ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2016

Κυρίες και κύριοι,
Παρουσιάζουμε τον απολογισμό του 2016, ενός έτους με το οποίο συμπληρώθηκε περίπου το μισό της
θητείας της δημοτικής μας αρχής.
Ο Δήμος μας με σχέδιο και χρηστή διοίκηση, προχωράει στην υλοποίηση δράσεων και έργων που
βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια πιο σύγχρονη
πόλη και έναν πιο αποτελεσματικό Δήμο.
Κύριο και πρωταρχικό συστατικό της διοίκησής μας είναι ο Σχεδιασμός.
Σας καλώ να ανατρέξετε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, στην πρόταση της δημοτικής μας παράταξης
όπως αυτή προβλήθηκε και τελικά υιοθετήθηκε από τους πολίτες το 2014.
Θα διαπιστώσετε ότι η φιλοσοφία μας, οι αρχές που διέπουν τη διοίκησή μας, αλλά και οι δράσεις και τα
έργα που υλοποιούνται είναι σε πλήρη αρμονία με τα προεκλογικά μας λόγια.
Έχοντας συναίσθηση της γενικότερης οικονομικής αλλά και κοινωνικής συγκυρίας, επιλέξαμε να
επενδύσουμε στον ρεαλισμό, να προωθήσουμε πρακτικές λύσεις, και να μην μείνουμε στα λόγια, στη
θεωρία και τα ευφάνταστα σενάρια.
Παράλληλα, μιλάμε με τους πολίτες με ειλικρίνεια, δίχως να σκεφτόμαστε το ενδεχόμενο πολιτικό
κόστος, δίχως να χαϊδεύουμε αυτιά. Βάζουμε πάνω απ’ όλα το καλό της πόλης, το κοινό καλό και δεν
διστάζουμε να προωθούμε λύσεις που υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο, έστω και αν πρόσκαιρα
στεναχωρούμε ή διαφωνούμε με κάποιους συνδημότες μας.
Αυτή την αρχή θα τηρήσουμε καθόλη τη διάρκεια της θητείας μας. Δεν θα υποκύψουμε στον πειρασμό
της ευκαιριακής και πρόσκαιρης πολιτικολογίας. Στόχος μας δεν είναι να είμαστε αρεστοί, αλλά
χρήσιμοι για την τοπική κοινωνία.

Το 2016 ολοκληρώσαμε την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. Από την αρχή
δηλώσαμε ότι δεν μας αφορά το τυπικό του θέματος, αλλά μείναμε στην ουσία. Για πρώτη φορά
αποτυπώθηκε με κάθε λεπτομέρεια η υπάρχουσα κατάσταση, οι αδυναμίες , αλλά και τα πλεονεκτήματα
του Δήμου μας. Με βάση αυτή την καταγραφή, τις πολιτικές προτεραιότητες, τη φιλοσοφία και τις αρχές
της διοίκησής μας, φτάσαμε στην κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής η οποία καθημερινά
υλοποιείται, καθημερινά παίρνει σάρκα και οστά.
Έργα και δράσεις με συνάφεια και συμπληρωματικότητα σχεδιάζονται, κοστολογούνται, και
δρομολογούνται με στόχο να κάνουν το όραμά μας πραγματικότητα.
Για μας ήταν σαφές από την αρχή ότι θα χτίσουμε σε ό,τι καλό έχουν πράξει οι προηγούμενες διοικήσεις.
Δεν έχουμε την ανάγκη του ετεροπροσδιορισμού και της στείρας πολιτικής αντιδικίας. Έχουμε πλήρη
συναίσθηση του έργου των προηγούμενων διοικήσεων, αξιοποιούμε τα θετικά τους σημεία και βάζουμε
τη δική μας σφραγίδα στην πόλη, βελτιώνοντας και εμπλουτίζοντας τις υπηρεσίες μας προς τους πολίτες
και βελτιώνοντας ή δημιουργώντας νέες υποδομές.
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Θα επιχειρήσω σήμερα, με βάση αυτό το κείμενο του Επιχειρησιακού μας σχεδίου, το οποίο και καλώ το
σύνολο των συμπολιτών μας να το μελετήσουν από την ιστοσελίδα του Δήμου μας, να σας παρουσιάσω
τις κύριες δράσεις και έργα που συντελέστηκαν το 2016.
Θα ξεκινήσω, λοιπόν, από τον πρώτο άξονα του Επιχειρησιακού μας Σχεδίου με τίτλο «Περιβάλλον και
Ποιότητα Ζωής» αναδεικνύοντας δράσεις και έργα που υλοποιήθηκαν στους παρακάτω τομείς:

1. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος
2. Προστασία και ανάδειξη αστικού περιβάλλοντος
3. Καθαριότητα
4. Βιώσιμη αστική κινητικότητα
Για την προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα για τον Υμηττό υιοθετήσαμε εξαρχής μια στρατηγική
με στόχο την ένταξη του βουνού μας στην καθημερινότητα των πολιτών.
Ωστόσο, θέλω να σας μεταφέρω τον προβληματισμό μας σε σχέση με την ανατροπή του Προεδρικού
Διατάγματος του Υμηττού, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τον σχεδιασμό μας για το ενιαίο Μητροπολιτικό
Πάρκο Γουδή και τη σύνδεσή του με την περιοχή των Πηγών του Ιλισού.
Όπως γνωρίζετε, παρακολουθούμε στενά την υπόθεση, καθώς στην προκειμένη περίπτωση επιχειρείται η
ανατροπή ενός νομοθετήματος που είναι προϊόν μακράς δημόσιας διαβούλευσης με φορείς, κατοίκους,
με επιστημονικές ενώσεις και το Πολυτεχνείο. Θεωρώ ότι ο Δήμος μας οφείλει να παραμείνει σταθερός
στις θέσεις που έχει με παρρησία υποστηρίξει διαχρονικά, ώστε να διαφυλάξουμε πραγματικά την
ποιότητα ζωής στην πόλη μας. Είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση, σε συνεργασία με τους όμορους δήμους
και το θέμα θα αναλυθεί περαιτέρω στην δια-παραταξιακή επιτροπή που έχουμε συγκροτήσει, αλλά και
στην Ομάδα Εργασίας για τον Υμηττό. Επιπλέον, θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη να υπάρξει μία
ολοκληρωμένη πρόταση και στρατηγική για τον Υμηττό από τον ΣΠΑΥ, καθώς ο αγώνας για την προστασία
και την ανάδειξη του Υμηττού φαίνεται να ξεκινάει από την αρχή.

Εμείς από την πλευρά μας λειτουργούμε με προσήλωση στον στόχο μας.
Με πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας για την Προστασία και Ανάδειξη του Υμηττού χαρτογραφήσαμε
δέκα περιπατητικές διαδρομές, και ήδη έχουμε προχωρήσει στη διάνοιξη, καθαρισμό και σήμανση των
τεσσάρων πρώτων μονοπατιών. Επόμενο βήμα, η ολοκλήρωση του δικτύου των μονοπατιών και η
ανάδειξη των σημείων ενδιαφέροντος του Υμηττού.
Επιπλέον, στην προσπάθειά μας για την προστασία και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Αγίας
Ελεούσας, και μετά από έγκριση του Δασαρχείου προχωρήσαμε στην αναδάσωση της περιοχής με την
φύτευση 650 δασικών δενδρυλλίων. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης που υλοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου
του 2016 ήταν η αναστροφή της κατάστασης που επικρατούσε με την αυθαίρετη απόρριψη μπαζών αλλά
και την αλόγιστη χρήση του χώρου ως πίστα μοτο – κρος, γεγονός που έχει προξενήσει διαβρώσεις στο
έδαφος και καταστροφή του αυτοφυούς πρασίνου. Μία επίσκεψη στο χώρο σήμερα πιστοποιεί το ορθό
της συγκεκριμένης επιλογής, καθώς η δενδροφύτευση έχει πετύχει σε ποσοστό άνω του 90% και ήδη η
περιοχή δείχνει να αναζωογονείται. Σε αυτό το πλαίσιο θα είναι και οι επόμενες κινήσεις μας στην
περιοχή με στόχο να αποτελέσει μία από τις κύριες εισόδους των πολιτών προς το δάσος και το βουνό
μας.
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Όσον αφορά στην πολιτική προστασία, με την λειτουργία του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας και με την επικαιροποίηση των Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ανταποκριθήκαμε
πλήρως στις απαιτήσεις της αντιπυρικής περιόδου του 2016, αλλά και στα καιρικά φαινόμενα που
εκτυλίχθηκαν τη χειμερινή περίοδο με τον έγκαιρο καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής, το κλάδεμα
υψηλόκορμων δέντρων, αλλά και τη ρίψη αλατιού τις ημέρες που υπήρξε παγετός.
Αξιομνημόνευτη βέβαια είναι η συμβολή της ΔΑΠΑΧΟ τόσο στην πρόληψη και κατάσβεση των
πυρκαγιών, όσο και στην αντιμετώπιση συμβάντων εντός του αστικού ιστού (άντληση υδάτων, κοπή
δέντρων κ.ά.). Επίσης σας θυμίζω ότι το τμήμα πολιτικής προστασίας του Δήμου μας συνεργάστηκε για
πρώτη φορά με το αντίστοιχο τμήμα του ΓΕΕΘΑ, είχαμε την ευκαιρία να αναβαθμίσουμε τις γνώσεις μας
και τις πρακτικές αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών, αλλά και να επικαιροποιήσουμε με τη συμβολή
τους τα σχέδια του Δήμου μας. Εκ νέου μάλιστα και σε συνεργασία και με τον Οργανισμό Αντισεισμικής
Προστασίας τέθηκαν επί τάπητος και μελετήθηκαν τόσο οι χώροι καταφυγής και συγκέντρωσης του
πληθυσμού όσο και οι διαδικασίες εκκένωσης δημοτικών κτιρίων, και άλλων χώρων κοινής ωφελείας.
Όσον αφορά στην προστασία του Αστικού Πρασίνου και στην αναβάθμιση των κοινοχρήστων χώρων του
Δήμου μας, παραμείναμε σταθεροί όχι μόνο στη διατήρηση αλλά στην ενίσχυση του ισοζυγίου πρασίνου
που έχουμε θεσμοθετήσει.
Κατά το 2016 διενεργήθηκαν εργασίες συντήρησης και εμπλουτισμού του πρασίνου όπως φαίνεται και
στους πίνακες, όπου αποτυπώνεται και με νούμερα η έμφαση που δώσαμε στον εν λόγω τομέα.
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αποψιλώσεις και κοπή χόρτων
Κλάδεμα δέντρων
Κλάδεμα με γερανό υψηλόκορμων
δέντρων (εργολάβος)

Κλάδεμα με γερανό του Δήμου
Κοπή δέντρων με απόφαση ΔΣ
Νέες φυτεύσεις (πεζοδρόμια, πλατείες,
σχολεία, κοιμητήρια)

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2015

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2016

295 στρ

320 στρ

1393 τεμ

1630 τεμ

152 τεμ

147 τεμ

117 τεμ

70 τεμ.

32 τεμ

21 τεμ

1540 τεμ

1150 τεμ

-

650 τεμ

Νέες φυτεύσεις (αναδάσωση)
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Επίσης, με ένα πλέγμα δράσεων και έργων φροντίζουμε τους κοινόχρηστους χώρους και τα δίκτυα,
αναβαθμίζουμε τη λειτουργία τους και τα παραδίδουμε στους πολίτες.
Συγκεκριμένα:
Όσον αφορά στις Παιδικές Χαρές
Ως και τα τέλη του 2016 είχαν πιστοποιηθεί οι παιδικές χαρές:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Πλατείας Δημοκρατίας
Πλατείας Κύπρου
Πλατείας Αγίου Γεωργίου
Πάρκου Στρ. Αλεξ. Παπάγου
Πλατείας Π. Μπακογιάννη
Περικλέους
Νευροκοπίου

Παράλληλα συνεχίστηκε η υλοποίηση του έργου «Συντήρηση Παιδικών Χαρών 2015» ύψους 117.959,47
ευρώ, ενώ παράλληλα ξεκίνησε και η υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση Φθορών Παιδικών Χαρών
2016» ύψους 65.669,79ευρώ.
Η μέριμνά μας για την ασφάλεια και την αναβάθμιση των χώρων που παίζουν τα παιδιά μας συνεχίζεται
με αμείωτη ένταση και θα είναι συνεχής και το επόμενο διάστημα.
Όσον αφορά στις Πλατείες
Εντός του 2016 έγιναν παρεμβάσεις στις εξής πλατείες:
•
•
•
•
•

Ελευθερίας
Παπαφλέσσα
Φλωρίνης
Κύπρου
28ης Οκτωβρίου

Παράλληλα επικαιροποίηθηκε και συμπληρώθηκε η μελέτη για την ριζική αποκατάσταση και
αναβάθμιση της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης, προχώρησαν οι διαδικασίες έγκρισης και σύναψης
προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και το έργο σύντομα θα δημοπρατηθεί.
Όσον αφορά στα δίκτυα της πόλης υλοποιήθηκαν τα εξής έργα
Πεζοδρόμια

2.250τμ
(Σημειακές παρεμβάσεις στις οδούς Μιλτιάδου,
Πυθαγόρα, Ικαρίας, Ψαρρών, Μενίππου& Βιτάλη,
25ης Μαρτίου, Κουντουριώτου κ.α. )

Οδικό δίκτυο

11.520τμ
(Ασφαλτοστρώσεις στις οδούς Ανατολής από

4

Αναστάσεως έως Ναυαρίνου, Αναστάσεως από
Ευτέρπης έως Βουτσινά, Βυζαντίου από Πίνδου έως
Τεπελενίου)
Διαγραμμίσεις οδικού δικτύου

Υλοποιήθηκε πλήθος διαγραμμίσεων με πιο
σημαντικές παρεμβάσεις στις οδούς 17ης
Νοεμβρίου, Φανερωμένης, Εθνικής Αμύνης, 25ης
Μαρτίου κ.α.

Ηλεκτροφωτισμός

Εκτός
των
επισκευών
και
συντηρήσεων,
υλοποιήθηκαν έργα στο Μεγάλο Πάρκο Παπάγου
με την εγκατάσταση νέου δικτύου με πολύ καλά
αποτελέσματα στον φωτισμό του Πάρκου, ενώ
ανακατασκευή και αναβάθμιση του δικτύου
υλοποιήθηκε και στο ρέμα Μπλέσσα και στην 8ης
Μεραρχίας.
Επίσης το 2016 πραγματοποιήθηκε πλήρης
καταγραφή και ψηφιακή αποτύπωση των
φωτιστικών στοιχείων και των λαμπτήρων του
δημοτικού φωτισμού στο πλαίσιο του έργου της
Γεωπύλης του Δήμου, και προχωράμε εντός του
2017 στην εκπόνηση μελέτης με σκοπό την
αντικατάσταση του συνόλου του οδοφωτισμού και
την εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης

Μελέτη λειτουργικής αναβάθμισης οδού Κύπρου

Ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε από τη διαχειριστική
αρχή η μελέτη για την λειτουργική αποκατάσταση
της οδού Κύπρου, έργο που ξεκίνησε και
ολοκληρώθηκε στο τρέχον έτος

Επίσης το 2016 προχωρήσαμε σε έργα βελτίωσης της βαδισιμότητας των πεζών και ΑΜΕΑ (με
αποκατάσταση σπασμένων πλακών, κλάδεμα υπαρχόντων δέντρων, διαπλάτυνση πεζοδρομίου του
κτιρίου ΑΜΕΑ κ.ά.) κατά μήκος των πεζοδρομίων της οδού Φανερωμένης από την οδό Κεφαλληνίας έως
την Πλατεία Φανερωμένης (με την αναβάθμιση συνολικού μήκους πεζοδρομίων 1,7 χλμ, και συνολική
επιφάνεια πεζοδρομίων 2.550,00 τμ.)
Επιπλέον ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στο έργο της λειτουργικής αναβάθμισης του χώρου στον
Φοίβο εντός του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου, με την τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα επιφάνειας
1.655,00 τμ. Με αυτή την παρέμβαση, τη συντήρηση του περιμετρικού στίβου και την εγκατάσταση
υπαίθριου γυμναστηρίου, ο συγκεκριμένος χώρος έγινε σημείο αναφοράς για τους συμπολίτες μας και
ιδιαίτερα για τις οικογένειες, τα παιδιά, τις νέες και τους νέους μας.

Επίσης, σημειώνουμε ότι εντός του 2016 μελετήθηκαν και ξεκίνησαν και τα παρακάτω έργα, τα οποία
ολοκληρώθηκαν εντός του 2017 ή βρίσκονται και αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη:
•

Η «Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλατείας Φανερωμένης – Παρέμβαση στην
πλατεία Αγίας Τριάδος» προϋπολογισμού 774.200,00ευρώ. Η μελέτη εκπονήθηκε από την ΤΥ.
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•

Η Διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά, Ασπασίας, Τσιάκα

•

Οι Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης Μεγάλου Πάρκου Παπάγου

•

Η Αναβάθμιση περιβάλλοντα χώρου παιδικής χαράς Περικλέους και

•

H διαχειριστική μελέτη και η μελέτη γεωλογικής, υδροτεχνικής και περιβαλλοντικής επίπτωσης για
την καταλληλόλητα και νομιμοποίηση του Κοιμητηρίου Χολαργού.

Σημαντικό ρόλο για την εύρυθμη λειτουργία και την προστασία των κοινοχρήστων χώρων,
διαδραματίζουν τόσο οι υπηρεσίες του Δήμου (ΠΕΚΑΠΡΑ, Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων, Δημοτική
Αστυνομία) όσο και το πρόγραμμα «Ασφαλής Γειτονιά». Έχοντας δημιουργήσει με τον Κανονισμό
Καθαριότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων ένα
ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία και τη λειτουργία του αστικού εξοπλισμού και των
υποδομών της πόλης, οι παρεμβάσεις μας είναι καθημερινές.
Η αύξηση των περιπολιών (από 1 περιπολικό σε 3 περιπολικά) που διενεργούνται στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ασφαλής Γειτονιά» συμβάλει τα μέγιστα στην ορθή λειτουργία της πόλης και στην
προστασία της δημοτικής περιουσίας. Επίσης σημαντική είναι και η ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας
με ένα νέο όχημα που προμηθευτήκαμε εντός του 2016.
Ας περάσουμε στον επόμενο τομέα του άξονα «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» που δεν είναι άλλος από
την καθαριότητα.
Η υπηρεσία Καθαριότητας και Πρασίνου καταβάλει καθημερινά μεγάλη προσπάθεια με μετρήσιμα
αποτελέσματα. Ακολουθώντας πιστά το σχέδιό μας όπως αυτό αποτυπώθηκε στο Ολοκληρωμένο Τοπικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου μας, προχωράμε σταθερά και βάσει σχεδίου, όχι όμως με τον
ρυθμό που θα επιθυμούσαμε.
Επιτρέψτε μου, κάνοντας μια γενικότερη εκτίμηση της κατάστασης όσον αφορά στη διαχείριση των
απορριμμάτων στην Αττική να επισημάνω ότι ενώ τα τοπικά σχέδια ξεκίνησαν με μεγάλες προσδοκίες και
σε σωστή κατά τη γνώμη μου βάση, τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα τέλμα. Υπάρχει αφενός απροθυμία
του ΕΔΣΝΑ για πραγματική αποκέντρωση της διαχείρισης και – το πιο σημαντικό – έλλειψη πόρων
χρηματοδότησης.
Για μία ακόμα φορά αναδεικνύεται η ματαιότητα των μεγάλων εξαγγελιών και το χάσμα με την πολιτική
του εφικτού. Ο Δήμος μας από την πρώτη στιγμή, με την κατάρτιση του τοπικού σχεδίου, έδωσε έμφαση
στο εφικτό. Έχοντας αποτυπώσει και αναλύσει την υφιστάμενη κατάσταση σε επίπεδο πόρων,
παραγόμενων ποσοτήτων, και με σαφή στρατηγική και προγραμματισμό για την επόμενη μέρα σε βάθος
δεκαετίας, καταστρώσαμε ένα ολοκληρωμένο, κυρίως όμως πραγματικό και υλοποιήσιμο σχέδιο.
Στα τέλη του 2016 ουσιαστικά πήρε σάρκα και οστά η διαδημοτική συνεργασία με τους δήμους
Ζωγράφου και Αγίας Παρασκευής, με την υποβολή συγκεκριμένης, κοστολογημένης και τεκμηριωμένης
πρότασης προς το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» για την κατασκευή και
λειτουργία ΣΜΑ, Μονάδας Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων και Πράσινου Σημείου.
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Παράλληλα συνεχίσαμε το πρόγραμμα αναβάθμισης και ανανέωσης εξοπλισμού και εντατικοποιήσαμε
τις αλλαγές στη διαδικασία συλλογής με κύρια παρέμβαση τα ξεχωριστά δρομολόγια συλλογής πρασίνων,
κλαδεμάτων δηλαδή που καταλήγουν στο ΕΜΑΚ.
To 2016 καταγράφηκαν οι ποσότητες που αποτυπώνονται στον σχετικό πίνακα, με κύρια αύξηση στις
ποσότητες υπολειμμάτων πρασίνου που δεν καταλήγουν πια στο ΧΥΤΑ αλλά στο ΕΜΑΚ προς
κομποστοποίηση. Ξεκινήσαμε το 2014 με την απόθεση προς το ΕΜΑΚ 14.540 κιλών και έχουμε φτάσει το
2016 να προωθούμε στο ΕΜΑΚ 306.430 κιλά πράσινων υπολειμμάτων.

ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΧΥΤΑ

ΕΜΑΚ

ΠΡΟΣ
ΧΥΤΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟ ΚΔΑΥ
ΧΥΤΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΓΥΑΛΙ

2014
2015
2016

18.320.280
18.116.530
17.351.574

14.540
86.900
306.430

1.054.000
1.098.290
1.128.000

2.055.000
2.087.000
2.170.000

9.200
8.700
8.960

19.388.820
19.301.720
18.786.004

Το 2016 σημειώνουμε επίσης, μία αξιοπρόσεκτη μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στη Φυλή
της τάξης του 5%, μία μείωση η οποία πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα παγιωθεί και θα ενταθεί.
Θεωρώ ότι ο Δήμος μας στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων προχωράει με συγκροτημένο
τρόπο και εφαρμόζει το τοπικό σχέδιο, παρά την ολιγωρία της κεντρικής εξουσίας. Ήδη εφαρμόζουμε
τρία δημοτικά προγράμματα χωριστής συλλογής και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών με
ικανοποιητικά αποτελέσματα. Όπως γνωρίζετε είναι σε εφαρμογή το πρόγραμμα οικιακής
κομποστοποίησης (ο Δήμος μας παρέδωσε δωρεάν 160 κομποστοποιητές κήπου και εκπαίδευσε τους
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα) ενώ ήδη έχουν έρθει αρκετά αιτήματα πολιτών για την επέκταση του
προγράμματος.
Επιπλέον, για πρώτη φορά φέτος θα παρουσιάσουμε και ετήσια στοιχεία από το πρόγραμμα Χωριστής
Συλλογής Χαρτιού και το πρόγραμμα Χωριστής Συλλογής Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος Χωριστής Συλλογής Χαρτιού που υλοποιείται στα σχολεία και
τις δημοτικές υπηρεσίες συλλέχθηκαν και ανακυκλώθηκαν κατά το 2016 4.680kg χαρτί, ενώ αντίστοιχα
συλλέχθηκαν και ανακυκλώθηκαν 6.981kg Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών.
Έχοντας την εμπειρία αυτών των πιλοτικών προγραμμάτων σχεδιάζουμε τις επόμενες κινήσεις μας με
στόχο την περαιτέρω αύξηση της ανακύκλωσης με έμφαση στην παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών
συλλογής ανακυκλώσιμων προς τους πολίτες.
Αναλύοντας τη λειτουργία των πιλοτικών προγραμμάτων, διαπιστώνουμε ότι η κατ’ οίκον συλλογή με τη
μέθοδο πόρτα – πόρτα έχει άμεσα και ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Ενδεικτικό είναι το πρόγραμμα
Συλλογής των Ηλεκτρικών και Ηλεκτρικών Συσκευών. Όπως γνωρίζετε, η συλλογή πραγματοποιείται με
δύο τρόπους. Αφενός με την απόρριψη των συσκευών σε δεκατρία σημεία μέσα στην πόλη και αφετέρου
με κατ’ οίκον συλλογή μετά από τηλεφωνική επικοινωνία. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά:
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Από τα 6.981kg συσκευών που ανακυκλώθηκαν το 2016, τα 6.356kg συλλέχθηκαν με τη μέθοδο πόρτα –
πόρτα, ποσοστό δηλ. περίπου 91% της συνολικής ποσότητας. Από τους 13 κάδους συλλογής
συλλέχθηκαν μόνο 625kg.
Έχοντας, λοιπόν, την εμπειρία από τη λειτουργία αυτών των προγραμμάτων προχωράμε άμεσα στην
λειτουργία προγράμματος συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών με τη μέθοδο πόρτα – πόρτα και επιπλέον
έχουμε ήδη αναθέσει και δημιουργούμε μια πλατφόρμα άμεσης επικοινωνίας πολίτη και Δήμου για την
προώθηση της ανακύκλωσης.
Από τα ίδια τα νούμερα φαίνεται ότι το πρόγραμμα των μπλε κάδων έχει φτάσει το μέγιστο της απόδοσής
του. Θέλετε η απαξίωση λόγω της λεηλασίας που υφίστανται, θέλετε η έλλειψη ανταποδοτικότητας προς
τους πολίτες, σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε την ανατροπή στην διαχείριση
των απορριμμάτων από το σύστημα των μπλε κάδων. Ασφαλώς και είναι μέχρι σήμερα το κύριο σύστημα
υποστήριξης της ανακύκλωσης, όμως αν θέλουμε να βλέπουμε το αύριο είναι σαφές ότι οφείλουμε να
προετοιμαστούμε ανάλογα. Αν επιδιώκουμε να κάνουμε την ανακύκλωση κύριο σύστημα διαχείρισης των
αποβλήτων μας οφείλουμε να σχεδιάσουμε με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πολιτών. Γι αυτό
το λόγο επιπλέον των δημοτικών προγραμμάτων συλλογής που ήδη εφαρμόζονται και επεκτείνονται,
στον προϋπολογισμό του 2018 έχουμε εντάξει και την δημιουργία των δύο πρώτων Πράσινων
Σημείων Γειτονιάς από τα δέκα (10) που προβλέπονται στο τοπικό σχέδιο δράσης. Υπενθυμίζω δε, ότι
πέντε (5) ακόμα πράσινα σημεία γειτονιάς έχουν ενταχθεί στην πρότασή μας προς το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη».
Τέλος, όσον αφορά στον εξοπλισμό της καθαριότητας, το 2016 διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε ο
διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) σαρώθρου δύο (2) νέων απορριμματοφόρων τύπου πρέσσας
(τα οχήματα παραδόθηκαν εντός του 2017 και ήδη έχουν ενταχθεί στην καθημερινή λειτουργία της
υπηρεσίας) συνεχίζοντας το πρόγραμμα αναβάθμισης και ανανέωσης του εξοπλισμού του Δήμου μας.

Ο τελευταίος τομέας του άξονα «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» δεν είναι άλλος από την Βιώσιμη
Κινητικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος συνδέουμε την
προστασία του περιβάλλοντος και το αστικό - οικιστικό περιβάλλον με το κυκλοφοριακό. Όπως
διατυπώνεται ρητά στο Στρατηγικό μας Σχέδιο, όλες οι παρεμβάσεις μας στον συγκεκριμένο τομέα έχουν
δύο προαπαιτούμενα:
1. τη διαφύλαξη της χρήσης κατοικίας και
2. την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.
To 2016 ουσιαστικά έκλεισε το μεγάλο μέρος της Α’ φάσης του έργου της Προώθηση της Βιώσιμης
Κινητικότητας στο Δήμο Παπάγου Χολαργού. Οι μελετητές με την καθοδήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
διεξήγαγαν κυκλοφοριακές μετρήσεις και αυτοψίες σε διάφορα σημεία της πόλης, εντοπίστηκαν και
αναλύθηκαν προβλήματα και στρεβλώσεις, και όλα τα ευρήματα παρουσιάστηκαν αναλυτικά σε μία
πλήρη τεχνική έκθεση που συνοδεύεται και από τις προτάσεις των μελετητών για μια σειρά
παρεμβάσεων στο δίκτυο της πόλης. Τον Νοέμβριο του 2016 ακολούθησε η Διαβούλευση η οποία και
ολοκληρώθηκε εντός του 2017, και σήμερα βαδίζουμε στην δεύτερη φάση του έργου με στόχο να
φτάσουμε σε μελέτες εφαρμογής για τις παρεμβάσεις που προκρίνονται. Παράλληλα βέβαια, υπήρξαν
σημειακές παρεμβάσεις του Δήμου όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο, ώστε να αρθούν θέματα
επικινδυνότητας και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του δικτύου. Ενδεικτικό τέτοιο παράδειγμα
είναι η μελέτη που συντάχθηκε καθώς και η αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας της οδού Κύπρου.
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Επιπλέον, στο πλαίσιο της μελέτης για την Βιώσιμη Κινητικότητα καταγράφηκε και αξιολογήθηκε η
λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας, γεγονός που οδήγησε στην λειτουργία δύο (2) νέων
δρομολογίων. Συγκεκριμένα εντάχθηκε στη δημοτική συγκοινωνία ένα δρομολόγιο στον Άνω Χολαργό
που περιλαμβάνει είκοσι δύο (22) στάσεις και ένα δρομολόγιο που εξυπηρετεί τους φοιτητές της πόλης
μας και συνδέει τις δύο κοινότητες με τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.
Επιπλέον, με την τοποθέτηση συστήματος τηλεματικής διαχείρισης των οχημάτων του Δήμου μας
προχωράμε στη βελτιστοποίηση των δρομολογίων της δημοτικής συγκοινωνίας αλλά και των
απορριμματοφόρων, ενώ επιπρόσθετα παρακολουθούμε τις καταναλώσεις άρα και τις εκπομπές των
οχημάτων μας σε μια προσπάθεια περιορισμού των ρύπων.
Στα άμεσα σχέδιά μας είναι η επέκταση του δικτύου της δημοτικής συγκοινωνίας. Στο πλαίσιο της
μελέτης Βιώσιμης Κινητικότητας που είναι σε εξέλιξη καταγράφηκαν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των
λεωφορειακών γραμμών των αστικών συγκοινωνιών που φθίνουν διαρκώς, και γνωρίζουμε με
τεκμηρίωση πλέον τις συγκοινωνιακές ανάγκες της πόλης.
Μόνη λύση είναι η επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας και σε αυτό τον στόχο βαδίζουμε, έχοντας όμως
δύο βασικά ζητήματα.
Πρώτον την δυνατότητα ένταξης προσωπικού με την ειδικότητα οδηγού στη δημοτική συγκοινωνία και
δεύτερον την προμήθεια νέων οχημάτων ώστε να πυκνώσουμε τις γραμμές και τα δρομολόγια. Μελετάμε
κάθε δυνατή λύση και σύντομα ελπίζω θα είμαστε σε θέση να αναμορφώσουμε πλήρως το δημοτικό
συγκοινωνιακό δίκτυο.
Τέλος θέλω να αναφέρω ότι ο Δήμος μας εκτός του συστήματος τηλεματικής διαχείρισης των δημοτικών
οχημάτων απέκτησε ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης και σχεδιασμού που δεν είναι άλλο από
την Γεωπύλη του Δήμου.
Σ’ αυτήν έχει καταγραφεί ένα πλήθος πληροφοριών που αφορούν στα δίκτυα, στις συγκοινωνίες, στα
σημεία ενδιαφέροντος και στις υποδομές και στον εξοπλισμό της πόλης. Αυτή τη στιγμή μάλιστα
προχωράμε στον εμπλουτισμό των δεδομένων με την καταχώρηση πολεοδομικών στοιχείων βάσει του
πρόσφατα εγκριθέντος ΓΠΣ του Χολαργού. Η Γεωπύλη που δημιουργήσαμε και λειτουργεί από το 2016
αποτελεί το πρώτο βήμα για μια σειρά έργων που θα αλλάξουν τη λειτουργία της πόλης το επόμενο
διάστημα, όπως η αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, η αναμόρφωση της δημοτικής
συγκοινωνίας, η αναμόρφωση της συλλογής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
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Ο δεύτερος άξονας του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος έχει τίτλο "Κοινωνική Πολιτική, Υγεία,
Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός" και στο πλαίσιο του απολογισμού του 2016 παρουσιάζουμε τις
δράσεις και τα έργα σε αυτούς τους τομείς.

Εδώ, οφείλουμε να πούμε ότι σε αυτόν τον Άξονα αντιστοιχεί σημαντικό μέρος της κατανομής των
οικονομικών πόρων του Προϋπολογισμού όπως αυτός εκτελέστηκε το 2016. Συνήθως τα τεχνικά έργα
υπερβαίνουν κατά πολύ τις δαπάνες για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, για τον πολιτισμό και τον
αθλητισμό. Στο Δήμο μας όμως η κατάσταση είναι ισορροπημένη. Οι δαπάνες για τις υπηρεσίες
αθλητισμού, πολιτισμού και τις κοινωνικές υπηρεσίες ξεπερνούν το 18% των εξόδων για το 2016 όπως
βλέπετε στο διάγραμμα.

Στο συγκεκριμένο μάλιστα διάγραμμα αποτυπώνονται οι δαπάνες που αφορούν μόνο στον Δήμο. Οι
αντίστοιχες δαπάνες τόσο του ΔΟΚΜΕΠΑ όσο και του ΔΟΠΑΠ που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο
ενισχύουν περαιτέρω το κοινωνικό πρόσωπο της δημοτικής μας αρχής.
Επιτρέψτε μου να αναφερθώ λίγο περισσότερο στη λειτουργία των κοινωνικών δομών του Δήμου μας. Σε
σχέση με το 2014 μιλάμε πια για μία άλλη υπηρεσία.
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To 2016 εντάξαμε στο ΕΣΠΑ τις δομές του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου και
του Κέντρου Κοινότητας, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 411.840 ευρώ ως και το 2019.
Εκτός των ευρωπαϊκών πόρων και του προσωπικού που εξασφαλίσαμε μέχρι και το 2019, έχει
διαφοροποιηθεί στο σύνολό της η λειτουργία της υπηρεσίας και έχει βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα
των κοινωνικών δομών.
Κύριο μέλημά μας το 2016 ήταν η προετοιμασία του Δήμου για την διαδικασία χορήγησης των
επιδομάτων πρόνοιας σε δημότες και κατοίκους μας, καθώς και η δημιουργία της κατάλληλης δομής για
την υποδοχή και εξέταση νέων αιτήσεων συμπολιτών μας προκειμένου να λάβουν επίδομα πρόνοιας.
Εντός, λοιπόν, του 2016 διεκπεραιώσαμε το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών, προμηθευτήκαμε το
απαραίτητο λογισμικό, προχωρήσαμε στην εκπαίδευση του προσωπικού και το Φθινόπωρο του 2016
παραλάβαμε το σύνολο του αρχείου των συμπολιτών μας που είναι δικαιούχοι προνοιακών
επιδομάτων. Το τελευταίο δίμηνο του έτους πραγματοποιήθηκε η πρώτη καταβολή σε 454 δικαιούχους
(από 453 που παραλάβαμε από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής που είχε ως τότε την αρμοδιότητα). Το
σημειώνω γιατί εδώ ακριβώς βρίσκεται η πραγματική ωφέλεια για τους δημότες από την ανάληψη της
αρμοδιότητας από το Δήμο μας. Έχοντας στη διάθεσή της η κοινωνική υπηρεσία το συγκεκριμένο αρχείο,
αφενός έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει και με άλλες δράσεις τους συνανθρώπους μας που
πιστοποιημένα έχουν ανάγκη, ενώ παράλληλα έχει την ευχέρεια να προωθήσει αιτήσεις και άλλων
συμπολιτών μας που πληρούν τα κριτήρια, δεν έχουν όμως ενταχθεί στους δικαιούχους του προνοιακού
επιδόματος.
Ερχόμαστε τώρα στις κοινωνικές δομές και ιδιαίτερα στο κοινωνικό παντοπωλείο που το 2016
εξυπηρέτησε 263 ωφελούμενους. Εντός μάλιστα του 2016 εγκαινιάστηκε και η νέα δομή στο
κληροδότημα της οδού Βουτσινά το οποίο και διαμορφώσαμε κατάλληλα. Επιπλέον, το δίκτυο των
εθελοντών αλλά και των χορηγών επεκτάθηκε σημαντικά με άμεσο αντίκτυπο στις ποσότητες των
τροφίμων, αλλά και των άλλων ειδών που μοιράζει το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Επίσης, προς ενίσχυση
του Παντοπωλείου και για την στήριξη του εισοδήματος των συμπολιτών μας, συνεχίστηκε και το 2016 η
λειτουργία της Αγοράς Χωρίς Μεσάζοντες, ενός θεσμού που αγκαλιάστηκε από το σύνολο των κατοίκων
του Δήμου μας, και ο οποίος πετυχημένα έχει συνδεθεί και με την τροφοδοσία του κοινωνικού
παντοπωλείου με αγαθά και τρόφιμα σε σταθερή βάση.
Οι παραγωγοί το 2016 διέθεσαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 503 πακέτα με διάφορα είδη όπως
ζυμαρικά, όσπρια, αλλαντικά, τυρί και αυγά.
Παράλληλα με τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου η κοινωνική υπηρεσία διανέμει καθημερινά
συσσίτιο σε 8 άτομα με κινητικές ή άλλες δυσκολίες και σε 5 συνανθρώπους μας προσφέρονται σε
εβδομαδιαία βάση υπηρεσίες οικιακής καθαριότητας και ατομικής υγιεινής. Σύντομα μάλιστα
σχεδιάζουμε την εγκατάσταση συστήματος τηλεειδοποίησης και τηλεϊατρικής, ώστε να είμαστε δίπλα σε
αυτούς τους συμπολίτες μας κάθε ώρα της ημέρας.
Ενδεικτικά να σας ενημερώσω επίσης, ότι το 2016 η επιτροπή του Κοινωνικού Παντοπωλείου εξέτασε 67
νέες αιτήσεις, από τις οποίες έγιναν δεκτές οι 60.
Επιπλέον με ενέργειες της κοινωνικής υπηρεσίας εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής 168 ωφελούμενοι στο πλαίσιο της κοινωνικής σύμπραξης «Αμάλθεια» στην οποία
συμμετέχει ο Δήμος μας, ενώ εντός του 2016 λειτούργησε και η δράση «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Όλοι», μια δράση
κοινωνικής αλληλεγγύης και στήριξης των αδύναμων συμπολιτών μας, αλλά και των συνανθρώπων μας
προσφύγων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης στήριξης των προσφύγων ο δήμος μας παρέδωσε 165
κούτες με τρόφιμα και διάφορα είδη κυρίως για βρέφη και μικρά παιδιά.
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Επιπλέον, το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου μας με ποικίλες δράσεις και
ενέργειες αναπτύσσει ένα δίχτυ προστασίας των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, στο πλαίσιο του
προγράμματος «Κοντά στο Δημότη» όπως αυτό τροποποιήθηκε και εμπλουτίστηκε με σχετική απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου.
Ενδεικτικά να αναφέρω ότι με την τροποποίηση που πραγματοποιήσαμε εντάξαμε στο εν λόγω
πρόγραμμα την Πύλη Διαμεσολάβησης του Δήμου, την λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου και το
Κοινωνικό Φροντιστήριο, ενώ εγκαινιάσαμε και το θεσμό των Υποτροφιών.
Ειδικότερα, στο Κοινωνικό Φροντιστήριο το 2016 εντάχθηκαν 50 μαθητές και μαθήτριες, ενώ 13 μαθητές
της Γ’ Λυκείου πήραν ετήσια υποτροφία σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης του Δήμου μας, και 45
μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου πήραν ετήσιες υποτροφίες σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών και σε
Σχολές Πληροφορικής. Σημειώνω ότι το σύνολο των υποτροφιών δόθηκαν με διαδικασίες διαφάνειας και
βάσει κοινωνικών κριτηρίων, όπως προβλέπεται από την επιτροπή λειτουργίας του Προγράμματος Κοντά
στο Δημότη.
Επιπλέον, το 2016 πραγματοποιήθηκαν 2 δράσεις αιμοδοσίας και συγκεντρώθηκαν 96 φιάλες αίματος
από τις οποίες διατέθηκαν οι 80 σε δημότες και κατοίκους που αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας.

Από την πλευρά του ο ΔΟΚΜΕΠΑ επιφορτισμένος με την λειτουργία του ΚΑΠΗ, των Δημοτικών
Πολυϊατρείων και των Δομών Προσχολικής Ηλικίας προσέφερε και κατά το 2016 σπουδαίο έργο.
Ενδεικτικά αναφέρω τον εμπλουτισμό των προσφερόμενων υπηρεσιών του ΚΑΠΗ και την αύξηση των
μελών κατά 194 άτομα, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών με την κάλυψη του
συνόλου των αναγκών των δημοτών μας, εντάσσοντας στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
του δήμου μας 516 παιδιά συνολικά, εκ των οποίων τα 144 μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Επίσης το Σεπτέμβριο του 2016 παρελήφθη και ο νέος
βρεφονηπιακός σταθμός στη συμβολή των οδών Βερσή και Αλευρά, ο οποίος και τέθηκε σε λειτουργία
το 2017, μετά τη σύνδεσή του με τα δίκτυα κοινής ωφελείας.
Τέλος, ιδιαίτερη μνεία αξίζει να κάνουμε στη λειτουργία των Δημοτικών Πολυϊατρείων και στους
εθελοντές γιατρούς συμπολίτες μας, καθώς κατά το 2016 εξυπηρέτησαν 11.591 περιστατικά. Επίσης το
2016 προσφέρθηκαν δωρεάν από το δημοτικό πολυιατρείο 1.466 συνεδρίες φυσικοθεραπείας σε
συμπολίτες μας και μέλη του ΚΑΠΗ.

Επόμενο βήμα η περαιτέρω ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου και των δομών υγείας του Δήμου μας,
με την κατασκευή του κτιρίου ΚΑΠΗ - Πολυιατρείου στη δημοτική κοινότητα Παπάγου, έργο για το
οποίο έχει ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη συμβατικού ποσού 75.200ευρώ, έχει εγκριθεί από το
Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο και αυτή τη στιγμή αναμένουμε την έκδοση της οικοδομικής άδειας για την
δημοπράτηση της κατασκευής του έργου.

Θα περάσω τώρα στην ενότητα της Παιδείας. Κατά το 2016 αναβιώσαμε σε νέες βάσεις το Δημοτικό
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο. Η λειτουργία του ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016 και στο πλαίσιο του 1 ου
κύκλου πραγματοποιήθηκαν 10 διαλέξεις από πανεπιστημιακούς και εισηγητές εγνωσμένου κύρους.
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Ο πυρήνας όμως των ενεργειών του τμήματος παιδείας του δήμου μας βρίσκεται στα σχολεία.
Υλοποιήσαμε το έργο αντικεραυνικής προστασίας σε σχολικά κτίρια ενώ η τεχνική υπηρεσία
πραγματοποίησε τα εξής έργα των συντήρησης και επισκευών:
2ο – 3ο Νηπιαγωγεία Χολαργού (17ης Νοεμβρίου 117 )
Επισκευή ενανθράκωσης σκυροδέματος και οξειδώσεων οπλισμού, εξωτερικοί χρωματισμοί
1ο Δημοτικό Χολαργού ( Περικλέους 55 )
Εξωτερικοί χρωματισμοί
2ο-3ο Δημοτικά Χολαργού ( 17ης Νοεμβρίου 117 )
Επισκευή ενανθράκωσης σκυροδέματος και οξειδώσεων οπλισμού, εσωτερικοί/εξωτερικοί χρωματισμοί,
μόνωση δωμάτων δύο κτιρίων.
5ο Δημοτικό Χολαργού ( Σαρανταπόρου 78 )
Εσωτερικοί χρωματισμοί όλων των κοινόχρηστων χώρων, εξωτερικοί χρωματισμοί όλου του κτιρίου,
αντικατάσταση πλακιδίων στους χώρους υγιεινής.
4ο Δημοτικό Χολαργού ( Τήνου )
Επισκευή ενανθράκωσης σκυροδέματος και οξειδώσεων οπλισμού τριών βεραντών και εξωτερικοί
χρωματισμοί.
2ο – 3ο Δημοτικά Παπάγου ( Μακεδονίας )
Επισκευή ενανθράκωσης σκυροδέματος, τοποθέτηση πλακών προκάτ αίθουσας, τοποθέτηση σοβατεπιών
και μαρμάρων σε διάφορα σημεία, χρωματισμοί του κλιμακοστασίου, αντικατάσταση πλακιδίων χώρων
υγιεινής.
1ο Δημοτικό Παπάγου ( Ιωνίας )
Έλεγχος/επισκευή του δώματος.
Στα δε γυμνάσια και λύκεια έγιναν οι παρακάτω εργασίες:
Γυμνάσιο – Λύκειο Παπάγου ( Κύπρου & Ιωνίας )
Εσωτερικοί χρωματισμοί κλειστού γυμναστηρίου, αποκατάσταση
καθηγητών, τοποθέτηση νέου στεγάστρου

λειτουργίας χώρων υγιεινής

1ο Λύκειο Χολαργού ( Καραϊσκάκη & Μελά )
Ελαιοχρωματισμοί θυρών αιθουσών και χώρων υγιεινής, χρωματισμοί
ελαιοχρωματισμοί σιδηρών κιγκλιδωμάτων παραθύρων αιθουσών.
2ο Γυμνάσιο Χολαργού ( Αριστοτέλους 47 )
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εξωτερικών

τοίχων,

Ελαιοχρωματισμοί σιδηρών κιγκλιδωμάτων, αντικατάσταση πλακιδίων χώρων υγιεινής, χρωματισμοί
εξωτερικών τοίχων
2ο Λύκειο Χολαργού ( Αριστοτέλους 47 )
Αντικατάσταση αυλόπορτας κεντρικής εισόδου, τοποθέτηση νέου στεγάστρου κερκίδων
Επιπλέον εντός του 2016 προχώρησε και η ωρίμανση του έργου του 1ου λυκείου της οδού Καραϊσκάκη.
Θυμίζω ότι το έργο αρχικά ήταν προϋπολογισμού 680.000,00 ευρώ και σήμερα το έργο με τις προσθήκες
και τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στη μελέτη έχει φτάσει στο 1.261.548ευρώ. Για την ένταξη
του έργου στο τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής η Τ.Υ. κατέθεσε
σχετικό φάκελο προς το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής της Περ. Αττικής τον Δεκέμβριο του 2015 για να λάβει
τις σχετικές εγκρίσεις. Την ίδια χρονική περίοδο, ο Δήμος μας έκανε έλεγχο στατικότητας κτιρίων του
δήμου, έδωσε προτεραιότητα στον έλεγχο του συγκεκριμένου κτιρίου και από τις μετρήσεις που έγιναν
το 2016 προέκυψαν ανάγκες εργασιών και στατικής αναβάθμισης του κτιρίου. Με βάση αυτές τις
μετρήσεις συντάχθηκε από την Τ.Υ. η νέα απαραίτητη Στατική Μελέτη ώστε η άδεια δόμησης που θα
εκδοθεί να περιλαμβάνει και τις εργασίες αυτές.
Έτσι ουσιαστικά το έργο διπλασιάστηκε σχεδόν ως προς το κόστος του, προστέθηκαν και νέα έργα όπως
επί παραδείγματι η εγκατάσταση ανελκυστήρα, είναι όμως πια ολοκληρωμένο και θεωρώ ότι ο Δήμος
μας ορθά έπραξε και συμπεριέλαβε και αυτά τα έργα στη μελέτη ώστε η ανακαίνιση του κτιρίου να είναι
πραγματικά πλήρης.

Παράλληλα οι δύο σχολικές επιτροπές με αυξημένους για μία ακόμα χρονιά πόρους διενέργησαν
εργασίες συντηρήσεων, επισκευών, απεντομώσεων καθώς και προμήθεια εξοπλισμού για το σύνολο
των σχολικών συγκροτημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο νεόδμητο κτίριο του 1 ου νηπιαγωγείου
Χολαργού το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του στο νέο κτίριο της οδού Φειδίου.
Επίσης σημαντικό είναι το έργο του τμήματος παιδείας του Δήμου, καθώς και της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας για την αναβάθμιση των σχολικών χώρων και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων μας. Να
επισημάνω εδώ ότι παρά τις συνεχείς οχλήσεις και συνεργασία με την ΚΤΥΠ για θέματα σχολικής στέγης
η κατάσταση είναι απογοητευτική. Οι συνεχείς εναλλαγές στη θέση του προέδρου και του διευθύνοντος
συμβούλου και η επιβάρυνση της ΚΤΥΠ με τις αρμοδιότητες μελέτης και κατασκευής νοσοκομείων και
φυλακών, δεν συντελούν στην αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Ωστόσο η προσπάθειά μας είναι
συνεχής και αμείωτη και είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε νέες υποδομές για τους μαθητές της
πόλης μας.
Εμείς από την πλευρά μας και παρά τις όποιες δυσχέρειες που παρουσιάζονται κυρίως λόγων των
διαδικασιών δημοπράτησης και της χρονοτριβής που παρατηρείται, υλοποιούμε σε ετήσια βάση τις
εργασίες που καταγράφονται σε κάθε σχολικό συγκρότημα και παράλληλα τόσο με δαπάνη του Δήμου ή
των σχολικών επιτροπών, όσο και με μια σειρά δωρεών που εξασφάλισε το Τμήμα Παιδείας προχωράμε
καθόλη τη διάρκεια του έτους τόσο σε επισκευές όσο και σε προμήθειες νέου εξοπλισμού όπως επί
παραδείγματι η πλήρης αναβάθμιση του εργαστηρίου πληροφορικής του 1 ου λυκείου Χολαργού με την
προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών τελευταίας τεχνολογίας.

Εκτός όμως από το κομμάτι των υποδομών, ιδιαίτερη μνεία θα ήθελα να κάνω στις δράσεις που
πραγματοποιούνται για τους μαθητές αλλά και για τους γονείς σε μια προσπάθεια για τη στήριξη και
ενδυνάμωση της οικογένειας. Ημερίδες και εργαστήρια επαγγελματικού προσανατολισμού, ενημέρωση
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για θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης, διεξαγωγή διαλέξεων για την ασφαλή πλοήγηση στο
διαδίκτυο, για την Πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης, για την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή
αγωγή, για τη δυσλεξία, για την παροχή πρώτων βοηθειών. Κύρια βέβαια δράση όπως κάθε καλοκαίρι η
Δημιουργική Απασχόληση που το 2016 φιλοξένησε 550 μαθητές, καθώς και η φιλοξενία 60 παιδιών σε
θερινές κατασκηνώσεις (αύξηση 30% σε σχέση με το 2015) με έξοδα που καλύπτονται εξολοκλήρου από
τον Δήμο μας.
Επιπλέον δίνουμε βήμα και χώρο έκφρασης στους νέους μέσα από το θεσμό «Ημέρες Νεολαίας» που
περιλαμβάνει πλήθος εκδηλώσεων και δράσεων από, και για τους μαθητές μας, ενώ κλείνοντας αυτό το
πλέγμα δράσεων υποστήριξης σας θυμίζω το νέο θεσμό των υποτροφιών και το κοινωνικό φροντιστήριο
στα οποία αναφέρθηκα εκτενέστερα στο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής.
Στην παιδεία η επιδίωξή μας είναι ξεκάθαρη:

•
•
•
•
•
•

Συνεργασία με το σύνολο της σχολικής κοινότητας
Συνεχής αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού των σχολείων μας
Στήριξη των μαθητών και της οικογένειας
Ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών των νέων
Πρόληψη και καταπολέμηση κάθε παραβατικής συμπεριφοράς, αλλά και των φαινομένων της
ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας, και βέβαια
Επιβράβευση των προσπαθειών των μαθητών μας. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι το 2016 για
πρώτη φορά οργανώθηκε χωρίς κόστος για τους μαθητές, η επίσκεψη αριστούχων μαθητών στην
έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλες.

Στο πλαίσιο κυρίως της στήριξης και της ενθάρρυνσης των νέων εντάσσονται και οι ενέργειές μας για
τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό. Τόσο το αντίστοιχο τμήμα του Δήμου όσο και τα δύο νομικά
πρόσωπα δημιουργούν ένα πλέγμα δράσεων, δραστηριοτήτων, επιμορφωτικών και αθλητικών
προγραμμάτων που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών του πληθυσμού μας.
Παράλληλα, το τεχνικό μας πρόγραμμα τόσο στους χώρους πολιτισμού όσο και στους αθλητικούς
χώρους προχωράει με αμείωτη ένταση.
Το 2016 προχωρήσαμε στην ανακαίνιση του Αμφιθεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης», προχωρήσαμε σε
έργα συντήρησης στο υπαίθριο θεατράκι στον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου, καθώς και στο
Κηποθέατρο Παπάγου όπου εγκαταστήσαμε και δωρεάν δίκτυο ασύρματης επικοινωνίας (wifi).
Όσον αφορά στις αθλητικές εγκαταστάσεις, σε συνέχεια του προγράμματος αναβάθμισης των
εγκαταστάσεων που έχουμε ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή της διοίκησής μας, το 2016 υλοποιήθηκαν
οι παρακάτω παρεμβάσεις σε συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας και του ΔΟΠΑΠ:

•
•

Στο Μαρκ Μαρσώ (επισκευή ταρτάν, αποκατάσταση κερκίδων, αναστήλωση εξωτερικού
τοιχίου, συντήρηση βοηθητικών κτιρίων)
Στο κλειστό Γυμναστήριο Αντώνης Τρίτσης (χρωματισμοί, αποκατάσταση φθορών και
εγκατάσταση ηλεκτρονικού πίνακα)
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•

•

•

•

•
•

•
•

Στο αθλητικό κέντρο Χολαργού στο κεντρικό στάδιο προχωρήσαμε σε αντικατάσταση της
περίφραξης, καθώς και στη συντήρηση του χλοοτάπητα, ενώ προωθείται σήμερα η τοποθέτηση
ταρτάν και η αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού.
Στο ανοικτό γήπεδο μπάσκετ στου Παπάγου (Λ. Κύπρου) προχωρήσαμε στην αντικατάσταση
του δαπέδου, της περίφραξης, στην αποκατάσταση της εξέδρας και στην τοποθέτηση νέων
στεφανιών και ταμπλό.

Στα γήπεδα του Κέντρου Νεότητας Χολαργού (Περικλέους και Κλειούς) πραγματοποιήθηκε η
ανακαίνιση του γηπέδου τένις, η αντικατάσταση της περίφραξης των εγκαταστάσεων, η
αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού και η αντικατάσταση του εξοπλισμού (ταμπλό, στεφάνια,
φιλέ, ορθοστάτες τένις κτλ)

Στα ανοικτά γήπεδα του ΕΑΚ Παπάγου έγινε αντικατάσταση του δαπέδου, καθώς και
τοποθέτηση νέων στεφανιών και ταμπλό.

Στο γήπεδο μπάσκετ στην πλ. Φλωρίνης προχωρήσαμε στην αντικατάσταση της περίφραξης
Στο δημοτικό γυμναστήριο Χολαργού (Σύρου) υλοποιήθηκαν εργασίες διαμόρφωσης των
αποδυτηρίων και των χώρων υγιεινής, συντηρήθηκαν στο σύνολό τους οι υδραυλικές και
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, πραγματοποιήθηκαν εργασίες χρωματισμών, συντηρήθηκε το
σύνολο των οργάνων γυμναστικής και έγινε προμήθεια και δύο νέων οργάνων.
Στο δημοτικό γυμναστήριο Χολαργού (Ξανθίππου και Θουκυδίδου) επίσης έγινε προμήθεια
νέων οργάνων.

Τις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης μας συμπλήρωσαν το 2016 και τα πέντε υπαίθρια
γυμναστήρια που εγκαταστήσαμε σε χώρους άθλησης αλλά και σε χώρους περιπάτου και
αναψυχής εμπλουτίζοντας τις προσφερόμενες προς τους πολίτες δραστηριότητες στους χώρους
αυτούς.

Επίσης το 2016 εντάθηκαν οι προσπάθειές μας για κάποια πολύ σημαντικά έργα στον πεδίο των
αθλητικών εγκαταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα:
Κολυμβητήριο

Ανακινήσαμε το ζήτημα του Κολυμβητηρίου στο Λόφο Τσακού. Καταφέραμε σε κλίμα συνεργασίας
την απεμπλοκή του ζητήματος, λόγω της άρνησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής να εγκρίνει την
κόκκινη οικοδομική γραμμή του έργου, και στο πλαίσιο αυτό επανεκκίνησαν οι διαδικασίες
έγκρισης της μελέτης του κολυμβητηρίου από την Γ.Γ.Α. , σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία
της Περιφέρειας Αττικής που χειρίζεται το θέμα έγκρισης κόκκινης γραμμής για την κατασκευή του
κολυμβητηρίου. Εντός του 2016 ξεκίνησε στενή συνεργασία μεταξύ Τ.Υ. , Γ.Γ.Α. και της αναδόχου
εταιρίας ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. για την ολοκλήρωση της μελέτης σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Γ.Γ.Α.. Η
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μελέτη προβλέπεται να εγκριθεί εντός του 2017 και θα διαβιβαστεί στην Περιφέρεια για τις
περαιτέρω ενέργειες.

Γήπεδο οδού Κύπρου
Για την υλοποίηση του έργου βάση της μελέτης που έχει εκπονήσει η τεχνική μας υπηρεσία,
απαιτείται η νομιμοποίηση του υφιστάμενου γηπέδου ώστε να λάβουμε τις απαραίτητες άδειες από
το Δασαρχείο. Τον Αύγουστο του 2016 κατατέθηκε στο Δασαρχείο Πεντέλης η απαιτούμενη
διαχειριστική μελέτη της ευρύτερης περιοχής, η οποία όμως μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί.
Συγκεκριμένα, το Δασαρχείο προκειμένου να δώσει την έγκρισή του απαιτεί με έγγραφο που μας
απέστειλε πριν λίγο καιρό την παράδοση προς κατεδάφιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων
του εργοταξίου Παπάγου. Αυτή τη στιγμή τα εν λόγω κτίρια έχουν αδειάσει και θα παραδοθούν εντός
των ημερών με την σχετική διαδικασία στο Δασαρχείο προς κατεδάφιση. Κατόπιν τούτου,
αναμένουμε την έγκριση της διαχειριστικής μελέτης ώστε να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση και
κατασκευή του έργου.

Στέγαστρο γηπέδων μπάσκετ Τσακού (μπαλόνι)
Η τοποθέτηση του Στεγάστρου έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση στην Περιφέρεια Αττικής.
Προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου είναι η λήψη από πλευράς του Δήμου όλων των
απαραίτητων εγκρίσεων. Για το λόγο αυτό από την Τ.Υ. κατατέθηκε στις 2.9.2016 σχετικός φάκελος
στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής παρέπεμψε το θέμα στο ΣΥΠΟΘΑ
(ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ), σε εφαρμογή της απόφασης Υπουργού26804/16.6.2011
ΦΕΚ 1494/Β/2012 για την μη υπαγωγή της κατασκευής στα ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (για τα οποία
απαιτείται αρχιτεκτονικός διαγωνισμός). Το ΣΥΠΟΘΑ σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις του ασχολήθηκε
με το θέμα και τελικά με απόφασή του στις 6.7.2017, ενέκρινε την μη υπαγωγή του έργου στις
διαδικασίες αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Η απόφαση αυτή διαβιβάστηκε και πάλι στο Συμβ.
Αρχ/κής το οποίο στις 27.9.2017 γνωμοδότησε θετικά για την τοποθέτηση της εγκατάστασης. Σε
συνέχεια αυτών των εξελίξεων το έργο παίρνει το δρόμο του.
Επιπλέον, το 2016 προχωρήσαμε στην ωρίμανση και ολοκλήρωση των μελετών για την τοποθέτηση
ελαστικού τάπητα (ταρτάν) και την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού στο στάδιο του λόφου Τσακού
καθώς για την τοποθέτηση ελαστικού τάπητα (ταρτάν) στον στίβο του Αθλητικού Κέντρου Παπάγου.

Στους αθλητικούς μας χώρους φιλοξενήθηκαν οι αθλητικοί σύλλογοι, οι μαθητές αλλά και ενήλικοι
συμπολίτες μας. Τα δημοτικά γυμναστήρια και γήπεδα εξυπηρέτησαν το σύνολο των αθλητών των
τοπικών αθλητικών συλλόγων, ενώ τα αθλητικά προγράμματα του ΔΟΠΑΠ υποδέχθηκαν 1130
συμπολίτες μας. Επιπλέον, στο καλοκαιρινό αθλητικό camp οι συμμετοχές το 2016 έφτασαν τις
467, ενώ μεγάλη απήχηση είχαν και οι υπόλοιπες αθλητικές εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα, 442
συμμετοχές είχε ο 17ος Δρόμος Βουνού, 444 συμμετοχές η Αθλητική Άνοιξη και 462 συμμετοχές ο
2ος Αγώνας Δρόμου Πόλης, ενώ διοργανώσαμε και τον 3ο τον Ποδηλατικό Γύρο της πόλης (μία
ακόμα δράση που καθιερώθηκε στη συνείδηση των κατοίκων της πόλης μας), με τη συμμετοχή
πληθώρας συμπολιτών μας.
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Στον τομέα του Πολιτισμού, τόσο το τμήμα παιδείας και πολιτισμού, όσο και ο ΔΟΚΜΕΠΑ και ο ΔΟΠΑΠ
εργάζονται ο καθένας από την πλευρά του για την δημιουργία ενός πλέγματος υπηρεσιών και
δραστηριοτήτων με σκοπό την στήριξη της οικογένειας και την ανάδειξη των δυνατοτήτων και των
ταλέντων των παιδιών μας.
Παράλληλα με μια σειρά εκδηλώσεων, με θεατρικά και μουσικά δρώμενα, δίνουμε τη δυνατότητα
έκφρασης, αλλά και ψυχαγωγίας μικρών και μεγάλων. Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω στις
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που για μία ακόμα χρονιά πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο μας,
προσδίδοντας ζωντάνια στην πόλη , αλλά και την τοπική αγορά, βρίσκοντας μεγάλη απήχηση στο σύνολο
των πολιτών – ιδιαίτερα δε των παιδιών. Ένας θεσμός που ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2014 και έχει
καθιερωθεί στη συνείδηση των πολιτών.

Κατά το 2016 προσανατολιστήκαμε στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς της
χώρας μας με έμφαση στα ιστορικά στοιχεία που συνθέτουν την τοπική μας ταυτότητα, ενώ παράλληλα
δώσαμε χώρο στην καλλιτεχνική δημιουργία και έκφραση εντάσσοντας στα πολιτιστικά δρώμενα του
Δήμου μας τόσο καλλιτεχνικές παραγωγές με τοπικό πρόσημο (τοπικές θεατρικές ομάδες, χορωδίες,
εκθέσεις φωτογραφίας κ.ά.) όσο και παραγωγές με καλλιτέχνες εγνωσμένης αξίας.
Οι παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου, το διεθνές musical “TIGER LILLIES”, οι παραστάσεις του Τάκη
Ζαχαράτου και «Η Λίμνη των Κύκνων» προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του κοινού που κατέκλυσε το
Κηποθέατρο.
Θυμίζω ότι το 2016 ήταν ένα δύσκολο για το Φεστιβάλ έτος καθώς ουσιαστικά υποστήκαμε τον
αποκλεισμό από μια μερίδα παραγωγών οι οποίοι με εκβιαστικό θα έλεγα τρόπο απαιτούσαν την
περαιτέρω μείωση του κόστους παραχώρησης του θεάτρου, παρά το γεγονός ότι το Κηποθέατρο
Παπάγου είναι ιδιαίτερα προσιτό. Επίσης το 2016 για πρώτη φορά επεκτείναμε ουσιαστικά την χρονική
διάρκεια του Φεστιβάλ που απέκτησε πια δύο περιόδους. Την αρχική περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου και την
δεύτερη περίοδο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου.
Το Κηποθέατρο το 2016 φιλοξένησε 48 παραστάσεις και συναυλίες εκτινάσσοντας τον αριθμό των
θεατών από 18.558 το 2015 στους 23.375 θεατές το 2016.
Ξεχωριστή όμως θέση στα πολιτιστικά δρώμενα του 2016 κατέχουν οι διήμερες εκδηλώσεις για την
έναρξη και εγκαθίδρυση του θεσμού «Ημέρες Περικλέους». Την Πέμπτη 23 και την Παρασκευή 24 Ιουνίου
2016 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου θεσμού του Δήμου μας με συμμετοχή αξιόλογων
προσκεκλημένων και εισηγητών. Παράλληλα στα εγκαίνια του νέου θεσμού, θεσπίστηκαν και τα
«Βραβεία ΠεριΚλέους», τα οποία θα δίνονται σε δημότες και κάτοικους της πόλης που έχουν διαπρέψει
στον πολιτικό ή τον στρατιωτικό βίο, καθώς και στον τομέα των επιστημών και των τεχνών, αλλά και σε
ανθρώπους εκτός Δήμου, εξέχουσες προσωπικότητες που με τη συμβολή τους θα στηρίξουν το νέο θεσμό
και θα βοηθήσουν να γίνει ευρύτερα γνωστός. Τα πρώτα «Βραβεία ΠεριΚλέους» απονεμήθηκαν στους τ.
Δημάρχους κ.κ. Χαράλαμπο Σκούρτη και Βασίλειο Ξύδη.
Και αυτή ήταν η αρχή.
Σε λίγες ημέρες θα λάβετε την πρόσκληση για τις «Ημέρες Περικλέους 2017» που θα τιμήσει με την
παρουσία της η μεγάλη Ελληνίδα Ελένη Γλύκαντζη Αρβελέρ. Στόχος μας να αποτελέσει ο θεσμός που
ξεκινήσαμε σημείο αναφοράς για τα γράμματα, τις επιστήμες και τις τέχνες στη χώρα μας. Στόχος μας ο
Δήμος Παπάγου – Χολαργού να διαδραματίσει ισχυρό ρόλο στα πολιτιστικά δρώμενα της Πατρίδας μας
με σαφή αφετηρία τη μεγάλη προσωπικότητα του Περικλή.
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Κλείνοντας τον άξονα Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός και επειδή η
συμπεριφορά μας απέναντι στα ζώα αντικατοπτρίζει το δείκτη πολιτισμού μιας κοινωνίας, αλλά και το
δείκτη κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης θα πρόσθετα, το 2016 ο Δήμος μας σε αντίθεση με τη συνήθη
πρακτική των περισσότερων δήμων στην Ελλάδα, συνέχισε με αμείωτη ένταση το Πρόγραμμα
Ευαισθητοποίησης για τα Αδέσποτα και τα Δεσποζόμενα Ζώα. Το 2016 σε συνεργασία και με τη
φιλοζωική που εδρεύει στο Δήμο μας, περιθάλψαμε, εμβολιάσαμε, αποπαρασιτώσαμε και σημάναμε
ηλεκτρονικά με microchip 198 συνολικά περιστατικά, ενώ φιλοξενήθηκαν σε καταφύγιο ζώων 9
αδέσποτα σκυλιά με ιδιαίτερα προβλήματα. Επιπλέον, το 2016 τοποθετήθηκαν και οι ειδικοί κάδοι που
παρέχουν δωρεάν σακούλες για την συλλογή των περιττωμάτων των δεσποζόμενων ζώων, σε μια
προσπάθεια να ενεργοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τους ιδιοκτήτες. Έχοντας ως στόχο την προάσπιση
της δημόσιας υγείας αλλά και της υγείας των αδέσποτων ζώων συνεχίζουμε και ενισχύουμε συνεχώς το
εν λόγω πρόγραμμα.
Ο τρίτος Άξονας "Τοπική Οικονομία και Απασχόληση" αφορά στην προώθηση της απασχόλησης και στη
στήριξη της τοπικής αγοράς και επιχειρηματικότητας.
Αν και η μείωση της ανεργίας αποτελεί εθνικό ζήτημα και η διαχείρισή του ξεπερνά τα όρια αρμοδιότητας
του Δήμου, ο Δήμος μας με μια σειρά ενεργειών αναλαμβάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, με
έμφαση στη σύνδεση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες της
τοπικής αγοράς, είτε δρα σαν καταλύτης για τη συμμετοχή ανέργων σε δράσεις που προγραμματίζονται
με πρωτοβουλία του κράτους ή της περιφέρειας.
Με δεδομένη την υποβάθμιση ή μάλλον την αναστολή λειτουργίας των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης των
Δήμων και την συρρίκνωση των διαθέσιμων πιστώσεων προς τη δια βίου μάθηση σε εθνικό επίπεδο προς
όφελος των συμβάσεων της κοινωφελούς εργασίας, καλούμαστε να δράσουμε σε ένα στρεβλό
περιβάλλον. Η ανάπτυξη και αναβάθμιση δεξιοτήτων δεν βρίσκεται στις προτεραιότητες του εθνικού
σχεδιασμού και τα εργαλεία που απέκτησαν οι Δήμοι με τη στήριξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ τα προηγούμενα χρόνια
έχουν εκλείψει.

Ως εκ τούτου, ο Δήμος μας έχει χαράξει τη δική του στρατηγική. Το 2016 ενεργοποιήσαμε τη Δομή
Προώθησης Απασχόλησης και Στήριξης της Τοπικής Επιχειρηματικότητας. Ήδη έχουμε προχωρήσει στην
καταγραφή ανέργων ενώ επιπλέον σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ Αγ. Παρασκευής προχωράμε από κοινού
στην υποστήριξή τους και στη διασύνδεση της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Επιπλέον έχουν
καταγραφεί οι τοπικές επιχειρήσεις, έχει ήδη πραγματοποιηθεί η πρώτη προσέγγιση ώστε να αναζητούν
ανθρώπινο δυναμικό κατά προτεραιότητα από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ενώ παράλληλα έχουμε
αποταθεί και σε μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις που ζητούν ανθρώπινο δυναμικό.
Παράλληλα, οι υπηρεσίες μας εντός του 2016 διοργάνωσαν έξι εκδηλώσεις – εργαστήρια με στόχο την
ενημέρωση, την υποστήριξη των ανέργων αλλά και την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Πιο
συγκεκριμένα

•
•
•

διοργανώθηκαν σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού με τον καθηγητή κ. Κολοκούρη
Διοργανώθηκε το JobDay Δήμου Παπάγου – Χολαργού με την υποστήριξη του Skywalker στις 22
Οκτωβρίου 2016. Η διοργάνωση περιλάμβανε
παρουσίαση εταιρειών που αναζητούν
προσωπικό, εργαστήρια αναζήτησης εργασίας, ομιλίες σχετικά με την επιχειρηματικότητα.
Διοργανώθηκε σεμινάριο με τίτλο «Digital Marketing»
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•
•

Διοργανώθηκε εργαστήριο με θέμα «Εύρεση εργασίας μέσω LINKEDIN»
Διοργανώθηκε εργαστήριο με θέμα «Συνέντευξη, ένα παιχνίδι για δύο» με παρουσίαση τεχνικών
μιας επαγγελματικής συνέντευξης και προσομοίωση ρόλων

Επίσης στον συγκεκριμένο άξονα εντάσσουμε και τις ενέργειές μας με στόχο την στήριξη της τοπικής
αγοράς.
Σε αυτή την κατεύθυνση προχωρήσαμε στην αναβάθμιση της Κάρτας Δημότη, και στην επικαιροποίηση
των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της κάρτας δημότη. Σίγουρα μέχρι σήμερα δεν
έχουμε φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα όμως δημιουργούμε τη βασική υποδομή για την
ενεργοποίηση τόσο των δημοτών όσο και των επιχειρήσεων.
Αφενός η καινούργια κάρτα δίνει περισσότερα προνόμια στους κατόχους, άρα είναι πιο ελκυστική, ενώ
σύντομα θα παρουσιάσουμε και ένα πακέτο υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις με στόχο την καλύτερη
προβολή τους και τη σύνδεσή τους με τους κατόχους της Κάρτας Δημότη.
Συγκεκριμένα προγραμματίζουμε τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Οδηγού Πόλης, μιας ολοκληρωμένης
ψηφιακής απεικόνισης της πόλης σε διαδραστικό χάρτη, με πληροφορίες για μαγαζιά και επιχειρήσεις
που υπάρχουν στο Δήμο. Μέσα από τον ίδιο αυτό οδηγό οι τοπικές επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα
χωρίς κανένα κόστος και σε πραγματικό χρόνο να προβάλλουν προϊόντα, υπηρεσίες ή ακόμα και
προσφορές προς τους πολίτες. Ο Οδηγός προβλέπεται να συνδεθεί και με μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει την καλύτερη διαφήμιση για την αγορά της πόλης μας.
Οι παραπάνω δράσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και την αναζωογόνηση της τοπικής
οικονομίας με σύγχρονα μέσα και αυτό σίγουρα θα έχει οφέλη και στη μείωση της ανεργίας. Αλλά εδώ
πρέπει να προσθέσω ότι όλες αυτές οι ενέργειες προγραμματίζονται πάντα στο πλαίσιο της προστασίας
του αστικού περιβάλλοντος και της διασφάλισης του χαρακτήρα του Δήμου ως κατεξοχήν τόπου
κατοικίας και υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής.
Απώτερος βέβαια στόχος η δημιουργία και λειτουργία ενός Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (open mall),
ένα έργο που θα έρθει ως συνέχεια της ανάπλασης του παράδρομου Μεσογείων, στα πρότυπα της
αγοράς μιας σύγχρονης πόλης.
Τέταρτος και τελευταίος Άξονας του Επιχειρησιακού Προγράμματος , η "Βελτίωση της διοικητικής
ικανότητας του Δήμου".

Ξεκινάω δε από τη λειτουργία του Δημοτικού μας συμβουλίου. Κατά το 2016 πραγματοποιήθηκαν 20
συνεδριάσεις, και ελήφθησαν 359 αποφάσεις. Από αυτές οι 213 ήταν ομόφωνες (ποσοστό περίπου 60%),
ενώ η μέση διάρκεια των συνεδριάσεων ήταν 2 ώρες και 50 λεπτά. Παράλληλα, για την καλύτερη
ενημέρωση των πολιτών συνεχίστηκε η ζωντανή αναμετάδοση των δημοτικών συμβουλίων, ενώ τα εν
λόγω αρχεία των συνεδριάσεων αποθηκεύονται στο δικτυακό κανάλι του Δήμου και είναι προσβάσιμα
από όλους τους πολίτες.

Επίσης ιδιαίτερη μνεία θέλω να κάνω στη λειτουργία των δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίες συντελούν με
τον τρόπο τους και τις δυνάμεις τους, τόσο στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών
επισημαίνοντας ή ακόμα και λύνοντας προβλήματα της καθημερινότητας, όσο και στην διατήρηση της
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ιστορικής συνέχειας και μνήμης των δύο κοινοτήτων όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από εκθέσεις
φωτογραφίας και άλλες εκδηλώσεις.

Θέλω να σημειώσω ότι το σύνολο σχεδόν των δράσεων του άξονα Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας
του Δήμου βασίζονται στη Στρατηγική της "Έξυπνης Πόλης". Με τη χρήση της τεχνολογίας, αλλά όχι μόνο
με αυτήν, με νέες ιδέες και πρακτικές και κυρίως με σωστό προγραμματισμό και συντονισμό των
υπηρεσιών, εξελίσσεται μια σειρά ενεργειών που βελτιώσουν τη γενικότερη λειτουργία του Δήμου και το
επίπεδο εξυπηρέτησης του πολίτη. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για αξιόλογη
διοικητική ικανότητα χωρίς οικονομική ευρωστία.
Η διατήρηση της οικονομικής αυτοδυναμίας του Δήμου είναι ο πρωταρχικός μας στόχος. Όπως έχω πει
πολλές φορές, πολιτική ζητιανεύοντας πόρους δεν γίνεται. Από την άλλη πλευρά όμως, παρά την καλή
μας οικονομική θέση, όπως θα δείτε και παρακάτω, δεν μπαίνουμε και στη λογική της αλόγιστης
σπατάλης.
Προσωπικά θέλω το κάθε ευρώ που ξοδεύουμε να πιάνει τόπο. Σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και
διαφάνειας δεν κάνω καμία έκπτωση. Γι αυτό το λόγο αποτυπώνεται και δημοσιεύεται η οικονομική
κατάσταση του δήμου μας σε μηνιαία βάση και μάλιστα εγκαίρως. Κι αυτή τη στιγμή ακόμα, μπορεί ο
καθένας μέσα από την ιστοσελίδα μας να βρει τόσο τα έσοδα όσο και τις δαπάνες του Αυγούστου του
2017, του προηγούμενου μήνα δηλαδή, ανά κωδικό.
Κάθε άλλη συζήτηση πέρα των πραγματικών οικονομικών στοιχείων είναι προϊόν μικροπολιτικής που
στοχεύει στη σύγχυση των πολιτών και μόνο.
Ερχόμενος, λοιπόν στους ακριβείς αριθμούς, όσον αφορά στην υλοποίηση του προϋπολογισμού του
2016, έχω να σημειώσω τα εξής:

•

Όσον αφορά στα έσοδα του Δήμου μας, σημειώνουμε μία αύξηση της τάξης του 22,40% από
19.440.283,08 ευρώ το 2015 σε 23.795.403 το 2016 λόγω κυρίως της αποζημίωσης που
εισπράξαμε από την Αττική Οδό. Ωστόσο, σημαντικό είναι το ποσοστό του 84% περίπου των
εισπραχθέντων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα, στοιχείο που βεβαιώνει τον ρεαλισμό,
τον προγραμματισμό και την σπουδή που επιδεικνύει η διοίκησή μας τόσο στην κατάρτιση όσο και
στην υλοποίηση του προϋπολογισμού.
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ΕΣΟΔΑ
01-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
02-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
03-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
04-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
05-ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
06-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
07-ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
11-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
12-ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
13-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
14-ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
15-ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ
16-ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
21-ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
22-ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ
32-ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ
ΒΕΒΑΙΩΘ. ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ
ΕΤΗ
41-ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΩΝ
42-ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

2015
459,285.91
74,947.05

2016
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
516,760.16
12.51%
156,431.27
108.72%

4,242,421.63

4,398,368.89

3.68%

1,882,306.30

1,771,773.77

-5.87%

509,800.73

575,424.98

12.87%

5,663,365.52

5,645,282.54

-0.32%

7,682.00

92,998.48

1110.60%

0.00

7,258.65

-

89,426.98

59,845.44

-33.08%

1,912,739.90

369,287.05

-80.69%

12,996.80

26,339.12

102.66%

246,652.88

188,908.97

-23.41%

103,879.02
1,404,123.65
137,247.31

5,567,484.73
1,537,142.47
115,544.78

194,430.81

161,998.09

2,481,500.52

2,589,219.02

4.34%

17,476.07
19,440,283.08

15,335.05
23,795,403.46

-12.25%
22.40%
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5259.59%
9.47%
-15.81%
-16.68%

Όσον αφορά στα έξοδα, στις δαπάνες του Δήμου μας, σημειώνεται μια ανεπαίσθητη αύξηση σε σχέση
με το 2015 της τάξης του 1,5%.

ΕΞΟΔΑ
60-Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61-Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62-Παροχές τρίτων
63-Φόροι - Τέλη
64-Λοιπά γενικά έξοδα
65-Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας
πίστης
66-Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
67-Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδ. σε
τρίτους
68-Λοιπά έξοδα
71-Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και
προμήθειες παγίων
73-Έργα
74-Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και
ειδικές δαπάνες
81-Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82-Λοιπές αποδόσεις
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2015

2016

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

6,288,913.99
558,167.02
1,272,506.08
338,431.98
315,119.34

6,090,097.60
607,753.53
1,405,729.96
339,511.30
323,233.79

-3.16%
8.88%
10.47%
0.32%
2.58%

352,425.62

753,668.05

113.85%

346,894.25

309,152.80

-10.88%

3,351,075.65

3,397,214.45

4,476.45

1,053.57

-76.46%

162,355.72

636,910.83

292.29%

2,040,575.70

1,031,044.09

-49.47%

29,062.23

52,985.36

82.32%

601,166.87
2,527,372.24
18,188,543.14

731,770.56
2,782,184.38
18,462,310.27

21.73%
10.08%
1.51%

1.38%

Στον συγκεκριμένο τομέα επιτρέψτε μου να μείνω σε κάποια ποιοτικά κυρίως χαρακτηριστικά.
Πρέπει να αναλύσουμε και να αξιολογήσουμε τις δυνατότητες και τους πόρους του Δήμου μας, και
αναφέροντας πόρους εννοώ τους ανθρώπινους πόρους. Θεωρώ ότι με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα
ο Δήμος μας, και με δεδομένο τον αριθμό και την κατανομή του προσωπικού πολύ δύσκολα θα
καταφέρουμε να αυξήσουμε τον κύκλο των εργασιών μας.
Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό η υλοποίηση ενός προϋπολογισμού της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ
αποτελεί το τελικό όριο απόδοσης των υπηρεσιών μας με τη σημερινή κατάσταση. Θα εστιάσω στον
δείκτη των έργων που παρουσιάζει μια αισθητή μείωση. Ουσιαστικά πώς εξηγείται αυτή η πτώση. Το
2015 με τη λήξη ουσιαστικά της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ εισέρρευσαν και
αντίστοιχα εκταμιεύθηκαν ποσά που αφορούν στην κατασκευή του δικτύου απορροής ομβρίων στην
Αναστάσεως και Ανατολής, και στην κατασκευή του Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Βερσή.
Πρόκειται δηλαδή για μία συγκυριακή αύξηση λόγω του κλεισίματος του ΕΣΠΑ και της υποχρέωσης
αποπληρωμής του συνόλου των έργων που είχαν ενταχθεί. Με την απάλειψη αυτής της συγκυρίας,
ουσιαστικά επιστρέφουμε στα επίπεδα του 2014.
Πού θέλω να καταλήξω.
Οι δυνάμεις μας είναι πεπερασμένες. Ιδιαίτερα στην τεχνική υπηρεσία αντιμετωπίζουμε σημαντικό
πρόβλημα. Η υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη, οι διαδικασίες των διαγωνισμών των έργων γίνονται
ολοένα και πιο χρονοβόρες και απαιτητικές – ιδιαίτερη χρονοτριβή υπήρξε και με την αλλαγή του νόμου
τον Αύγουστο του 2016, όταν ουσιαστικά ανεστάλη η δημοπράτηση των έργων - και απαιτούνται
αλλαγές αν θέλουμε να υπερβούμε τον εαυτό μας.
Ήδη εντός του τρέχοντος έτους, έχοντας επισημάνει αυτό το ζήτημα προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε την
Τεχνική Υπηρεσία, τόσο με προσωπικό ορισμένου χρόνου όσο και με νέα εργαλεία και εφαρμογές
λογισμικού για την καλύτερη οργάνωση και αυτοματοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών. Θεωρώ ότι
τα πράγματα θα βελτιωθούν, οφείλουμε όμως σε κάθε περίπτωση να ενισχύσουμε τη συγκεκριμένη
υπηρεσία ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις σημαντικής και σταθερής αύξησης της
αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητάς της, ώστε να αποδίδουμε έργα προς τους πολίτες σε πιο
σύντομο χρονικό διάστημα.
Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε προχωρήσει στη σύσταση Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση νέου
Οργανισμού και προχωράμε και στην αξιολόγηση των δομών του Δήμου μας. Στόχος άμεσα να
καταρτίσουμε ένα νέο, σύγχρονο Οργανισμό, να αξιοποιήσουμε το πρόγραμμα Κινητικότητας των
δημοσίων υπαλλήλων και να διεκδικήσουμε – αν απαιτείται – νέες προσλήψεις εξειδικευμένου κυρίως
επιστημονικού προσωπικού.

Επανέρχομαι μετά από αυτή την παρατήρηση στα οικονομικά μεγέθη.
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Για μία ακόμα χρονιά το 2016 προχωρήσαμε με συνέπεια στην κάλυψη των υποχρεώσεών μας
καλύπτοντας τρέχουσες αλλά και ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου μας, και ενισχύοντας ακόμα
περισσότερο την αξιοπιστία του. Στους πίνακες που βλέπετε αποτυπώνονται τα ακριβή στοιχεία των
οφειλών με σαφή τάση απομείωσης, τάση που διατηρούμε ήδη από το 2014. Φτάσαμε το 2016 οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές μας, δηλαδή οι οφειλές άνω των 30 ημερών να φτάνουν συνολικά τις
256,194.22ευρώ. Οι δε οφειλές του 1,297,829.92ευρώ που εμφανίζονται ουσιαστικά αφορούν τρέχουσες
οφειλές για τις οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ελέγχων, και διευθετούνται σε εύλογο
χρόνο.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2015
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΟΦΕΙΛΕΣ > 90
ΗΜ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2016

ΠΟΣΟΣΟΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΑΠΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015

1,325,411.38

1,297,829.92

-2.08%

536,397.17

256,194.22

-52.24%

Επιπλέον, η οικονομική υπηρεσία με τη στήριξη και της νομικής υπηρεσίας, συνεχίζει την εκκαθάριση και
την βεβαίωση απαιτήσεων από τρίτους, με αξιόλογα αποτελέσματα όπως φαίνεται και στον πίνακα που
βλέπετε.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΕΣ
& ΤΡΙΤΟΥΣ

2,751,428.65

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

2,866,718.60
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015

4.19%

Ωστόσο, η είσπραξη αυτών των χρημάτων δεν είναι καθόλου εύκολη, όπως φαίνεται και από τον πίνακα
των εσόδων καθώς από αυτά το 2016 εισπράχθηκαν μόνο 161,998.09ευρώ, ποσοστό δηλαδή περίπου
8%, απόρροια της οικονομικής κρίσης και δυσπραγίας. Πρόκειται για χρήματα η είσπραξη των οποίων –
σε ένα μεγάλο ποσοστό - απαιτεί μακροχρόνιες διαδικασίες, νομικούς αγώνες κτλ, και στο οικονομικό
περιβάλλον που ζούμε καταλαβαίνετε ότι η είσπραξή τους μόνο εύκολη δεν είναι.
Με τις προσπάθειες, λοιπόν, του συνόλου των υπηρεσιών του Δήμου μας και αξιοποιώντας τις ενέργειες
και το νοικοκύρεμα του Δήμου μας ήδη από την προηγούμενη διοίκηση φτάνουμε στο τελικό ποσό των
διαθεσίμων του Δήμου που στα τέλη του 2016 ανέρχεται σε 11,108,894.91 ευρώ, αυξημένο κατά 92,34%
σε σχέση με το 2015. Θυμίζω δε ότι και το 2015 κλείσαμε με αυξημένα διαθέσιμα σε ποσοστό 28,73% σε
σχέση με το 2014.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

5,775,801.72
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
11,108,894.91

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015
92.34%

Όπως φαίνεται, λοιπόν, από τα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάσαμε, ο Δήμος μας είναι σε θέση για
μία σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών του προς όφελος των πολιτών. Για να το επιτύχουμε όμως
αυτό πρέπει να συντονίσουμε την λειτουργία του Δήμου μας σε υψηλότερους ρυθμούς. Όπως ανέφερα
και πρωτύτερα αναλύοντας την κατάσταση, ήδη εντός του 2017 έχουμε προβεί σε παρεμβάσεις προς την
κατεύθυνση αυτή, και ευελπιστούμε να το επόμενο διάστημα να σημειωθεί βελτίωση στον συγκεκριμένο
τομέα.
Όπως επίσης προείπα, οι ενέργειές μας στοχεύουν στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας του
προσωπικού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, όπως ρητά αναφέρεται και στο κείμενο του
Επιχειρησιακού μας Προγράμματος στο αντίστοιχο μέτρο.
Ενδεικτικά αναφέρω όσον αφορά στο προσωπικό, για να έχουμε όλοι μια εικόνα του δυναμικού που
διαθέτει ο Δήμος, ότι κατά το 2016 σε σχέση με το προσωπικό καταγράφηκαν τα εξής στοιχεία:
•

Ο Δήμος μας την 31/12/2016 είχε 269 μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους.
Κατά το 2016

•

Αποχώρησαν 11 υπάλληλοι (μόνιμοι και ΙΔΑΧ):
o 7 λόγω συνταξιοδότησης,
o 3 λόγω απόσπασης
o 1 λόγω μετάταξης

Την ίδια στιγμή ήρθαν στο Δήμο μας 3 υπάλληλοι με απόσπαση και ένας υπάλληλος με μετάταξη.
Στηρίζοντας, ελέγχοντας και αξιολογώντας το προσωπικό βελτιώνουμε την παροχή των υπηρεσιών μας
προς τους κατοίκους, προσπαθούμε να τους απαλλάξουμε από τη γραφειοκρατία και να τονώσουμε τη
σχέση εμπιστοσύνης με τον Δήμο. Είναι ενδεικτικό ότι οι ευέλικτες δομές των ΚΕΠ του Δήμου μας
ανταποκρίθηκαν σε 14.267 αιτήματα πολιτών. Παρόμοια με τα ΚΕΠ ευελιξία επιθυμούμε να αποκτήσει
το σύνολο των υπηρεσιών μας. Τονώνουμε την σχέση και την επικοινωνία Δήμου – πολίτη, υιοθετώντας
νέες τεχνολογίες και εντάσσοντας στην καθημερινή μας λειτουργία διαδικτυακές και mobile εφαρμογές.
Η ενεργοποίηση της Ηλεκτρονικής Κάρτας Δημότη που προχωρήσαμε το 2016, αποτελεί το υπόβαθρο
για να απλοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας προς τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή οι κάτοχοι της Κάρτας εκτός
των προνομίων που έχουν στην τοπική αγορά και στις εκδηλώσεις και προγράμματα του Δήμου, έχουν το

27

προνόμιο της ηλεκτρονικής αίτησης για την έκδοση πιστοποιητικών και την παραλαβή εγγράφων, ώστε
να μην απαιτείται η φυσική τους παρουσία στα δημοτικά γραφεία.
Βέβαια για την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών προς τους πολίτες απαιτείται ακόμα αρκετός
δρόμος, και κυρίως βούληση και έργα από το υπουργείο εσωτερικών και το διοικητικής μεταρρύθμισης, ο
Δήμος μας όμως στο πλαίσιο του εφικτού και του νόμου θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο ώστε να αποδίδει
ψηφιακά όσα περισσότερα έγγραφα μπορεί. Ο αγώνας μας για μια Έξυπνη Πόλη σε ένα Χαζό Κράτος θα
συνεχιστεί.
Ωστόσο, σήμερα προσφέρουμε υπηρεσίες πληροφόρησης και εξυπηρέτησης στους πολίτες με ένα πλέγμα
ψηφιακών και διαδικτυακών μέσων.
Η αναβαθμισμένη διαδικτυακή πύλη του Δήμου εμπλουτίζεται συνεχώς με πληροφορίες και στοιχεία με
στόχο την έγκαιρη πληροφόρηση των πολιτών, την άρση της γραφειοκρατίας και κυρίως την διαφάνεια σε
κάθε ενέργεια της διοίκησης.
H ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης, και κατά το 2016 έδωσε την ευχέρεια σε συμπολίτες μας να
εκφέρουν την άποψή τους τόσο για τις δράσεις του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος, όσο και για την
Μελέτη της Βιώσιμης Κινητικότητας. Δίνουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να διατυπώσουν τις απόψεις
και τις προτάσεις τους και να παρεμβαίνουν στις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης σε καίριας
σημασίας ζητήματα και δράσεις που δρομολογούνται από τη δημοτική αρχή. Βέβαια, για να παγιωθεί η
διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης έχουμε ακόμα πολύ δρόμο, όμως έχει γίνει η αρχή και θα
εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας να προσελκύσουμε τους κατοίκους της πόλης μας και να τους
φέρουμε κοντά στα κοινά του Δήμου μας. Ήδη μάλιστα έχει ανατεθεί η δημιουργία νέων εργαλείων που
θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά του Δήμου. Έχουμε σχεδιάσει μια πλατφόρμα
προώθησης της συμμετοχικής δημοκρατίας με τη δυνατότητα συλλογής υπογραφών για θέματα που
απασχολούν τους πολίτες, ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, ακόμα και προτάσεων προς τη διοίκηση του
Δήμου. Πιστεύω ότι στις αρχές του νέου έτους θα έχουμε στη διάθεσή μας και αυτές τις δυνατότητες
επικοινωνίας και απευθείας διαλόγου με τους πολίτες.
Επιπλέον, ο Δήμος μας έβαλε ουσιαστικά σε πλήρη λειτουργία την εφαρμογή CITIFY, μία εφαρμογή
ανοικτή σε όλους, μια εφαρμογή που δίνει στους κατοίκους τη δυνατότητα να αναφέρουν προβλήματα
που αντιμετωπίζουν καθημερινά μέσα στην πόλη με τη χρήση είτε του κινητού τους είτε μέσω της
δικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η εφαρμογή. Πιστεύουμε σε αυτή την ανοικτή και αμφίδρομη
άμεση επικοινωνία με τους πολίτες, θέλουμε τον πολίτη συμμέτοχο στην προσπάθειά μας για μια
καλύτερη πόλη και αναζητούμε ακόμα και την κριτική αρκεί να είναι καλόπιστη.
Όσον αφορά στη λειτουργία του citify, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα μηνύματα από τη λειτουργία του
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ως σήμερα έχουν εγγραφεί περίπου 1200 πολίτες, από τους οποίους οι
900 χαρακτηρίζονται από την ίδια της εφαρμογή ως ενεργοί χρήστες. Η ίδια η εφαρμογή αξιολογεί ως
ενεργούς – δραστήριους χρήστες αυτούς που ουσιαστικά αναφέρουν κάποιο πρόβλημα ή ακόμα
σχολιάζουν ή επιδοκιμάζουν κάποια αναφορά συμπολίτη μας.
Το 2016 οι πολίτες, μας έχουν αναφέρει 524 προβλήματα μέσα στην πόλη. Οι κατηγορίες που φαίνεται
να ξεχωρίζουν είναι οι εξής:
•
•
•

Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα
Οι βλάβες στο δίκτυο του ηλεκτροφωτισμού
Θέματα καθαριότητας

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την πλατφόρμα του citify επισημάνθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία 76
περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων οχημάτων. Και στις 76 περιπτώσεις επιλήφθηκε το τμήμα
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κοινοχρήστων χώρων και τα εν λόγω οχήματα είτε έχουν αποσυρθεί από το Δήμο προς ανακύκλωση, είτε
βρισκόμαστε στη διαδικασία για την απομάκρυνσή τους, είτε αποσύρθηκαν από τους ίδιους τους
ιδιοκτήτες τους.
Επίσης από τους πολίτες μέσω του citify επισημάνθηκαν 76 βλάβες στον ηλεκτροφωτισμό ή ακόμα και
απουσία επαρκούς φωτισμού. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι τεχνικές μας υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν
θετικά και έλυσαν το πρόβλημα σε 45 περιπτώσεις, ενώ τα υπόλοιπα αιτήματα αυτή τη στιγμή εκκρεμούν
(πρόκειται για αιτήματα εμπλουτισμού φωτισμού, ή έργων για τα οποία απαιτούνται μελέτες και
χρονοβόρες διαδικασίες).
75 τέλος είναι οι αναφορές για ζητήματα καθαριότητας, που αφορούν κυρίως πράσινα απόβλητα,
κλαδέματα κτλ τα οποία και ο Δήμος μας αποσύρει σε μέγιστο διάστημα 48 ωρών, ενώ σε αυτή την
κατηγορία συγκαταλέγονται και ζητήματα που αφορούν σε ρύπανση ιδιωτικών χώρων (graffiti,
παράνομες αφισοκολλήσεις κτλ), στα οποία ο Δήμος δεν μπορεί να παρέμβει.
Γενικά το ποσοστό επίλυσης των προβλημάτων που μέχρι σήμερα έχουν θέσει οι πολίτες ανέρχεται
περίπου στο 42%.
Το ποσοστό ίσως αρχικά να φαίνεται περιορισμένο, όμως αν λάβει κανείς υπόψη του ότι ένα μέρος των
αιτημάτων των πολιτών δεν εμπεριέχεται στις αρμοδιότητες του Δήμου (π.χ. θέματα δικτύων ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ,
θέματα της λ. Μεσογείων και Κατεχάκη), ή σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η παρέμβασή μας
(π.χ. περιστατικά παράνομης στάθμευσης κατά τις απογευματινές ώρες που δεν υπάρχει διαθέσιμος
δημοτικός αστυνομικός), πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο με πολλά βέβαια περιθώρια βελτίωσης.
Ωστόσο, δεν μπαίνουμε στον πειρασμό να κρύψουμε ή να μην προβάλουμε ζητήματα που αναφέρουν οι
πολίτες.
Από την αρχή πήραμε την απόφαση τα αιτήματα των πολιτών να ανεβαίνουν αυτόματα στην
πλατφόρμα και να είναι ορατά από όλους, χωρίς δηλ. να χρειάζονται έγκριση από τους διαχειριστές της
εφαρμογής, ενώ επιπλέον δεν δίνεται η δυνατότητα στους διαχειριστές να απαλείψουν από την
εφαρμογή κάποιο ζήτημα.
Για εμάς το citify είναι κυρίως εργαλείο επικοινωνίας Δήμου και πολίτη, είναι εργαλείο μιας ειλικρινούς
αμφίδρομης επικοινωνίας που τελικά οι πολίτες φαίνεται να εκτιμούν. Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι και
σήμερα δεν έχει αναφερθεί κανένα παραπλανητικό ή εικονικό ζήτημα, ενώ επίσης ενδεικτικό είναι ότι
το 50% των πολιτών που χρησιμοποιούν την εφαρμογή εμπιστεύθηκαν στον Δήμο το προσωπικό κινητό
τους τηλέφωνο, χωρίς το στοιχείο αυτό να είναι απαραίτητο για την εγγραφή τους. Αυτό το στοιχείο
είναι ενδεικτικό της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Δήμο μας, και οφείλουμε να διαφυλάξουμε με
τις πράξεις μας αυτή τη σχέση.
Επίσης, το citify περιλαμβάνεται και συντελεί στο σχεδιασμό μας για την προώθηση και την υιοθέτηση
της φιλοσοφίας των ανοιχτών δεδομένων προς τους πολίτες.
Η διάθεση ανοιχτών δεδομένων προς τους πολίτες είναι βασική μας επιδίωξη. Τα στοιχεία που
εμπεριέχει το citify, το πλήθος των πληροφοριών που διαθέτει η ιστοσελίδα μας, το πλήθος των
πληροφοριών που προβάλει η Γεωπύλη του Δήμου μας, καθώς και τα στοιχεία που παρουσιάζονται και
καταγράφονται στην πλατφόρμα διαβούλευσης αποτελούν ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την προώθηση
της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, αλλά και για την εξυπηρέτησή τους μέσα από τη χρήση των νέων
τεχνολογιών.
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Η χρήση όμως των νέων τεχνολογιών και η διάθεση ανοιχτών δεδομένων δεν είναι συμβατή δίχως την
ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε δίκτυο wi-fi. Θα ήταν υποκριτικό από μέρους μας αν προβάλαμε τις
νέες τεχνολογίες και τα ανοιχτά δεδoμένα χωρίς να έχουμε δείξει την παραμικρή μέριμνα για την
ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε δίκτυο wi-fi. Έτσι εντός του 2016 ξεκινήσαμε την συντήρηση και την
εκ νέου ενεργοποίηση των ασύρματων δικτύων που είχαν εγκατασταθεί παλαιότερα και είχαν απαξιωθεί
τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα σχεδιάζουμε την επέκταση του δικτύου για τα επόμενα χρόνια με
στόχο την κάλυψη μεγάλου μέρους κοινόχρηστων χώρων και χώρων κοινής ωφελείας.
Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να επαναλάβω και να τονίσω την σημασία του σχεδιασμού για την
υλοποίηση έργων και δράσεων από τη διοίκησή μας.
Από το προεκλογικό μας πρόγραμμα ως και σήμερα κινούμαστε με σχέδιο, με ολοκληρωμένη στρατηγική,
με συγκεκριμένη φιλοσοφία.
Και στον απολογισμό του 2016 είναι εμφανής η συνέχεια και η συνέπεια της προσπάθειάς μας. Είμαστε
μια δημοτική παράταξη, μια διοίκηση που γνωρίζει από πού έρχεται, που βρίσκεται και πού θέλει να
φτάσει και αυτό πρακτικά σημαίνει ένα πράγμα: είμαστε πάντα ανοικτοί σε προτάσεις και παρατηρήσεις
που θα συμβαδίζουν με το Σχέδιό μας, με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου μας.
Τέλος θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω τα μέλη της δημοτικής μας παράταξης, το σύνολο των
δημοτικών συμβούλων, των αντιδημάρχων, των προέδρων και των διοικητικών συμβουλίων των νομικών
προσώπων, το προσωπικό του Δήμου μας, τους εθελοντές και τους συνεργάτες μου για την προσπάθεια
που όλοι καταβάλουμε όλη αυτή την περίοδο.

Θα ήθελα όμως επιπρόσθετα, να ζητήσω από όλους να εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να
προσφέρουμε ο καθένας από τη θέση του στην πόλη μας.

Ηλίας Αποστολόπουλος
Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού
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