ΔΡΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ από 01/09/2014 έως 30/09/2015
1. Μείωςθ περιφερειϊν από 18 ςε 13.
2. Εξοικονόμθςθ 5 οδθγϊν και 10 εργατϊν
Επάνδρωςθ πλθρωμάτων ανά τεταρτθμόριο για ςυλλογι μπαηϊν, ογκωδϊν
αντικειμζνων, κλαδιϊν κ.λ.π.
3. Ενεργοποίθςθ Δθμοτικισ υγκοινωνίασ, πρωί και απόγευμα ςε όλθ τθν
πόλθ.
4. Πλφςιμο κάδων ανά 15 θμζρεσ.
5. Ενεργοποίθςθ Μελζτθσ αγοράσ απολυμαντικοφ για τουσ κάδουσ.
6. Λειτουργία Διεφκυνςθσ: 6 θμζρεσ τθν εβδομάδα, κακθμερινζσ και άββατο
Κυριακι ςτο Κζντρο, οφπερ Μάρκετ, Εκκλθςίεσ, Καταςτιματα Εςτίαςθσ και
Καφετζριεσ.
7. Απομάκρυνςθ μπαηϊν που υπιρχαν ςτον χϊρο τθσ κακαριότθτασ (70
φορτθγά μπάηα).
8. υλλογι απορριμμάτων ςτθν περιοχι του Ελαιϊνα, 3 φορζσ τθν εβδομάδα.
9. Κακιζρωςθ απομάκρυνςθσ μπαηϊν από τθν εκτόσ ςχεδίου περιοχι μια φορά
τθν εβδομάδα.
10. υλλογι απορριμμάτων από παηάρι ρακοςυλλεκτϊν ςτθν Αγ. Άννθσ, κάκε
Κυριακι.
11. Κακιζρωςθ κινθτοφ ςυνεργείου κακαριότθτασ εςωτερικϊν Δθμοτικϊν
Χϊρων.
12. Μθνιαίεσ εξορμιςεισ κακαριςμοφ τθσ πόλθσ.
13. Ενεργοποίθςθ μελζτθσ για αγορά ελαςτικϊν αυτοκινιτων.
14. Ενεργοποίθςθ μελζτθσ για αγορά ανταλλακτικϊν κάδων.
15. Τποςτιριξθ όλων των υπθρεςιϊν (φφλακεσ, κακαριότθτα, μεταφορζσ).
16. Άμεςθ αντιμετϊπιςθ εκτάκτων καιρικϊν φαινομζνων μζςω πολιτικισ
προςταςίασ και τυχαίων γεγονότων.
17. υνεργαςία με όμορουσ Διμουσ και Αττικό Μετρό για τθν απομάκρυνςθ
ογκωδϊν αντικειμζνων.
18. Ανάδειξθ τθσ εγκατάλειψθσ του κτιρίου πρϊθν ΟΣΕ.
19. υχνό πλφςιμο πλατειϊν, δρόμων και πεηοδρομίων.
20. Άμεςθ ανταπόκριςθ ςε αιτιματα ενοριϊν Διμου.
21. Κακιζρωςθ κακαριςμοφ τθσ πόλθσ με 2 ςάρωκρα πρωί – απόγευμα,
κακθμερινζσ & αββατοκφριακο.
22. Ενεργοποίθςθ όλων των προγραμμάτων ανακφκλωςθσ (ανταποδοτικι,
γυαλιοφ,
μπαταριϊν,
λαμπτιρων,
παλιοςίδερων,
ορυκτζλαιων,
θλεκτρικϊν/θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν και ελαςτικϊν).
Πραγματοποιικθκε γιορτι ανταποδοτικισ ανακφκλωςθσ με δϊρα και
βραβεφςεισ μακθτϊν.
23. Ενεργοποίθςθ δθμοπραςίασ εκποίθςθσ εγκαταλελειμμζνων οχθμάτων.

24. Χορθγία καταςκευισ τάπθτα ςτο προαφλιο του 5ου Δθμοτικοφ χολείου από
εταιρεία ανακφκλωςθσ ελαςτικϊν.
25. Ευαιςκθτοποίθςθ πολιτϊν για ανακφκλωςθ. Διανομι ζντυπου υλικοφ.
Διανεμικθκαν 8.500 φυλλάδια περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ (καταχϊρθςθ
ςτον τοπικό τφπο) με τθν ανακφκλωςθ. Σοποκζτθςθ stand με διαφθμιςτικό
υλικό.
26. Διανομι τςαντϊν ανακφκλωςθσ ςτα ςχολεία και ςταντ ενθμζρωςθσ ςε
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, Σράπεηεσ και οφπερ Μάρκετ.
27. Πετφχαμε χορθγία για πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ του Διμου από προμθκευτζσ
Διεφκυνςθσ Κακαριότθτασ.
28. Ενζργειεσ για δωρεά από Διμο Ακθναίων ενόσ ςαρϊκρου και ενόσ
πλυντθρίου κάδων.
29. Προςχζδιο Σοπικοφ χεδίου Διαχείριςθσ Απορριμμάτων.
30. Ρφκμιςθ οφειλομζνων ρεπό 2012 & πριν. Χοριγθςθ κανονικϊν αδειϊν
2013-2014. Σο μεγαλφτερο μζροσ ζχει δοκεί.
31. Οδοκακαριςμόσ ανά τεταρτθμόριο και ανά εργαηόμενο.
32. Αφξθςθ τθσ Ανακφκλωςθσ από 38 τόνουσ ,τον επτζμβριο, ςτουσ 172 τόνουσ
τον Απρίλιο (αναγνϊριςθ και παροχι εκ μζρουσ Ε.Ε.Α. 200 νζουσ κάδουσ)
και πρόγραμμα με 50 κάδουσ, τροχιλατουσ ςτα ςχολεία από τθ νζα ςχολικι
χρονιά).
33. υγκζντρωςθ με επιχειρθματίεσ και κατοίκουσ τθσ περιοχισ του Ελαιϊνα.
υηιτθςθ για τα προβλιματά τουσ.
34. Δίκαιθ κατανομι υπερωριϊν-νυχτερινϊν και ανάρτθςθ καταςτάςεων ςτο
χϊρο εργαςίασ.
35. Ζναρξθ λειτουργίασ τθλεφωνικοφ κζντρου 1515.
36. Κατάκεςθ φακζλων δθμοπράτθςθσ του ζργου ΜΑ ΕΛΑΙΩΝΑ. υνεργαςία με
Διμο Ακθναίων.
37. Ζργο αυτεπιςταςίασ κακαριςμοφ φρεατίων.
38. Ζγκριςθ από Δθμοτικό υμβοφλιο για αγορά ενόσ απορριμματοφόρου, ενόσ
λεωφορείου Δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ και ενόσ βυτίου (500.000 €), με ςτόχο
τθν ανανζωςθ του ςτόλου.
39. Ζγκριςθ από πράςινο ταμείο για υπογειοποίθςθ 20 κάδων απορριμμάτων.
40. φμβαςθ με ιδιωτικι εταιρία κακαριςμοφ του γλυπτοφ τθσ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ, τθσ
πλατείασ ΕΣΑΤΡΩΜΕΝΟΤ και του αγάλματοσ του Γ. Παπανδρζου (πλατεία
Ανεξαρτθςίασ).
41. φμβαςθ πλυςίματοσ των απορριμματοφόρων και οχθμάτων βαρζωσ τφπου
του Διμου.
42. Κακαριςμόσ των φρεατίων όμβριων του Διμου με ταυτόχρονθ απολφμανςθ
τρωκτικϊν (ποντίκια) και καταπολζμθςθ κατςαριδϊν.

43. Γενικι επιςκευι, από τα ςυνεργεία του Διμου, ενόσ ςαρϊκρου και ενόσ
καλακοφόρου αξίασ τουλάχιςτον 250.000 € αγοράσ, όπου είχαν
εγκαταλειφκεί ςτο αμαξοςτάςιο (είναι εςτία μόλυνςθσ).
44. Βάψιμο των εγκαταςτάςεων τθσ κακαριότθτασ και νθπιαγωγείου
ΜΟΡΜΟΛΗ.
45. Επιςκευι και βάψιμο 200 κάδων απορριμμάτων.
46. Κακαριςμόσ οικοπζδων και κατεδάφιςθ επικίνδυνθσ οικίασ (εςτία μόλυνςθσ
για τθν πόλθ) ςτα όρια των δυνατοτιτων τθσ διεφκυνςθσ κακαριότθτασ).
47. Ζχουμε ολοκλθρϊςει τθν πρόταςθ τθσ πολιτικισ προςταςίασ για το (ΣΟ)
υντονιςτικό Σοπικό Όργανο εκτάκτων γεγονότων (ςειςμοί, πλθμμφρεσ κλπ
καιρικά φαινόμενα).
48. Επιχείρθςθ κατά τθσ παράνομθσ αφιςορφπανςθσ. Πρόςτιμο ςτον τθλεοπτικό
ςτακμό Ε (29.347 €).
49. Μζςα από τθν δυνατότθτα προςλιψεων που ζχει ο Διμοσ προχϊρθςε ςτθν
πρόςλθψθ 2μινων δίνοντασ παράλλθλα εργαςία ςε 90 άνεργουσ ςυμπολίτεσ
μασ (Διαπαραταξιακι επιτροπι προςλιψεων).
50. Ζγκριςθ για 8μθνα. Πρόςλθψθ 30 ανζργων ςυμπολιτϊν μασ.
51. Εξόφλθςθ γάλακτοσ εργαηομζνων περαςμζνων ετϊν (2011 και εκκρεμϊν
δικαςτικϊν αποφάςεων).
52. Μελζτθ και αγορά ειδϊν ατομικισ προςταςίασ εργαηομζνων.
53. Προςφορά από εταιρεία ανταποδοτικισ ανακφκλωςθσ ειδϊν ατομικισ
προςταςίασ (μπλοφηεσ) για τουσ εργαηόμενουσ ςτθν κακαριότθτα, για τθν
καλοκαιρινι περίοδο.
54. Καταγραφι και ενθμζρωςθ όλων των διαφθμιςτικϊν πινακίδων ςτθν πόλθ
για επιβολι προςτίμου και αφαίρεςθ παράνομων διαφθμίςεων.
55. Καταγραφι όλων των οικοπζδων του οικιςτικοφ ιςτοφ για ζνταξθ ςε
χρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα μζςω τθσ Γ. Γ. Πολιτικισ Προςταςίασ για
κακαριςμό.
56. Μελζτθ και κακαριςμόσ τθσ πλατείασ Εςταυρωμζνου και αγάλματοσ
Ελευκερίασ.
57. Μελζτθ για κακαριςμό αγάλματοσ Παπανδρζου ςτθν πλατεία Ανεξαρτθςίασ.
58. ε ςυνεργαςία με τθν ομάδα Εκελοντϊν 24ωρθ κάλυψθ του Άλςουσ για τθν
αποφυγι πρόκλθςθσ πυρκαγιάσ και τθν ςυνδρομι ςε όλα τα ζκτακτα
καιρικά φαινόμενα όχι μόνο ςτο Διμο μασ αλλά και ςε γειτονικοφσ Διμουσ
όπου θ ςυμβολι μασ κρίκθκε αναγκαία.
59. Καταγραφι οικοπζδων και προςπάκεια ζνταξθσ ςε πρόγραμμα Γενικισ
Γραμματείασ Πολιτικισ Προςταςίασ για δωρεάν κακαριςμό. Προςφορά
ςτουσ δθμότεσ για υγιεινι ςτθν πόλθ.
60. Καταγραφι διαφθμιςτικϊν πινακίδων. Επιβολι προςτίμων και αφαίρεςθ.
61. Ενεργοποίθςθ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ. Παρά τον μικρό αρικμό εργαηομζνων
είναι ορατά τα αποτελζςματα.

62. Οι υπθρεςίεσ του Διμου ιταν παροφςεσ, ςτθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ των
καιρικϊν φαινομζνων. Είχε προθγθκεί κακαριςμόσ φρεατίων και ςτθν
ςυνζχεια επανζλεγχοσ.

