
 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

από 01/10/2015 έως 30/9/2016 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

1. Βελτίωση της καθημερινότητας 

2. Συμβολή στην αντιμετώπιση της ανεργίας με προσλήψεις εποχιακού και 

μόνιμου προσωπικού 

3. Αύξηση της ανακύκλωσης, συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα ανακύκλωσης 

4. Ανανέωση του στόλου των οχημάτων καθαριότητας 

5. Κατάθεση μελέτης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (πράσινα 

σημεία, σημεία γειτονιάς) 

6. Ορθή διαχείριση αδειών, ρεπό στους εργαζόμενους από παρελθόντα έτη 

7. Κοινωνικό πρόσωπο (δημοτική συγκοινωνία, συνδρομή κοινωνικών φορέων – 

εκκλησία, μετανάστες, αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων). 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Ολοκλήρωση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων. 

2. Ενέργειες σύναψης δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων, για την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού της Υπηρεσίας 

μέσω προμήθειας επτά (7) οχημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000,00 €. 

3. Ενέργειες για αξιοποίηση επιχορήγησης Πράσινου Ταμείου (Προμήθεια οκτώ (8) 

βυθιζόμενων κάδων, συνολικού προϋπολογισμού 115.000,00 Ευρώ και προμήθεια ενός (1) 

ειδικού γερανού αποκομιδής αυτών, συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00 Ευρώ). 

4. Υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που αφορά σε δράσεις για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω, συνολικού προϋπολογισμού 406.619,20 Ευρώ. 

5. Συγκρότηση, σύνταξη και διευθέτηση Μελέτης και διακήρυξης προμήθειας Καυσίμων – 

Λιπαντικών με διαδικασία Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού ύψους 600.000 €. 



6. Συγκρότηση, σύνταξη και διευθέτηση Μελέτης και διακήρυξης προμήθειας Ανταλλακτικών 

Οχημάτων και Ελαστικών Επισώτρων με διαδικασία Ανοιχτού Διαγωνισμού ύψους 250.000 

€. 

7. Συγκρότηση, σύνταξη και διευθέτηση Μελέτης και διακήρυξης προμήθειας Πλαστικών 

κάδων απορριμμάτων 1.100 lt και Ανταλλακτικών Κάδων με διαδικασία Πρόχειρου  

Διαγωνισμού ύψους 73.000 €. 

8. Εντατικοποίηση ρόλου Επιτροπής Συντήρησης και κάλυψη αναγκών προμηθειών 

ανταλλακτικών και ανάθεσης επισκευαστικών εργασιών για τις ανάγκες του Συνεργείου.  

9. Ενέργειες για επιχορήγηση πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) για καθαρισμό περιοχής 

Ελαιώνα. 

10. Ενέργειες για παραχώρηση οχήματος από ΚΕΠΕ. 

11. Ενέργειες για δωρεά από το Δήμο Αθηναίων ενός μηχανήματος έργου τύπου σαρώθρου και 

ενός πλυντηρίου κάδων τα οποία σήμερα βρίσκονται στην κυριότητα του Δήμου. 

12. Απόσυρση δέκα (10) παλαιών οχημάτων του Δήμου και αποφυγή πληρωμής τελών 

κυκλοφορίας κλπ. 

13. Αποκατάσταση και Επαναλειτουργία μετά από πολύχρονη ακινησία του Σαρώθρου με αρ. 

κυκλοφορίας ΜΕ 57414. 

14. Πλύσιμο όλων των κάδων του Δήμου ανά 10 ημέρες (δύο πλυντήρια κάδων). 

15. Καθαρισμός οικοπέδων από ξερά χόρτα για αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς. 

16. Συλλογή ογκωδών αντικειμένων – μπαζών – κλαδιών ανά τεταρτημόριο σε καθημερινή 

βάση. 

17. Αποκομιδή κάθε Κυριακή με δύο (2) απορριμματοφόρα (κέντρο – σούπερ μάρκετ – 

εκκλησίες – καταστήματα εστίασης – καφετέριες). 

18. Άμεση απομάκρυνση απορριμμάτων από παζάρια ρακοσυλλεκτών – αθίγγανων τις 

Κυριακές. 

19. Εβδομαδιαία απομάκρυνση των ανεξέλεγκτα απορριπτόμενων αποβλήτων από την περιοχή 

του Ελαιώνα. 

20. Καθημερινό πλύσιμο πλατειών και κεντρικών δρόμων (Ι. Οδός, Χρ. Σμύρνης κλπ). 

21. Οδοκαθαρισμός κεντρικών οδών καθημερινά αλλά και όλων των υπόλοιπων δρόμων και 

πλατειών. 

22. Εξορμήσεις καθαρισμού της πόλης – Άλσους. 

23. Αποκατάσταση – Συντήρηση του αγάλματος Γ. Παπανδρέου επί της πλατείας ανεξαρτησίας. 



24. Αποκατάσταση, Συντήρηση χώρου 3ου ΚΑΠΗ επί της οδού Δελφών και Τομπάζη. 

25. Καθαριότητα αρχαιολογικών χώρων ΜΕΤΡΟ Αιγάλεω και Ελαιώνα. 

26. Καθαρισμός της πόλης με δύο (2) σάρωθρα καθημερινά πρωί – απόγευμα και 

Σαββατοκύριακα. 

27. Τακτικό πλύσιμο –  γρασάρισμα οχημάτων (με ανάθεση σε απευθείας ανάθεση σε 

εξωτερικό συνεργάτη) 

28. Χορήγηση μεγάλου μέρους οφειλόμενων ρεπό 2014 και πριν καθώς και χορήγηση 

υπολοίπων κανονικών αδειών 2014 – 2015. 

29. Καθημερινή 24ωρη σχεδόν υποστήριξη συντήρησης και αποκατάστασης έκτακτων βλαβών 

οχημάτων στόλου του Δήμου. 

30. Επισκευή και βάψιμο χιλίων εκατό (1.100) κάδων απορριμμάτων. 

31. Δημοτική συγκοινωνία με καθημερινά δρομολόγια πρωί – απόγευμα και κάθε Σάββατο 

πρωί. 

32. Υποστήριξη όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, των ενοριών καθώς και των σχολικών 

μονάδων σε θέματα καθαριότητας – φύλαξης – μεταφορών καθώς και των σχολικών 

μονάδων σε θέματα καθαριότητας αύλειων χώρων και μεταφορών. 

33. Τακτικός καθαρισμός – αποκομιδή απορριμμάτων μέρους του χώρου του τοπικού 

συντονιστικού κέντρου διαχείρισης προσφυγικής κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ) Σκαραμαγκά. 

34. Αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων μέσω πολιτικής προστασίας. 

35. Υποστήριξη πολιτιστικών – αθλητικών δραστηριοτήτων Δήμου σε θέματα καθαριότητας – 

φύλαξης. 

36. Ενέργειες για επισκευή περίφραξης και τοποθέτηση καμερών στο χώρο της Δ/νσης. 

37. Ενέργειες πρόσληψης υπαλλήλων με δίμηνες, τρίμηνες και οχτάμηνες συμβάσεις. 

Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού Καθαριότητας μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. 

38. Δημοτική συγκοινωνία ολοήμερη / 6 ημέρες την εβδομάδα. 

39. Συνδρομή των φορέων 

40. Συμμετοχή – καθαριότητα στα hot spot στον Ελαιώνα και Σκαραμαγκά. 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 



1. Ενέργειες για δωρεά από ΕΕΑΑ ενός οχήματος απορριμματοφόρου που τελικά σήμερα 

βρίσκεται στην κατοχή μας και ταυτόχρονη δωρεά από το Δήμο μας ενός μικρότερου 

οχήματος στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. 

2. Ενέργειες για δωρεά από ΕΕΑΑ εκατόν πενήντα (150) μπλε κάδων, ανταλλακτικών 

επισκευής κάδων, επισκευή δύο (2) οχημάτων, πενήντα (50) τροχήλατων κάδων για 

σχολικές μονάδες. 

3. Αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών που μεταφέρονται στο ΚΔΑΥ Ελευσίνας κατά 20%. 

4. Γιορτή ανταποδοτικής ανακύκλωσης σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες της πόλης και 

απονομή επάθλων στα σχολικά τμήματα που συνέλεξαν περισσότερες συσκευασίες. 

(Τμήμα Γ2 7ου Γυμνασίου από ένα tablet, Τμήμα Ε2 3ου Δημοτικού από ένα mp4 και Τμήμα Δ3 

5ου Δημοτικού από ένα mp3). 

5. Υπογράφτηκε σύμβαση του Δήμου με εταιρεία ανακύκλωσης τηγανελαίων. 

6. Παρατάθηκαν οι συμβάσεις του Δήμου με εταιρείες ανακύκλωσης ΑΗΗΕ και Παλαιών 

Σιδήρων, Φωτιστικών Λαμπτήρων. 

7. Υπογράφτηκε σύμβαση του Δήμου με εταιρεία ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών η 

οποία προσέφερε ως χορηγία κατασκευή τάπητα στο 5ο Δημοτικό Σχολείο και στο ΕΕΕΕΚ 

μαθητών με προβλήματα όρασης και πολλαπλές αναπηρίες. 

8. Υπογράφτηκε σύμβαση με εταιρεία ανακύκλωσης χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων – 

ελαίων. 

9. Περισυλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (καταγραφή – συνεννόηση με 

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων). 

10. Εκστρατεία ενημέρωσης πολιτών (με τίτλο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ! ΚΑΝ’ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ») για την 

Ανακύκλωση Συσκευασιών στον Μπλε Κάδο και την Ανακύκλωση Γυάλινων Συσκευασιών 

στους Μπλε Κώδωνες σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 

Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α) και τον όμιλο ΣΚΑΪ (διανομή έντυπου υλικού – τσαντών – μαγνητακιών – 

μολυβοθηκών, κουίζ της ανακύκλωσης με τη χρήση σταντ τύπου γευστικής δοκιμής και 

ειδικά κατασκευασμένων παιχνιδιών). 


