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Ννέκβξηνο 2018



Πξνζπαζνύκε

πλερίδνπκε λα πινπνηνχκε, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηηο

δεζκεχζεηο καο επηδηψθνληαο ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή,

κε έκθαζε ζηε ζπιινγηθή ιήςε ησλ απνθάζεσλ.

Αξρέο καο

Δρζξφο καο είλαη ηα πξνβιήκαηα θαη νη πνιηηηθέο πνπ ηα 

δεκηνπξγνχλ.

Γελ «ρξσζηάκε» ζε θαλέλαλ, δελ ζέινπκε λα καο 

«ρξσζηά» θαλείο. Υξένο καο είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ θαη ε ππεξάζπηζε ηνπ δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο.
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1ε ΓΔΜΔΤΗ

Δμνξζνινγηζκόο θαη απνηειεζκαηηθόηεξε 

δηαρείξηζε ηωλ πεξηνξηζκέλωλ 

νηθνλνκηθώλ πόξωλ
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Δμέιημε Σαθηηθψλ Δζφδσλ

πλερήο κείωζε ηωλ θξαηηθώλ επηρνξεγήζεωλ ιόγω κλεκνλίωλ θαη ίδηωλ εζόδωλ ιόγω θξίζεο

2009 2010 2014 2015 2016 2017 9/2018

ΑΣΑ 2.417.175 1.593.000 672.700 519.360 519.360 519.360 346.240

ΚΑΠ & 

Ν.3756/2009
18.831.862 18.759.493 8.488.036 8.610.244 9.301.511 8.076.788 6.055.792

ΑΝΣΑΠΟΓΟ

ΣΗΚΑ ΓΔΖ
10.009.149 9.958.432 8.966.467 8.958.758 8.914.372 8.422.508 5.891.917
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ΑΣΑ  ΚΑΠ & Ν.3756/2009  ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΓΔΖ  
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Δμέιημε Σακεηαθψλ Τπνινίπσλ

Σν 2018 ζρεδόλ ηεηξαπιαζηαζκόο ηωλ ηακεηαθώλ ππνινίπωλ από ην 2014

2012 2013 2014 2015 2016 2017 9/2018

2.600.000 2.155.000 5.235.000 13.372.000 16.888.000 17.648.015 19.062.701
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Αλαρξεκαηνδφηεζε Γαλείσλ
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1/1/2015
ΓΑΝΔΗΟ EUROBANK - ΛΖΞΖ 2025 3.248.231,66

ΓΑΝΔΗΟ ΣΠ&Γ - ΛΖΞΖ 2030 7.614.980,42

10.863.212,08

30/9/2018

ΓΑΝΔΗΟ EUROBANK - ΛΖΞΖ 2025 2.369.443,00   

ΓΑΝΔΗΟ ΣΠ&Γ - ΛΖΞΖ 2035 6.959.487,00

9.328.930,00   

Μείωζε θαηά 14,12%. εκαληηθή ειάθξπλζε εηήζηαο εμππεξέηεζεο θαη από 

επηκήθπλζε δαλεηζκνύ θαη κείωζε επηηνθίωλ



Γηεχξπλζε Πεγψλ Υξεκαηνδφηεζεο
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ΔΟΓΑ ΑΠO ΣΟΚΟΤ
2014 6.672,50

2015 188.345,44

2016 198.002,48

2017 387.084,82

30/9/2018 337.573,76

ΔΟΓΑ ΑΠO ΔΠΑ - ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ
2012 279.018,19

2013 331.195,46

2014 348.855,55

2015 516.690,90

2016 799.140,63

2017 759.971,45

30/9/2018 629.762,14

• 50 θνξέο (15 θνξέο γηα ην αληίζηνηρν πνζό) πεξηζζόηεξα έζνδα από Σόθνπο θαηαζέζεωλ

• 2 θνξέο πεξηζζόηεξα έζνδα από ΔΠΑ παηδηθώλ ζηαζκώλ, ιόγω εληαηηθόηεξεο 

θηλεηνπνίεζεο θαη ελεκέξωζεο θαηνίθωλ, ρωξίο λα νινθιεξωζεί ην έηνο



Δμνηθνλφκεζε Πφξσλ
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ΓΡΑΖ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ

ΔΝΗΥΤΖ ΡΔΤΜΑΣΧΝ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ
600.000 €

2015-18

ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟ

(ρξήζε ηζνζεξκηθνχ θαιχκκαηνο)

53.045 €

θαη’ έηνο

Γηεπζέηεζε ρξφλησλ νθεηιψλ ζην Γήκν

ΔΗΠΡΑΞΖ

Καηαβνιή νθεηιήο απφ ΓΔΖ 5.425.362 €

Καηαβνιή νθεηιψλ ηνπ ΗΔΚ Αηγάιεσ (Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ.) 

πξνο ην Γήκν (2011 - 2014) 
78.542 €
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Δμφθιεζε Τπνρξεψζεσλ πξηλ ην 2014

Πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ 

έσο ην 2018

ΟΦΔΗΛΔ Δ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 1.820.255 

ΟΦΔΗΛΔ Δ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ 2.440.893

4.261.148

Τπνρξεψζεηο ΡΔΠΟ 2014 11.600

1.450

450

200

Τπνρξεψζεηο ΡΔΠΟ 2016

Τπνρξεψζεηο ΡΔΠΟ 2017

Τπνρξεψζεηο ΡΔΠΟ 2018

• πλέπεηα ζηελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ εηψλ

• Άκεζε εμππεξέηεζε ησλ λέσλ ππνρξεψζεσλ

Σα ηηκνινγεζέληα εληέιινληαη θαη εμνθινύληαη ζε πνζνζηό 99%

• Μείσζε ππνρξεψζεσλ ξεπφ πξνο εξγαδφκελνπο θαηά 98%

Χωξίο πξνζζήθε λέωλ ππνρξεώζεωλ



2ε ΓΔΜΔΤΗ

Διαρηζηνπνίεζε ηνπ βάξνπο

γηα ηνπο θαηνίθνπο
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Σηκέο ηξαπεδνθαζηζκάησλ αλά δψλε
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ΑΗΓΑΛΔΧ
Αγ.Η.ΡΔΝΣΖ ΠΔΡΗΣΔΡΗ ΥΑΗΓΑΡΗ

ΑΓΗΑ 

ΒΑΡΒΑΡΑ                   

ΠΔΕ/ΠΛ

ΑΘΖΝΑ

2018 2019

Α ΕΩΝΖ 20 30 40 130 82 29/32 190

Β ΕΩΝΖ 14 20 30 100 72,57 24/27 139

Γ ΕΩΝΖ 10 15 25 70 38 17/20 92

Γ ΕΩΝΖ 7 10 50 10,90 14/17 70

Δ ΕΩΝΖ 21 17

Σ ΕΩΝΖ 14

Οη ρακειόηεξεο ηηκέο κεηαμύ ηωλ όκνξωλ Γήκωλ

ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο



Μείσζε δεκνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο

Μείσζε 5% ζηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη απαιιαγή ζε ηδηαίηεξα επάισηεο 

θνηλσληθέο νκάδεο 

ΓΖΜΟ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΔΓΖ

ΑΗΓΑΛΔΩ 1,10 3,30

ΑΓΗΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 1,19 3,93

ΝΗΚΑΗΑ 1,52 3,51

ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ ΡΔΝΣΖ 1,52
4,34 έσο 50ηκ 

4,83 έσο 6000ηκ

ΥΑΗΓΑΡΗ 1,50-1,69 4,49

ΑΘΖΝΑ 1,55 6,24

ΠΔΡΗΣΔΡΗ 1,26 3,94

ΑΛΛΟΗ 

ΓΖΜΟΗ

ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ 0,97 2,26

ΔΛΔΤΗΝΑ 1,27 2,88

ΗΛΗΟΝ 1,25 3,75

ΚΟΡΤΓΑΛΛΟ 1,68 4,95

ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 1,18 3,52
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Σα ρακειόηεξα ηέιε κεηαμύ ηωλ όκνξωλ Γήκωλ



Μείσζε ηξνθείσλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο

2013-2014 2015-2019

0 - 10.000 Απαιιαγή 0 - 15.000 Απαιιαγή

10.000 - 20.000 60 € 15.000 - 18.000 50 €

…. … …. ….

45.000 - 50.000 190 € 33.000 - 40.000 100 €

50.000 θαη άλσ 200 € 40.000 θαη άλσ 120 €
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πλνιηθά 626 βξέθε θαη λήπηα (εθ ηωλ νπνίωλ ηα 366 θνηηνύλ δωξεάλ

ιόγω  ΕΠΑ θαη 71 ιόγω αύμεζεο ηνπ νξίνπ απαιιαγήο, εηζνδήκαηνο

από 10.000 € ζε 15.000 €). 70% ηωλ παηδηώλ ρωξίο ηξνθεία.



Μείσζε ζπλδξνκψλ
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 Σκήκαηα Αζιεηηζκνχ

Μείσζε απφ 20-66% ζηηο ζπλδξνκέο θαη δηεχξπλζε ησλ νκάδσλ πνπ 

απαιιάζζνληαη.

πκκεηείραλ 1600 θαη εηζπξάρζεθαλ 86.027 €

 Σκήκαηα Πνιηηηζκνχ

Μείσζε απφ 50% ζηηο ζπλδξνκέο

πλνιηθά 300 ζπκκεηέρνληεο



3ε ΓΔΜΔΤΗ

πλέρεηα ηεο πνιηηηθήο απόθηεζεο γεο 

θαη εθζπγρξνληζκόο εμνπιηζκνύ
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ΠΔΡΗΟΓΟ ΓΖΜΑΡΥΟ ΣΜ ΑΞΗΑ

1979-1982

1983-1986

1991-1994

ΠΖΛΗΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΟ 16.606,81 484.342,73   

1987-1990

1995-1998

1999-2001

ΜΤΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΗΑΝΝΖ 41.021,28 8.811.195,17   

2003-2010
ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ
264,88 274.087,00   

2011-2014 ΚΑΡΓΑΡΑ ΥΡΖΣΟ 421,96 381.070,34   

2014 έωο ζήκεξα ΜΠΙΡΜΠΑ ΔΗΜΗΣΡΗ 3.200,81 309.953,63   

ΤΝΟΛΟ 61.515,74 10.260.648,87

Πξφγξακκα Αγνξψλ Γεο

Πξνο απαιινηξίσζε ην ππφινηπν νηθφπεδν γηα cine TITAN πξνο ηελ Ηεξά Οδφ ~280.000 €

θαη ην νηθφπεδν«ηαιίθα» γηα θαηαζθεπή βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ~672.000 €
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Αλαβάζκηζε ζηφινπ Καζαξηφηεηαο

 7 νρήκαηα ζπλνιηθνχ θφζηνπο 1.100.000 €.

• 3 ζε θάζε ζχκβαζεο (ιεσθνξείν, ζάξσζξν, πιπληήξην 

θάδσλ).

• 4 ζε θάζε επαλαπξνθήξπμεο Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ 

(θνξηεγφ, θαιαζνθφξν, ζάξσζξν, απνξξηκκαηνθφξν).

 1 ζάξσζξν  θαη 1 εθζθαθέαο

(πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ χςνπο 150.000 €).

 2 νρήκαηα (Απφ Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γεκνζίνπ Τιηθνχ - ΓΓΓΤ).

 1 απνξξηκκαηνθφξν γηα πεξηζπιινγή βηναπνβιήησλ απφ 

ρξεκαηνδφηεζε ΔΠΑ 2014-2020 (ζε θάζε δηαγσληζκνχ).

 1 επηβαηεγφ παξαρψξεζε απφ ΚΔΠΔ

 1 ζάξσζξν 16 tn σο bonus γηα ηελ ζεακαηηθή αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ αλαθχθισζεο απφ ηελ ΔΔΑΑ
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Δθζπγρξνληζκφο - Βειηίσζε Τιηθνηερληθήο Τπνδνκήο

Αλαβάζκηζε εμνπιηζκνχ

 450 λένη θάδνη απνξξηκκάησλ

 Γσξεάλ αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ θαηεζηξακκέλσλ κπιε θάδσλ 

απφ ΔΔΑΑ ~500

 πληήξεζε ξαδηνδηθηχνπ

 πληήξεζε φινπ ηνπ πθηζηάκελνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ

Λεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε-εμπγίαλζε ρψξνπ Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο θαη 

Αλαθχθισζεο

 αλαβάζκηζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ

 αλαθαηαζθεπή πεξίθξαμεο νηθνπέδνπ & ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο 

(CCTV) παξαθνινχζεζεο κε θάκεξεο

 Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ππξνπξνζηαζίαο εγθαηαζηάζεσλ

Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο & Αλαθχθισζεο

 Άδεηα ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείνπ επηζθεπήο νρεκάησλ

 Άδεηα ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

 Δθαξκνγή Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Απνβιήησλ



4ε ΓΔΜΔΤΗ

Αηγάιεω, πόιε Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, γηα 

όινπο ηνπο θαηνίθνπο, γηα όιεο ηηο ειηθίεο

19



20

Γέζκεπζε πνζνζηνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ γηα ηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή

2014 2015 2016 2017 9/2018

ΚΟΣΟ ΠΑΗΓΗΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ -

ΜΗΘΟΓΟΗΑ 

(ΔΣΖΗΑ) 1.569.869 1.484.187 1.113.140

ΚΟΣΟ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 94.735 95.121 113.941 88.260 73.998

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ 90.000 90.000 67.500

ΚΟΣΟ ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ (ΔΣΖΗΑ) 871.700 900.000 675.000

ΚΟΣΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΤ 

ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΗΟΤ 10.531 92.184 74.269 39.371

ΚΑΠΖ (ΜΗΘΩΜΑΣΑ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ 

ΚΟΣΟ) 45.689 *59.134 56.286 53.675 40.480

ΚΟΣΟ ΜΗΘΟΓΟΗΑ  ΠΑΗΓΔΗΑ, 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ (ΔΣΖΗΑ) 1.155.507 1.194.070 895.555

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ (ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ 

ΚΔΝΣΡΩΝ) 450.000 1.166.285 874.715

4.399.487 5.050.746 3.779.759

Τπνινγίδνπκε ~5.400.000 

ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ
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Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο

ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ

 Έλαξμε ιεηηνπξγίαο Κέληξνπ Κνηλφηεηαο κέρξη ζήκεξα 6.810 επηζθέπηεο

 Γεκηνπξγία ΚΔΠ Τγείαο 

 Ίδξπζε Κέληξνπ Άλνηαο ζην 2ν ΚΑΠΖ. 

 Γσξεάλ δηαλνκή αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζπλνιηθά 250 tn

 Γξαθεία Φπρνινγηθήο ππνζηήξημεο & Λνγνζεξαπείαο κε δσξεάλ αηνκηθέο 

ζπλεδξίεο

 Πξφγξακκα αγσγήο πγείαο (καζεηέο, λήπηα-βξέθε θαη ελήιηθεο) κε ηε 

ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο παξφρνπο πγείαο

 Πξνιεπηηθνί έιεγρνη

 Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ

 Δκβνιηαζκφο εξγαδνκέλσλ

 Σξάπεδα αίκαηνο
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Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο

ΚΑΠΖ: ~1.500 εγγεγξακκέλνη

Γσξεάλ ζαιάζζηα κπάληα θαη επηζθέςεηο θαη εθδξνκέο.

24.000€, Δμνπιηζκφο θπζηθνζεξαπεπηεξίνπ ζε 4 ΚΑΠΖ, χγρξνλνο ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο 

θαη φξγαλα γπκλαζηηθήο ζε φια ηα ΚΑΠΖ. πληαγνγξάθεζε ζην ρψξν ησλ ΚΑΠΖ κε ηαηξφ ηεο 

Μνλάδαο Τγείαο Αηγάιεσ ηνπ ΠΔΓΤ. Λεηηνπξγία νκάδσλ

ΔΤΑΛΩΣΔ ΟΜΑΓΔ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΓΤΝΑΜΟΙ:

 Κνηλσληθφ Παληνπσιείν 746 εγγξαθέο  ην 2018 απφ 420 ην 2014

 πκκεηνρή ζηε “ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ ΔΠΗΗΣΗΣΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΘΖΝΑ 

(ΣΔΒΑ)” 1480 σθεινχκελα λνηθνθπξηά

 ηήξημε δηαδηθαζίαο Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο Χθεινχκελνη 1.458

 ηεγαζηηθή ζπλδξνκή Χθεινχκελα λνηθνθπξηά 180

 Καζεκεξηλφ πζζίηην 95 κεξίδεο εκεξεζίσο

 Κνηλσληθφ Φαξκαθείν 340 σθεινχκελνη

 Έλαξμε ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο Γνκψλ Φηψρεηαο.



Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
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ΔΤΑΛΩΣΔ ΟΜΑΓΔ

Αλεξγία Νέσλ

• Οινθιήξσζε Πξνγξάκκαηνο «Δγγχεζε γηα ηε λενιαία: 3 βήκαηα γηα ηελ εμεχξεζε εξγαζίαο»

• πκκεηνρή ζην πηινηηθφ πξφγξακκα ηνπ Δζληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο θαη Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ “Μεραληζκφο δηάγλσζεο Αλαγθψλ ηεο Αγνξάο Δξγαζίαο”

Δλαιιαθηηθή ηεο θξάηεζεο πνηλή 65 θαηαδηθαζζέληεο απφ ην 2014 ζήκεξα ζηελ ππεξεζία 5

Αγνξά θαηαλαισηψλ ρσξίο κεζάδνληεο κε ζεκαληηθή σθέιεηα γηα ην Κνηλ.  Παληνπσιείν

Δπηηξνπή επαλαζχλδεζεο ξεχκαηνο κε δηαγξαθή ρξεψλ:

χζηαζε 14/2/18, έσο ζήκεξα απφ 38 εγθξίζεθαλ 12 αηηήζεηο

Άζηεγνη: ζπλέρηζε πξνγξάκκαηνο «ηέγαζε θαη επαλέληαμε»

 Βνήζεηα ζην πίηη 135 σθεινχκελνη

Παηγληνζήθε ΑκεΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔΠ. Λεηηνπξγεί κε εθπαηδεπκέλνπο εζεινληέο

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ

γηα ηε δηελέξγεηα θνηλσληθψλ κειεηψλ θαη ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο
ΔΠΙΜΟΡΦΩΔΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Μεραλνξγάλσζε Γ/λζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο κε ηελ πιαηθφξκα ΝΟΗΑΕΟΜΑΗ
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Γξάζεηο Αιιειεγγχεο εθηφο πφιεο

ΠΡΟΦΤΓΔ
πλερίζηεθε ε πξνζθνξά ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζρνιεία ηεο πφιεο καο, θνξείο θαη 

δεκφηεο

Παξάιιεια:

 Τινπνηήζεθε ην πξνγξάκκαηα «Πηάζε κνπ ην ρέξη» ζε ζρνιεία, ζε ζπλεξγαζία

κε άιινπο θνξείο, εθδήισζε ζην Γ. Ρίηζνο, ζπιινγή ζρνιηθψλ εηδψλ

δηαλεκήζεθαλ ζηα πξνζθπγφπνπια ζηα ζρνιεία καο (3ν & 10ν Γεκνηηθφ)

 Πεξηνδηθή θαζαξηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ καο ζηνλ Διαηψλα θαη ζηνλ

θαξακαγθά θαη πξνζθνξά 35 θάδσλ απνξξηκκάησλ

 Πξφγξακκα «Ο δηάινγνο κεηαμχ πνιηηηζκψλ μεθηλά κε ηα παηδηά» & νκψλπκε

εθδήισζε

ΠΛΗΜΜΤΡΟΠΑΘΔΙ ΣΗ ΜΑΝΓΡΑ ΚΑΙ ΠΤΡΟΠΛΗΚΣΟΙ ΣΟ ΜΑΣΙ

Απνζηνιή ηξνθίκσλ θαη εηδψλ πξψηεο αλάγθεο, εζεινληηθήο εξγαζίαο 

θαη νρεκάησλ.
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Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα

 Λεηηνπξγία Δηθαζηηθνχ Δξγαζηεξίνπ-Σκεκάησλ Υνξνχ

 Θεαηξηθή Οκάδα

 Φηιαξκνληθή

 Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε-Αληαιιαθηηθή Βηβιηνζήθε 

 Πνιηηηζηηθή Γηαδξνκή ζην Θέαηξν «Αιέμεο Μηλσηήο»

 Μήλαο αληηθαζηζηηθήο κλήκεο θαη ζπλείδεζεο αθηεξσκέλνο ζην

«Οινθαχησκα ηνπ Αηγάιεσ» 29/9/1944

 Θεξηλέο θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο ζην Άιζνο Αηγάιεσ

 Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ηνπηθνχ θαη εζληθνχ ραξαθηήξα

 Δνξηαζκφο Παγθφζκηαο Ζκέξαο Μνπζηθήο

 Γηεζλέο θεζηηβάι Πνίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κχθιν Πνηεηψλ  
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Αζιεηηθά Πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο

 Γχξνο Αηγάιεσ 2018 ζηε κλήκε ηνπ νινθαπηψκαηνο ηεο 29/9/1944

(~1000 ζπκκεηέρνληεο)

 Ζκεξίδα ζηίβνπ κε ηα Δηδηθά Γεκνηηθά ρνιεία ηεο Γπηηθήο Αζήλαο

θαη ηελ Δζληθή νκάδα Bocce ησλ Special Olympics

 3ν Φεζηηβάι θνιχκβεζεο γηα παηδηά ειηθίαο έσο 17 εηψλ

 Σνπξλνπά αληηζθαίξηζεο

 Σνπξλνπά πνδνζθαίξνπ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Γνλέσλ

 Δθδειψζεηο βξάβεπζεο αζιεηψλ ηνπ Γήκνπ καο

 1νο αγψλαο Γξφκνπ, ζην Αηγάιεσ, ζηε κλήκε ηεο γελνθηνλίαο ηνπ Πνληηαθνχ &

Μηθξαζηαηηθνχ Διιεληζκνχ (19/5/2018). πλδηνξγάλσζε κε ζπιιφγνπο Πνληίσλ,

Μηθξαζηαηψλ & Α.Π.. «Απφιισλ Γπηηθήο Αηηηθήο» (~600 ζπκκεηέρνληεο)

 πλδηνξγάλσζε κε ην Γήκν Διεπζίλαο ηνπ εκη-καξαζσλίνπ κε ηελ νλνκαζία

«ηα Ίρλε ηεο Ηεξάο Οδνχ» ππφ ηελ αηγίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.

 πλδηνξγάλσζε κε ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο αγψλα δξφκνπ ζηε κλήκε ησλ 

εθηειεζζέλησλ (Μπινθ 15 Υατδάξη-Καηζαξηαλή)
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Αζιεηηθά Πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο

 Λεηηνπξγία λένπ ηκήκαηνο aqua aerobic ζην θνιπκβεηήξην

 Γηαδεκνηηθφ πξσηάζιεκα ζθάθη γηα ηα παηδηά ησλ Γεκνηηθψλ, Γπκλαζίσλ

θαη Λπθείσλ, ζπλδηνξγάλσζε κε ηνλ θαθηζηηθφ Όκηιν Αηγάιεσ

 Mε ηηο πξνζιήςεηο λέσλ Καζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο κέζσ ηνπ

πξνγξάκκαηνο ηεο Γ.Γ.Α ζα θαιπθζνχλ πξνγξάκκαηα ζηνπο Παηδηθνχο

ηαζκνχο & ηα ΚΑΠΖ.

 εκαληηθέο επεκβάζεηο ζε φια ηα αζιεηηθά θέληξα ηνπ Γήκνπ καο, γηα

ηελ αζθαιέζηεξε θαη θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπο

 πληήξεζε απνδπηεξίσλ & θίιηξσλ λεξνχ ζην Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηήξην.

 Σνπνζέηεζε νξγάλσλ γπκλαζηηθήο εμσηεξηθνχ ρψξνπ & ζηξψκαηνο άικαηνο εηο χςνπο ζην

ΓΑΚ «Δχα Υξηζηνδνχινπ»

 Σνπνζέηεζε θιηκαηηζηηθψλ θαη γεληθή ζπληήξεζε θαη ελέξγεηεο γηα αδεηνδφηεζε ηνπ θι.

γεπέδνπ κπάζθεη «η. Βελέηεο»

 πληήξεζε & θαζαξηζκφο ζπλζεηηθψλ ριννηαπήησλ ζε φια ηα αζιεηηθά θέληξα

 Δπηζθεπή ερεηηθήο εγθαηάζηαζεο ζην γήπεδν «η. Μαπξνζαιαζζίηεο»

 πληήξεζε απνδπηεξίσλ ζην γήπεδν Οξπδνκχισλ

 Πξνκήζεηα ηξηψλ λέσλ νξγάλσλ γπκλαζηηθήο ζην δεκνηηθφ γπκλαζηήξην



5ε ΓΔΜΔΤΗ

Αληηκεηώπηζε ηωλ πξνβιεκάηωλ 

ηεο «ζρνιηθήο ζηέγεο»
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Απνθαηάζηαζε Τπνδνκψλ

29

1. 4 Δξγνιαβίεο απφ ρξεκαηνδφηεζε ΑΣΑ ζρνιείσλ (2014-2015-

2016), ΚηΤπ ΑΔ θαη ίδηνπο πφξνπο: ζχλνιν 1.116.000 € (ίδηνη πφξνη

204.000 €)

Παξεκβάζεηο ζε 50 ζρνιεία

Οινθιεξψζεθαλ

2. Δξγνιαβία απφ ρξεκαηνδφηεζε ΑΣΑ ζρνιείσλ (2017) θαη ίδηνπο

πφξνπο : 250.000 € (ίδηνη πφξνη 120.000 €)

Παξεκβάζεηο ζε 15 ζρνιεία

Τπνγξαθή 

χκβαζεο

επηέκβξηνο

2018

Άκεζε θαηαλνκή ρξεκαηνδφηεζεο ζηα ζρνιεία γηα ηελ έγθαηξε 

θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (4 δφζεηο/έηνο), αχμεζε 12%

Σεθκεξησκέλε πξνψζεζε θαη πινπνίεζε πξνηάζεσλ

Μεηεγθαηάζηαζε Δηδηθνχ Γεκνηηθνχ ζην πξψελ 15ν Γεκνηηθφ θαη ιεηηνπξγία ηνπ

λεντδξπζέληνο Δηδηθνχ Νεπηαγσγείνπ (ΚηΤπ ΑΔ)

Τπφ Γεκνπξάηεζε



Πξνγξάκκαηα Παηδείαο
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 Καινθαηξηλψλ Γξαζηεξηνηήησλ (ζην 7ν Γεκνηηθφ)

 Πεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ (επηζθέςεηο ζην Άιζνο, δξάζεηο εληφο ησλ ζρνιείσλ)

 Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο

 Πξνγξάκκαηα Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο θαη Πξναγσγήο Τγείαο

 Αιιειέγγπν Φξνληηζηήξην

 Δθπαίδεπζεο πξνζθχγσλ

 Γεχκαηα ζίηηζεο ζε 9 Γεκνηηθά 

 Μαζεηηθφ θεζηηβάι

 Πξφγξακκα εθκάζεζεο θνιχκβεζεο Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

 Πξφγξακκα ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ



6ε ΓΔΜΔΤΗ

Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη Λεηηνπξγίαο

ηεο πόιεο 

Αλαδηάξζξωζε Καζαξηόηεηαο

κε βάζε ηελ αλαθύθιωζε
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Αλαδηάξζξσζε Καζαξηφηεηαο

κε βάζε ηελ αλαθχθισζε

32

Πνζνζηφ αλαθχθισζεο

επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απνξξηκάησλ 

2014 1,4%

2017 9,7%



Δπηηπγράλνπκε ηφρνπο

 Βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη απνθαηάζηαζε ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο

 Παξεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο αιζψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ζε 

φιε ηελ πφιε, θιάδεκα θαη θνπή ~2000 δέληξσλ/έηνο 

 Φπηεχηεθαλ 115 κεγάια δέληξα, 450 ζάκλνη, 8000 αλζφθπηα

 Παξεκβάζεηο ζην Διαηψλα (Πάξθν Διηάο) & Γεκ. Καηαζθήλσζε Ραθήλαο

 Δπέθηαζε θαη απνθαηάζηαζε δηθηχσλ απηφκαηνπ πνηίζκαηνο κείσζε ηνπ 

θφζηνπο άξδεπζεο

 Αλαβάζκηζε πιαηεηψλ κε πέξγθνιεο-παγθάθηα

(Δζηαπξσκέλνο, Ζξψσλ πνιπηερλίνπ, Άιζνο, θ.ιπ.)

 Δθπφλεζε δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο ηνπ Άιζνπο
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Δπηηπγράλνπκε ηφρνπο

 πλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο κέζσ ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο

• 843 παξαβάζεηο παξάλνκεο ζηάζκεπζεο

• 94 έιεγρνη ζε θαηαζηήκαηα

• 878 γλήζηα ππνγξαθήο ζε δεκφηεο κε αδπλακία κεηαθίλεζεο

• 760 αθαηξέζεηο πηλαθίδσλ

• 93 θιήζεηο γηα παξάλνκε ζηάζκεπζε ζε ξάκπεο αλαπήξσλ

• αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, πεξηπνιίεο ζην Άιζνο 

ηδηαίηεξα ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν
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Δπηηπγράλνπκε ηφρνπο

 Οινθιήξσζε Σνπηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ (πξάζηλα ζεκεία, 

ζεκεία γεηηνληάο)-Τπνβνιή Πξνηάζεσλ Υξεκαηνδφηεζεο ζην ΔΠΑ

 Απνθαηάζηαζε Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο, θαζεκεξηλά δξνκνιφγηα 

πξσί (κε δπν γξακκέο)-απφγεπκα θαη θάζε άββαην πξσί

 πιινγή νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ-κπαδψλ-θιαδηψλ αλά ηεηαξηεκφξην ζε θαζεκεξηλή 

βάζε 12.000 tn εηεζίσο

 Πιχζηκν θάδσλ αλά 10 εκέξεο & θεληξηθψλ πιαηεηψλ θαη δξφκσλ θαζεκεξηλά

 Έληαμε ζε ζπζηήκαηα φισλ ησλ πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο 

 Δλίζρπζε θαη Αλαλέσζε ηνπ εμνπιηζκνχ Καζαξηφηεηαο

 Υαξηνγξάθεζε 110 ζεκείσλ γηα γσληέο αλαθχθισζεο θαη άκεζε εθαξκνγή ησλ 10

 Αλαθχθισζε κπιε θάδσλ: απφ 650 ηφλνπο ην 2014 ζε 2.300 ηφλνπο ην 2018.

Γσξεά απφ Δ.Δ.Α.Α Α.Δ 150 κπιε θάδσλ θαη αληαιιαθηηθψλ γηα επηζθεπή & 50 ηξνρήιαησλ θάδσλ
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Δπηηπγράλνπκε ηφρνπο

Δμνηθνλφκεζε απφ ην 2015, ~600.000 € απφ:

 Πξάζηλα απφβιεηα (θιαδηά θ.ιπ.) απφ 9 tn (2014) ζε 700 tn (2018) ζηε κνλάδα 

θνκπνζηνπνίεζεο ΔΓΝΑ

 Απφβιεηα εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ & θαηεδαθίζεσλ ρσξίο επηβάξπλζε δεκνηψλ απφ 

κεδεληθή (2014) ζε 2.500 tn (2018) 

 Απνκάθξπλζε 140 εγθαηαιειεηκκέλσλ απηνθηλήησλ ζπλνιηθά 350 απφ 9/2014

 Ζιεθηξηθέο/Ζιεθηξνληθέο ζπζθεπέο απφ κεδεληθή (2014) ζε 7 tn (2/2018)

 Παιαηά ζίδεξα απφ κεδεληθή (2014) ζε 16 tn

 Υξεζηκνπνηεκέλα ιηπαληηθά-έιαηα & ηεγαλέιαηα απφ κεδεληθή (2014) ζε 95 ιίηξα 

 Μεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά απφ κεδεληθή (2014) ζε 10 tn (2018)

 Γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο 50 tn

 Μέηαιιν-ραξηί-πιαζηηθφ (κνλάδα αληαπνδνηηθήο αλαθχθισζεο) 3 tn

 Φσηηζηηθά-ιακπηήξεο-πιηθά αθήο-κπαηαξίεο 4 tn

Υηιηάδεο θαπάθηα (ΚΑΠΖ-ζρνιεία θ.ιπ.) → Γφζεθαλ γηα αγνξά  αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ.
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7ε ΓΔΜΔΤΗ

Βηώζηκε Σνπηθή Αλάπηπμε 

κε ζπγθεθξηκέλν ζρέδην δξάζεο
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Χξίκαλζε Έξγσλ
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Πξνγξακκαηηζκφο Μειεηψλ

• Οινθιεξψζεθαλ 17 Μειέηεο πνπ αθνξνχλ έξγα πξνυπνινγηζκνχ 13.250.000 €

Ελδεηθηηθά:

5νο Βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο 2.300.000 € Πεξηθέξεηα Αηηηθήο

Θεξηλφο θηλεκαηνγξάθνο ΣΗΣΑΝ 800.000 € Πξάζηλν Σακείν / Ίδηνη πόξνη

Δπηζθεπή-επέθηαζε δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ 1.500.000 € Ίδηνη πόξνη

Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο 1.430.000 € Πεξηθέξεηα Αηηηθήο

• Δθπνλνχληαη 9 Μειέηεο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο

θαη κε ίδηνπο πφξνπο γηα έξγα θφζηνπο 14.046.000 €

Ελδεηθηηθά:

Αλαβάζκηζε Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ «Γηάλλεο Ρίηζνο» 800.000 €

Απνθαηάζηαζε αζιεηηθψλ ρψξσλ πεξηκεηξηθά ηνπ Άιζνπο 600.000 €

Αλάπιαζε θηήκαηνο «Μεξθάηε» 465.000 €

Κπθινθνξηαθή κειέηε & ΒΑΚ 440.000 €



Δθηέιεζε Έξγσλ
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• Οινθιεξψζεθαλ 6 έξγα πξνυπνινγηζκνχ 1.069.000 € κε ρξεκαηνδφηεζε 

απφ Πεξηθέξεηα ή κε Ίδηνπο Πφξνπο (απηεπηζηαζία θ.ιπ.) 

1. Αλαθαηαζθεπή νδνχ Μάξθνπ Μπφηζαξε 244.000 € Πεξηθέξεηα Αηηηθήο

2. Αξρηηεθηνληθέο ζηαηηθέο παξεκβάζεηο ζε θηίξηα ρνιείσλ 160.000 €

3. Δπηζθεπή θαη ελίζρπζε Αίζνπζαο Δλφξγαλεο Γπκλαζηηθήο ΓΑΚ 244.000 €

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο

4. πληήξεζε θαη επηζθεπή πεδνδξνκίσλ 170.000 € Ίδηνη πόξνη

5. Καηαζθεπή ζπλδέζεσλ αθηλήησλ 31.000 € Ίδηνη πόξνη

6. Έξγα απηεπηζηαζίαο κε πιηθά αμίαο 220.000 € Ίδηνη πόξνη



Δθηέιεζε Έξγσλ
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 Βξίζθνληαη ζε εμέιημε 13 Έξγα πξνυπνινγηζκνχ 13.020.000 €

Ελδεηθηηθά:

1. Αλάπιαζε πεξηθεξεηαθψλ νδψλ ηνπ Άιζνπο 6.000.000 €

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο

2. Δπέθηαζε Ζιεθηξηθνχ δηθηχνπ θαη αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ κε 

ιακπηήξεο ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 700.000 € Πεξηθέξεηα Αηηηθήο

3. Απνθαηάζηαζε θαη ελεξγεηαθή  αλαβάζκηζε δηθηχσλ Ζιεθηξνθσηηζκνχ Άιζνπο 

Αηγάιεσ 700.000 € Πεξηθέξεηα Αηηηθήο

4. πληήξεζε θαη επηζθεπή πεδνδξνκίσλ θαη ινηπψλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

400.000 € Ίδηνη πόξνη

5. Παξεκβάζεηο ζε παηδηθέο ραξέο 1.000.000 € Πεξηθέξεηα Αηηηθήο

6. Απνθαηάζηαζε αχιεησλ ρψξσλ ζρνιείσλ 1.250.000 € Πεξηθέξεηα Αηηηθήο



Δθηέιεζε Έξγσλ
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 ε ζηάδην Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο βξίζθνληαη 2 έξγα

πξνυπνινγηζκνχ 2.230.000 € κε ρξεκαη. Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο

1. Δξγαζίεο ζην γήπεδν Δδέζζεο & ηνπνζέηεζε ριννηάπεηα 800.000 €

2. Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελνπο Παηδηθνχο ηαζκνχο 1.430.000 €

 ε ζηάδην Γεκνπξάηεζεο βξίζθνληαη έξγα

πξνυπνινγηζκνχ 17.010.000 €

1. Δπηζθεπή δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ 1.500.000 € Ίδηνη πόξνη

2. 5νο Βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο 2.300.000 € Πεξηθέξεηα Αηηηθήο

3. Θεξηλφο θηλεκαηνγξάθνο ΣΗΣΑΝ 800.000 € Πξάζηλν Σακείν

4. Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελεο Παηδηθέο Υαξέο 500.000 € ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι

5. Δπηζθεπή-ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ & αχιεησλ ρψξσλ 800.000 €

ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ



Γηακνξθψλνπκε πξνηάζεηο γηα νξηζηηθή έγθξηζε ζηελ ΟΥΔ
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1. Αζηηθή αλαδσνγφλεζε, βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη αλαβάζκηζε 

ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζην ηζηνξηθφ θέληξν 600.000 €

2. 2. Αλαβάζκηζε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ ηνπ 12νπ δεκνηηθνχ βξεθηθνχ 

ζηαζκνχ «ΜΔΡΗΜΝΑ» 350.000 €

3. 3. Αλαβάζκηζε ππνδνκψλ, πξνζβάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ θνηλσληθψλ 

δνκψλ 350.000 €

4. 4. Παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο 

δεκνηηθψλ θηεξίσλ 700.000 €

5. 5. Δθαξκνγέο έμππλεο πφιεο (Smart City) ζην ηζηνξηθφ θέληξν 500.000 €



πκκεηνρή ζε θαηλνηφκα επξσπατθά πξνγξάκκαηα
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• «Qualitative Services at local level for Emigrants and Refugees (Q-SER)» 

ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο «Erasmus+ 2017» 

ρξεκαηνδφηεζεο 44.266 €

ε ζπλεξγαζία κε: ICOM-Intracom G.M.B.H., Media Creativa 2020 S.L., 

Social Cooperative Enterprise Drosostalida, GOM-Ecumenial Patriarchat,

FAMSI, IOM

• «5G ESSENCE» ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο 

«HORIZON 2020» ρξεκαηνδφηεζεο 94.375 €

Πηινηηθφο Γήκνο εθαξκνγήο ζε επξσπατθφ επίπεδν ζε ζπλεξγαζία κε: ΟΣΔ, NEC, INTEL,

ZII, ATOS, ISW, WI3, ATH, I2CAT, CREATE NET, SML, NCSRD, CPT, BAPCO, UPC, TCS,

ITL, ORION, UPV/EHU, 8BELLS

• «5GENESIS» ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο

«HORIZON 2020» ρξεκαηνδφηεζεο 156.250 €

Πηινηηθφο Γήκνο εθαξκνγήο ζε επξσπατθφ επίπεδν ζε ζπλεξγαζία κε: Γεκφθξηην 



8ε ΓΔΜΔΤΗ

Αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηωλ Τπεξεζηώλ
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Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

Τπεξεζηψλ

• Καζηέξσζε ζπκκεηνρήο ησλ Γηεπζπληψλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο

• Αλάπηπμε ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο (Β/Ν ηαζκνί, 

Αζιεηηζκφο, Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνχ, Κνηλσληθέο δνκέο, πνιηηηζκφο, 

βηβιηνζήθε)

• Δλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ππαιιήισλ ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο

• εκαληηθή βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ

• Πξφζιεςε 64 κνλίκσλ ππαιιήισλ απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ 2006 θαη 

40 ζηελ θαζαξηφηεηα απφ ην λφκν θνπξιέηε
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Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

Τπεξεζηψλ

Πξνσζνχκε:

• ηελ απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ κε βάζε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζεζκηθνχ

πιαηζίνπ

• ηελ νινθιεξσκέλε ειεθηξνληθή δηαθίλεζε εγγξάθσλ

• Σελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο κε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ

ζε πιηθά κέζα θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ, θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγηθή

δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο

• Σελ ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε κε ηνπο πνιίηεο (Novoville, Infodrasi)

46



9ε ΓΔΜΔΤΗ

Πξνώζεζε ρξόληωλ αηηεκάηωλ ηεο πόιεο θαη 

ηεθκεξηωκέλε δηεθδίθεζε
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Ση πεηχρακε:

Δπξσπατθφ ήκα Αξηζηείαο ζηε Υξεζηή Γηαθπβέξλεζε (ELoGE)
ηελ ηειηθή θάζε ηεο δηαδηθαζίαο (απφ ηνπο 45 πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ) έθηαζαλ 23 

Γήκνη, 15 πήξαλ ην ζήκα θαη κεηά απφ απηναμηνιφγεζε, αιιά θαη αμηνιφγεζε απφ ηνπο 

πνιίηεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο, ν Γήκνο Αηγάιεσ πξψηεπζε ζπγθεληξψλνληαο ηε 

κεγαιχηεξε βαζκνινγία.

(ηνηρεία ηεο αλαιπηηθήο αμηνιφγεζεο)

Οη 12 Δπξσπατθέο Αξρέο θαιήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο
1. Δθπξνζψπεζε-ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ & δίθαηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ

2. Αληαπφθξηζε

3. Απνδνηηθφηεηα & απνηειεζκαηηθφηεηα

4. Αλνηθηφηεηα & Γηαθάλεηα

5. Καλφλεο δηθαίνπ

6. Γενληνινγία

7. Ηθαλφηεηα & Δπάξθεηα

8. Καηλνηνκία &πξνζαξκνζηηθφηεηα

9. Βησζηκφηεηα & καθξνπξφζεζκνο πξνζαλαηνιηζκφο

10. Τγηήο δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε

11. Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, πνιππνιηηηζκηθφηεηα & θνηλσληθή ζπλνρή

12. Λνγνδνζία
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https://www.dropbox.com/s/0tbucfhzs4qhdzq/ELoGE.pdf?dl=0


Ση πεηχρακε:

• Παξάηαζε παξαρψξεζεο ηνπ ρψξνπ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ πξψελ 5νπ

Παηδηθνχ ηαζκνχ, έγθξηζε κειέηεο, έληαμε ζην ΠΔΠ Αηηηθήο θαη άκεζα 

δεκνπξαηείηαη

• Σεθκεξηψζακε κε βάζε ηνπο δείθηεο αλεξγίαο θαη θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ηελ αλαγθαηφηεηα απμεκέλεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζηα 

πξνγξάκκαηα Κνηλσθεινχο Δξγαζίαο θαη ζην πξφγξακκα Κνηλσληθφ 

Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο, ζην ΣΔΒΑ θαη ζηα ηνκεαθά πξνγξάκκαηα ΔΠΑ 

(δνκέο θηψρεηαο θ.ιπ.)

• Πξνζσξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ΜΑ Διαηψλα ζην ΔΠΑ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ Γήκν Αζελαίσλ

• Πφξνπο απφ ην Πξάζηλν Σακείν γηα cine ΣΗΣΑΝ θαη πεξηβαιινληηθέο 

αλαβαζκίζεηο

• Υξεκαηνδφηεζε γηα γξακκή βηναπνβιήησλ απφ ΔΠΑ
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Γηεθδηθνχκε γηα ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα

• Οπζηαζηηθή ελεξγνπνίεζε ηεο Οινθιεξσκέλεο Υσξηθήο Δπέλδπζεο

ηεο Γπηηθήο Αζήλαο (ΟΥΔ) ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΑΓΑ

• Γεκηνπξγία γσληψλ αλαθχθισζεο κε βάζε ην ΣΓΑ

• Σν Μπαξνπηάδηθν – ςεθηαθφ Άιζνο

• Απνζπκθφξεζε ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ

• Υξεκαηνδφηεζε ηεο παζεηηθήο θαη ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ζηα

ζρνιεία ηνπ Γήκνπ

• Μείσζε ηηκνινγίσλ ΔΤΓΑΠ-ΓΔΖ ζε ζρνιεία θαη δεκφζηα θηίξηα
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10ε ΓΔΜΔΤΗ

Πξνζαλαηνιηζκόο ζηελ εμωζηξέθεηα
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Με πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εμσζηξέθεηα

• Πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κε Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο γηα

έξγα-κειέηεο & Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην

• ε ΠΟΔΒΤ δσξεάλ πξνζθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελεξγεηαθψλ 

παινπηλάθσλ ζην 8ν Γεκνηηθφ

• ηξαηεγηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Αζελαίσλ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ

• Δλίζρπζε ζπλεξγαζίαο κε ΑΓΑ, ΚΑΠΔ, ΔΔΣΑΑ, Πξάζηλν Σακείν, 

ΟΑΑ, Αηηηθφ Μεηξφ, ΔΜΠ (ΚΤΛ)

• Αλαβάζκηζε ησλ ζρέζεσλ κε θαηερφκελν Γήκν Κπζξέαο Κχπξνπ

• ηελή ζπλεξγαζία κε εθθιεζία, εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, Αζηπλνκία 

θαη ινηπέο ηνπηθέο αξρέο 
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Με πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εμσζηξέθεηα

• Πξψηνο Γήκνο ζηελ Διιάδα πνπ ππέγξαςε ηελ Γηαθήξπμε ησλ

Γηαηιαληηθψλ Σνπηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ, ελάληηα ζηελ TTIP

θαη ηελ CETA, κε ζπκκεηνρή ζηελ Γηαηιαληηθή χζθεςε Βαξθειψλεο

• ηήξημε ησλ δηαθξαηηθψλ πξνγξακκάησλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο

(COMENIUS-ERASMUS-ERASMUS+)

• ηήξημε ησλ Διιελν-ηνπξθηθψλ εθδειψζεσλ ησλ πξνζθπγηθψλ

ζσκαηείσλ (Μηθξαζηάηεο-ΛΤΚΗΑ)

• πλεξγαζηα θαη ζπκκεηνρή ζε εζληθά θαη επξσπατθά δίθηπα

• Γηεζλείο εθδειψζεηο (Κχπξνο, Υηιή, Βελεδνπέια, Μεμηθφ θ.ιπ.)
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11ε ΓΔΜΔΤΗ

πκκεηνρή-Γηαθάλεηα-Σνπηθή Γεκνθξαηία
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πκκεηνρή-Σνπηθή Γεκνθξαηία-Γηαθάλεηα

 Επηδίωμε νπζηαζηηθήο δηαβνύιεπζεο ζην Δεκνηηθό πκβνύιην θαη ηελ θνηλωλία

 Θέζπηζε Δπηηξνπήο Σνπηθήο Γεκνθξαηίαο, 

 πγθξόηεζε κε εθινγή γηα πξώηε θνξά αληηπξνζώπωλ θαη επηηξνπώλ / 

δεκνηηθό δηακέξηζκα & ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ επηηξνπή Σνπηθήο Δεκνθξαηίαο

 Εθιερηήθαλ 10 αληηπξόζωπνη γεηηνληάο + 37 κέιε επηηξνπώλ

& πκκεηείραλ 1150 πνιίηεο

 Γηαλνκή εξωηεκαηνινγίνπ (πλνιηθά 637 ζπκκεηέρνληεο)

Οθηώβξηνο-Ννέκβξηνο 2017

Απνηειέζκαηα: https://bit.ly/2NfCzRj

… θαη ζπλερίδνπκε!
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https://bit.ly/2NfCzRj


Καζπζηεξήζεηο θαη Πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε λα 

αληηκεηωπίζνπκε
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Καζπζηεξήζεηο ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ

θαη ησλ δξάζεσλ ιφγσ γξαθεηνθξαηίαο

 Λφγσ αιιαγήο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ γηα 

έξγα θαη κειέηεο

 ηελ έγθξηζε θαη πινπνίεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηα 

Απνξξίκκαηα

 ηελ έγθξηζε θαη πινπνίεζε ηεο ΟΥΔ Γπηηθήο Αζήλαο 

 ηελ ελεξγνπνίεζε θαη πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαη ησλ κειεηψλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο (Ν. 4412)
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Πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο

 Τπεξγξαθεηνθξαηεία

 Τπνζηειέρσζε

 Τπνρξεκαηνδφηεζε

 Καζεκεξηλφηεηα (βαλδαιηζκνί, έιιεηςε ζεβαζκνχ γηα ην δεκφζην 

ρψξν, πξνζβαζηκφηεηα ΑΜΔΑ, δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα θαη πηλαθίδεο 

θιπ)

 Γελ θαηαθέξακε λα αλαπηχμνπκε καδηθέο δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ

 Γελ θαηαθέξακε, ζην βαζκφ πνπ επηζπκνχκε, ηελ επαλάθηεζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρψξνπ απφ ηηο απζαίξεηεο θαηαιήςεηο

 Γελ θαηαθέξακε λα αλαπηχμνπκε ηελ επηβνιή ηέινπο 

πεξηβαιινληηθήο βειηίσζεο
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Απνηίκεζε
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 Αξθεηέο απφ ηηο δεζκεχζεηο καο έρνπλ ήδε πξνρσξήζεη, γη΄απηφ

ζεσξνχκε ζεηηθφ ην απνηέιεζκα ηεο ρξνληάο θαη ηεο ηεηξαεηίαο.

Μέλνπλ αθφκα πνιιά λα γίλνπλ…

 Σν φπνην ζεηηθφ απνηέιεζκα, είλαη πξντφλ ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο 

ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο νπζηαζηηθήο ζπκβνιήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ.

 Δθηηκνχκε ηελ θξηηηθή ζεηηθή ζηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ζηα πεξηζζφηεξα δεηήκαηα.

 Εεηνχκελν πάληα ε νπζηαζηηθή ζπλδξνκή θαη ζπκβνιή ησλ πνιηηψλ.

 Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμνπκε φινη καδί ηελ πόιε καο



ΠΡΟΠΑΘΟΤΜΔ… ΣΟ ΣΟΙΥΗΜΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΜΔ ΒΑΛΔΙ

 Οπζηαζηηθή αιιαγή ζπκπεξηθνξάο όιωλ, πνιηηώλ, 

αηξεηώλ, εξγαδνκέλωλ ώζηε λα αιιάμνπκε ηνλ εαπηό καο 

γηα λα αιιάμνπκε ηελ πόιε καο.

 πκκεηνρή θαη αιιειεγγύε από όινπο,

δηαξθήο πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ηεο θαζεκεξηλήο δωήο, ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκόζηνπ 

ρώξνπ θαη ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο.
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αο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!
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