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-Περισυλλογή και µεταφορά προς ΧΥΤΑ 72.546,22 τόνων απορριµµάτων και ογκωδών
αντικειµένων, µε την επάνδρωση 9.280 δροµολογίων.
-Περισυλλογή και µεταφορά προς Κ∆ΑΥ Ελευσίνας 3.511 τόνων ανακυκλώσιµων υλικών µε
την επάνδρωση 1.269 δροµολογίων.
-Αποξήλωση και καθαρισµός αφισών.
- Οδοσάρωση όλων των οδών και των κοινοχρήστων χώρων της πόλης.
-Επίβλεψη και καθαρισµός των είκοσι επτά (27) παιδικών χαρών ανά ∆ηµοτική Κοινότητα.
-Επίβλεψη και καθαρισµός των λαϊκών αγορών ανά Τοµέα, καθαρισµός του παραπάζαρου
και της Κυριακάτικης Αγοράς (παζαριού) που διοργανώνεται στην πλατεία Ιπποδαµείας.
-Καθαρισµός των ∆ηµοτικών Παραλιών ( Πλαζ Βοτσαλάκια και Πλαζ Φρεαττύδας)
-Αποκοµιδή µεγάλου όγκου οργανικών και ανόργανων απορριµµάτων που αποθέσαν
άγνωστοι σε σηµεία τις πόλης.
-Φροντίδα για τον καθαρισµό και την επιµέλεια του χώρου σε ναούς, πανηγύρια και περιοχές
για θρησκευτικές, εθνικές εκδηλώσεις και εορτές.
-Παροχή τεχνικού και εργατικού προσωπικού, σε συνεργασία µε φορείς και συναρµόδιες
υπηρεσίες του δήµου µας για την πραγµατοποίηση α) αθλητικών εκδηλώσεων (2 αγώνες
δρόµου και 1 σκυταλοδροµία), β)εορτασµού Θεοφανείων, Αποκριών, Καθαράς ∆ευτέρας,
Εθνικές Επετείους, Εκδηλώσεων Επετείων σε Πλατείες (Θύρας 7, C-130 κλπ), Λιτανειών
Ιερών Εικόνων και εκδηλώσεων σε
-Καθαρισµός και βάψιµο των ρείθρων πεζοδροµίων (µαύρο - κίτρινο χρώµα) καθώς επίσης
και άσπρισµα,. Καθαρισµός και άσπρισµα των φρεατίων οµβρίων υδάτων καθώς και των
χώρων γύρω και κάτω από τους κάδους απορριµµάτων.
-∆ηµιουργία, συγκρότηση και επίβλεψη συνεργείων οδοσάρωσης, βαψίµατος κλπ ανάλογα
µε τις ανάγκες .
-Καταγραφή και διανοµή ειδικών µασκών ασφαλείας µε βαλβίδα στους Εργάτες
Καθαριότητας
-Άρση Ανθυγιεινών Εστιών σε δεκαέξι (16) οικόπεδα, για τον καθαρισµό αυτών, κατόπιν
Εισαγγελικών παραγγελιών και σε συνεργασία είτε µε τους ιδιοκτήτες είτε µε τους
τοµεάρχες της υπηρεσίας Καθαριότητας, σύµφωνα µε τα άρθρα 18 και 19 του κανονισµού
Καθαριότητας.
-Συνδροµή εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού για την εύρυθµη λειτουργία των
παιδικών σταθµών, ΚΑΠΗ, και Συνεργείων Ανοιχτών χώρων.
-Συνδροµή εργατικού προσωπικού για τη διανοµή φρούτων σε συνεργασία µε τις Κοινωνικές
Υπηρεσίες.

-Συνδροµή υπαλληλικού προσωπικού για τον στολισµό Χριστουγέννων στη ∆/νση
Ηλεκτρολογικού – Μηχανολογικού
-Πρόταση και υλοποίηση αυτής, για αντιµετώπιση ακραίων καιρικών φαινοµένων σε
συνεργασία µε το Συνεργείο Αποχέτευσης και δηµιουργία συνεργείου συνεργασίας των
τµηµάτων.
-Σχεδιασµός δροµολογίων αποκοµιδής (απορριµµατοφόρων και ανοικτών φορτηγών)
-Επανασχεδιασµός οδοσάρωσης – κάδων απορριµµάτων.
-Τοποθέτηση, αντικατάσταση και απόσυρση κάδων απορριµµάτων (µεταλλικών, πλαστικών
και ανακύκλωσης και ηλεκτρονική καταχώρηση των Υπηρεσιακών Σηµειωµάτων ανά Τοµέα
Καθαριότητας
-Συγκέντρωση κι έλεγχος των καθηµερινών προγραµµατισµών των Τοµέων µε επίβλεψη και
αυτοψίες στους τοµείς για την ορθή τήρηση των προγραµµατισµών και την
αποτελεσµατικότητά τους
-Περισυλλογή νεκρής θαλάσσιας χελώνας στον Α’ Τοµέα
-Καθαρισµός του περιβάλλοντα χώρου του Σ.Ε.Φ.
-Καθαρισµός Αστικών Πυλών σε συνεργασία µε το Τµήµα Προϊστορικών Αρχαιοτήτων
-Συνεργασία για την υλοποίηση του Πιλοτικού προγράµµατος “SMILE” καταγραφή κάδων
ανά τοµέα, προτάσεις και σχεδιασµός νέων δροµολογίων.
-Σύσταση συνεργείων ετοιµότητας για την αντιµετώπιση ακραίων καιρικών φαινοµένων, πριν
την έναρξη, κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας αυτών.
-Καθαρισµός οικοπέδων γύρω από το πάρκο Αιγαίου
-Καθαρισµός καταληφθέντων χώρων από αθίγγανους έπειτα από την αποµάκρυνσή τους σε
συνεργασία µε την Ελληνική Αστυνοµία στο Γ’ Τοµέα Καθαριότητας
-Καθαρισµός και συνεργείο καθαριότητας για την Έκθεση Βιβλίου στο Πασαλιµάνι, την
Ανθοκοµικής Έκθεση στον Τινάνειο Κήπο, στο Β’ Τοµέα Καθαριότητας, καθώς και για το
Bazaar Βιβλίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Γ’ Τοµέα Καθαριότητας.
-Καθαρισµός Αρχαιολογικού χώρου Τερψιθέας
-Επιχείρηση καθαριότητας στον χώρο «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ»
-Καθαρισµός Πολυιατρείων ΙΚΑ στον Ε’ Τοµέα Καθαριότητας
-Αποκοµιδη και ανακύκλωση µη εµπορεύσιµου υλικού της ∆ΗΡΑΠ
-Σύσταση συνεργείου καθαριότητας και καθαρισµός του κτιρίου της οδού Ευρυπίδου για την
παράδοση στον ιδιοκτήτη του
-Αποµάκρυνση βαρελιών µε τοξικά απόβλητα από το Σχιστό Οικόπεδο και από την οδό
∆ραγατσανίου στον Ε’ Τοµέα Καθαριότητας, σε συνεργασία µε την Περιφέρεια
-Καταγραφή και επίλυση προβληµάτων ανά τοµέα καθαριότητας σχετικά µε οδοστρώµατα,
πεζοδρόµια, κηπάρια, αγωγούς.

-Καθαρισµός χώρων αστέγων και συνεργασία µε τις Κοινωνικές Υπηρεσίες για την φροντίδα
αυτών στους Τοµείς Α, Β και Κεντρική Αγορά.
-Κόψιµο µεγάλων δέντρων που βρίσκονταν στη Λεωφόρο Σχιστού, για να υπάρχει ορατότητα
εισόδου και εξόδου των οχηµάτων και αποψίλωση αγριόχορτων στο Σχιστό οικόπεδο σε
συνεργασία µε το Τµήµα Πρασίνου.
-∆ιάθεση οχηµάτων για την αποκοµιδή απορριµµάτων και ογκωδών αντικειµένων.
-∆ιάθεση οχηµάτων καθηµερινά, σε ∆ / νσεις του ∆ήµου µας, που ζήτησαν τη συνδροµή
µας για τη καλύτερη λειτουργία τους, όπως ∆/νση Βρεφονηπιακών Σταθµών, ∆/νση
Πρασίνου – Περιβάλλοντος, ∆/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών ∆/νση Οδοποιϊας.,
Οδοσήµανση,
Μεταφορά
Ανταλλακτικών,
Σχολικά κτήρια, Γενικά
Συνεργεία,
Αποχέτευση.
-∆ιάθεση οχηµάτων για Α.Μ.Ε.Α ( Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες ) σε βάρδιες
καθηµερινά.
-Περισυλλογή Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών συσκευών από ιδιώτες, δηµόσιες υπηρεσίες
και επίβλεψη του συγκεκριµένου προγράµµατος.
-Έκδοση καρτών ψηφιακών ταχογράφων για τους οδηγούς
-Προµήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισµού και Εργαλείων για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης.
-Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων και οχηµάτων σε εξειδικευµένα ή µη εξωτερικά
συνεργεία.
-Τεχνικός έλεγχος οχηµάτων (ΚΤΕΟ) και έκδοση καρτών καυσαερίων.
-Α
Ανανέωση αδειών για τα δίκυκλα οχήµατα έως 50 cc.
-Υποβολή σε Τεχνικό Έλεγχο ΚΤΕΟ του συνόλου των µηχανοκίνητων µέσων µετά από
συντήρηση από τους Τεχνικούς της υπηρεσίας,, ο οποίος ήταν επιτυχής για το σύνολο των
οχηµάτων που ελέχθησαν.
-Επισκευή φορτωτών σε ιδιωτικό συνεργείο για πρώτη φορά µετά την αγορά τους.
-Εργασίες για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων του ∆ηµοτικού Σταθµού Οχηµάτων.
-Επισκευή και βαφή 1.050 κάδων απορριµµάτων.
-Πλύσιµο και απολύµανση των κάδων µε τα πλυστικά µηχανήµατα της υπηρεσίας.
-Τέθηκαν σε ακινησία οχήµατα που δεν χρησιµοποιούνται από Υπηρεσίες του ∆ήµου µας, µε
σηµαντική εξοικονόµηση πόρων από τη µη καταβολή τελών κυκλοφορίας και ασφαλίστρων
από τον ∆ήµο µας.
- Αντικατάσταση και τοποθέτηση 830 µεταλλικών κάδων των 1100lt και 450 πλαστικών
κάδων των 240 λίτρων αντίστοιχα.
-Τοποθέτηση και αντικατάσταση 54 επικαθήµενων κάδων.
-Αντικατάσταση και τοποθέτηση 235 µπλέ κάδων ανακύκλωσης των 1100 λίτρων.

-Ηλεκτρονική καταγραφή όλων των προµηθειών της ∆/νσης Καθαριότητας.

-Παραλαβή υλικών, ανταλλακτικών, ελαστικών, και συσσωρευτών για της ανάγκες της ∆/νσης και
∆ιάθεση αυτών.
-Τακτοποίηση και απογραφή κατά τακτά χρονικά διαστήµατα των ειδών της Αποθήκης.
-Εφοδιασµός των οχηµάτων του ∆.Π µε πετρέλαιο κίνησης, και διεκπεραίωση των
απαραίτητων εγγράφων προς την Επίτροπο και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση σε µηνιαία
βάση.
-Παρακολούθηση σε ηµερήσια βάση των καταναλώσεων καυσίµων των οχηµάτων.
-Εισήγηση για τον εβδοµαδιαίο ανεφοδιασµό των δεξαµενών για τις ανάγκες των οχηµάτων
του ∆ήµου Πειραιά, αλλά και την ετήσια πρόβλεψη των καυσίµων των οχηµάτων της
Υπηρεσίας.
-Παράδοση των πεπαλαιωµένων ελαστικών, λιπαντικών, και συσσωρευτών των οχηµάτων
του δήµου µας στις εταιρείες Ανακύκλωσης.
- ∆ιάθεση των ειδών ασφαλείας στο προσωπικό της ∆/νσης.
-Πλύσιµο οδών, σχολείων, εκκλησιών, νοσοκοµείων, παιδικών χαρών, πλατειών, λαϊκών
αγορών µε τις υδροφόρες σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
-∆ιάθεση σε καθηµερινή βάση οκτώ σαρώθρων, τα οποία καλύπτουν κεντρικούς και
συνοικιακούς δρόµους, εισόδους και εξόδους της πόλης, ,λαϊκές αγορές και το κυριακάτικο
παζάρι.
-Καθαρισµός 50 εγκαταλελειµµένων ακίνητων, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.
-Πραγµατοποίηση απεντοµώσεων και µυοκτονιών σε 9 ∆ηµοτικά Σχολεία, 9 Νηπιαγωγεία ,
24 Παιδικούς Σταθµούς,21 ∆ηµοτικά κτίρια.
-Απόσυρση 6 εγκαταλελειµµένων οχηµάτων, σύµφωνα µε τη νόµιµη διαδικασία.
-Κατάρτιση Προϋπολογισµού οικ. έτους 2016
-Κατάρτιση Τεχνικού Προγράµµατος 2016
-Παρακολούθηση Προϋπολογισµού (αναµορφώσεις, δηµιουργία νέων άρθρων κλπ.)
-Σύνταξη µελετών που αφορούν προµήθειες-εργασίες της ∆ιεύθυνσης και 1 (µίας)µελέτης
για τον ΟΠΑΝ.
-Σύνταξη του Συνοπτικού Τ.Σ.∆.Α. ∆ήµου Πειραιά (Τοπικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων).
-Σχεδιασµός και ολοκλήρωση όλων των ενεργειών, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
υπηρεσίες της ∆ιεύθυνσης, για την συµµετοχή του ∆ήµου Πειραιά στην Πανελλαδική
Εθελοντική ∆ράση «Let’s do it Greece» αναφορικά µε τον καθαρισµό των παιδικών
χαρών του ∆ήµου Πειραιά ανά δηµοτική κοινότητα.
-Π
Πραγµατοποίηση όλων των ενεργειών για την πραγµατοποίηση και ολοκλήρωση των
εργασιών επισκευής και συντήρησης των κάδων ανακύκλωσης και στις πέντε ∆ηµοτικές

Κοινότητες του ∆ήµου Πειραιά, σε συνεργασία µε την «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης» ΕΕΑΑ Α.Ε.
-Πραγµατοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών, προκειµένου να αποσταλούν προς
ανακύκλωση στην «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης» ΕΕΑΑ Α.Ε. µε την
οποία ο ∆ήµος Πειραιά έχει συµβατική σχέση, εκατόν ογδόντα (180) µπλε πλαστικοί κάδοι
ανακύκλωσης χωρητικότητας 1100 lt, είκοσι ένα (21) µπλε πλαστικοί κάδοι ανακύκλωσης
χωρητικότητας 240 lt , τετρακόσιοι (400) πράσινοι πλαστικοί κάδοι χωρητικότητας 240 lt,
τρείς (3) κίτρινοι κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού καθώς και διακόσια (200) πλαστικά πράσινα
καπάκια από µεταλλικούς κάδους των 1100 lt.
-Ανάρτηση Πρωτογενών Αιτηµάτων και Συµβάσεων στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
-Π
Πραγµατοποίηση όλων των ενεργειών, προκειµένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες
διαδικασίες για την εκποίηση 250 πεπαλαιωµένων και φθαρµένων µεταλλικών κάδων 1100
λίτρων .
-Πραγµατοποίηση όλων των ενεργειών, για την παραχώρηση χρήσης ενός
απορριµµατοφόρου οχήµατος στο ∆ήµο Αντιπάρου.
- Συγκέντρωση, έλεγχος και επεξεργασία των ζυγολογίων από Κ∆ΑΥ Ελευσίνας και
Ασπροπύργου (Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών)
-Καταχώρηση στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστηµα του απόβαρου των
απορριµµατοφόρων που µεταφέρουν ανακυκλώσιµα υλικά
-Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για τα ανακυκλώσιµα υλικά, σε συνεργασία µε τις
εταιρείες µε τις οποίες ο ∆ήµος µας έχει συµβατική σχέση, σε εξαµηνιαία και ετήσια βάση
- Επίβλεψη των προγραµµάτων περισυλλογής ανακυκλώσιµων υλικών στους
κωδωνόσχηµους κάδους ανακύκλωσης γυαλιού και στα ανταποδοτικά κέντρα ανακύκλωσης.
-Επίβλεψη του προγράµµατος περισυλλογής µεγάλων ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών.
-Ενέργειες σε συνεργασία µε το Τµήµα Ασφάλειας & Υγιεινής της ∆/νσης
Επιθεώρησης-Ελέγχου Έργων & Ασφάλειας-Υγιεινής για την προµήθεια Ειδών Ατοµικής
Προστασίας και Γάλακτος για τους δικαιούχους της ∆ιεύθυνσης
-Πραγµατοποίηση ενεργειών ώστε να πιστωθεί σε τηρούµενο λογαριασµό του ∆ήµου
Πειραιά το προϊόν της εκκαθάρισης έτους 2014 για τη συλλογή ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών
Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.»
συσκευών από την εταιρεία «Α
-Παρακολούθηση όλων των ενεργών Συµβάσεων της ∆ιεύθυνσης
-∆ιεκπεραίωση εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων
-Σύνταξη και διεκπεραίωση όλων των σχετικών εγγράφων (αποφάσεις προέγκρισης,
σύνταξη ηµερολογίων ,αποφάσεις έγκρισης πληρωµής) για την πληρωµή των πάσης φύσεως
εκτάκτων αµοιβών (τις ώρες προς συµπλήρωση του κανονικού ωραρίου και των
υπερωριών) όλου του προσωπικού της ∆ιεύθυνσης (τακτικό, Ι.∆ Αορίστου Χρόνου
Ορισµένου Χρόνου µε 8µηνη και 2µηνη σύµβαση και µε ασφαλιστικά µέτρα).
-Τήρηση ηλεκτρονικού παρουσιολογίου.
-Τήρηση πρωτοκόλλου

-Σύνταξη µηνιαίων καταστάσεων για το επίδοµα
όλων των υπαλλήλων της ∆/νσης.

επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

-Παρακολούθηση, επεξεργασία, ηλεκτρονική καταγραφή και αρχειοθέτηση των δελτίων
παρουσιών, των κανονικών και ειδικών αδειών των διοικητικών υπαλλήλων της ∆/νσης και
του εργατοτεχνικού προσωπικού.
-Τήρηση αρχείου υπηρεσιακών µεταβολών –µετακινήσεων των υπαλλήλων της ∆/νσης, την
ενηµέρωση των αρµοδίων Τµηµάτων και την εκτύπωση ενηµερωµένων καταστάσεων.
-Σύνταξη, συγγραφή και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας µε Υπουργεία, ∆ηµόσιες
Υπηρεσίες, Φορείς, συνεργαζόµενες Εταιρείες ανακύκλωσης, Υπηρεσίες του ∆ήµου,
δηµότες.
- Σύνταξη και συγγραφή Εισηγήσεων προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και προς την Οικονοµική
Επιτροπή.
- ∆ιεκπεραίωση τιµολογίων και Λογαριασµών Πιστοποίησης Εκτελεσµένων Εργασιών.
-Έκδοση και διεκπεραίωση Εισηγήσεων Ανάληψης Υποχρέωσης προµηθειών και εργασιών.
-Τηλεφωνική ή µέσω e-mail επικοινωνία µε δηµότες, καταστήµατα, σχολεία σε
καθηµερινή βάση και ικανοποίηση των αιτηµάτων τους.

