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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.

2

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας
υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπό
που έχει ολοκληρώσει πριν την 9-7-2015 τη φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης αυτής ήταν ενήλικος
αλλά δεν είχε υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας του.
Με την Φ.3911/2019/0000016/03-04-2019 απόφαση
του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας, του Υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α’)
σε συνδυασμό με την παρ. 5β του άρθρου 1B του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004 - ΦΕΚ 217 Α’) γίνεται
αποδεκτή η από 13-12-2018 δήλωση - αίτηση του ενήλικου αλλοδαπού, με στοιχεία: (επώνυμο) ΛΑΤΙΦΙ (όνομα)
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ- ΑΓΓΕΛΟΣ (πατρώνυμο) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 27-04-1996,
και κατοικεί στο Δήμο ΒΟΛΟΥ, για την απόκτηση της
ελληνικής ιθαγένειας, λόγω του ότι έχει ολοκληρώσει
ως ενήλικος αλλά πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους
της ηλικίας του επιτυχώς την παρακολούθηση έξι τάξεων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην
Ελλάδα την 30-06-2015 σύμφωνα με την αριθ. 15686/
11-12-2018 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσ-

Αρ. Φύλλου 1270

σαλίας και εγκρίθηκε ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ- ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΤΙΦΙ σε
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΤΙΦΗΣ.
Με εντολή Ειδικού Τομεακού
Γραμματέα Ιθαγένειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ
Ι

Αριθμ. 22606/6667
(2)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α’/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α’/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 36, 48 και 176 του ν. 3584/
2007 (ΦΕΚ 143/Α’/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
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5. Τις 499/2018 και 52/2019 αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του
Δήμου, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε
1) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες του
μήνα, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου και Κυριακές
και εξαιρέσιμες του Γραφείου Γενικού Γραμματέα και
του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας, του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Δημάρχου, Συμβούλων και Συνεργατών και του Αυτοτελούς Γραφείου
Διαφάνειας, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του
Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, διότι χρειάζεται να
παραβρίσκονται σε πολύωρες συνεδριάσεις, ώστε να
συμβουλεύουν και να επικουρούν το Δήμαρχο σε θέματα
που άπτονται των καθηκόντων τους και της επιστημονικής τους κατάρτισης.
2) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες του
μήνα, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου και Κυριακές
και εξαιρέσιμες όλων των τμημάτων και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του
Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (για 1 TE Τεχνολόγων
Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 2 ΠΕ
Διοικητικού, 1 TE Διοικητικού - Λογιστικού, 1 TE Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα TEΙ, 1 TE Τεχνολόγων
Τοπογράφων Μηχανικών, 6 ΔΕ Εποπτών καθαριότητας,
6 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών αυτοκινήτων, 9 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων, 48 ΔΕ Οδηγών
αυτοκινήτων, 1 ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού, 1 ΔΕ Τεχνίτης Μηχανολόγος, 157 ΥΕ Εργατών καθαριότητας, 8
ΥΕ Επιστατών καθαριότητας, 22 ΥΕ Καθαρίστριες σχολικών κτιρίων, 2 ΥΕ Καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, 2 ΥΕ
Οδηγών αυτοκινήτων, 1 ΥΕ Καθαριστριών εσωτερικών
χώρων), για την αποκομιδή των απορριμμάτων από χώρους συγκέντρωσης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
(σχολεία, παιδικοί σταθμοί, κλινικές, κ.τ.λ.), καθώς και
από χώρους συγκέντρωσης ευπαθών σε αλλοιώσεις
απορριμμάτων, που προκαλούν δυσοσμία (κρεοπωλεία,
ιχθυοπωλεία, σούπερ μάρκετ, κ.τ.λ.) όλες τις ημέρες του
μήνα και σε 24ωρη βάση, για τη συντήρηση και επισκευή
των απορριμματοφόρων καθ’ όλο το 24ωρο κτλ,
3) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες του
μήνα, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου και Κυριακές
και εξαιρέσιμες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου,
του Τμήματος Μικροέργων και Συντήρησης Παιδικών
Χαρών και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (για 1 ΠΕ Μηχανολόγων μηχανικών, 1 ΠΕ Γεωπόνων, 1 ΠΕ Διοικητικού, 2 TE Τεχνολόγων γεωπονίας,
1 ΔΕ Διοικητικού, 2 ΔΕ Εργοδηγών δομικών έργων, 3
ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων, 21 ΔΕ Δενδροκόμων Δενδροκηπουρών, 22 ΥΕ Εργατών κήπων, 3 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων, 1 TE Μηχανικών δομικών έργων, 29
ΔΕ Τεχνιτών, 1 ΔΕ Φυλάκων), για την πραγματοποίηση
των εργασιών περιποίησης φυτών και δέντρων, χωρίς
προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, για την
πραγματοποίηση συντήρησης και επισκευαστικών εργασιών σε δημοτικά κτίρια και σχολεία όλες τις ώρες,
καθώς και την αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών, για την
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ύπαρξη προσωπικού σε μόνιμη επιφυλακή για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, όπως π.χ. πυρκαγιές, για
την απασχόληση υπαλλήλων στις πολιτιστικές, αθλητικές
και κοινωνικές εκδηλώσεις του Δήμου για τοποθέτηση
εξέδρων, μεταφορά καθισμάτων από και προς τους
χώρους αποθήκευσης, διαμόρφωση και τακτοποίηση
χώρων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εκδήλωσης και επίβλεψη για διευθέτηση τυχόν εκτάκτων προβλημάτων.
4) τη λειτουργία από 07:00 πμ έως 22:00 μμ, όλες τις
ημέρες του μήνα, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου και
Κυριακές και εξαιρέσιμες του Τμήματος Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας (για 1 ΠΕ Φυσικό, 1 ΔΕ Διοικητικού), προκειμένου να καλυφθούν δράσεις της Πολιτικής Προστασίας
για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προκαλούν
έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως σεισμοί, πλημμύρες,
καύσωνας, πυρκαγιές, κ.τ.λ.
5) τη λειτουργία από 07:00 πμ έως 22:00 μμ, όλες τις
ημέρες του μήνα, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου,
πλην Κυριακών και εξαιρέσιμων του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων, του Τμήματος Μελετών, του Τμήματος Συντήρησης Σχολικών
Κτιρίων και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (για 7
ΠΕ Πολιτικών μηχανικών, 1 ΠΕ Μηχανολόγων μηχανικών,
3 TE Μηχανικών, 1 ΠΕ Τοπογράφων αγρονόμων μηχανικών, 1 TE Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ, 1 ΔΕ
Τεχνιτών, 1 ΔΕ Διοικητικού), για την κάλυψη έκτακτων
υπηρεσιακών αναγκών (συσκέψεις, συζητήσεις, σύνταξη
μελετών, επιβλέψεις έργων, κ.τ.λ.).
6) τη λειτουργία από 07:00 πμ έως 24:00 μμ, όλες τις
ημέρες του μήνα, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου και
Κυριακές και εξαιρέσιμες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (για
1 ΠΕ Μηχανολόγων μηχανικών, 1 TE Μηχανικών, 8 ΔΕ
Ηλεκτρολόγων, 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών, 1 ΔΕ Τεχνιτών),
για την κάλυψη των πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών εκδηλώσεων που πραγματοποιεί ο Δήμος συνήθως Σαββατοκύριακα ή τις απογευματινές ώρες των
καθημερινών ημερών, στις οποίες παραβρίσκονται οι
ηλεκτρολόγοι του Δήμου, ρυθμίζοντας την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων, τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις,
τους ειδικούς φωτισμούς, κ.τ.λ.. για τη συντήρηση του
φωτισμού του οδικού δικτύου και τον εποχιακό στολισμό
της πόλης, για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο,
εξασφαλίζοντας έτσι αδιάλειπτο φωτισμό σε όλη την
πόλη και σε πλατείες και σε πάρκα, χωρίς να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων από τα καλαθοφόρα
οχήματα του Δήμου.
7) τη λειτουργία από 07:00 πμ έως 22:00 μμ, όλες τις
ημέρες του μήνα, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου
πλην Κυριακών και εξαιρέσιμων όλων των τμημάτων και
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης
του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (για 1 ΠΕ Μηχανολόγων μηχανικών, 2 ΠΕ Πολιτικών μηχανικών, 1 ΠΕ
Αρχιτεκτόνων μηχανικών, 1 ΠΕ Τοπογράφων μηχανικών,
1 TE Τοπογράφων μηχανικών, 2 TE Τεχνολόγων πολιτικών

Τεύχος B’ 1270/15.04.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

μηχανικών, 1 ΔΕ Διοικητικού, 1 ΥΕ Κλητήρων - θυρωρών - γενικών καθηκόντων), για την κάλυψη έκτακτων
υπηρεσιακών αναγκών (συσκέψεις, συζητήσεις, έλεγχος
κατασκευών, αυτοψίες, κ.τ.λ.).
8) τη λειτουργία από 07:00 πμ έως 22:00 μμ, όλες τις
ημέρες του μήνα, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου
πλην Κυριακών και εξαιρέσιμων όλων των τμημάτων
και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (για 3 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΠΕ Διοικητικού, 1 ΠΕ
Λογοθεραπευτών, 12 ΠΕ Νηπιαγωγών, 2 ΠΕ Διοικητικού,
7 TE Κοινωνικών λειτουργών, 1 TE Επόπτης δημόσιας
υγείας, 12 TE Βρεφονηπιοκόμων, 1 TE Νηπιαγωγών, 1
TE Νοσηλευτών, 1 TE Φυσιοθεραπευτών, 8 ΔΕ Διοικητικού, 6 ΔΕ Μαγείρων, 3 ΔΕ Βοηθών βρεφονηπιοκόμων,
2 ΔΕ Βοηθών βρεφοκόμων, 1 ΔΕ Επιμελητών πρόνοιας,
1 ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, 2 ΔΕ Βοηθών νοσηλευτών, 1 ΔΕ
Βοηθών νοσοκόμων, 1 ΥΕ Κλητήρων -θυρωρών - γενικών καθηκόντων, 7 ΥΕ Υπαλλήλων καθαριότητας, 2 ΥΕ
Καθαριστριών, 4 ΥΕ Οικογενειακών βοηθών), για την
κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών (συσκέψεις,
συζητήσεις, εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα, διοργάνωση αιμοδοσίας, καταβολή επιδομάτων Πρόνοιας,
Κ.Ε.Α., κ.τ.λ.). Για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης που
θα απασχοληθούν στο χώρο που φιλοξενεί αστέγους
κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεις, καύσωνες κτλ) σύμφωνα με τα δελτία της Πολιτικής Προστασίας, καθιερώνεται 24ωρη απασχόληση
για εκείνες τις ημέρες του μήνα, χωρίς καταστρατήγηση
του πενθημέρου καθώς και απασχόληση κατά τις και
Κυριακές και εξαιρέσιμες.
9) τη λειτουργία από 07:00 πμ έως 22:00 μμ, όλες τις
ημέρες του μήνα, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου
πλην Κυριακών και εξαιρέσιμων όλων των τμημάτων και
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας (για 1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων μηχανικών,
3 ΠΕ Διοικητικού, 4 ΠΕ Πληροφορικής, 1 TE Τεχνολογικών
εφαρμογών, 4 ΔΕ Διοικητικού), για την κάλυψη έκτακτων
υπηρεσιακών αναγκών (συσκέψεις, συζητήσεις, συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών μηχανημάτων όλων των υπηρεσιών του Δήμου, συντήρηση
server, κ.τ.λ.).
10) τη λειτουργία από 07:00 πμ έως 24:00 μμ, όλες τις
ημέρες του μήνα, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου
και Κυριακές και εξαιρέσιμες του Τμήματος Δημοτικού
Συμβουλίου, του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης, του
Τμήματος Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας και του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (για 5 ΠΕ Διοικητικού, 19 ΔΕ Διοικητικού, 2 ΔΕ Τεχνιτών, 4 ΥΕ Κλητήρων - θυρωρών - γενικών καθηκόντων, 1 ΔΕ Πληροφορικής, 12 ΔΕ Σχολικών φυλάκων, 1 ΥΕ Καθαριστριών, 1
ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων, 8 ΔΕ Φυλάκων, 11 ΥΕ
Εργατών φυλάκων, 2 ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού, 8 ΥΕ
Φυλάκων, 5 ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας/ εργατών γενικών καθηκόντων), για τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής,
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, όπως επίσης
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και των Κοινοτικών Συμβουλίων Κερατσινίου και Δραπετσώνας, για την τέλεση των πολιτικών γάμων, για την
έκδοση αδειών ταφής κτλ, για τη φύλαξη των δημοτικών
χώρων κτλ.
11) τη λειτουργία από 07:00 πμ έως 24:00 μμ, όλες τις
ημέρες του μήνα, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου
και Κυριακές και εξαιρέσιμες του Τμήματος Παιδείας
και Δια Βίου Μάθησης, του Τμήματος Αθλητισμού, του
Τμήματος Πολιτισμού και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου
Κερατσινίου - Δραπετσώνας (για 1 ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων,
5 ΠΕ Καθηγητών φυσικής αγωγής, 1 TE Διοικητικού, 12
ΔΕ Διοικητικού, 5 ΠΕ Διοικητικού, 1 ΔΕ Ναυαγοσωστών,
1 ΥΕ Εργατών καθαριότητας, 2 ΥΕ Κλητήρων -θυρωρών γενικών καθηκόντων, 1 ΠΕ Καθηγητών, 1 ΔΕ Επιμορφωτών, 1 ΔΕ Τεχνικός κινούμενης εικόνας/ ηλεκτρονικής σχεδίασης γραφήματος, 2 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων,
1 TE Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας/
εργατών φυλάκων), για τη διοργάνωση των αθλητικών
και πολιτιστικών εκδηλώσεων, την παρακολούθηση της
ροής του προγράμματος κάθε εκδήλωσης και την παρουσίαση του στους παραβρισκόμενους, για τη συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές εκθέσεις, καλλιτεχνικά δρώμενα κάθε
είδους, που διοργανώνει ο Δήμος, αθλητικούς αγώνες
και πρωταθλήματα, συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων με
τοπικούς πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους κ.τ.λ.
12) τη λειτουργία από 08:30 πμ έως 20:00 μμ, όλες τις
ημέρες του μήνα, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου
πλην Κυριακών και εξαιρέσιμων του Τμήματος Δημοτικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Μουσείων της Διεύθυνσης
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (για 1 TE Διοικητικού- Λογιστικού,
6 TE Βιβλιοθηκονόμων, 2 ΔΕ Διοικητικού), σύμφωνα με
τον κανονισμό λειτουργίας των δημοτικών βιβλιοθηκών
(αρ. αποφ. ΔΣ 125/2014),
13) τη λειτουργία από 07:30 πμ έως 22:00 μμ, όλες τις
ημέρες του μήνα, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου
και Κυριακές και εξαιρέσιμες του Κλειστού Δημοτικού
Κολυμβητηρίου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας,
σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού
κολυμβητηρίου (αρ. αποφ. 337/2016),
14) τη λειτουργία από 07:00 πμ έως 01:00 μμ, όλες
τις ημέρες του μήνα, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου και Κυριακές και εξαιρέσιμες των πολιτιστικών και
αθλητικών χώρων (ανοιχτών και κλειστών) του Δήμου
Κερατσινίου - Δραπετσώνας,
15) τη λειτουργία από 07:00 πμ έως 02:00 μμ, όλες τις
ημέρες του μήνα, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου και
Κυριακές και εξαιρέσιμες των διαμορφωμένων πολιτιστικών και αθλητικών χώρων της περιοχής των Λιπασμάτων
(ανοιχτών και κλειστών) του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας,
16) τη λειτουργία από 19:00 πμ έως 02:00 μμ, όλες τις
ημέρες του μήνα, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου και
Κυριακές και εξαιρέσιμες των κινηματογράφων (1 χειμερινού και 3 θερινών), τους χειμερινούς και θερινούς μήνες αντίστοιχα, του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας,
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17) τη λειτουργία από 07:00 πμ έως 24:00 μμ, όλες τις
ημέρες του μήνα, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου και
Κυριακές και εξαιρέσιμες του Τμήματος Αδειοδοτήσεων
και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, του Τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών και του Προϊσταμένου
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Κερατσινίου - Δραπετσώνας (για 6 ΠΕ Διοικητικού, 10
ΔΕ Διοικητικού), για την αποτελεσματική τήρηση των
οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου,
τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη
διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, καθώς
και την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων
διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών,
εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου κτλ.
18) τη λειτουργία από 07:00 πμ έως 22:00 μμ, όλες τις
ημέρες του μήνα, χωρίς κατάργηση του πενθημέρου
πλην Κυριακών και εξαιρέσιμων του Τμήματος Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης,
του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας και του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας (για
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4 ΠΕ Οικονομικού - Λογιστικού, 1 ΠΕ Διοικητικού, 2 TE
Διοικητικού - Λογιστικού, 1 TE Διοικητικού,13 ΔΕ Διοικητικού, 1 ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας/ εργατών γενικών καθηκόντων, 2 ΔΕ Χειριστών - προγραμματιστών
Η/Υ, για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών
(συσκέψεις, συζητήσεις, έκδοση τιμολογίων, προετοιμασία πίνακα ΠΟΕ, σύνταξη προϋπολογισμού, έκδοση
ενταλμάτων, κ.τ.λ.).
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
1.230.757,85 € σε βάρος του προϋπολογισμού 2019
του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας που θα βαρύνει τους ΚΑ: 00.6032.0002, 10.6012.0001, 10.6022.0001,
15.6012.0001, 15.6022.0001, 20.6012.0001, 20.6022.0001,
20.6042.0001, 30.6012.0001, 30.6022.0001, 35.6012.0001,
35.6022.0001, 35.6042.0001, 40.6012.0001 και 50.6012.0001.
Ανάλογη δαπάνη ύψους 1.476.909,42€ θα προκληθεί και
τα επόμενα έτη που θα βαρύνει τους ίδιους κωδικούς.
Αθήνα, 15 Μαρτίου 2019
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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