑΓ.ΑΝΝΗΣ 19  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 887,77 165 ΝΑΙ 

11 
ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ ΚΑΙ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 573,53 8   

12 
ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - 

2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
953,02 8   
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13 ΑΓ. ΑΝΝΗΣ 87 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 361,51 3   

14 
ΝΑΞΟΥ 15 ΚΑΙ 
ΣΤΑΥΡΑΚΗ 15 

ΘΕΑΤΡΟ "ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ" 2.208,00 -   

15 
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ 

ΑΘΗΝΑΣ 3 
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ 

ΕΜΒ. ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 
621,46  

-   

16 
ΣΟΛΩΝΟΣ ΚΑΙ 

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΕΩΡΓΟΣ 

ΣΙΔΕΡΗΣ 

ΕΜΒ. ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

1.246,84 
-   

17 ΝΑΞΟΥ 4 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 

- ΒΟΛΕΙ 

 ΕΜΒ.ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

4.292,63 
2 ΝΑΙ 

18 
ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ & 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ & 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΑΤΩΝ 

573,53 τ.μ.   

19 
ΙΘΑΚΗ & 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ -2ος 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  
953,02 τ.μ.   

20 ΚΟΡΝΑΡΟΥ 1  ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  327 τ.μ.   

21 
ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ-

ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ-
ΒΑΡΙΚΑ  

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 148 τ.μ.   

22 
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 1 & 

ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 84 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

΄΄ΣΙΝΕ ΟΝΕΙΡΟ΄΄ 
149,49 τ.μ.   

23 ΑΓ. ΑΝΝΑΣ 87 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  361,51 τ.μ.   

24 Κύπρου 
Παλαιό 1ο Δημοτικό Σχολείο 

ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
   

25 

 
ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5-7 ΚΑΙ 
ΤΣΑΛΔΑΡΗ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 2.878,52 200 ΝΑΙ  

26 
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 

182 

ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, 
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ 
11ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

5.255,56 τ.μ.  ΝΑΙ  

27 
ΠΟΤΑΜΟΥ & 
ΒΟΥΡΝΟΒΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΙΣΟΓ.ΕΚΚΛΗΣΙΑ190  

ΙΣΟΓ.ΓΡΑΦΕΙΑ 200 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ 250 
  

28 ΑΡΚΑΔΙΟΥ 23 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  366,37   ΝΑΙ  

29 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΚΙΛΙΚΙΑΣ & 
ΘΕΙΡΩΝ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΠΛΟΚΟΥ ΤΗΣ 
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ 

175    

30 
Π.ΡΑΛΛΗ 182 & 

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 
ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ & ΓΡΑΦΕΙΑ  1.220,64    

31 ΘΗΒΩΝ 245  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

΄΄ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ΄΄ 
432,23    

32 ΑΧΙΛΛΕΩΣ 17 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

1.436,57    

33 
ΘΗΒΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ  

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΘΕΑΤΡΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΙΝΓΚ-

ΠΟΝΓΚ, TAE KWON DO, ΗΜΙΤΕΛΕΣ 
ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 

2.822   ΝΑΙ  

34 
ΙΚΟΝΙΟΥ 121 ΚΑΙ 

ΚΥΠΡΟΥ 142 

ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ -
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-

ΓΡΑΦΕΙΑ 
760,84 20   

35 
ΑΓ.Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Υ ΚΑΙ ΚΙΝΙΚΙΟΥ 
ΙΕΚ - ΧΩΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 957,54 -   

36 
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ 
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΓΗΠΕΔΟ ΙΩΝΙΚΟΥ 

2.920,00 2   
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37 
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 107 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ 10 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 776,45 13 ΝΑΙ 

38 ΚΥΠΡΟΥ 
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ 
34,13 - ΝΑΙ   

39 
ΟΤ 175 57 

(ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ) 
ΚΤΙΡΙΟ Α(ΑΠΟΘΗΚΗ) 73,13 -   

40 
ΟΤ 175 57 

(ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ) 
ΚΤΙΡΙΟ Β -ΑΟΑ- (ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ) 
64,51 -   

41 
ΟΤ 175 57 

(ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ) 
ΚΤΙΡΙΟ Β -ΓΟΑ- (ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ) 
72,20 -   

42 
ΟΤ 175 57 

(ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ) 
ΚΤΙΡΙΟ Γ -Υ1- ΑΠΟΘΗΚΗ 154,72 -   

43 
ΟΤ 175 57 

(ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ) 
ΚΤΙΡΙΟ Γ -Κ1-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

(ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ) 
70,59 -   

44 
ΟΤ 175 57 

(ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ) 
ΚΤΙΡΙΟ Δ -Υ1- ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΕΠ 229,00 

15 

  

45 
ΟΤ 175 57 

(ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ) 
ΚΤΙΡΙΟ Δ -Κ1-ΚΕΠ 

(ΚΕΠ) 
73,88   

46 
ΟΤ 175 57 

(ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ) 
ΚΤΙΡΙΟ Δ -Κ2-ΚΕΠ 

(ΚΕΠ) 
95,32   

47 
ΟΤ 175 57 

(ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ) 

 
ΚΤΙΡΙΟ Δ -Κ3-ΚΕΠ 

(ΚΕΠ) 
73,88   

48 ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ 
ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ 

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ 
31,55 -   

49 ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ  
ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 

ΚΑΤΡΑΚΕΙΟΥ 
116,13 -   

50 
ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ 
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ - ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

ΕΜΒ. ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

1385,00  

ΕΜΒ. ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

1.369,50  

40   

51 
ΣΕΛΕΠΙΤΣΑΡΙ 
ΓΗΠΕΔΟ Π. 
ΝΙΚΟΛΑΔΗ 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 910,00 2   

52 
ΘΗΒΩΝ 

(ΠΛΑΤΩΝΑΣ) 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ - 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

(ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Κ.Α) 
13.379,00 40-55 ΝΑΙ 

53 ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ 62Β  2 ΙΣΟΓΕΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 112,58 -   

54 
ΛΟΦΟΣ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΑΓ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ 274,86 -   

55 
ΤΕΡΜΑ ΓΙΑΝΝΗ 

ΡΙΤΣΟΥ 
 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΚΑΝ 

(ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ) 
1.710,00 4   

56 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΝΩΠΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ -
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

(ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ) 

ΕΜΒ. ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 

9.970 
2   

57 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

Π.Γ.ΝΟΣ.ΝΙΚΑΙΑΣ 
(ΡΑΛΛΗ ΠΕΤΡΟΥ) 

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 71,11 -   

58 
ΚΑΖΑΚΙΔΗ 6 ΚΑΙ 
ΚΑΜΠΕΡΙΔΗ 26 

ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ 55% 
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 

50,58 -   

59 
ΒΟΣΠΟΡΟΥ & 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΩΝ 
(ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ)  

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 140,00 1   
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1.6.8.2.  Κινητή Περιουσία του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη 
 
Ο στόλος των αυτοκινήτων που διαθέτει ο Δήμος για να ανταπεξέρχεται στις καθημερινές ανάγκες 

των δημοτών, αφορά την Δημοτική Συγκοινωνία και τα εξωτερικά συνεργεία και ειδικότερα:  

 

Κατάσταση οχημάτων Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  

1 ΚΗΟ 3564 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                66 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

2 ΚΗΟ 4190 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 
MERCEDES          

DAIMLER CHRYSL 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΑΝ/ΣΗΣ 
ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΕΝΗ 

72 ΝΙΚΑΙΑ 

3 ΚΗΟ 4201 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                66 ΝΙΚΑΙΑ 

4 ΚΗΟ 4209 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                56 ΝΙΚΑΙΑ 

5 ΚΗΟ 4210 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                56 ΝΙΚΑΙΑ 

6 ΚΗΟ 4215 
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 

(ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ) 
MERCEDES Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                66 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

7 ΚΗΟ 4216 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ VOLVO Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                33 ΝΙΚΑΙΑ 

8 ΚΗΟ 4307 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                57 ΝΙΚΑΙΑ 

9 ΚΗΥ 5958 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                54 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

10 ΚΗΥ 5966 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ SCANIA Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                54 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

11 ΚΗΥ 5993 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ RENAULT Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                67 ΝΙΚΑΙΑ 

12 ΚΗΥ 6002 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 
MERCEDES          

DAIMLER CHRYSL 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                72 ΝΙΚΑΙΑ 

13 ΚΗΥ 6057 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 
MERCEDES          

DAIMLER CHRYSL 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                38 ΝΙΚΑΙΑ 

14 ΚΗΥ 6059 
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 

(ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ) 
MERCEDES          

DAIMLER CHRYSL 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                72 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

15 ΚΗΥ 6465 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 
MERCEDES          

DAIMLER CHRYSL 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                77 ΝΙΚΑΙΑ 

16 ΚΗΥ 6467 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 
MERCEDES          

DAIMLER CHRYSL 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                72 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

17 ΚΗΥ 6526 
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ  

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
MERCEDES-ΒΕΝΖ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                41 ΝΙΚΑΙΑ 

18 ΚΗΥ 6527 
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ  

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
MERCEDES-ΒΕΝΖ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                41 ΝΙΚΑΙΑ 

19 ΚΗΥ 6551 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES-ΒΕΝΖ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                38 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  
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20 ΚΗΥ 6585 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                38 ΝΙΚΑΙΑ 

21 ΚΗΥ 6586 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                38 ΝΙΚΑΙΑ 

22 ΚΗΥ 6587 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                72 ΝΙΚΑΙΑ 

23 ΚΗΥ 6588 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                72 ΝΙΚΑΙΑ 

24 ΚΗΥ 6600 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ MERCEDES Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                38 ΝΙΚΑΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ   

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

25 ΚΗΗ 5736 
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
DAF Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                40 ΝΙΚΑΙΑ 

26 ΚΗΗ 5745 
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
DAF Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                40 ΝΙΚΑΙΑ 

27 ΚΗΥ 6068 
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ  

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
IVECO SPA Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                35 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

28 ΚΗΥ 6539 
ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ  

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
RENAULT Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ - ΑΝ/ΣΗΣ                                29 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

 

ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ   

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  

32 ΚΗΟ 4089 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ) 

RENAULT/ 
MIDIINER         

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

37 ΝΙΚΑΙΑ 

33 ΚΗΟ 4090 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΑΝΟΙΚΤΟ  
RENAULT 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

37 ΝΙΚΑΙΑ 

34 ΚΗΟ 4214 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΑΝΟΙΚΤΟ  
NISSAN 

/VEHICLΕ 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

36 ΝΙΚΑΙΑ 

35 ΚΗΟ 4228 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΑΝΟΙΚΤΟ  
FIAT - IVECO 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                        

18 ΝΙΚΑΙΑ 

36 ΚΗΟ 4244 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΑΝΟΙΚΤΟ              
MERCEDES 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ              

34 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

37 ΚΗΟ 4400 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ (ΜΕ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) 

(ΦΕΡΕΙ ΓΕΡΑΝΟ ΜΕΤΑΞΥ 
ΘΑΛΑΜΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗΣ & 

ΚΑΡΟΤΣΑΣ -ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙ)                           

RENAULT 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

37 ΝΙΚΑΙΑ 

38 ΚΗΥ 5992 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΑΝΟΙΚΤΟ  
MERCEDES         

DAIMLERCHRYSLE 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

72 ΝΙΚΑΙΑ 

39 ΚΗΥ 6004 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  
RENAULT 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & 
ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ       

18 ΝΙΚΑΙΑ 

40 ΚΗΥ 6005 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΑΝΟΙΚΤΟ     
SCANIA 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

64 ΝΙΚΑΙΑ 

41 ΚΗΥ 6039 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΑΝΟΙΚΤΟ  
RENAULT 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

59 ΝΙΚΑΙΑ 

42 ΚΗΥ 6051 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
DAIMLER CHRYSL 

(MERCEDES) 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                   

72 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  
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43 ΚΗΥ 6455 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
VOLVO 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                

77 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

44 ΚΗΥ 6466 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΦ/ΜΕΝΟ ΑΠΟΡ. 

ΜΠΑΖ. ΑΝΟΙΚΤΟ 
(ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ)                            

MERCEDES         
DAIMLERCHRYSLE 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

72 ΝΙΚΑΙΑ 

45 ΚΗΥ 6554 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΕΡΕΙ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ  

MERCEDES - ΒΕΝΖ 

ΤΜΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ
ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

38 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

46 ΚΗΥ 6595 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΑΝΟΙΚΤΟ 
MERCEDES - ΒΕΝΖ 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ           

72 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

ΦΟΡΤΗΓΑ XΩΡΙΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  

47 ΚΗΗ 5701 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ  PIAGGIO 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                    

9 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

48 ΚΗΟ 3681 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ   

SUZUKI 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  
ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

7 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

49 ΚΗΟ 3890 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ  ΑΝΟΚΤΟ   
OPEL 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ    

16 ΝΙΚΑΙΑ 

50 ΚΗΟ 4191 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ  ΑΝΟΙΚΤΟ   
MAZDA ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ   17 ΝΙΚΑΙΑ 

51 ΚΗΟ 4213 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ  ΑΝΟΙΚΤΟ  
NISSAN ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  14 ΝΙΚΑΙΑ 

52 ΚΗΟ 4226 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΜΗ 

ΑΝΑΤΡ/ΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ                          
VOLKS WAGEN 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ   

14 ΝΙΚΑΙΑ 

53 ΚΗΟ 4227 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΑΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ   
VOLKS WAGEN 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

14 ΝΙΚΑΙΑ 

54 ΚΗΟ 4382 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ  
MITSUBISHI 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

16 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

55 ΚΗΟ 4399 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ  
MITSUBISHI 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

16 ΝΙΚΑΙΑ 

56 ΚΗΥ 5961 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ   
VOLKS  WAGEN 

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ    

13 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

57 ΚΗΥ 6003 
ΦΟΡΤΗΓΟ  ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ   
FORD WERKE 

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ    

16 ΝΙΚΑΙΑ 

58 ΚΗΥ 6050 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ    
VOLKS  WAGEN 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    

14 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

59 ΚΗΥ 6451 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙKΤΟ  
FIAT AUTO SPA  

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

9 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

60 ΚΗΥ 6452 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙKΤΟ  
(ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ) 

GRECAV SPA                
(FIAT AUTO SPA)  

DUCATO 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

14 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

61 ΚΗΥ 6464 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ   
PIAGGIO 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - 
ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ  

9 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

62 ΚΗΥ 6480 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΟKΤΟ  
GRECAV SPA 
(PIAGGIO) 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  
ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ   

9 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

63 ΚΗΥ 6481 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙKΤΟ  
GRECAV SPA 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                       

9 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  
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64 ΚΗΥ 6542 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙKΤΟ  
PIAGGIO 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ    

9 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

65 ΚΗΥ 6543 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ   
FIAT - DOBLO  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  
ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ   

10 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ 

66 ΚΗΥ 6572 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ    
FIAT 

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ    

10 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ 

67 ΚΗΥ 6574 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ    
FIAT 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

10 
ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ 

68 ΚΗΥ 6575 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙKΤΟ  
VOLKSWAGEN 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  
ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ   

14 

ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ 

69 ΚΗΥ 6579 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟ   
FIAT DOBLO  10 

ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ 

 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

70 ΚΗΟ 4419 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ VOLVO Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ  & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  40 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ 

71 ΚΗΥ 5965 
ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ (15 

ΘΕΣΕΩΝ) ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΑΜΕΑ 

ΜERCEDES 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ, ΦΥΛΑΚΩΝ & ΚΛΗΤΗΡΩΝ                          

11 ΝΙΚΑΙΑ 

72 ΚΗΥ 6062 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΑΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  27 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ 

73 ΚΗΥ 6063 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΑΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 27 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ 

74 ΚΗΥ 6381 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MERCEDES Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 72 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ 

75 ΚΗΥ 6382 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MERCEDES Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 72 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ 

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  

76  ΚΗΟ 4461 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ  -  
(ΜΕ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) 

VOLVO 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       

40 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

 

ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΥΔΑΤΟΣ 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  

77 ΚΗΟ 4202 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ VOLVO 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

33 ΝΙΚΑΙΑ 

78 ΚΗΟ 4231 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ  MERCEDES 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  ΚΟΚΚΙΝΗ 
ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

  ΝΙΚΑΙΑ 

79 ΚΗΥ 5994 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ MERCEDES 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

72 ΝΙΚΑΙΑ 

80 ΚΗΥ 5995 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ MERCEDES 
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       

72 ΝΙΚΑΙΑ 

81 ΚΗΥ 6072 
ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΥΔΑΤΟΣ                         
(ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ) 

PIAGGIO ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  9 ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ  
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ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  

82  ΚΗΟ 4081 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (5ΘΕΣΙΟ) CITROEN 
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ    

10 ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

83  ΚΗΟ 4092 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (4ΘΕΣΙΟ) SUZUKI 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ                    

7 ΝΙΚΑΙΑ 

84  ΚΗΟ 4093 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (5ΘΕΣΙΟ) OPEL ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 10 ΝΙΚΑΙΑ 

85  ΚΗΟ 4094 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (5ΘΕΣΙΟ) OPEL 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, 
ΦΥΛΑΚΩΝ & ΚΛΗΤΗΡΩΝ 

11 ΝΙΚΑΙΑ 

86  ΚΗΟ 4105 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (5ΘΕΣΙΟ) NISSAN EUROPE ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΡΕΝΤΗ 7 ΝΙΚΑΙΑ 

87  ΚΗΟ 4132 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (5ΘΕΣΙΟ) OPEL 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, 
ΦΥΛΑΚΩΝ & ΚΛΗΤΗΡΩΝ   

11 ΝΙΚΑΙΑ 

88  ΚΗΟ 4134 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ(5ΘΕΣΙΟ) OPEL ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ  8 ΝΙΚΑΙΑ 

89  ΚΗΟ 4137 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (5ΘΕΣΙΟ)   
(ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ VAN)  

FONTANA 
ROMANA 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΠΗ 
(ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ)    

9 ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

90 
ΚΗΥ 
6303 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (5ΘΕΣΙΟ) HYUNDAI 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, 
ΦΥΛΑΚΩΝ & ΚΛΗΤΗΡΩΝ                                      

11 ΝΙΚΑΙΑ 

91 
ΚΗΥ 
6312 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (5ΘΕΣΙΟ) VOLKS  WAGEN 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, 
ΦΥΛΑΚΩΝ & ΚΛΗΤΗΡΩΝ                                      

10 ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

92 
ΚΗΥ 
6321 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (5ΘΕΣΙΟ) NISSAN EUROPE ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 10 ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

93 
ΚΗΥ 
6322 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (5ΘΕΣΙΟ) NISSAN EUROPE 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

7 ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

94 
ΚΗΥ 
6325 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  (9ΘΕΣΙΟ) HUNDAI MOTOR C 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ   

16 ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

95 
ΚΗΥ 
6336 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (9ΘΕΣΙΟ) HYUNDAI 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                            

16 ΝΙΚΑΙΑ 

96 
ΚΗΥ 
6338 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (4ΘΕΣΙΟ) FIAT AUTO SPA 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                              
(ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ)  

9 ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

97 
ΚΗΥ 
6352 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (5ΘΕΣΙΟ) FIAT PANDA 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ                                                      
8 ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

98 
ΚΗΥ 
6355 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (5ΘΕΣΙΟ) FIAT  
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                             

10 ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

99 
ΚΗΥ 
6357 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (9ΘΕΣΙΟ) CITROEN 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

14 ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗΣ  
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ΔΙΚΥΚΛΑ 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  

100 ΖΝΕ 668 ΔΙΚΥΚΛΟ HONDA 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

1 ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

101 ΖΡΚ 708 ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ    

1 ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

102 ΖΡΚ 709 ΔΙΚΥΚΛΟ YAMAHA 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ   

1 ΝΙΚΑΙΑ 

103 ΒΗΒ 896 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 2 ΝΙΚΑΙΑ 

104 ΒΗΜ 676 ΔΙΚΥΚΛΟ GILERA ΚΕΠ ΡΕΝΤΗ 3 ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

105 ΒΧΒ 656 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ   

2 ΝΙΚΑΙΑ 

106 ΥΝΜ 372 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

3 ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

107 ΥΝΜ 373 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, 
ΦΥΛΑΚΩΝ & ΚΛΗΤΗΡΩΝ  

3 ΝΙΚΑΙΑ 

108 ΥΝΜ 374 ΔΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ   

3 ΝΙΚΑΙΑ 

109 ΒΕΟ 648 ΔΙΚΥΚΛΟ JIALING 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

2 ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 
 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚ/ΣΤΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΦΟΡ. 
ΙΣΧΥΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  

54 ΜΕ 56558 
 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

CASE Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΑΝ/ΣΗΣ  79 ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

55 ΜΕ 43154 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 JCB Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΑΝ/ΣΗΣ  89 ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

56 ΜΕ 56563 
 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

CASE Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΑΝ/ΣΗΣ  99 ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

57 ΜΕ 104257 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 

 RAM Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΑΝ/ΣΗΣ  101 ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

58 ΜΕ 43167 ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΑΝ/ΣΗΣ  52 ΝΙΚΑΙΑ 

59 ΜΕ 107828 ΦΟΡΤΩΤΗΣ  CATERPILLAR 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ   

58 ΝΙΚΑΙΑ 

60 ΜΕ 120442 ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΑΝ/ΣΗΣ  101 ΝΙΚΑΙΑ 
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61 ΜΕ 114309 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ DAIMLER Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΑΝ/ΣΗΣ  320 ΝΙΚΑΙΑ 

62 ΜΕ 80590 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ NISSAN Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΑΝ/ΣΗΣ  205 ΝΙΚΑΙΑ 

63 ΜΕ 85852 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ NISSAN Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΑΝ/ΣΗΣ  205 ΝΙΚΑΙΑ 

64 ΜΕ 80613 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ                       
 NISSAN-

BIZZOCCHI 
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ    

125 ΝΙΚΑΙΑ 

65 ΜΕ 107851 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ  MERCEDES FOC 
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ    80 ΝΙΚΑΙΑ 

66 ΜΕ 56564 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN 
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ    89 ΝΙΚΑΙΑ 

67 ΜΕ 56610 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MITSUBISHI 
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ    

136 ΝΙΚΑΙΑ 

68 ΜΕ 75756 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ IVECO 
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ    239 ΝΙΚΑΙΑ 

69 ΜΕ 42964 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ  
ΙVECO  FORD 

JONSTON 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΑΝ/ΣΗΣ  70 ΝΙΚΑΙΑ 

70 ΜΕ 80568 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ  
ΙVECO  FORD 

JONSTON 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΑΝ/ΣΗΣ  78 ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

71 ΜΕ 100220 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ  
ΙVECO  FORD 

JONSTON 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΑΝ/ΣΗΣ  218 ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗΣ  

 

 

1.6.9. Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
 

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 Μονάδες 
Η/Υ 

Εκτυπωτές Τηλέφωνα Scanner Φωτοτυπικά Fax Plotter 

Αυτοτελή 
τμήματα 

20 10 18 1 1 3 0 

Δ/νση 
Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης 

20 6 7 0 1 2 0 

Δ/νση Πρασίνου 6 4 6 0 0 2 0 

Δ/νση 
Περιβάλλοντος & 
Ποιότητας Ζωής 

11 6 10 0 0 4 0 

Δ/νση Υπηρεσίας 
Δόμησης 

11 2 10 0 1 2 1 

Δ/νση 
Πολιτισμού 

9 5 14 1 2 3 0 

Δ/νση 
Αθλητισμού 

8 6 8 0 0 8 0 

Δ/νση Παιδείας, 
Βιβλιοθηκών & 
Κοινωνικών 
Υπηρεσιών 

33 12 24 4 5 4 0 

Δ/νση 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

40 12 9 0 4 7 0 
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Δ/νση 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

55 12 34 1 5 7 0 

Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

15 11 17 1 1 5 1 

Δ/νση ΚΕΠ 15 5 21 2 3 5 0 

ΝΠΔΔ-ΚΠΑ 18 8 21 2 10 24 0 

 
 
1.6.10.  Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης Εσωτερικής Οργάνωσης 
Δήμου  
Η Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου αποτελεί το σύνολο όσων περιγράφονται 

στα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Υπηρεσιών του Δήμου 

και αφορούν τη λειτουργία των υπηρεσιών τους. 

Τα προβλήματα, οι δυνατότητες και οι περιορισμοί οδηγούν και στις προϋποθέσεις εσωτερικής 

ανάπτυξης του Δήμου.  

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται για τους εξής τομείς: 

 Οργανωτική δομή και συστήματα λειτουργίας 

 Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοτεχνική Υποδομή 

 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

 Οικονομικά και Περιουσία 

 

SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ,  ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 
ΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

 

 Έλλειψη δράσεων εσωτερικού ελέγχου. 
 Δυσλειτουργίες στη συνεργασία με 

συναρμόδιες υπηρεσίες και άλλους φορείς. 
 Έλλειμμα στην οργάνωση ανταλλαγής 

πληροφοριών. 
 Έλλειψη μόνιμου μηχανισμού κατάρτισης - 

εκπαίδευσης του προσωπικού. 
 Έλλειψη συστηματικής συνεργασίας με 

όμορους Δήμους για τη διάχυση της γνώσης. 
 Η συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα 

συνεργασιών δεν έχει επιφέρει την 
αναμενόμενη τεχνογνωσία και εμπειρία στις 
υπηρεσίες. 

 Ελλείψεις στην ποσοτική στελέχωση σε 
συγκεκριμένες οργανικές μονάδες που 
δημιουργούν διαρθρωτικά προβλήματα στην 
εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού. 

 Περιπτώσεις αναντιστοιχίας της υφιστάμενης 
οργανωτικής δομής με τις προβλέψεις του 
ΟΕΥ. 

 Γενικότερο πρόβλημα ενσωμάτωσης στην 

 Η διαδικασία σύνταξης του Ε.Π. και των 
ετησίων Προγραμμάτων Δράσης μπορεί να 
αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για σωστή 
οργανωτική δομή. 

 Ο διαρκής εκσυγχρονισμός ως μόνιμο 
στοιχείο της πολιτικής της διοίκησης του 
Δήμου με χαρακτηριστικό παράδειγμα την  
αναθεώρησης ΟΕΥ μέσα από την αξιολόγηση 
των δομών. 

 Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης έργων. 
 Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά δίκτυα 

συνεργασιών με συγκεκριμένο στόχο, π.χ. 
περιβάλλον. 

 Η ετοιμότητα του Δήμου να αξιοποιήσει τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης που 
παρουσιάζονται μέσω εθνικών και 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων λόγω της 
ύπαρξης στελεχωμένης οργανικής μονάδας 
σχετικής με τον Προγραμματισμό και την 
Ανάπτυξη. 

 Η πιστοποίηση του Δήμου ως τελικός 



 
ΔΗΜΟΣ  ΝΙΚΑΙΑΣ –  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   2015-2019 

Ενότητα 1 : Στρατηγικός σχεδιασμός 

 
- 219 - 

κουλτούρα του οργανισμού αναφορικά με τις 
διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης. 

 Περιορισμός πόρων της κεντρικής κυβέρνησης 
προς τους ΟΤΑ, για την τέλεση του έργου 
τους. 

 

δικαιούχος του ΕΣΠΑ τύπου Α που επιτρέπει 
να διεκδικεί κάθε τύπου έργο. 

 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: 
 Εφαρμογή συστημάτων προγραμματισμού, ποιότητας & διαχείρισης έργων. 
 Εκπόνηση σχεδίων δράσης ανά Διεύθυνση. 
 Βελτίωση οργάνωσης των υπηρεσιών με ανακατανομή του υπάρχοντος προσωπικού όπου 

χρειάζεται. 
 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ & 
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΔΟΜΗ 
 

 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ,  ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

 Το ανθρώπινο δυναμικό δεν επαρκεί σε όλα τα 
τμήματα του Δήμου και μάλιστα το 
εξειδικευμένο. 

 
 Προβλήματα στην πρόσληψη μόνιμου και 

εποχικού προσωπικού λόγω των περιορισμών 
του νομοθετικού πλαισίου. 

 Ο πάσης φύσεως εξοπλισμός των υπηρεσιών 
χρειάζεται συντήρηση ή αντικατάσταση. 

 Ελλιπής συντήρηση κτιριακών 
εγκαταστάσεων. 

 Ο δήμος διαθέτει μεγάλο αριθμό ακινήτων, 
μέρος των οποίων σήμερα δεν αξιοποιείται 
αποτελεσματικά (π.χ. κελύφη Ελαιώνα). 

 Με την σύγχρονη πολιτική λιτότητας δεν 
μπορούν να γίνουν νέες προσλήψεις.  

 Άνοδος των τιμών συντήρησης μηχανημάτων 
και κριτιακών εγκαταστάσεων. 

 Μετακινήσεις εξειδικευμένων υπαλλήλων από 
άλλες Δημόσιες υπηρεσίες. 

 
 Αξιοποίηση της εμπειρίας του Προσωπικού. 
 
 Οι περισσότερες υπηρεσίες στεγάζονται σε 

ιδιόκτητα κτίρια. 
 
 Αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων για την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού. 

 
 Συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού, μέσω 

του ΕΚΔΔΑ. 
 
 Προγράμματα αξιοποίησης ΑΠΕ και 

εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια. 
 
 Αξιοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την 

αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού του 
δήμου. 

 
 Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων (π.χ. 

ΣΔΙΤ, JESSICA) για τη βέλτιστη αξιοποίηση 
της ακίνητης περιουσίας. 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: 
 Ανάγκη  στελέχωσης  των υπηρεσιών με εξειδικευμένο  προσωπικό. 
 Εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος εξοπλισμού. 
 Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων. 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ,  ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 Περιορισμένη αξιοποίηση της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του 
πολίτη. 

 Έλλειψη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος και σύνδεσή του με το σύνολο 
των υπηρεσιών. 

 Ανάγκη αγοράς επιπλέον προγραμμάτων και 
αδειών χρήσης λογισμικού. 

 Ανάγκη ανβάθμισης του ηλεκτρονικού portal 
και αξιοποίηση του GIS. 

 Εξασφάλιση εξειδικευμένου προσωπικού για 
την εφαρμογή των ΤΠΕ. 

 Η προσαρμογή της λειτουργίας του δήμου 
στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση απαιτεί 

 Η υπάρχουσα υποδομή portal και GIS μπορεί 
να αποτελέσει τη βάση για την αναβάθμιση 
των υπηρεσιών. 

 Ελέυθερο ασύρματο δίκτυο πρόσβασης στο 
διαδίκτυο στο σύνολο του δήμου. 

 Αξιοποίηση του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση για 
χρηματοδότηση δράσεων ηλεκτρονικλης 
διακυβέρνησης.  

 Δυνατότητες ανάπτυξης ηλεκτρονικών 
διαδικασιών διαχείρισης αιτημάτων,  
παραπόνων, αξιολόγησης των υπηρεσιών 
από τους δημότες κ.λ.π.   
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συστηματική δέσμευση και αναδιοργάνωση 
της λειτουργίας των υπηρεσιών. 

 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ:  
 Ενσωμάτωση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε όλα τα επίπεδα  
λειτουργίας του δήμου με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότητα και την παροχή ποιοτικότερων 
υπηρεσιών προς τους δημότες.  

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
 

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ,  ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 Σημαντικές περικοπές στις επιχορηγήσεις από 
την κεντρική διοίκηση. 

 Ο υπερβολικός δανεισμός των προηγούμενων 
δημοτικών περιόδων και η ανάγκη 
εξυπηρέτησης του χρέους περιορίζει τις 
οικονομικές δυνατότητες του δήμου να 
χρηματοδοτήσει έργα από ιδίους πόρους προς 
όφελος του πολίτη. 

 Η εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης 
περιορίζει τις κοινωνικές και αναπτυξιακές 
δράσεις του δήμου. 

 Αυξάνεται ο αριθμός των δημοτών που 
χρήζουν κοινωνικής ενίσχυσης λόγω της 
οικονομικής κρίσης. 

 Μειώνεται η φοροδοτική ικανότητα δημοτών 
και επιχειρήσεων. 

 Προσαρμογή της επιχειρησιακής λειτουργίας 
του δήμου στην τρέχουσα δημοσιονομική 
συγκυρία. 

 Αναλυτική κοστολόγηση λειτουργιών δήμου  
 Μηχανισμός είσπραξης παρελθόντων χρεών. 
 
 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ:  
 Ορθολογικοποίηση της διαχείρησης στην κατανομή των διαθέσιμων πόρων του δήμου. 
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1.7.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 

Α/Α Οδός Περιοχή Επιφάνεια  Κατάσταση 

Κτίσματα 
Ιστορικής / 

Αρχιτεκτονικής 
αξίας 

Περιγραφή 

1 
Αγ.Ι.Χρυσοστόμου 3 

& Κινικίου 
Νίκαια 339,20 τ.μ. ΙΕΚ   

Ανέγερση 
επιπλέον ορόφων 

προς 
εκμετάλλευση 

2 
Σμύρνης 47 & 

Τιανών 
Νίκαια 

1.128,75 
τ.μ. 

Βρεφονηπιακός 
σταθμός 

  

Ανέγερση 
επιπλέον ορόφων 

προς 
εκμετάλλευση 

3 
Καμπερίδη 26 & 

Καζακίδη 6 
Νίκαια 50,58 οικόπεδο   

η πώληση αυτού 
αφού ο Δήμος 

είναι κύριος κατά 
ποσοστό 55% 

4 
Μετσόλη Γεωργίου 

35 
Νίκαια 161 τ.μ. οικόπεδο   

η ανέγερση 
κτιρίου ή άλλη 

εκμετάλλευση πχ. 
ανταλλαγή για 
αποζημίωση  

5 
Μαινεμένης 57 Ο.Τ. 

175 
Νίκαια   

Καταστήματα - 
Διαμερίσματα 

  

Γενικότερη 
εκμετάλλευση 
π.χ. μίσθωση 
εκποίηση κλπ. 

6 Κεραμεικού 80 Νίκαια 279 τ.μ. οικόπεδο   Εκποίηση 

7 Πάροδος Λέσβου  Νίκαια 179,5 τ.μ. οικόπεδο   Εκμετάλλευση 

8 Πάροδος Λέσβου  Νίκαια 186,1 τ.μ. οικόπεδο   Εκμετάλλευση 

9 Καζαντζάκη  
Αγ. Ι. 
Ρέντης 

  

Πνευματικό 
Κέντρο 

οικισμού 
"ΣΧΟΛΕΙΟΥ" 

Διατηρητέο Αποκατάσταση 

10 
Ανισόπεδος κόμβος 

επί της οδού 
Μακρυγιάννη 

Αγ. Ι. 
Ρέντης 

    Διατηρητέο Αποκατάσταση 

11 
Κουντουριώτου και 

Ολυμπίας  
Αγ. Ι. 
Ρέντης 

  

Τρεις 
πολυκατοικίες, 
συνολικά είκοσι 
διαμερίσματα  

  
Εκμετάλλευση 
π.χ. μίσθωση 
εκποίηση κλπ. 

12 

Οκτωβρίου και 
Μακρυγιάννη 
(πρώην " ΕΤ 

ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε." 

Αγ. Ι. 
Ρέντης 

9,5 στρ. Πάρκο    Εκμετάλλευση 
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13 Μακρυγιάννη 
Αγ. Ι. 
Ρέντης 

40 στρ. 

Χώρος 
αθλητικών 

εγκαταστάσεων 
και πρασίνου  

  

Δυνατότητα 
δημιουργίας 

χώρου άθλησης 
με το 

αναψυκτήριό του 

14 
Θηβών-Επιδαύρου- 

Μπότσαρη-
Σαρανταπόρου 

Αγ. Ι. 
Ρέντης 

18 στρ. 
χώρος 

πρασίνου 
  

Εκμετάλλευση 
π.χ. μίσθωση 
εκποίηση κλπ. 

15 
περιοχή ΜΑΚΡΟ 
πάρκο ΕΙΡΗΝΗ 

Αγ. Ι. 
Ρέντης 

26 στρ. Πάρκο    Εκμετάλλευση 

16 κτίριο Μελιδώνη 
Αγ. Ι. 
Ρέντης 

  
παλιό 

βιομηχανικό 
κτίριο 

  Εκμετάλλευση 

17 κτίριο Σταματάκη 
Αγ. Ι. 
Ρέντης 

  
παλιό 

βιομηχανικό 
κτίριο 

  Εκμετάλλευση 

18 Κεραμεικού 100 Νίκαια 145 οικόπεδο   Εκποίηση 
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 1.8. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ  
                   ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΣΟΔΑ € 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2013 2012 2011 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 340.857,97 282.702,86 318.364,91 

02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 22.258,37 11.134,94 80.224,42 

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 14.356.926,23 14.477.582,89 15.590.675,92 

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.133.583,89 1.760.744,05 1.917.110,29 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 265.156,08 122.194,06 448.172,33 

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 16.699.634,78 15.508.099,04 19.778.105,29 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 431.557,32 666.577,45 713.750,07 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 34.249.974,64 32.829.035,29 38.846.403,23 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2013 2012 2011 

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 20.784,00 8.504,00 43.871,34 

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 25.530.663,70 36.502,00 799.376,77 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 5.286.581,97 5.521.791,33 4.318.107,31 

14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1.610,22 5.000,00 0,00 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 687.059,57 384.546,83 266.829,46 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 1.517.261,57 105.451,33 163.011,10 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 33.043.961,03 6.061.795,49 5.591.195,98 

2 
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ 
ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ  2013 2012 2011 

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ  204.724,35 553.329,58 255.209,00 

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 35.978,95 51.934,31 42.496,04 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 
(ΠΟΕ) 240.703,30 605.263,89 297.705,04 

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 2013 2012 2011 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 4.735.005,70 0,00 0,00 

32 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 4.824.111,39 3.133.194,18 2.049.171,16 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΠΟΕ 9.559.117,09 3.133.194,18 2.049.171,16 

4 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2013 2012 2011 

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 10.530.176,12 9.860.022,01 9.570.716,75 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 162.625,69 357.812,20 207.172,47 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 10.692.801,81 10.217.834,21 9.777.889,22 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2013 2012 2011 

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.831.500,70 
-

49.386.593,85 7.343.901,24 

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  0,00 50.048.083,07 0,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 3.831.500,70 661.489,22 7.343.901,24 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 91.618.058,57 53.508.612,28 63.906.265,87 
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ΔΑΠΑΝΕΣ € 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 2012 2011 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 21.585.241,48 22.817.847,12 26.046.212,01 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.694.000,01 1.236.036,91 2.053.986,88 

62 Παροχές τρίτων 3.162.873,71 2.660.096,39 1.949.360,95 

63 Φόροι και τέλη 64.350,59 68.788,56 78.922,71 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 422.243,10 595.300,51 1.841.827,09 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια πίστης 5.647.401,46 3.415.122,10 8.339.648,92 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 898.932,57 932.512,67 620.878,38 

67 

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 
παραχωρήσεις- παροχές - επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - 
δωρεές 9.776.555,65 6.450.308,51 7.109.454,43 

68 Λοιπά έξοδα 20.341,00 50.753,35 25.082,72 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6  ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 43.271.939,57 38.226.766,12 48.065.374,09 
 

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2013 2012 2011 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2.070.013,87 53.074,97 1.951.810,41 

73 Έργα 1.385.786,28 1.980.291,48 2.228.263,98 

74 
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 
δαπάνες 8.917,40 1.476,00 0,00 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 340.570,67 238.870,08 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3.464.717,55 2.375.413,12 4.418.944,47 
 

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2013 2012 2011 

81 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) 3.764.092,23 3.440.327,51 2.825.369,50 

82 Λοιπές Αποδόσεις 10.132.013,03 5.634.604,83 7.935.088,59 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 22.484.501,21 0,00 0,00 

85 
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 
βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη 0,00 0,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 36.380.606,47 9.074.932,34 10.760.458,09 
 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2013 2012 2011 

91 Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 0,00 0,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 83.117.263,59 49.677.111,58 63.244.776,65 
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1.8.1 Συγκριτική Έκθεση Ισολογισμού 2012 και 2013 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2013, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης 
χρήσεως  έχει ως εξής: 
 
 

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ  2013 2012 

70 
Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων 
(έσοδα από αναγκαστική προσκύρωση 
λόγω ρυμοτομίας) 

€ 

    

20.784,00 8.504,00 

72 
Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-
προσαυξήσεις 

€ 1.381.915,69 1.080.419,28 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα € 16.113.772,21 17.070.201,04 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις € 42.835.050,06 17.984.722,59 

75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών € 351.538,42 342.941,84 

76 Έσοδα κεφαλαίων € 22.258,37 11.134,94 

 Σύνολο Οργανικών εσόδων € 60.725.318,75 36.497.923,69 

        

81.01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα € 7.392.860,71 5.577.367,19 

82.01 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων € 344.502,81 1.196.252,37 

82.07 
Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως) 
καταβληθέντων 

€ 0,00 273.043,19 

 Σύνολο ανόργανων εσόδων € 7.737.363,52 7.046.662,75 

  Γενικό Σύνολο εσόδων € 68.462.682,27 43.544.586,44 
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 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
 

 Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2013, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της 
προηγούμενης χρήσεως έχει ως εξής:  
 

 

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ    2013 2012 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού € 21.250.882,96 22.970.197,31 

61 
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και 
τρίτων 

€ 912.402,64 943.225,99 

62 Παροχές τρίτων € 3.035.619,95 3.359.039,72 

63 Φόροι-τέλη € 59.813,99 61.395,66 

64 Διάφορα έξοδα € 6.333.233,84 3.553.403,49 

65 Τόκοι και συναφή έξοδα € 2.717.592,35 3.396.552.12 

66 
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο 
λειτ.κόστος 

€ 6.635.086,43 7.338.415,78 

67 
Παροχές-χορηγίες-Επιχ/σεις-Επιδοτήσεις-
Δωρεές 

€ 3.614.596,74 4.611.200,86 

  Σύνολο Οργανικών εξόδων € 44.559.228,90 46.233.442,81 

25 Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών € 1.030.232,28 192.133,14 

26 Αναλώσεις ανταλλακτικών παγίων € 45.381,84 0 

  Σύνολο αναλώσεων € 1.075.614,12 192.133,14 

  
Σύνολο Οργανικών εξόδων και 
αναλώσεων 

€ 45.634.843,02 46.425.575,95 

          

      2013 2012 

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 51.045,05 126.926,36 

82.00 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων € 0 830.929,86 

  Σύνολο Εκτάκτων εξόδων € 51.045,05 957.856,22 

  Γενικό Σύνολο εξόδων  € 45.685.888,07 47.383.432,17 
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 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 
 Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των € 39.235.534,32 έναντι 

ποσού  €42.044.542,24 της προηγούμενης χρήσης, ήτοι διαφορά € 3.091.940,46.   

 Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των € 1.266.346,10 τα 

έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων στο ποσό των € 2.947,69 ενώ  τα χρηματοοικονομικά έξοδα 

στο ποσό των  € 2.717.592,35. 

 Το έξοδα της χρήσεως 2013 ήτοι κόστος παροχής υπηρεσιών, έξοδα διοίκησης, δημοσίων 

σχέσεων και χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των € 45.634.843,02, και αν 

προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα ποσού € 51.045,05,  θα ανέλθουν τελικά στο σύνολο 

του ποσού € 45.685.888,07. 

 Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2013 ποσού € 68.462.682,27 

αφαιρουμένων των συνολικών εξόδων της χρήσεως 2013 ποσού € 45.685.888,07 αποτελεί το 

πλεόνασμα της οικονομικής χρήσεως 2013 που ανέρχεται στο ποσό των € 22.776.794,20.  

 
 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 
  Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου στη χρήση 2013 ανήλθαν στο ποσό των  

€ 91.618.058,57. Οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 2012 ανήλθαν στο ποσού των  

€ 83.117.263,59. Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 2013 ποσού € 91.618.058,57 

αφαιρουμένων των πληρωμών του Δήμου του έτους 2013,  ποσού € 83.117.263,59 μας δίδει τα 

διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2013 που ανέρχονται στο ποσό των € 8.500.794,98.  

 
 ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 
  Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2013 τα πάγια στοιχεία 

ανέρχονται στο ποσό των € 204.656.980,14  και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού  

€ 73.269.365,91, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των  € 131.387.614,23. 

 

 ΔΑΝΕΙΑ 
 

       Τα δάνεια του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανέρχονται στο ποσό των  

€ 38.779.020,83 από τα οποία αφορούν στο μακροπρόθεσμο τμήμα προς το Τ.Π.&Δ. δηλαδή 

αφορά στις δόσεις κεφαλαίου που θα καταβληθούν μετά τη χρήση 2014. 
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Παρατίθεται παρακάτω πίνακας παρουσίασης των άληκτων κεφαλαίων των δανείων προς το ΤΠ&Δ  
 

ΕΤΟΣ 
ΛΗΨΗΣ 

 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ 

 
Νο Δανείου 

Υπόλοιπο 
δανείων 

31.12.2013 

Μακροπρόθεσμες 
Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 

Υποχρεώσεις 
Πληρωτέες την 
επόμενη χρήση 

        Δόσεις κεφαλαίου 
που λήγουν μετά 
τη χρήση 2013 

Δόσεις κεφαλαίου 
που λήγουν στην 
επόμενη χρήση 

2013 

2005 Τ.Π. & Δ. 01/004702/00/06 6.750.767,79 6.750.767,79 0,00 

2006 Τ.Π. & Δ. 01/004702/00/05 1.857.256,66 1.857.256,66 0,00 

2006 Τ.Π. & Δ. 01/002927/00/08 18.540.122,50 18.540.122,50 0,00 

2007 Τ.Π. & Δ. 01/002927/00/03 667.346,90 667.346,90 0,00 

2009 Τ.Π. & Δ. 01/002927/00/07 2.270.504,66 2.270.504,66 0,00 

2009 Τ.Π. & Δ. 01/002927/00/04 1.268.021,59 1.268.021,59 0,00 

2009 Τ.Π. & Δ. 01/002927/00/09 5.639.799,68 5.639.799,68 0,00 

2013 Τ.Π. & Δ. 01/002927/00/10 1.785.201,05 1.785.201,05   

 ΣΥΝΟΛΟ (Α)  38.779.020,83 38.779.020,83 0,00 

 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
 Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των  

€ 5.126.708,07 ενώ οι αντίστοιχες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των  € 

9.770.269,07.  
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 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2013 31.12.2012 
Μεταβολή 

% Μεταβολή  € 

Ασώματες Ακινητοποιήσεις  170.884,98 182.447,20 6,34% 11.562,22 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 131.387.614,23 138.169.483,09 4,91% 6.781.868,86 

Τίτλοι πάγιας επένδυσης  και άλλες μακρ. 
Απαιτήσεις 5.250.394,61 7.095.936,08 26,01% 1.845.541,47 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 136.638.008,84 145.265.419,17 5,94% 8.627.410,33 

Αποθέματα 756.441,18 554.062,84 -36,53% -202.378,34 

Απαιτήσεις από πελάτες 9.770.269,07 11.964.179,59 18,34% 2.193.910,52 

Χρηματικά Διαθέσιμα 8.835.512,25 3.819.984,37 -131,30% -5.015.527,88 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 19.362.222,50 16.338.226,80 -18,51% -3.023.995,70 

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 1.310.948,90 2.658.226,40 50,68% 1.347.277,50 

Σύνολο ενεργητικού 157.482.065,22 164.444.319,57 4,23% 6.962.254,35 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31.12.2013 31.12.2012 
Μεταβολή 

% Μεταβολή  € 

Κεφάλαιο 48.653.374,00 48.644.126,46 -0,02% -9.247,54 

Διαφορές αναπ/γής –επιχ/σεις- δωρεές 
παγίων 30.943.556,47 32.568.605,33 4,99% 1.625.048,86 

Αποτελέσματα χρήσεως (ζημίες) εις νέο. 14.111.105,16 -8.665.689,04 262,84% 
-

22.776.794,20 

Καθαρή θέση 93.708.035,63 72.547.042,75 -29,17% 
-

21.160.992,88 

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 13.307.644,89 16.437.200,10 19,04% 3.129.555,21 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 45.128.823,74 44.575.955,10 -1,24% -552.868,64 

Δάνεια βραχυπρόθεσμα 0,00 726.052,62 100,00% 726.052,62 

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 2.763.813,99 13.668.104,19 79,78% 10.904.290,20 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.362.894,08 13.728.357,78 82,79% 11.365.463,70 

Σύνολο υποχρεώσεων 50.255.531,81 72.698.469,69 30,87% 22.442.937,88 

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 210.852,89 2.761.607,03 92,36% 2.550.754,14 

Σύνολο παθητικού 157.482.065,22 164.444.319,57 4,23% 6.962.254,35 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 

 

  

χρήση 
2013 

χρήση 
2012 

Μεταβολή 

 % € 

 Κύκλος εργασιών 28.929.557,84 31.280.800,47 -22,41% -9.035.370,09 

Μείον: Κόστος πωληθέντων 39.235.534,32 42.044.542,24 7,94% 3.091.940,46 

 
Μικτά 

αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης 

-
10.305.976,48 

-
10.763.741,77 

-889,38% 
-

12.127.310,55 

Πλέον: 
Άλλα έσοδα 

εκμετάλλευσης 
29.361.079,98 5.205.988,28 316,62% 3.956.424,61 

 Σύνολο 19.055.103,50 -5.557.753,49 -312,69% -8.170.885,94 

Μείον: Έξοδα διοίκησης 1.266.346,10 979.849,27 -90,02% -8.834.884,77 

Μείον: 
Έξοδα δημοσίων 

σχέσεων 
2.947,69 4.620,44 -81,05% -19.763,91 

 
Μερικά 

αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης 

17.785.809,71 -6.542.223,20 -9,46% 683.762,74 

Πλέον: 
Χρηματοοικονομικά 

έσοδα 
22.258,37 11.134,94 -79,90% -44.257,54 

Μείον: 
Χρηματοοικονομικά 

έξοδα 
2.717.592,35 3.396.552,12 4,51% 146.557,47 

 
Ολικά 

αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης 

15.090.475,73 -9.927.640,38 -4,73% 492.947,73 

Πλέον: 
Έκτακτα και ανόργανα 

έσοδα 
7.392.860,71 5.577.367,19 74,07% 2.373.338,70 

Πλέον: 
Έσοδα προηγούμενων 

χρήσεων 
344.502,81 1.469.295,56 -39,60% -963.219,26 

Μείον: 
Έκτακτα και ανόργανα 

έξοδα 
51.045,05 126.926,36 4384,41% 124.095,97 

Μείον: 
Έξοδα προηγούμενων 

χρήσεων 
0,00 830.929,86 1978,36% 790.949,86 

 
Οργανικά και 

έκτακτα 
αποτελέσματα 

22.776.794,20 -3.838.833,85 -20,47% 988.021,34 

 
Σύνολο αποσβέσεων 

παγίων 
6.635.086,43 7.338.415,78 -1,15% -85.668,07 

Μείον: 
Μη ενσωματωμένες στο 

λειτ/κό κόστος 
αποσβέσεις 

6.635.086,43 7.338.415,78 -1,15% -85.668,07 

 
Αποτελέσματα 

χρήσεως 
22.776.794,20 -3.838.833,85 -20,47% 988.021,34 
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 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την έναρξη του ενιαίου Δήμου έγιναν συγκεκριμένα βήματα, ώστε να καταστεί το υφιστάμενο 

χρέος βιώσιμο και να εξασφαλιστεί η αποπληρωμή του. Συνοπτικά αυτά τα βήματα ήταν τα εξής: 

 Σύνταξη προγράμματος οικονομικής αποκατάστασης του Δήμου με κύριους άξονες, την 

μακροπροθεσμοποίηση των δανειακών υποχρεώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, μείωση του κόστους λειτουργίας του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων με 

ταυτόχρονη αύξηση  των εσόδων που σχετίζονται με την οικονομική αυτοτέλεια του Δήμου, 

με δεδομένη την συνεχόμενη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης.  

Τα τρία έτη που ακολούθησαν τηρήθηκε πιστά το πρόγραμμα οικονομικής αποκατάστασης, ώστε 

να παρουσιάζεται στο τέλος του οικονομικού έτους 2013, η σημαντικότατη μείωση του αρχικού 

χρέους καθώς επίσης και η μη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. 
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      1.8.2.  Απολογιστικοί πίνακες των Νομικών Προσώπων και Δημοτικής   
                 Επιχείρησης για το έτος 2013 

 
             α) Απολογιστικός Πίνακας Νομικού Προσώπου : 
                   “Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» έτους  2013  
 
             β) Ισολογισμός  Νομικού Προσώπου : “Κοινωνική Προστασία και  
                   Αλληλεγγύη» έτους  2013  

 
          γ) Ισολογισμός Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης:  
                        ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.  έτους  2013 
 

             δ) Απολογιστικός Πίνακας Νομικού Προσώπου: «Σχολική  
                   Επιτροπή  Β’ βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη»  
                   έτους  2013 
  
          ε) Απολογιστικός Πίνακας Νομικού Προσώπου: 
                  «Σχολική Επιτροπή  Α’ βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Νίκαιας- 
                  Αγ.Ι.Ρέντη» έτους  2013 

 
     Παρατηρώντας τους παρακάτω πίνακες θα διαπιστώσουμε πως το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου 

παρουσιάζει ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ την 31.12.2013  ίσο με 506.156,41€ και  η Δημοτική 

Επιχείρηση του Δήμου  παρουσιάζει ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ   την 31.12.2013  ίσο 

348.627,49.  €  
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α) Απολογιστικός Πίνακας Νομικού Προσώπου: «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» έτους 2013  
 
 

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 

Περίοδος Από 1 Εως 12  
Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις Προϋπολογισθέντα 

όπως Διαμορφώθηκαν 
Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα 

Υπόλοιπα 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.454.400,00 0 3.454.400,00 2.758.055,11 0 2.758.055,11 0,00 

2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 4.400,00 0 4.400,00 82,32 0 82,32 0,00 

21 Τόκοι κεφαλαίων 4.400,00 0 4.400,00 82,32 0 82,32 0,00 

211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 4.400,00 0 4.400,00 82,32 0 82,32 0,00 

5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 250.000,00 0 250.000,00 222.567,25 0 222.567,25 0,00 

52 Εισφορές 250.000,00 0 250.000,00 222.567,25 0 222.567,25 0,00 

527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών 
(άρθρο 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β') 

250.000,00 0 250.000,00 222.567,25 0 222.567,25 0,00 

6 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3.200.000,00 0 3.200.000,00 2.535.405,54 0 2.535.405,54 0,00 

61 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών 

3.200.000,00 0 3.200.000,00 2.535.405,54 0 2.535.405,54 0,00 

619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται 
πιστώσεις του ΠΔΕ) 

3.200.000,00 0 3.200.000,00 2.535.405,54 0 2.535.405,54 0,00 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 725.862,50 906.991,86 1.632.854,36 1.083.285,57 0 1.083.285,57 0,00 

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

559.362,50 906.361,86 1.465.724,36 1.065.034,32 0 1.065.034,32 0,00 

121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 559.362,50 906.361,86 1.465.724,36 1.065.034,32 0 1.065.034,32 0,00 

1211 Από εθνικούς πόρους 125.000,00 -125.000,00 0 0 0 0 0,00 

1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 33.000,00 0 33.000,00 6.597,00 0 6.597,00 0,00 

1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 401.362,50 0 401.362,50 357.153,53 0 357.153,53 0,00 

1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 

0 1.031.361,86 1.031.361,86 701.283,79 0 701.283,79 0,00 

14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0,00 

141 Δωρεές 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0,00 

1411 Προϊόν δωρεών 1.000,00 0 1.000,00 0 0 0 0,00 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 165.500,00 630 166.130,00 18.251,25 0 18.251,25 0,00 

169 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών 

165.500,00 630 166.130,00 18.251,25 0 18.251,25 0,00 

1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 165.500,00 0 165.500,00 17.621,25 0 17.621,25 0,00 

1699 Έκτακτα έσοδα που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω 
κατηγορίες 

0 630 630 630 0 630 0,00 

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

1.794.751,00 189.000,00 1.983.751,00 1.256.147,60 0 1.256.147,60 0,00 
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41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.659.900,00 189.000,00 1.848.900,00 1.195.611,41 0 1.195.611,41 0,00 

411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 30.000,00 0 30.000,00 17.826,34 0 17.826,34 0,00 

4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 
παράστασης 

30.000,00 0 30.000,00 17.826,34 0 17.826,34 0,00 

412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 223.500,00 180.000,00 403.500,00 204.095,54 0 204.095,54 0,00 

4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 130.000,00 0 130.000,00 96.174,36 0 96.174,36 0,00 

4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών 
Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 

5.000,00 0 5.000,00 3.957,90 0 3.957,90 0,00 

4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. 
Επαγγελματιών κλπ 

85.000,00 150.000,00 235.000,00 93.963,34 0 93.963,34 0,00 

4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 3.500,00 30.000,00 33.500,00 9.999,94 0 9.999,94 0,00 

413 Ασφαλιστικές εισφορές 1.113.400,00 9.000,00 1.122.400,00 846.171,16 0 846.171,16 0,00 

4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.113.400,00 9.000,00 1.122.400,00 846.171,16 0 846.171,16 0,00 

414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 293.000,00 0 293.000,00 127.518,37 0 127.518,37 0,00 

4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του 
ΤΠ & Δ 

170.000,00 0 170.000,00 70.417,96 0 70.417,96 0,00 

4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 123.000,00 0 123.000,00 57.100,41 0 57.100,41 0,00 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 134.851,00 0 134.851,00 60.536,19 0 60.536,19 0,00 

421 Επιστροφές χρημάτων 134.851,00 0 134.851,00 60.536,19 0 60.536,19 0,00 

4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών 
ενταλμάτων προπληρωμής 

3.000,00 0 3.000,00 0 0 0 0,00 

4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0 6.000,00 6.000,00 0 6.000,00 0,00 

4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών 
χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 
2081241/11652/1997) 

10.000,00 0 10.000,00 34,91 0 34,91 0,00 

4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 115.851,00 0 115.851,00 54.501,28 0 54.501,28 0,00 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 635.413,39 0 635.413,39 635.413,39 0 635.413,39 0,00 

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 635.413,39 0 635.413,39 635.413,39 0 635.413,39 0,00 

511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 129.256,98 0 129.256,98 129.256,98 0 129.256,98 0,00   

5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 129.256,98 0 129.256,98 129.256,98 0 129.256,98 0,00 

512 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 506.156,41 0 506.156,41 506.156,41 0 506.156,41 0,00 

5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 506.156,41 0 506.156,41 506.156,41 0 506.156,41 0,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.610.426,89 1.095.991,86 7.706.418,75 5.732.901,67 0,00 5.732.901,67 0,00 
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ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 

Περίοδος Από 1 Εως 12 
Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσ

εις 
Προϋπολογισθέντα 

όπως 
Διαμορφώθηκαν 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πληρωτέα 
Υπόλοιπα 

Αδιάθετες 
Πιστώσεις 

Υπερβάσεις 

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 184.346,51 47.136,09 231.482,60 135.605,20 135.605,20 0,00 95.877,40 0,00 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 184.346,51 47.136,09 231.482,60 135.605,20 135.605,20 0,00 95.877,40 0,00 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 

607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
προσωπικού 

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 

6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια 
και σεμινάρια 

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 97.650,00 -31.000,00 66.650,00 24.791,40 24.791,40 0,00 41.858,60 0,00 

611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 50.000,00 -31.000,00 19.000,00 4.956,90 4.956,90 0,00 14.043,10 0,00 

6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 

50.000,00 -31.000,00 19.000,00 4.956,90 4.956,90 0,00 14.043,10 0,00 

612 Δαπάνες αιρετών 36.650,00 0,00 36.650,00 19.788,36 19.788,36 0,00 16.861,64 0,00 

6121 Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή 
προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού 
συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 

24.500,00 0,00 24.500,00 18.186,36 18.186,36 0,00 6.313,64 0,00 

6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 175 
ΔΚΚ) 

12.150,00 0,00 12.150,00 1.602,00 1.602,00 0,00 10.548,00 0,00 

614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 11.000,00 0,00 11.000,00 46,14 46,14 0,00 10.953,86 0,00 

6141 Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου 1.000,00 0,00 1.000,00 46,14 46,14 0,00 953,86 0,00 

6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 

62 Παροχές τρίτων 21.426,51 10.000,00 31.426,51 21.354,17 21.354,17 0,00 10.072,34 0,00 

622 Επικοινωνίες 21.426,51 10.000,00 31.426,51 21.354,17 21.354,17 0,00 10.072,34 0,00 

6221 Ταχυδρομικά Τέλη 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 

6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 20.926,51 10.000,00 30.926,51 21.354,17 21.354,17 0,00 9.572,34 0,00 

63 Φόροι - Τέλη 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

631 Φόροι 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

6311 Φόροι τόκων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 27.450,00 0,00 27.450,00 270,12 270,12 0,00 27.179,88 0,00 

643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 2.250,00 0,00 2.250,00 270,12 270,12 0,00 1.979,88 0,00 

6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 500,00 0,00 500,00 270,12 270,12 0,00 229,88 0,00 

6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 

1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 

6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 

644 Συνέδρια και εορτές 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 

6441 Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 

6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 
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645 Συνδρομές 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 

6453 Λοιπές συνδρομές 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 

646 Έξοδα δημοσιεύσεων 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 

6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 

6462 Έξοδα δημοσιεύσεων προκηρύξεων 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 

649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 15.700,00 0,00 15.700,00 0,00 0,00 0,00 15.700,00 0,00 

6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών πράξεων 

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 
2372/1940) 

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 

6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 5.600,00 1.000,00 6.600,00 1.919,26 1.919,26 0,00 4.680,74 0,00 

651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 

5.600,00 1.000,00 6.600,00 1.919,26 1.919,26 0,00 4.680,74 0,00 

6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 5.600,00 1.000,00 6.600,00 1.919,26 1.919,26 0,00 4.680,74 0,00 

67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 
(Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - 
Δωρεές) 

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

6733 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

68 Λοιπά έξοδα 29.720,00 67.136,09 96.856,09 87.270,25 87.270,25 0,00 9.585,84 0,00 

681 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 20.070,00 67.136,09 87.206,09 81.768,13 81.768,13 0,00 5.437,96 0,00 

6813 Λοιπές εγγυήσεις 20.070,00 67.136,09 87.206,09 81.768,13 81.768,13 0,00 5.437,96 0,00 

682 Έκτακτα έξοδα 9.650,00 0,00 9.650,00 5.502,12 5.502,12 0,00 4.147,88 0,00 

6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 1.150,00 0,00 1.150,00 90,12 90,12 0,00 1.059,88 0,00 

6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 8.500,00 0,00 8.500,00 5.412,00 5.412,00 0,00 3.088,00 0,00 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.813.880,34 104.300,00 3.918.180,34 2.940.565,5
1 

2.923.018,
58 

17.546,93 977.614,83 0,00 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.774.552,16 106.800,00 3.881.352,16 2.936.644,3
5 

2.919.097,
42 

17.546,93 944.707,81 0,00 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.998.698,19 109.900,00 3.108.598,19 2.664.548,8
3 

2.664.548,
83 

0,00 444.049,36 0,00 

601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 1.352.952,40 0,00 1.352.952,40 1.200.411,2
6 

1.200.411,
26 

0,00 152.541,14 0,00 

6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

1.155.350,00 0,00 1.155.350,00 1.101.456,5
3 

1.101.456,5
3 

0,00 53.893,47 0,00 

6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

72.602,40 0,00 72.602,40 10.117,23 10.117,23 0,00 62.485,17 0,00 

6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 125.000,00 0,00 125.000,00 88.837,50 88.837,50 0,00 36.162,50 0,00 

602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 753.626,40 70.500,00 824.126,40 745.463,00 745.463,00 0,00 78.663,40 0,00 
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6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

705.600,00 70.500,00 776.100,00 740.393,31 740.393,31 0,00 35.706,69 0,00 

6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

48.026,40 0,00 48.026,40 5.069,69 5.069,69 0,00 42.956,71 0,00 

604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων 
υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 

219.273,48 80.000,00 299.273,48 201.763,94 201.763,94 0,00 97.509,54 0,00 

6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

219.273,48 80.000,00 299.273,48 201.763,94 201.763,94 0,00 97.509,54 0,00 

605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής 
ασφάλισης 

624.377,16 -39.100,00 585.277,16 514.906,92 514.906,92 0,00 70.370,24 0,00 

6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 352.400,00 -77.400,00 275.000,00 249.027,19 249.027,19 0,00 25.972,81 0,00 

6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 205.900,00 23.200,00 229.100,00 207.773,52 207.773,52 0,00 21.326,48 0,00 

6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 56.667,16 15.100,00 71.767,16 53.272,00 53.272,00 0,00 18.495,16 0,00 

6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 5.000,00 0,00 5.000,00 428,30 428,30 0,00 4.571,70 0,00 

6056 Ετήσια εισφορά ΤΑΔΚΥ 4.410,00 0,00 4.410,00 4.405,91 4.405,91 0,00 4,09 0,00 

606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 48.468,75 -1.500,00 46.968,75 2.003,71 2.003,71 0,00 44.965,04 0,00 

6061 Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 
προσωπικού) 

1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00 

6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 45.218,75 0,00 45.218,75 2.003,71 2.003,71 0,00 43.215,04 0,00 

62 Παροχές τρίτων 214.507,51 5.250,00 219.757,51 117.632,34 110.410,51 7.221,83 102.125,17 0,00 

623 Ενοίκια - Μισθώματα 105.100,00 8.000,00 113.100,00 100.573,50 93.351,67 7.221,83 12.526,50 0,00 

6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 105.100,00 8.000,00 113.100,00 100.573,50 93.351,67 7.221,83 12.526,50 0,00 

625 Ασφάλιστρα 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 

6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 

626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 53.707,51 -2.750,00 50.957,51 8.819,32 8.819,32 0,00 42.138,19 0,00 

6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 7.500,00 -3.750,00 3.750,00 218,94 218,94 0,00 3.531,06 0,00 

6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 
κτιρίων έργων) 

21.957,51 0,00 21.957,51 3.472,08 3.472,08 0,00 18.485,43 0,00 

6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 4.500,00 0,00 4.500,00 292,00 292,00 0,00 4.208,00 0,00 

6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.250,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 

6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών 
και λοιπού εξοπλισμού 

14.500,00 -1.500,00 13.000,00 2.425,50 2.425,50 0,00 10.574,50 0,00 

6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 0,00 2.500,00 2.500,00 2.410,80 2.410,80 0,00 89,20 0,00 

627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 54.500,00 0,00 54.500,00 8.239,52 8.239,52 0,00 46.260,48 0,00 

6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 20.000,00 0,00 20.000,00 2.689,68 2.689,68 0,00 17.310,32 0,00 

6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους 
υπηρεσίες. 

25.000,00 0,00 25.000,00 3.454,00 3.454,00 0,00 21.546,00 0,00 

6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 1.000,00 0,00 1.000,00 79,10 79,10 0,00 920,90 0,00 

6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 

6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 8.000,00 0,00 8.000,00 2.016,74 2.016,74 0,00 5.983,26 0,00 
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63 Φόροι - Τέλη 500,00 0,00 500,00 240,00 240,00 0,00 260,00 0,00 

632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 500,00 0,00 500,00 240,00 240,00 0,00 260,00 0,00 

6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 500,00 0,00 500,00 240,00 240,00 0,00 260,00 0,00 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 374.000,36 -6.350,00 367.650,36 76.329,52 76.329,52 0,00 291.320,84 0,00 

641 Έξοδα μεταφορών 125.000,00 -5.000,00 120.000,00 10.086,84 10.086,84 0,00 109.913,16 0,00 

6413 Μεταφορές προσώπων 125.000,00 -5.000,00 120.000,00 10.086,84 10.086,84 0,00 109.913,16 0,00 

647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 8.500,00 -1.350,00 7.150,00 2.483,59 2.483,59 0,00 4.666,41 0,00 

6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 

6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 8.000,00 -1.350,00 6.650,00 2.483,59 2.483,59 0,00 4.166,41 0,00 

648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 240.500,36 0,00 240.500,36 63.759,09 63.759,09 0,00 176.741,27 0,00 

6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 240.500,36 0,00 240.500,36 63.759,09 63.759,09 0,00 176.741,27 0,00 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 186.846,10 -2.000,00 184.846,10 77.893,66 67.568,56 10.325,10 106.952,44 0,00 

661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 43.522,38 0,00 43.522,38 22.256,39 22.256,39 0,00 21.265,99 0,00 

6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 11.313,50 0,00 11.313,50 8.407,58 8.407,58 0,00 2.905,92 0,00 

6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 

23.697,78 0,00 23.697,78 10.646,01 10.646,01 0,00 13.051,77 0,00 

6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 0,00 1.000,00 213,90 213,90 0,00 786,10 0,00 

6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 4.511,10 0,00 4.511,10 2.988,90 2.988,90 0,00 1.522,20 0,00 

662 Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 22.600,00 0,00 22.600,00 10.389,31 64,21 10.325,10 12.210,69 0,00 

6621 Είδη κλινοστρωμνών 22.600,00 0,00 22.600,00 10.389,31 64,21 10.325,10 12.210,69 0,00 

663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 50.060,27 0,00 50.060,27 24.867,46 24.867,46 0,00 25.192,81 0,00 

6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 10.000,00 0,00 10.000,00 3.295,27 3.295,27 0,00 6.704,73 0,00 

6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.) 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 

6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 39.160,27 0,00 39.160,27 21.543,36 21.543,36 0,00 17.616,91 0,00 

6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 200,00 0,00 200,00 28,83 28,83 0,00 171,17 0,00 

664 Καύσιμα και λιπαντικά 26.000,00 -2.000,00 24.000,00 10.327,48 10.327,48 0,00 13.672,52 0,00 

6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων 

6.000,00 -2.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 

6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 20.000,00 0,00 20.000,00 10.327,48 10.327,48 0,00 9.672,52 0,00 

666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 7.600,00 0,00 7.600,00 2.374,74 2.374,74 0,00 5.225,26 0,00 

6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 3.500,00 0,00 3.500,00 1.659,33 1.659,33 0,00 1.840,67 0,00 

6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 4.100,00 0,00 4.100,00 715,41 715,41 0,00 3.384,59 0,00 

667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 6.500,00 0,00 6.500,00 1.924,19 1.924,19 0,00 4.575,81 0,00 

6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 1.000,00 161,01 161,01 0,00 838,99 0,00 

6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 4.000,00 0,00 4.000,00 1.372,32 1.372,32 0,00 2.627,68 0,00 

6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.500,00 0,00 1.500,00 390,86 390,86 0,00 1.109,14 0,00 

668 Υλικά φαρμακείου 29.563,45 0,00 29.563,45 5.754,09 5.754,09 0,00 23.809,36 0,00 

6681 Υλικά φαρμακείου 18.563,45 0,00 18.563,45 201,97 201,97 0,00 18.361,48 0,00 

6682 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 11.000,00 0,00 11.000,00 5.552,12 5.552,12 0,00 5.447,88 0,00 
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669 Λοιπές προμήθειες  1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 

6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 

6692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 39.328,18 -2.500,00 36.828,18 3.921,16 3.921,16 0,00 32.907,02 0,00 

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 39.328,18 -2.500,00 36.828,18 3.921,16 3.921,16 0,00 32.907,02 0,00 

713 Προμήθειες παγίων 39.328,18 -2.500,00 36.828,18 3.921,16 3.921,16 0,00 32.907,02 0,00 

7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 12.000,00 0,00 12.000,00 2.433,72 2.433,72 0,00 9.566,28 0,00 

7133 Έπιπλα σκεύη 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 

7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 
λογισμικά 

11.000,00 -2.500,00 8.500,00 61,17 61,17 0,00 8.438,83 0,00 

7135 Λοιπός εξοπλισμός 11.828,18 0,00 11.828,18 1.426,27 1.426,27 0,00 10.401,91 0,00 

  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.577.656,04 944.555,77 3.522.211,81 2.372.008,7
8 

2.222.639,
36 

149.369,42 1.150.203,03 0,00 

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.577.656,04 944.555,77 3.522.211,81 2.372.008,7
8 

2.222.639,
36 

149.369,42 1.150.203,03 0,00 

81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 911.756,04 -
276.936,09 

634.819,95 389.767,54 386.162,86 3.604,68 245.052,41 0,00 

811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 911.756,04 -
276.936,09 

634.819,95 389.767,54 386.162,86 3.604,68 245.052,41 0,00 

8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 76.693,72 -35.009,96 41.683,76 24.663,46 24.663,46 0,00 17.020,30 0,00 

8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 153.200,00 0,00 153.200,00 41.690,59 41.690,59 0,00 111.509,41 0,00 

8114 Φόροι - Τέλη 203.855,47 0,00 203.855,47 203.855,47 203.855,47 0,00 0,00 0,00 

8115 Διάφορα έξοδα 340.406,50 -
172.171,94 

168.234,56 77.320,81 73.716,13 3.604,68 90.913,75 0,00 

8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 137.600,35 -69.754,19 67.846,16 42.237,21 42.237,21 0,00 25.608,95 0,00 

82 Λοιπές αποδόσεις 1.665.900,00 190.130,00 1.856.030,00 1.185.440,6
8 

1.185.440,
68 

0,00 670.589,32 0,00 

821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 30.000,00 0,00 30.000,00 17.826,34 17.826,34 0,00 12.173,66 0,00 

8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 
παράστασης 

30.000,00 0,00 30.000,00 17.826,34 17.826,34 0,00 12.173,66 0,00 

822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 223.500,00 180.000,00 403.500,00 187.489,90 187.489,90 0,00 216.010,10 0,00 

8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 130.000,00 0,00 130.000,00 96.174,36 96.174,36 0,00 33.825,64 0,00 

8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών 
Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 

5.000,00 0,00 5.000,00 3.957,90 3.957,90 0,00 1.042,10 0,00 

8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. 
Επαγγελματιών κλπ 

85.000,00 150.000,00 235.000,00 77.357,70 77.357,70 0,00 157.642,30 0,00 

8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 3.500,00 30.000,00 33.500,00 9.999,94 9.999,94 0,00 23.500,06 0,00 

823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 1.113.400,00 9.000,00 1.122.400,00 846.171,16 846.171,16 0,00 276.228,84 0,00 

8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.113.400,00 9.000,00 1.122.400,00 846.171,16 846.171,16 0,00 276.228,84 0,00 

824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 293.000,00 0,00 293.000,00 126.841,78 126.841,78 0,00 166.158,22 0,00 

8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 170.000,00 0,00 170.000,00 70.417,96 70.417,96 0,00 99.582,04 0,00 

8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 123.000,00 0,00 123.000,00 56.423,82 56.423,82 0,00 66.576,18 0,00 
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825 Πάγιες προκαταβολές 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 

8251 Πάγια προκαταβολή 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 

826 Λοιπές επιστροφές 0,00 1.130,00 1.130,00 1.111,50 1.111,50 0,00 18,50 0,00 

8261 Λοιπές επιστροφές 0,00 1.130,00 1.130,00 1.111,50 1.111,50 0,00 18,50 0,00 

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 1.031.361,
86 

1.031.361,86 796.800,56 651.035,82 145.764,74 234.561,30 0,00 

831 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών ΠΟΕ 
(επιχορήγηση) 

0,00 1.031.361,
86 

1.031.361,86 796.800,56 651.035,82 145.764,74 234.561,30 0,00 

8311 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 35.009,96 35.009,96 30.924,71 0,00 30.924,71 4.085,25 0,00 

8313 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 0,00 755.444,32 755.444,32 567.276,28 566.853,64 422,64 188.168,04 0,00 

8315 Διάφορα έξοδα 0,00 175.386,72 175.386,72 157.403,54 80.395,39 77.008,15 17.983,18 0,00 

8316 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 0,00 65.520,86 65.520,86 41.196,03 3.786,79 37.409,24 24.324,83 0,00 

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  34.544,00 0,00 34.544,00 0,00 0,00 0,00 34.544,00 0,00 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 34.544,00 0,00 34.544,00 0,00 0,00 0,00 34.544,00 0,00 

91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για 
τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 

34.544,00 0,00 34.544,00 0,00 0,00 0,00 34.544,00 0,00 

911 Αποθεματικό 34.544,00 0,00 34.544,00 0,00 0,00 0,00 34.544,00 0,00 

9111 Αποθεματικό 34.544,00 0,00 34.544,00 0,00 0,00 0,00 34.544,00 0,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.610.426,89 1.095.991,
86 

7.706.418,75 5.448.179,4
9 

5.281.263,
14 

166.916,35 2.258.239,26 0,00 
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Γ Ε Ν Ι Κ Η   Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η 

Ε Σ Ο Δ Α 

         

  Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις 
κατά την διάρκεια 
του οικονομικού 

έτους 2013 

Προϋπολογισθέντα όπως αυτά 
διαμορφώθηκαν 

Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα 
Υπόλοιπα 

Τακτικά   Έσοδα 3.454.400,00 0,00 3.454.400,00 2.758.055,11 0,00 2.758.055,11 0,00 

Έκτακτα  & Λοιπά  Έσοδα 2.520.613,50 1.095.991,86 3.616.605,36 2.339.433,17 0,00 2.339.433,17 0,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο 635.413,39 0,00 635.413,39 635.413,39 0,00 635.413,39 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6.610.426,89 1.095.991,86 7.706.418,75 5.732.901,67 0,00 5.732.901,67 0,00 

         

Ε Ξ Ο Δ Α  

  Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις 
κατά την διάρκεια 
του οικονομικού 

έτους 2013 

Προϋπολογισθέντα 
όπως αυτά 

διαμορφώθηκαν 

Ενταλθέντα Πληρωθέντα Πληρωτέα 
Υπόλοιπα 

Αδιάθετες 
Πιστώσεις 

Υπερβάσεις 

Έξοδα 6.610.426,89 1.095.991,86 7.706.418,75 5.448.179,49 5.281.263,14 166.916,35 2.258.239,26 0,00 

Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 0,00 451.638,53 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6.610.426,89 1.095.991,86 7.706.418,75 5.448.179,49 5.732.901,67 166.916,35 2.258.239,26 0,00 
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β) Ισολογισμός  Νομικού Προσώπου : «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» έτους 2013  
 
 

ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - Α.Ι. ΡΕΝΤΗ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

3η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) 

                   

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Ποσά 
κλειόμενης 

χρήσεως 
2013        

Ποσά 
προηγούμενης 
χρήσεως 2012      ΠΑΘΗΤΙΚΟ  κλειόμενης  προηγούμενης 

    
Αξία 

κτήσεως  Αποσβέσεις 
Αναπόσβ.  

αξία  
Αξία 

κτήσεως  Αποσβέσεις  
Αναπόσβ. 

αξία        χρήσεως 2013  χρήσεως 2012 

Β. ΕΞΟΔΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ             Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       

     4. Λοιπά έξοδα 
εγκαταστάσεως  4.559,71  4.559,71 0,00  4.559,71  0,00  4.559,71    Ι.  Κεφάλαιο   76.431,34  76.431,34 

   4.559,71  4.559,71 0,00  4.559,71  0,00  4.559,71    76.431,34  76.431,34 

Γ. ΠΑΓΙΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                    

  ΙΙ. Ενσώματες 
ακινητοποιήσεις             

  IV. Αποτελέσματα 
εις νέο      

     1.   Γήπεδα - 
Οικόπεδα   15.211,40  0,00 15.211,40  15.211,40  0,00  15.211,40  

      Υπόλοιπο αποτ/των 
(κέρδη) χρήσεως 348.627,49  810.446,93 

     3.   Κτίρια και 
τεχνικά έργα  34.578,64  5.532,29 29.046,35  34.578,64  2.766,00  31.812,64  

      Υπόλοιπο αποτ/των 
(ζημίες) προηγούμενων 
χρήσεων  -87.934,94  -898.381,87 

     5.   
Μεταφορικά μέσα   13.680,00  10.944,00 2.736,00  13.680,00  8.208,00  5.472,00    260.692,55  -87.934,94 

     6.   Επιπλα και 
λοιπός εξοπλισμός  108.356,69  104.852,26 3.504,43  108.356,69  100.686,35  7.670,34  

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV)  337.123,89  -11.503,60 

                   

         Σύνολο 
ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)  171.826,73  121.328,55 50.498,18  171.826,73  111.660,35  60.166,38  Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

                   

  ΙΙI. Τίτλοι πάγιας επένδυσης και 
άλλες μακροπρόθεσμες                
     
χρηματοοικονομικές 
απαιτήσεις                  

     7.   Λοιπές 
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις    81.768,13      0,00  

 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις     

                   1. Προμηθευτές  560.253,38  510.342,82 
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Σύνολο πάγιου 
ενεργητικού (ΓΙΙ)     132.266,31      60.166,38  

     4. Yποχρεώσεις από 
φόρους-τέλη  0,00  28.387,46 

              
     5. Ασφαλιστικοί 
οργανισμοί  16.605,64  150.695,98 

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ              

     7. Μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην 
επομενη χρήση  0,00  0,00 

  ΙΙ. Απαιτήσεις              
     8. Πιστωτές 
διάφοροι  0,00  22.216,82 

      1. Απαιτήσεις από 
πώληση αγαθών και 
υπηρεσιών    330.078,07      0,00    576.859,02  711.643,08 

  ΙV. Διαθέσιμα              
Σύνολο υποχρεώσεων 
(ΓΙΙ)  576.859,02  711.643,08 

      1. Ταμείο      0,00      0,00       

      3. Καταθέσεις 
όψεως και προθεσμίας     451.638,53      635.413,39       

      451.638,53      635.413,39       

Σύνολο κυκλοφορούντος 
ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)    781.716,60      635.413,39       

                   

                   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)    913.982,91      700.139,48  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)  913.982,91  700.139,48 

                   

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ             

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΤΑΞΕΩΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ     

      2. Χρεωστικοί 
λογαριασμοί Δημόσιου 
Λογιστικού    7.706.418,75      6.236.352,19  

      2. Πιστωτικοί 
λογαριασμοί Δημόσιου 
Λογιστικού 7.706.418,75  6.236.352,19 

                   

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜAΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

  31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)    Ποσά  Ποσά 

                κλειόμενης  προηγούμενης 

       

Ποσά 
κλειόμενης 

χρήσεως 
2013        

Ποσά 
προηγούμενης 
χρήσεως 2012       χρήσεως 2013  χρήσεως 2012 

 Ι.Αποτελέσματα 
εκμεταλλεύσεως                  
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   1.  Εσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών (τροφεία, 
συνδρομες κλπ) 240.188,50      221.376,51  

Καθαρά αποτελέσματα 
(κέρδη) χρήσεως 348.627,49  810.446,93 

   3.  Τακτικές 
επιχορηγήσεις από Κρατικό 
Προϋπολογισμό    2.899.156,07      4.135.986,09  

(+) Υπόλοιπο 
αποτελεσμάτων(ζημίες) 
προηγούμενων χρήσεων -87.934,94  -898.381,87 

   Σύνολο      3.139.344,57      4.357.362,60  
Κέρδη/Ζημίες εις 
νεον  260.692,55  -87.934,94 

   Μείον: Κόστος 
αγαθών και υπηρεσιών     2.870.805,59      2.851.191,99       

   Μικτά αποτελέσματα 
(κέρδη) 
εκμεταλλεύσεως    268.538,98      1.506.170,61       

   Πλέον: Άλλα έσοδα 
(επιχορηγήσεις-ενοίκια)    1.031.991,86      21.761,71       

   Σύνολο      1.300.530,84      1.527.932,32  ΑΓ.Ι ΡΕΝΤΗΣ 20/3/2014 

   Μείον:  1. Εξοδα 
διοικητικής λειτουργίας    717.701,40     712.798,00         
                3. Έξοδα 
λειτουργίας δημοσίων 
σχέσεων   0,00 717.701,40    0,00  712.798,00  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

   Μερικά αποτελέσματα 
(κέρδη) 
εκμεταλλεύσεως    582.829,44      815.134,32       

   Πλέον: 4. Πιστωτικοί 
τόκοι και συναφή έσοδα    82,32      3.832,65         

   Μείον: 3. Χρεωστικοί 
τόκοι και συναφή έξοδα   2.132,79 -2.050,47    3.024,50  808,15  ΑΝΝΑ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

   Ολικά αποτελέσματα 
(κέρδη) 
εκμεταλλεύσεως    580.778,97      815.942,47  Α.Δ.Τ: X - 674271 

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα 
αποτελέσματα                  

                1. Έκτακτα 
και ανόργανα έσοδα   0,00     0,00           

                3. Έσοδα 
προηγούμενων χρήσεων 0,00  0,00   0,00  0,00    O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

              ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. 

   Mείον:                      

                1. Έκτακτα 
και ανόργανα έξοδα   5.502,12     5.495,54           

                3. Έξοδα 
προηγούμενων χρήσεων 226.649,36  232.151,48   0,00  5.495,54         

   Οργανικά και έκτακτα 
αποτελέσματα (κέρδη)    348.627,49      810.446,93       

   Μείον: Σύνολο 
αποσβέσεων παγίων 
στοιχείων   14.227,91     22.769,65    ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΑΠΠΗΣ 

               Μείον : Οι από αυτές 
ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος  14.227,91 0,00    22.769,65  0,00  Α.Δ.Τ: AI - 007883 
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  ΚΑΘΑΡΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΕΩΣ (κέρδη)    348.627,49      810.446,93  ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 8256 

                   

                   

 
γ) Ισολογισμός Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης:   ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. έτους 2013 

 
 

                   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΡΕΝΤΗ  

ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.  (Ν.Π.Ι.Δ.) 

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2 0 1 3 

17η ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                         ΠΑΘΗΤΙΚΟ         

        Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013 σε ΕΥΡΩ       Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 2012 σε ΕΥΡΩ   Ποσά κλειόμενης  Ποσά προηγούμ.  

   Αξία    Αναπόσβεστη  Αξία    Αναπόσβεστη    

χρήσ. 2013 σε 
ΕΥΡΩ 

χρήσ. 2012 σε 
ΕΥΡΩ 

   κτήσης  Αποσβέσεις  αξία  κτήσης  Αποσβέσεις  αξία  A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Β. ΕΞΟΔΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ             

   
I.  Κεφάλαιο     

   
1. 

Έξοδα ιδρύσεως και 
πρώτης εγκατ/σεως 6.716,74   6.559,91   156,83   6.716,74   6.559,91   156,83   

     
1. Καταβλημένο  208.694,06   208.694,06  

   
4. 

Λοιπά έξοδα 
εγκαταστάσεως 15.334,47   14.894,32   440,15   14.894,47   14.894,32   0,15   2. Οφειλόμενο  450.000,00   450.000,00  

   22.051,21   21.454,23   596,98   21.611,21   21.454,23   156,98     658.694,06  658.694,06 

Γ.  ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             
  
IV. Αποθεματικά κεφάλαια     

  
II. 

Ενσώματες 
ακινητοποιήσεις             

     
1. Τακτικό αποθεματικό 17.173,78   15.662,90  

    
5. Μεταφορικά μέσα 23.475,01   23.475,00   0,01   0,01   0,00   0,01   

     
4. Εκτακτα αποθεματικά 18.387,86   18.387,86  

    
6. 

Έπιπλα κλπ 
εξοπλισμός 285.747,85   270.288,10   15.459,75   273.423,09   268.631,99   4.791,10     35.561,64   34.050,76  

  
Σύνολο 
ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ) 309.222,86   293.763,10   15.459,76   273.423,10   268.631,99   4.791,11   

  
V. Αποτελέσματα εις νέο     

Δ.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ              

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως 
εις νέο 209.354,36   0,00  

  
II. Απαιτήσεις              

Υπόλοιπο κερδών 
προηγουμένων χρήσεων 0,00   173.093,18  
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1. Πελάτες     270.903,77       280.790,59     209.354,36   173.093,18  

  
3α. Επιταγές εισπρακτέες     0,00       0,00    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
(ΑΙ+AΙV+AV) 903.610,06   865.838,00  

3β. 
Επιταγές σε 
καθυστέρηση     0,00       0,00   Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

  
3γ. 

Επιταγές εισπ/τέες 
(Στις τράπ. για 
εγγύηση)     0,00       0,00   

  
II. 

Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις     

4. 
Κεφάλαιο εισπρακτέο στην 
επόμ.χρήση    450.000,00       450.000,00   

     
1. Προμηθευτές 20.603,86   52.490,70  

  
11. Χρεώστες διάφοροι     32.640,67       27.842,24   

   
2α. Επιταγές πληρωτέες 12.407,69   57.243,59  

12. 
Λογ/σμοί διαχ. 
Προκαταβολών & 
πιστώσεων     41.995,04      37.728,00  

     
3. 

Τράπεζες λογ/σμοι 
βραχ/σμων υποχρεώσεων 0,00   0,00  

       795.539,48       796.360,83   
     
4. Προκαταβολές πελατών 0,00   0,00  

IV. Διαθέσιμα             
     
5. 

Υποχρεώσεις από φόρους - 
τέλη 10.278,99   8.481,12  

    
1. Ταμείο     9.389,05       1.260,48   

     
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 12.202,95   13.454,13  

    
3. Καταθέσεις όψεως     146.216,72       199.019,46   

   
11. Πιστωτές διάφοροι 8.098,44   4.081,32  

       155.605,77       200.279,94    Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 63.591,93   135.750,86  

  
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 
(ΔΙΙ+ΔΙV)     951.145,25        996.640,77   Δ. 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ 
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ     

               
    
1. Έσοδα επομένων χρήσεων  0,00   0,00  

                     

  
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
(Β+Γ+Δ)    967.201,99       1.001.588,86    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 967.201,99   1.001.588,86  

                     

  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ              

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ     

2. 
Χρ.λογ/σμοί Εγγυήσεων & 
εμπρ.ασφ.     35.075,63      38.721,88  2. 

Πιστ.λογ/σμοί Εγγυήσεων & 
εμπρ.ασφ. 35.075,63   38.721,88  

                     

                                      

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ"  31ης ΔΕΚΕΜBΡΙΟΥ 2012  (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)     ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

                     

       Ποσά κλειομ.      
Ποσά 

προηγούμ.    Ποσά κλειομ.  Ποσά προηγούμ. 

       
χρήσεως 

2013       
χρήσεως 

2012    χρήσεως 2013  χρήσεως 2012 
 Ι. Αποτελέσματα 
εκμεταλλεύσεως                   
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  Κύκλος εργασιών     19.470,38       30.910,97    
Καθαρά αποτελέσματα 
(κέρδη) χρήσεως 37.772,06   -53.619,60  

  Μείον : Κόστος πωλήσεων     219.994,43       385.438,56    
(+) Υπόλοιπο αποτ/των 
(κερδών) προηγ. χρήσεων 173.093,18   226.712,78  

  Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) 
εκμεταλλεύσεως     -200.524,05       -354.527,59    

(-)  Διαφ.Φορολ.Ελέγχου 
προηγ.χρήσεων  0,00   0,00  

  Πλέον : Άλλα έσοδα 
εκμεταλλεύσεως     759.165,98       922.700,49    ΣΥΝΟΛΟ 210.865,24   173.093,18  

  Σύνολο     558.641,93       568.172,90    
 ΜΕΙΟΝ:       1.  Φόρος 
Εισοδήματος 0,00   0,00  

ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής 
λειτουργίας     531.956,33       605.580,76    

                                               
Κέρδη προς διάθεση 210.865,24   173.093,18  

  Μερικά αποτελέσματα (ζημιά) 
εκμεταλλεύσεως     26.685,60       -37.407,86         
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & 
συναφή έσοδα   786,01       563,53           
 Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & 
συναφή έξοδα   441,34   344,67     449,94   113,59    

       Η διάθεση των 
κερδών γίνεται ως εξής:     

Ολικά αποτελέσματα (Κέρδη) 
εκμεταλλεύσεως     27.030,27       -37.294,27    1.  Τακτικό αποθεματικό 1.510,88   0,00  
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα 
αποτελέσματα              5.  Εκτατο αποθεματικό 0,00   0,00  

  
   1.Έκτακτα και ανόργανα 
έσοδα   11.385,30       3.416,33      8.  Υπόλοιπο κερδών εις νέο 209.354,36   173.093,18  

  Μείον:               210.865,24   173.093,18  

              1.Εκτακτα & ανόργανα 
έξοδα 643,51       19.741,66             

  
  3.Έξοδα προηγουμένων 
χρήσεων 0,00   643,51   10.741,79   0,00   19.741,66   -16.325,33         

   Οργανικά &  έκτακτα 
αποτελέσματα (κέρδη)     37.772,06       -53.619,60         
   ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων 
παγίων στοιχείων   1.656,11       6.122,74           
          Μείον : Οι από αυτές 
ενσωματωμένες                   
                      στο λειτουργικό 
κόστος   1.656,11   0,00     6.122,74   0,00         
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛ. (Κέρδη) 
ΧΡΗΣΕΩΣ      37.772,06       -53.619,60         

                     

Αγ.Ι.Ρέντη  28/3/14 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     
 

  
 

     
Ο   ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ     

                     

                     

  Δ.Σωτηροπούλου              Κων/νος Κυριαζάνος     

  Α.Δ.Τ.   ΑΙ 078001                           Α.Δ.Τ.  ΑZ 056256       
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δ) Απολογιστικός Πίνακας Νομικού Προσώπου: «Σχολική Επιτροπή  Α’ βάθμιας 
εκπαίδευσης Δήμου Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη» έτους  2013 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
 
 
 
                             ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013   
 
                                      ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
                                                   ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  
 

ΕΣΟΔΑ 

1 Έσοδα από επιχορηγήσεις – ΚΑΠ-Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 550.480,89 

2 'Έσοδα από προσόδους σχολικής περιουσίας (Κυλικεία) 26.806,48 

3 Σχολικοί Τροχονόμοι  5.193,74 

4 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 143.861,97 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ                                                                        726.343,08 

 
 
 

ΕΞΟΔΑ 

1 Συντηρήσεις – Επισκευές 27.498,18 

2 Αμοιβές τρίτων(καθαρίστριες κ.τ.λ) 122.967,32 

3 Παροχές τρίτων (ΔΕΗ, Τηλ/νίες, κ.τ.λ) 77.858,89 

4 Θέρμανση 89.710,51 

5 Λοιπές δαπάνες (γραφική ύλη, αναλώσιμα) 192.136,68 

6 Αγορές παγίων (υλικά καθαριότητας κ.τ.λ) 18.149,44 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ                                                                        528.321,02 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2012                                                                 198.022,06 

 

                                                          ΠΡΑΞΗ 2η    06/03/2014 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 
 
Στο Δημαρχείο του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη και στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Σχολική Επιτροπή, σήμερα 06/03/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μμ. 
Στη συνεδρίαση πήραν μέρος οι: 
1.Λαγουμιτζής Μιχαήλ (Πρόεδρος) 
2.Βαλλιανάτου Ειρήνη (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 
3.Ρουμιάν Ελένη (Δημοτ. Σύμβουλος) 
4.Φωκίδης Ελευθέριος (Πολίτης) 
5.Φωτόπουλος Μιχάλης (Πολίτης) 
6.Καράβας Σπύρος (Διευθυντής 4ου Δημοτ. Σχολ. Αγ.Ι.Ρέντη) 
7.Μοσχονά Κανέλλα (Διευθύντρια 14ου Δημ. Σχολ. Νίκαιας) 
8.Καπετανάκης Σπυρίδων (Αναπληρωματικό μέλος της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων) 
9.Σάμιος Ηλίας (Τακτικό μέλος) 
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Η Σχολική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
 

1. Τις κείμενες για την οικονομική διαχείριση διατάξεις. 
2. Την αριθμ. 8440/24-2-2011 Υπ. Απόφαση. 
3. Τα παραστατικά των δαπανών και της απόδοσης των κρατήσεων. 
4. Τις εγγραφές στο βιβλίο Εσόδων – Εξόδων και στο μπλοκ Τριπλότυπων αποδείξεων είσπραξης. 
5. Το συνοπτικό πίνακα απολογισμού. 

 
                                                        Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Ο κος  Καπετανάκης Βασίλης ως εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων ψήφισε λευκό δηλώνοντας ότι δεν ήταν 
προετοιμασμένος, δεν αμφισβήτησε τον απολογισμό απλά δεν εξέφρασε γνώμη.  
Εγκρίνει την οικονομική διαχείριση και τον απολογισμό του οικον. Έτους 2013 ως εξής: 
 
Α. Υπόλοιπο προηγούμενου έτους 143.861,97 ευρώ. 
Β. 'Εσοδα οικονομικού έτους  582.481,11 ευρώ. 
Γ.  'Εξοδα οικονομικού έτους  528.321,02 ευρώ.                             
Δ. Υπόλοιπο 198.022,06 ευρώ. 
Ε. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να υποβάλει τον απολογισμό για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται: 
 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               Ο ΥΠΟΛΟΓΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗΣ Μ.                                              ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗΣ Μ. 
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ε) Απολογιστικός Πίνακας Νομικού Προσώπου: «Σχολική Επιτροπή Β’ βάθμιας 
εκπαίδευσης Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη» έτους 2013 

 
ΣΧΟΛΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΜΙΑΣ  

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 

Α.Φ.Μ:997642726 Δ.Ο.Υ:ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΠΑΝ.ΤΣΑΛΔΑΡΗ  10 18454, ΝΙΚΑΙΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2132075338,2132075210 

 

A/A Κατηγορίες εσόδων Έσοδα Κατηγορίες εξόδων 
Πληρωτέο 

Ποσό 

1 
Χρηματικό Υπόλοιπο 
Προηγούμενου Έτους 

227.434,84 Δαπάνες Γραφικής Ύλης 49.536,98 

2 
Έσοδα από προσόδους 
σχολικής περιουσίας 
(Kυλικεία) 

48.462,27 
Δαπάνες Για Μισθούς Καθαριστριών των 
Σχολικών Μονάδων  

78.208,86 

3 
Έσοδα από Τακτικές 
Επιχορηγήσεις 

207.035,27 Δαπάνη προς ΙΚΑ-Ασφαλιστικές Εισφορές 43.209,19 

4 

Έσοδα από 
Επιχορηγήσεις από 
Ε.Ι.Ν. για Μισθούς 
Καθαριστριών 

114.239,52 Δαπάνες Προς ΔΕΚΟ (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ) 87.755,05 

5 
Έσοδα από ΛΑΓΗΕ ΑΕ  
Σύστημα Φωτοβ/κών)* 

10.038,37 
Δαπάνες για Θέρμανση (Πετρέλαιο &  Φυσικό 
Αέριο)  

52.716,61 

6 
Έσοδο από Έκτακτη 
επιχορήγηση από Δήμο 
Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη 

81.169,71 
Συντηρήσεις - Επισκευές & Αναλωσιμα 
Μηχανών Γραφείου - Η/ 

25.679,10 

7 
Έσοδα από Τόκους 
Καταθέσεων 

100,54 
Δαπάνες ηια Συντ/σεις & Επισκευές Μονίμων 
Εγκ/σεων 

18.932,89 

8 Λοιπά Έσοδα 4.090,71 Δαπάνες για είδη καθαριότητας 12.910,91 

9     
Δαπάνες για Αγορές Παγίων 
(Η/Υ,Βιντεοπροβολέων,Φαξ,Πολυμηχ/των, κλπ) 

21.708,67 

10     
Δαπάνη για Φόρους(Φ.Π.Α. Συστ/τος Φωτ/κών, 
κλπ.) 

3.743,48 

11     

Λοιπές 
Δαπάνες(Ταχυδρ.Τέλη,Φαρμακ.Υλικο,Αθλητ.Υλι
κό,Ηλεκτρ.Υλικό,Eσωτερικός Δανεισμός από 
ΣΕ-Δήμο λόγω διαρρήξεων,Μικροδαπάνες 
Σχολ.Μονάδων κλπ) 

61.496,92 

 Σύνολο Εσόδων 692.571,23 Σύνολο Εξόδων 455.898,66 

     Yπόλοιπο 236.672,57 

     Σύνολο Εσόδων 692.571,23 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

Εισαγωγή  

Δεδομένης της συνέχισης της πολιτικής προγραμματισμού του Δήμου όπως αποτυπώθηκε και από 

το προηγούμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα 2012-2014, η βασική φιλοσοφία παραμένει 

προσανατολισμένη στις ίδιες κεντρικές κατευθύνσεις, με το στρατηγικό σχεδιασμό για την περίοδο 

2015-2019 να εμπλουτίζεται ως επί το πλείστον με στρατηγικές που θα απαντούν με μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, τόσο εν μέσω της πρωτόγνωρης 

κρίσεως που βιώνει η χώρα, αλλά και των αλλαγών που επέφερε η εφαρμογή της διοικητικής 

μεταρρύθμισης του Καλλικράτη.  

Κατά τα στάδια της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και της αξιολόγησής της που 

προηγήθηκαν, ολοκληρώθηκε ο εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων τόσο σχετικά με την 

ευρύτερη διαδικασία τοπικής ανάπτυξης του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη όσο και με εκείνη της 

εσωτερικής αναδιοργάνωσης του οργανισμού. Τα κρίσιμα ζητήματα ουσιαστικά αποτελούν και τις 

προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη περίοδο 

προγραμματισμού.  

Σκοπός της φάσης αυτής είναι: α) η διατύπωση του οράματος και των αρχών λειτουργίας και 

διακυβέρνησης του Δήμου, β) η ομαδοποίηση των γενικών στόχων σε Άξονες και Μέτρα και γ) η 

επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος μέσω του καθορισμού γενικών στόχων και 

πολιτικών δράσης για την επίτευξή τους. Απαραίτητη διευκρίνιση σχετικά με τη δυνατότητα 

εφαρμογής του επιχειρησιακού προγραμματισμού είναι, όπως ήδη προαναφέρθηκε στο πλαίσιο 

των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει προκαλέσει η οικονομική κρίση, να διασφαλιστούν οι ικανοί 

πόροι ώστε οι ΟΤΑ να μπορέσουν να ασκήσουν τις θεσμοθετημένες δραστηριότητές τους. Η 

μείωση των ΚΑΠ είναι δυνατόν να ανατρέψει κάθε προσπάθεια σοβαρού μεσοπρόθεσμου 

αναπτυξιακού προγραμματισμού. Η επιτυχία του στρατηγικού σχεδιασμού και η υλοποίηση των 

προβλεπόμενων δράσεων σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθούν από τη διαμόρφωση των ευρύτερων 

συνθηκών και τη σταθεροποίηση των οικονομικών δεδομένων.  
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2.1.      ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Το επιχειρησιακό σχέδιο έχει ως σκοπό να αποτελέσει έναν οδηγό ανάπτυξης και προγραμματισμού 

για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Δήμου, μέσα στα δεδομένα της οικονομικής κατάστασης 

της χώρας και των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου. 

Με την έννοια αυτή έγινε μία προσπάθεια καταγραφής των δεδομένων της υφιστάμενης 

κατάστασης, των προβλημάτων και των κινδύνων που καταγράφονται τόσο στο εξωτερικό όσο και 

στο εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και των δυνατοτήτων και ευκαιριών που υπάρχουν για 

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. 

Δυστυχώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συντάσσεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι 

πρωτόγνωρες τόσο σε οικονομικό, κοινωνικό αλλά και περιβαλλοντικό επίπεδο. 

Επομένως, κύριο μέλημα του Δήμου μας, είναι η ανάπτυξη μιας ρεαλιστικής στρατηγικής  για το 

μέλλον της πόλης μας και η όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των συνθηκών που διαμορφώνει 

η κρίση αυτή. 

 

Οι παράμετροι πάνω στις οποίες πρέπει να βασίζεται ο προγραμματισμός δράσης είναι: 

1. Οι επιλογές της Δημοτικής Αρχής, ως πλαίσιο αναφοράς και δεσμεύσεων. 

2. Τα δημογραφικά δεδομένα της πόλης. 

3. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην καθημερινότητα, με ειδική προτεραιότητα   

      στα θέματα : 

 κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης 

 ενίσχυσης ή και ανακούφισης του οικογενειακού προϋπολογισμού και 

 εξυπηρέτησης των αναγκών της καθημερινότητας του πολίτη. 

4. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων.                   

5. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες και η κατάσταση των υφιστάμενων τεχνικών υποδομών. 

6. Η προσπάθεια να λειτουργήσει ο Δήμος  με τις δράσεις πολιτισμού και αθλητισμού  

 

Η διαχείριση των παραπάνω παραμέτρων οδήγησε στο προτεινόμενο σχέδιο στρατηγικών στόχων 

και αξόνων με ιδιαίτερο βάρος: 

 Στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και δημιουργικότητας του Δήμου μέσα και από την 

βελτίωση της οικονομικής του θέσης, με τη λελογισμένη χρήση των πόρων, την ορθολογική τους 

κατανομή σε συνδυασμό με την περιστολή των δαπανών και τη δραστική μείωση της σπατάλης, 

τη διαφάνεια. 
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 Στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς, αλλά και υπερτοπικούς κοινωνικούς, 

πολιτιστικούς και επιχειρηματικούς φορείς. 

 Στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της κοινωνικής μέριμνας, της παιδείας,  της 

κοινωνικής πρόνοιας,, της ισότητας των δύο φύλων και ευκαιριών της στήριξης και αλληλεγγύης. 

 Στην προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των υποδομών και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής του πολίτη. 

 Στην ανάπτυξη συνεργασιών και την εκτέλεση έργων για την τόνωση της τοπικής οικονομίας. 

 Στη στήριξη και την ανάπτυξη της αθλητικής και πολιτιστικής δράσης και της μόρφωσης 

 Στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών 

 Στην ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις 

 Στην ισόρροπη ανάπτυξη των δύο Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου. 

 

 

 

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

«Ένας σύγχρονος και λειτουργικός Δήμος με προσήλωση στην εξυπηρέτηση του 

πολίτη και τη βελτίωση της καθημερινότητας και του επιπέδου ζωής του. Με 

συνεχή ανάπτυξη του πολιτισμού, του αθλητισμού, στήριξη της νεολαίας μέσω 

της παιδείας και με έμφαση στην κοινωνική μέριμνα και τη δημόσια υγεία. 

Διαφύλαξη και βελτίωση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος». 
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 2.2.   Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Η Διαμόρφωση Στρατηγικής του Δήμου 

Η Στρατηγική ανάπτυξης ενός Δήμου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών 

δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του 

Δήμου. 

 Επομένως  απαιτείται η οριοθέτηση δύο επιπέδων λήψης αποφάσεων: 

- το επίπεδο του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και 

- το επίπεδο των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών προσώπων του.  

 

Το πρώτο επίπεδο αποφασίζει τη στρατηγική του Δήμου προσδιορίζοντας γενικούς στόχους και 

πολιτικές δράσης, ενώ το δεύτερο επίπεδο καταρτίζει σχέδια δράσης, προσδιορίζοντας τους 

ειδικότερους στόχους και δράσεις για την επίτευξη του καθενός από τους γενικούς στόχους του 

στρατηγικού σχεδίου. 

Η διαμόρφωση της στρατηγικής ενός Δήμου σημαίνει: 

- προσδιορισμός των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος 

(γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και 

- διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα διασφαλίσουν την 

επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης (πολιτικές δράσεις και γενικοί 

στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης). 

Οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης είναι τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία πρέπει κατά 

προτεραιότητα να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά την επόμενη περίοδο προκειμένου να εκπληρώσει 

καλύτερα την αποστολή του. 

Όσον αφορά στην υφιστάμενη κατάσταση, τα βασικά συμπεράσματα διατυπώθηκαν αναλυτικά 

στην πρώτη ενότητα της μελέτης και συνοπτικά στο προηγούμενο κεφάλαιο. 
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2.3. ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ  

      ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Σήμερα τα οξυμμένα προβλήματα τόσο σε περιβαλλοντικά ζητήματα όσο και σε κοινωνικά, 

οικονομικά κ.λ.π., απαιτούν την προσπάθεια της ανάδειξης όχι μόνο των έργων κατασκευής αλλά 

και δράσεων και πρωτοβουλιών, όπως της κοινωνικής αντίληψης και αλληλεγγύης, του πολιτισμού, 

του αθλητισμού κ.λ.π. 

Απαιτούνται δράσεις για κοινωνική συνοχή, για αστικές αναπλάσεις, για περιβαλλοντικές 

πρωτοβουλίες, για φυτεύσεις πρασίνου, για ψυχαγωγία, για πολιτισμό. 

     Με βάση τα παραπάνω συγκεκριμενοποιούνται οι τέσσερις βασικοί άξονες (γενικές προτεραιότητες) 

πάνω στους οποίους αρθρώνεται το σχέδιο της πόλης μας με βάση τη φιλοσοφία της βιώσιμης, 

ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης: 

ΑΞΟΝΑΣ 1:  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 2:  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΥΓΕΙΑ -  ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 3:  ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ 4:  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ  

                    ΔΗΜΟΥ 

 

 Ο κάθε άξονας αναλύεται σε ένα σύνολο συναφών μέτρων (προτεραιότητες), όπως φαίνεται στα 

παρακάτω διαγράμματα και πίνακες: 
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ΟΡΑΜΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΡΧΗΣ 

 
ΑΞΟΝΕΣ 

ΑΞΟΝΑΣ 1 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ  

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ  

 

ΑΞΟΝΑΣ 2 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

– ΥΓΕΙΑ - ΠΑΙΔΕΙΑ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

  

ΑΞΟΝΑΣ 3 
 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

ΑΞΟΝΑΣ 4 
 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 
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ΑΞΟΝΑΣ 1 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚΑΙ  

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ  

 
Μέτρο 1.1 

 
Φυσικό 

περιβάλλον 
 

 
Μέτρο 1.2 

 
Πολεοδομικός 
σχεδιασμός – 

Αστικές 
παρεμβάσεις 

 

 
Μέτρο 1.3 

 
Υποδομές - 

Δίκτυα 
 

 
Μέτρο 1.4 

 
Συγκοινωνίες 

– Προσπελασι-
μότητα 

 

 
Μέτρο 1.5 

 
Καθαριότητα 
και διαχείριση 
απορριμμάτων 

 
Μέτρο 1.6 

 
Πολιτική 

προστασία 
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ΑΞΟΝΑΣ 2 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – 

ΥΓΕΙΑ - ΠΑΙΔΕΙΑ – 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

 

 
Μέτρο 2.1 

 
Υγεία και κοινωνική 

πρόνοια 
 

 
Μέτρο 2.2 

 
Κοινωνική μέριμνα – 

Κοινωνική 
ενσωμάτωση 

 

 
Μέτρο 2.3 

 
Εκπαίδευση –  

Δια βίου μάθηση 
 

 
Μέτρο 2.4 

 
Αθλητισμός - 
Πολιτισμός 
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ΑΞΟΝΑΣ 3 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

 
Μέτρο 3.1 

Αντιμετώπιση ανεργίας – 
Απασχόληση – Ανάπτυξη 
ανθρώπινου δυναμικού 

 

 
Μέτρο 3.2  

Οικονομικές υποδομές – 
Επιχειρηματικότητα 

 

 
Μέτρο 3.3  

Εθελοντισμός και ανάπτυξη 
σχέσεων 



ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ :  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 
Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός 

 

 - 260 - 

ΑΞΟΝΑΣ 4 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

 

 
Μέτρο 4.1 

 
Βελτίωση 

ποιότητας και 
αποτελεσματι-
κότητας των 
υπηρεσιών 

 

 
Μέτρο 4.2 

 
Προώθηση 

εκπαίδευσης και 
βελτίωση 

συστήματος 
αξιολόγησης 
προσωπικού 

 

 
Μέτρο 4.3 

 
Βελτίωση 

εξυπηρέτησης 
του πολίτη 

 

 
Μέτρο 4.4 

 
Ολοκληρω- 

μένες 
ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες –  

Ψηφιακός δήμος 
 

 
Μέτρο 4.5 

 
Οικονομική 
διαχείριση 
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Άξονας 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 Μέτρο 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Μέτρο 1.2 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Μέτρο 1.3 ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

Μέτρο 1.4 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Μέτρο 1.5 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Μέτρο 1.6 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
 
 

Άξονας 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΥΓΕΙΑ - ΠΑΙΔΕΙΑ 
– ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Μέτρο 2.1 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

Μέτρο 2.2 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

Μέτρο 2.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

Μέτρο 2.4 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Μέτρο 2.5 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Μέτρο 2.6 ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

 
 

Άξονας 3: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Μέτρο 3.1 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Μέτρο 3.2 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Μέτρο 3.3 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ 
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Άξονας 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Μέτρο 4.1 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ &  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Μέτρο 4.2 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΓς ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Μέτρο 4.3 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

Μέτρο 4.4 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ 

Μέτρο 4.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 
 
 

Καθορισμός Στόχων ανά  Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο  

Κρίσιμα ζητήματα που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος την επόμενη πενταετία  

 
Τα παραπάνω μέτρα ανά άξονα περιλαμβάνουν έναν ή περισσότερους συναφείς 

γενικούς στόχους, δηλαδή επιδιωκόμενες αλλαγές της υφιστάμενης κατάστασης της 

περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του δήμου που αποσκοπούν στην 

εκπλήρωση της αποστολής και στην επίτευξη του οράματος του δήμου. 

 

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται οι γενικοί στόχοι ανά μέτρο και άξονα. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Άξονας 1:  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 

ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

1.1.1. Αναπλάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής 

1.1.2. Αναβάθμιση των χώρων πρασίνου και των 
κοινόχρηστων χώρων 

1.1.3. Έλεγχος και αντιμετώπιση της 
ατμοσφαιρικής, ηχητικής  ρύπανσης  

1.1.4. Εξοικονόμηση ενέργειας, προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

1.1.5. Προστασία των ρεμάτων και αντιπλημμυρικά 
έργα 

1.1.6. Προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών 

Μέτρο 1.2  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – 

ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

1.2.1. Βελτιωμένο σχέδιο αστικής ανάπτυξης 

1.2.2. Αναβάθμιση και εξυγίανση του αστικού 
περιβάλλοντος 

1.2.3. Εφαρμογές πολεοδομικού σχεδίου 

Μέτρο 1.3 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

1.3.1. Επέκταση του δικτύου ομβρίων - 
αποχέτευσης 

1.3.2. Βελτίωση ασφάλειας Δήμου – Μείωση 
ατυχημάτων 

1.3.3. Εκσυγχρονισμός και επέκταση  δικτύου 
δημοτικού φωτισμού 

Μέτρο 1.4 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 

1.4.1. Βελτίωση κυκλοφορίας και στάθμευσης 

1.4.2. Αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης με παράλληλη προώθηση 
εναλλακτικών παρεμβάσεων 

1.4.3. Κατασκευή και συντήρηση τοπικού οδικού 
δικτύου 

1.4.4. Διασφάλιση της προσπελασιμότητας για την 
ομάδα του πληθυσμού με κινητικά προβλήματα 

Μέτρο 1.5 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

1.5.1.  Βελτίωση στον τομέα καθαριότητας και 
διαχείρισης απορριμμάτων 

1.5.2. Ενίσχυση του προγράμματος ανακύκλωσης 

1.5.3. Διάδοση νέων προγραμμάτων ανακύκλωσης - 
κομποστοποίησης 

Μέτρο 1.6 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

1.6.1. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και απόκτηση 
εξοπλισμού 

1.6.2. Διασύνδεση και συμμετοχή με οργανώσεις 
εθελοντών  
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ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Άξονας 2:  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΥΓΕΙΑ -
ΠΑΙΔΕΙΑ – 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Μέτρο 2.1 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

2.1.1. Βελτίωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών 
υγείας 

2.1.2. Βελτίωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών 
πρόνοιας  

2.1.3. Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων 

2.1.4. Εσωτερική αναδιοργάνωση δομών Δήμου 

2.1.5. Βελτίωση υπηρεσιών Βρεφονηπιακών και 
Παιδικών Σταθμών 

Μέτρο 2.2 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

– ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

2.2.1. Υποστήριξη νεολαίας 

2.2.2. Βελτίωση υπηρεσιών προς ευπαθείς 
κοινωνικά και ηλικιακά ομάδες 

Μέτρο 2.3 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΙΑ 

ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

2.3.1. Βελτίωση και συντήρηση υποδομών 
εκπαίδευσης 

2.3.2. Ενίσχυση των δράσεων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης πολιτών – Προώθηση της δια βίου 
μάθησης 

Μέτρο 2.4 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

2.4.1. Βελτίωση και επέκταση των αθλητικών 
υποδομών και υπηρεσιών 

2.4.2. Αύξηση αριθμού αθλούμενων 

2.4.3. Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών προς τους 
αθλούμενους 

2.4.4. Αναβάθμιση και κατασκευή πολιτιστικών 
υποδομών 

Μέτρο 2.5 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

2.5.1 Ενίσχυση πληροφόρησης πολιτών 

2.5.2. Ενίσχυση υποδομών ψηφιακής τεχνολογίας 
στις επιμέρους  Δ/νσεις του Δήμου 

2.5.3. Βελτίωση ενημέρωσης των πολιτών 

Μέτρο 2.6 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ & 

ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

2.6.1. Προώθηση δράσεων για την ενίσχυση της 
ισότητας των φύλων 
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Άξονας 3:  
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 
 

Μέτρο 3.1 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ - 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

3.1.1. Μείωση της ανεργίας 

3.1.2. Επιμόρφωση, κατάρτιση και δια βίου 
μάθηση των πολιτών 

Μέτρο 3.2 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ -  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

3.2.1. Συμμετοχή σε δίκτυα για την προώθηση και 
ενίσχυση της καινοτομίας – συνεργασίας με τον 
ακαδημαϊκό χώρο 

3.2.2. Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με ΟΤΑ, 
δημόσιους φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και 
ιδιώτες 

3.2.3.  Βελτίωση οικονομικών και αξιοποίηση 
Δημοτικής Περιουσίας 

3.2.4. Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας 

Μέτρο 3.3 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ 

3.3.1. Προώθηση του εθελοντισμού και ανάπτυξη 
συνεργειών 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

Άξονας 4:  
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 
 

Μέτρο 4.1 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4.1.1. Αύξηση αποδοτικότας 

4.1.2. Ανάπτυξη και αναβάθμιση 
υποστηρικτικών υπηρεσιών 

4.1.3. Βελτίωση επιπέδου υλικοτεχνικής 
υποδομής του Δήμου 

4.1.4. Συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμενων 
υποδομών 

Μέτρο 4.2 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

4.2.1. Αύξηση αριθμού ωρών εκπαίδευσης κατ’ 
άτομο 

4.2.2. Ενίσχυση εσωτερικών μετακινήσεων του 
προσωπικού 

4.2.3. Αναθεώρηση διαδικασιών ελέγχου και 
αξιολόγησης 

Μέτρο 4.3 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ 

4.3.1. Άμεση ανταπόκριση και διαχείρΙση των 
αιτημάτων των πολιτών 

4.3.2. Μείωση χρόνου αναμονής - εξυπηρέτησης 
πολίτη ανά υπηρεσία 

Μέτρο 4.4 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΔΗΜΟΣ 

4.4.1. Αύξηση της παραγωγικότητας των 
υπαλλήλων 

4.4.2. Περαιτέρω αξιοποίηση της 
πληροφοριακής τεχνολογίας 

Αύξηση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών στους πολίτες 

Μέτρο 4.5 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

4.5.1. Μείωση γενικών εξόδων 

4.5.2. Αύξηση εισερχόμενων πόρων 

4.5.3. Διερεύνηση δυνητικών πηγών 
χρηματοδότησης 

4.5.4. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 
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