ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
01/09/2014 – 29/02/2016
Επιμέλεια Σύνταξης
Δρ. Μάριος Παν. Τσάκας
Γενικός Γραμματέας Δήμου Γλυφάδας
Μάρτιος 2016

Περιεχόμενα
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................................ 3
Εισαγωγικό Σηµείωµα Δηµάρχου Γλυφάδας κ. Γιώργου Παπανικολάου............................................... 3
18 Μήνες Νέας Δηµοτικής Αρχής- 18 αλλαγές στην Πόλη µας ............................................................. 3
Β. Απολογισµός Ανά Τοµέα Ευθύνης ........................................................................................................11
Β.1 Απολογισµός Τοµέα Καθηµερινότητας ..........................................................................................11
Β.2 Απολογισµός Τοµέα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης .................................................................. 15
Β.3 Απολογισµός Τοµέα Εσόδων και Διοικητικού ............................................................................... 17
Β.4 Απολογισµός Τοµέα Υποδοµών και Αστικής Ανάπτυξης............................................................... 25
Β.5 Απολογισµός Τοµέα Παιδείας, Κοινωνικής Μέριµνας και Αλληλεγγύης...................................... 28
Β.6 Απολογισµός Τοµέα Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισµού .................................................... 37
Β.7 Απολογισµός Τοµέα Αθλητισµού- Κ.Α.Π.ΠΑ................................................................................ 39
Β.8 Απολογισµός Τοµέα Πολιτισµού- Κ.Α.Π.ΠΑ ................................................................................ 42
Β.9 Απολογισµός Τοµέα Παιδικών Σταθµών- Κ.Α.Π.ΠΑ .................................................................... 43
Β.10 Απολογισµός Τοµέα Κ.ΑΠ.Η.- Κ.Α.Π.ΠΑ................................................................................... 44
Β.11 Απολογισµός Δηµοτικής Επιχείρησης Γκολφ .............................................................................. 45
Β.12 Απολογισµός Τοµέα Δηµοτικών Μαρινών ................................................................................... 48
Β.13 Απολογισµός Τοµέα Δηµοτικής Συγκοινωνίας και Συγκοινωνιακών Παρεµβάσεων .................. 49
Β.14 Απολογισµός Τοµέα Δηµοτικής Αστυνοµίας................................................................................ 51
Β.15 Απολογισµός Τοµέα Δράσεων και Πρωτοβουλιών για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες ..................... 52
B.16 Απολογισµός Τοµέα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σχέσεων Δήµου Γλυφάδας .................................. 53

O2

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εισαγωγικό Σημείωμα Δημάρχου Γλυφάδας κ. Γιώργου
Παπανικολάου

Από τον Σεπτέμβριο του 2014 ξεκίνησε στον Δήμο Γλυφάδας μία συστηματική και μεθοδική δουλειά
με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την αναμόρφωση και την ανάπτυξη της πόλης μας. Μέσα σε ένα
δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, που επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο με την επιβολή κεφαλαιακών
περιορισμών, τη συνέχιση του αυστηρού περιορισμού προσλήψεων και τη συνεχιζόμενη ύφεση της
οικονομίας, η δημοτική αρχή ανταποκρίνεται με αίσθηση καθήκοντος στην αποστολή της. Μέχρι
σήμερα έχουν γίνει πολλά και έχουν μπει οι βάσεις για ακόμα περισσότερα. Η δημοτική αρχή, οι
Αντιδήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και εκατοντάδες εθελοντές,
συνεργάζονται καθημερινά στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου στη σύλληψή του και απαιτητικού στην
εκτέλεσή του προγράμματος. Ο απολογισμός του έργου της δημοτικής αρχής δεν είναι μονάχα μια
θεσμική υποχρέωση, που προβλέπεται στο νόμο (ά. 217 ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων», Φ.Ε.Κ. Α’ 114/08.06.2006). Είναι μια υποχρέωση πολιτική και ηθική, στην οποία
πιστεύουμε βαθιά και στην οποία ανταποκρινόμαστε με συνέπεια. Στο παρόν έντυπο
σταχυολογούνται οι σπουδαιότερες παρεμβάσεις και αλλαγές που έχουν γίνει στη Γλυφάδα μας τους
τελευταίους 18 μήνες. Ο απολογισμός των πεπραγμένων θα αναρτηθεί και στο διαδίκτυο, ώστε να
είναι προσβάσιμος σε όλους. Με αυτόν τον τρόπο δημότες θα μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά
για κάθε στοιχείο της δράσης της δημοτικής αρχής από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε τη διοίκηση
της πόλης. Ευχαριστούμε όλους όσους εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται καθημερινά προς
όφελος των δημοτών και του κοινωνικού συνόλου.

18 Μήνες Νέας Δημοτικής Αρχής- 18 αλλαγές στην Πόλη μας

Ε

νισχύσαμε την οικονομική θέση του Δήμου

Βελτιώσαμε τα οικονομικά του Δήμου, «νοικοκυρεύοντας» τα του οίκου μας. Με στοχευμένες
παρεμβάσεις, σωστό προγραμματισμό και χρηστή διοίκηση αυξήσαμε τα έσοδα και εξορθολογίσαμε
τις δαπάνες, υλοποιώντας παράλληλα ένα σημαντικό σε έκταση και ποιότητα έργο. Το 2015 –μία
χρονιά κατά την οποία η οικονομία παρουσίασε κάμψη και το τραπεζικό σύστημα κινήθηκε στα όρια
της κατάρρευσης- τα έσοδα του Δήμου αυξήθηκαν. Την ίδια στιγμή αναζητήσαμε και ανακαλύψαμε
«αχρείαστες» δαπάνες και τις περικόψαμε. Η υλοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος για την οργάνωση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων, για την διαχείριση των υλικών
της καθαριότητας και των τεχνικών συνεργείων προκαλεί σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Για πρώτη
φορά το 2015 οι συνδέσεις του Δήμου με την ΕΥΔΑΠ απαλλάχθηκαν από το τέλος αποχέτευσης, που
επιβάρυνε άνευ λόγου το δημοτικό ταμείο. Με συνετή διαχείριση των οικονομικών και με τη βέλτιστη
δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, καταφέραμε και αυξήσαμε κατακόρυφα τα χρηματικά
διαθέσιμα του Δήμου στα 23,7 εκατομμύρια μέσα σε μόλις 1,5 χρόνο. Τα οφέλη από αυτή τη
σημαντική εξοικονόμηση θα επανεπενδυθούν στην πόλη με τον προγραμματισμό εκτέλεσης νέων
σημαντικών έργων.
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Δ

ημιουργήσαμε δωρεάν δημοτική συγκοινωνία

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται πλέον η νέα δημοτική συγκοινωνία, που απέκτησε για πρώτη φορά ο
Δήμος Γλυφάδας, μετά από πολύμηνη προσπάθεια της δημοτικής αρχής. Με τον τρόπο αυτό,
ικανοποιείται ένα διαχρονικό αίτημα των δημοτών και των κατοίκων της πόλης και περιορίζεται
σημαντικά η συγκοινωνιακή της υποβάθμιση. Με πέντε μεσαίου μεγέθους λεωφορεία,
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, εκτελούνται καθημερινά, από τις 6 π.μ. ως τις 6 μ.μ., δύο κυκλικά
δρομολόγια, που καλύπτουν ολόκληρη σχεδόν την πόλη.

Χ

ωροθετήσαμε το νέο δημοτικό κοιμητήριο

Ενα πολύ σοβαρό πρόβλημα, που απασχολούσε εδώ και πολλά χρόνια την κοινωνία της Γλυφάδας,
βαίνει οριστικά προς επίλυση. Με νομοθετική ρύθμιση παραχωρήθηκε έκταση 42 στρεμμάτων
προκειμένου να κατασκευαστεί νέο κοιμητήριο για την πόλη μας. Παραχωρήθηκαν επίσης περίπου
7,2 στρέμματα συνολικά για την κατασκευή δρόμου. Το κοιμητήριο θα κατασκευαστεί εντός των ορίων
των εγκαταστάσεων της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ανω Γλυφάδα, όπου στεγάζεται εδώ και
δεκαετίες το Εργοστάσιο Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ). Ο Δήμος Γλυφάδας
έχει ήδη συντάξει τις απαιτούμενες μελέτες, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές και
πλέον το έργο βρίσκεται στη διαδικασία της υλοποίησης με την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Α

σκούμε ενεργό κοινωνική πολιτική

Στεκόμαστε δίπλα σε κάθε συνάνθρωπό μας που έχει ανάγκη, εφαρμόζοντας μια στοχευμένη και
υπεύθυνη κοινωνική πολιτική μέσα σε καιρούς δύσκολους. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
Γλυφάδας αναβαθμίστηκαν και ενισχύθηκαν. Πραγματοποιήθηκε μεταξύ άλλων εκτεταμένη διανομή
τροφίμων σε άπορες οικογένειες, δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος σε ανασφάλιστες γυναίκες, δωρεάν
προληπτικός υπερηχογραφικός έλεγχος κοιλιακής αορτής και εμβολιασμοί ανασφάλιστων παιδιών. Ο
Δήμος Γλυφάδας, εδώ και ένα χρόνο, εκδίδει τα βιβλιάρια ανασφάλιστων πολιτών για τους μόνιμα
διαμένοντες στην πόλη, βοηθώντας έτσι τους ανασφάλιστους συμπολίτες μας να εξοικονομήσουν
σημαντικό χρόνο και να γλιτώσουν από μετακινήσεις και ταλαιπωρία. Ηδη σήμερα οι δικαιούχοι
προνοιακών επιδομάτων πληρώνονται από το Δήμο Γλυφάδας, ενώ οι καινούριες αιτήσεις ελέγχονται
και εγκρίνονται από τις υπηρεσίες μας και όχι από το Δήμο Καλλιθέας, όπως γινόταν ως το 2014. Το
φθινόπωρο του 2014 έγινε για πρώτη φορά συγκομιδή ελιάς από τους δημοτικούς κοινόχρηστους
χώρους στη Γλυφάδα, δράση που επαναλήφθηκε το 2015 για δεύτερη συνεχή χρονιά, με τη
συμμετοχή δεκάδων εθελοντών και μαθητών. Το λάδι συσκευάσθηκε και διανεμήθηκε στις φτωχές και
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άπορες οικογένειες του Δήμου Γλυφάδας μέσω του κοινωνικού παντοπωλείου, ενώ οι μαθητές
διδάχθηκαν την αξία του εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς.

Ε

νισχύουμε τους παιδικούς σταθμούς

Στεκόμαστε στο πλευρό των εργαζόμενων γονιών, ενισχύοντας με κάθε δυνατό τρόπο το έργο των
παιδικών σταθμών. Μεριμνήσαμε για την απασχόληση νέων εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς
της πόλης αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας έδινε το ΕΣΠΑ και αυξήσαμε το δυναμικό των
σταθμών σε παιδαγωγικό προσωπικό με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια και την ομαλή ανάπτυξη
των μικρών παιδιών. Παράλληλα, δημιουργούμε εντός του έτους τρεις καινούριους παιδικούς
σταθμούς με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητας και την φιλοξενία περισσότερων νηπίων και
βρεφών.

Α

ναβαθμίζουμε το δημόσιο χώρο στην πόλη μας

Βελτιώνουμε την εικόνα των πλατειών της πόλης. Ανακατασκευάζουμε τα πεζοδρόμια, συντηρούμε τις
δημοτικές οδούς, τοποθετούμε φωτισμό εκεί που δεν υπάρχει και τον αναβαθμίζουμε ενεργειακά. Η
δημοτική μας αρχή προχωρά με γοργούς ρυθμούς τις εργασίες ανάπλασης και αναβάθμισης όλων των
παιδικών χαρών της πόλης, για να απασχολούνται δημιουργικά τα παιδιά μας και να παίζουν με
ασφάλεια. Οι εργασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε αρκετούς χώρους. Ενδεικτικά αναφέρουμε την
Πλατεία Μακεδονίας, την Πλατεία Εσπερίδων και την Πλατεία Αρκάδων Ηρώων. Για πρώτη φορά
προχωρήσαμε στην πιστοποίηση από επίσημο αναγνωρισμένο από το κράτος φορέα πιστοποίησης
των χώρων όλων των παιδικών χαρών που ανακαινίστηκαν. Συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς τις
εργασίες στις υπόλοιπες πλατείες και παιδικές χαρές και την πιστοποίηση αυτών.

Α

παλλάξαμε τους συνανθρώπους μας με αναπηρία και τις

πολύτεκνες οικογένειες από δημοτικά τέλη

Σε εφαρμογή έχει τεθεί από πέρυσι μία από τις πρώτες αποφάσεις που έλαβε το νέο Δημοτικό
Συμβούλιο Γλυφάδας για την κατάργηση των δημοτικών τελών για τις πολύτεκνες οικογένειες και για
τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Η συγκεκριμένη απόφαση προβλέπει την πλήρη απαλλαγή
πολυτέκνων και ατόμων με αναπηρία από τα δημοτικά τέλη (Καθαριότητας-Φωτισμού, Δημοτικού
φόρου, Τέλους Ακίνητης Περιουσίας), ώστε να ανακουφιστούν οικονομικά οι ευπαθείς ομάδες και να
ενισχυθεί ο κοινωνικός ρόλος του Δήμου υπέρ αυτών. Από την ενέργεια αυτή έχουν επωφεληθεί
πάνω από 1.000 δημότες Γλυφάδας.
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Ε

ξυπηρετήσαμε 5.000 αιτήματα, απλά και γρήγορα μέσα από

το FixMyCity και τον πενταψήφιο αριθμό 15464

Μια σύγχρονη, καινοτόμο και πρωτοποριακή πλατφόρμα για κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικούς
υπολογιστές δημιούργησε ο Δήμος Γλυφάδας, περνώντας έτσι σε μια νέα εποχή εξυπηρέτησης των
δημοτών. Η εφαρμογή (applicamon) «Γλυφάδα - Fix My City», δηλαδή «Διορθώνω την Πόλη μου»,
είναι διαθέσιμη δωρεάν σε όλους, τόσο μέσω «έξυπνου» κινητού τηλεφώνου, όσο και μέσω
υπολογιστή (glyfada.ﬁxmycity.today). Πρόκειται για μια σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρμα
εξυπηρέτησης του πολίτη, στην εποχή της κυριαρχίας του διαδικτύου και των φορητών συσκευών.
Μέσω αυτής της εύχρηστης εφαρμογής, κάθε δημότης ή κάτοικος της Γλυφάδας μπορεί εύκολα και
γρήγορα να δηλώσει μία βλάβη που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας του Δήμου. Για παράδειγμα:
καμένα φώτα, λακκούβες, σπασμένα πεζοδρόμια, εγκαταλελειμμένα οχήματα. Παράλληλα, ο Δήμος
δημιούργησε και τον πενταψήφιο αριθμό 15464, στον οποίο κάθε δημότης μπορεί να καλεί και να
εξυπηρετείται άμεσα σχετικά με κάποια βλάβη σε χώρους αρμοδιότητας του Δήμου.

Β
ελτιώνουμε την καθαριότητα με έμφαση στον εκσυγχρονισμό
του εξοπλισμού, στην συντήρηση του υπάρχοντα στόλου και τη
σύνταξη τοπικού σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων

Προμηθευτήκαμε νέα πιεστικά μηχανήματα – καθώς και άλλα χρήσιμα εργαλεία και μηχανήματα-,
ώστε να καθαρίζουμε τους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τις πλατείες της πόλης μας ταχύτερα και
αποτελεσματικότερα. Εκσυγχρονίζουμε και αναβαθμίζουμε τον εξοπλισμό μας και επισκευάζουμε τον
υφιστάμενο στόλο οχημάτων και μηχανημάτων, για να απολαμβάνουμε όλοι μια πόλη πιο καθαρή,
πιο φιλική, πιο λειτουργική. Προμηθευτήκαμε 1.000 νέους πράσινους κάδους και τοποθετήσαμε επτά
νέους υπόγειους με τριπλάσια χωρητικότητα σε σχέση με τους «παραδοσιακούς» πράσινους, ενώ
προγραμματίζουμε την τοποθέτηση και άλλων. Παράλληλα, μια οργανωμένη και συντονισμένη
προσπάθεια απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων πραγματοποιεί ο Δήμος μας. Οι
αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες κατέγραψαν όλα τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα στους δρόμους της
Γλυφάδας. Αφού τηρηθούν οι όροι που προβλέπει το καταστατικό καθαριότητας του Δήμου
απομακρύνονται. Με τον τρόπο αυτό απομακρύνεται μια σημαντική εστία μόλυνσης για την πόλη,
ενώ απελευθερώνονται εκατοντάδες θέσεις στάθμευσης σε ένα Δήμο με έντονο κυκλοφοριακό
πρόβλημα. Συντάξαμε τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο είναι απαραίτητο για την
βελτιστοποίηση της διαδικασίας συλλογής, εκμετάλλευσης, επεξεργασίας και απομάκρυνσης των
απορριμμάτων από την πόλη μας.
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Ε

νισχύσαμε το κίνημα εθελοντισμού στην πόλη μας

Σε μία πολύ δύσκολη και κρίσιμη συγκυρία για τον τόπο μας, στηρίζουμε με κάθε πρόσφορο μέσο το
εθελοντικό κίνημα που αναπτύσσεται στη Γλυφάδα. Οι δενδροφυτεύσεις στον Υμηττό, η συγκομιδή
ελιάς από δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους, η αιμοδοσία στο Παλιό Δημαρχείο και μια σειρά ακόμα
από δράσεις πραγματοποιήθηκαν χάρη στη συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών, τους οποίους
υποστηρίζουμε ενεργά. Η περιφρούρηση του Υμηττού από την εθελοντική ομάδα δασοπυρόσβεσης
του Δήμου μας έχει ως συνέπεια την σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το Δήμο και δημιουργεί
αίσθημα ασφάλειας στους δημότες. Τέλος, δημιουργήσαμε ειδικό μητρώο εθελοντών.

Ε

ξασφαλίσαμε κοινοτικά κονδύλια για έργα πνοής στην πόλη

Το συνολικό ποσό των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από κοινοτικά κονδύλια εξασφάλισε ο Δήμος
Γλυφάδας για την πραγματοποίηση ενός πολύ σημαντικού και πολυδιάστατου έργου για την πόλη, το
οποίο θα την αναβαθμίσει και θα έχει πολλαπλές ωφέλειες για τους δημότες και για τον εμπορικό
κόσμο. Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην ενεργειακή, λειτουργική και κυκλοφοριακή αναβάθμιση
και αξιοποίηση του εμπορικού και επιχειρηματικού κέντρου της Γλυφάδας, σε συνδυασμό με
συμπληρωματική εφαρμογή δράσεων συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και οικιακής
κομποστοποίησης.

Ε

ντάξαμε στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας έργα

ύψους 11 εκατ. ευρώ

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, δρομολογούμε κομβικά έργα για την πόλη μας:
- Κατασκευή αγωγών όμβριων υδάτων
- Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην Τερψιθέα
- Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων
- Κατασκευή τριών πεζογεφυρών σε κεντρικούς οδικούς άξονες
- Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας στις μαρίνες της Γλυφάδας
- Ανάπλαση παιδικών χαρών
- Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης
- Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος εξυπηρέτησης δημοτών
- Κατασκευή και τοποθέτηση υποδομών για διευκόλυνση των ΑΜΕΑ (ανεξάρτητη διαβίωση)
Μέρος των ανωτέρω έργων θα πραγματοποιηθεί με πόρους από το νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014-2020).
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Π

ροχωρήσαμε σε ευρεία ανάπλαση της παραλίας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο στάδιο των παρεμβάσεων στο παραλιακό μέτωπο της
Γλυφάδας, με το μείζον έργο του καθαρισμού και της αναβάθμισης και των πέντε ακτών. Ειδικότερα,
καθαρίστηκαν οι παραλίες και οι γύρω χώροι και ολοκληρώθηκε η περισυλλογή των απορριμμάτων.
Αποψιλώθηκε ο περιβάλλων χώρος και έγινε συντήρηση του πρασίνου. Τοποθετήθηκαν κάδοι
απορριμμάτων. Εγκαταστάθηκαν ντουζιέρες, αποδυτήρια και χημικές τουαλέτες. Απομακρύνθηκαν
πέτρες, μπάζα και ογκώδη αντικείμενα. Τοποθετήθηκαν μοντέρνα παγκάκια. Ενισχύθηκε ο φωτισμός.
Φυτεύτηκαν δεκάδες κουκουναριές, που δημιουργούν ένα σκιερό περιβάλλον. Τοποθετήθηκαν
ομπρέλες σε όλο το μήκος της παραλίας. Εγκαταστάθηκε μια ολοκληρωμένη υποδομή για τη
φιλοξενία των συνανθρώπων μας με αναπηρία. Το έργο θα συνεχιστεί με παρεμβάσεις για μια
καθαρή, λειτουργική και σύγχρονη παραλία.

Α
κυρώσαμε στην πράξη μια σειρά από αυθαιρεσίες – προχωρήσαμε
σε κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών

Προχωρήσαμε στο γκρέμισμα του αυθαίρετου κτίσματος του εστιατορίου «Χρυσή Ακτή», σεβόμενοι
την ανάγκη για τήρηση της νομιμότητας και προστασίας της δημόσιας ασφάλειας και υγιεινής. Πριν
από την κατεδάφιση, προηγήθηκε η αφαίρεση αμιάντου που κάλυπτε περίπου 300 τ.μ. στην οροφή
του κτίσματος και ενείχε μεγάλους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Παράλληλα με συνεχείς ελέγχους
εμποδίσαμε την ανεξέλεγκτη εμφάνιση πλήθους παράνομων κεραιών, παράνομων διαφημιστικών
πινακίδων και άλλων κατασκευών, η οποία δημιουργούσε στην πόλη μια αίσθηση αναρχίας, ενώ
εγκυμονούσε κινδύνους για την ασφάλεια και την δημόσια υγεία. Ελέγχουμε αυστηρά τις
προϋποθέσεις χορήγησης πολεοδομικής άδειας για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας και
δεν διστάζουμε να απορρίψουμε αιτήσεις που δεν πληρούν τους όρους του νόμου, αποτρέποντας την
εγκατάσταση κεραιών κοντά σε σχολεία, χώρους συνάθροισης παιδιών και αθλητικούς χώρους.
Κατεδαφίσαμε παράνομες διαφημιστικές πινακίδες που μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρά τροχαία
ατυχήματα, ελέγχουμε το δημόσιο χώρο και επιβάλουμε πρόστιμα για παράνομη υπαίθρια
διαφήμιση.

Α

νάγουμε τον αθλητισμό σε προτεραιότητα

Αναβαθμίζουμε τον αθλητισμό της πόλης μας με πολλές στοχευμένες παρεμβάσεις. Διοργανώσαμε με
απόλυτη επιτυχία σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα.
Προσλάβαμε νέους γυμναστές επιδιώκοντας την υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού.
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Διοργανώσαμε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή καλοκαιρινό Πρόγραμμα Δημιουργικής
Απασχόλησης για παιδιά, που συνδύαζε τον αθλητισμό με καλλιτεχνικής φύσεως δρώμενα.
Παράλληλα προχωρήσαμε σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης και αναβάθμισης των
αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης μας. Ολοκληρώσαμε τον δεύτερο κύκλο των εργασιών
αναβάθμισης στο δημοτικό κολυμβητήριο της Γλυφάδας, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο «Μάκης
Λιούγκας», ώστε να αποκτήσει – για πρώτη φορά - υγειονομική άδεια και άδεια λειτουργίας και να
είναι ασφαλές και λειτουργικό για όλους όσους κάνουν χρήση των εγκαταστάσεών του. Στον πρώτο
κύκλο, με πρωτοβουλία και μετά από συστηματική προσπάθεια της δημοτικής αρχής,
δημιουργήθηκαν έξοδοι κινδύνου, τοποθετήθηκαν συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, ενώ
μπήκαν πυράντοχες πόρτες στο λεβητοστάσιο. Παράλληλα, ξεκίνησε η ενεργειακή αναβάθμιση του
κολυμβητηρίου, το οποίο σύντομα θα λειτουργεί μόνο με φυσικό αέριο και με αντλίες θερμότητας, με
διπλό όφελος: την εξοικονόμηση δαπανών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σ
υνεχίζουμε την προσπάθεια αναβάθμισης των σχολικών μονάδων

Στην πρώτη φάση, που ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο, έγινε μεταξύ άλλων συντήρηση στην
πλειοψηφία των σχολείων, που περιλάμβανε ενίσχυση του φωτισμού με αντικατάσταση παλαιών
φωτιστικών και λαμπτήρων με ενεργειακούς (LED), αποκατάσταση ζημιών και φθορών, ανακαίνιση
χώρων υγιεινής, ανακατασκευή γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ, φύτευση νέων δέντρων και κλάδεμα
παλιών, συντήρηση πρασίνου. Στη δεύτερη φάση, που είναι σε εξέλιξη, βάφονται τα σχολεία και
παράλληλα αποκαθίστανται οι όποιες φθορές. Το έργο αυτό μάλιστα πραγματοποιείται με σημαντική
εξοικονόμηση δαπανών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι εσωτερικοί ελαιοχρωματισμοί κόστισαν 2,67
ευρώ ανά τ.μ., ενώ το προηγούμενο έτος το αντίστοιχο ποσό ανήλθε στα 11,5 ευρώ ανά τ.μ.

Ο

Πολιτισμός στη Γλυφάδα

Δίνουμε έμφαση στη διοργάνωση και φιλοξενία σημαντικών πολιτιστικών δρώμενων στην πόλη μας.
Διοργανώσαμε μία σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αποσκοπώντας στη
συγκέντρωση εσόδων και στη συλλογή τροφίμων και χρειωδών αντικειμένων για τους συμπολίτες μας
που τα έχουν ανάγκη. Διοργανώσαμε θερινό σινεμά και προβάλαμε δωρεάν στις γειτονιές της
Γλυφάδας ταινίες από τον ελληνικό και παγκόσμιο κινηματογράφο. Επίσης, φιλοξενήσαμε θεατρικές
παραστάσεις και καλλιτεχνικές εκθέσεις. Αξιοποιήσαμε τον δημόσιο χώρο μεταφέροντας σε πολλές
περιπτώσεις την καλλιτεχνική δημιουργία στις γειτονιές. Σημαντικοί έλληνες καλλιτέχνες συμμετείχαν
σε ξεχωριστές συναυλίες στη Γλυφάδα, που «αγκάλιασε» το κοινό.
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Δ

ημιουργήσαμε νέα δημοτική βιβλιοθήκη

Η νέα Κεντρική Βιβλιοθήκη βρίσκεται στο Διασχολικό κέντρο του Δήμου Γλυφάδας, διαθέτει
αναγνωστήριο 20 θέσεων, 14.000 τόμους βιβλίων και 35 τίτλους περιοδικών και είναι δανειστική.
Τέλος, στην παραλία της Γλυφάδας τοποθετήσαμε δημοτική δωρεάν ανταλλακτική βιβλιοθήκη,
αυτόνομη ενεργειακά, αξιοποιώντας εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή της για να φωτίζεται,
με οθόνη αφής με χρηστικές πληροφορίες για την ανταλλαγή βιβλίων.
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Β. Απολογισμός Ανά Τομέα Ευθύνης
Η υλοποίηση των ανωτέρω σημαντικών πρωτοβουλιών αποτέλεσε κεντρική στρατηγική της δημοτικής
αρχής. Περαιτέρω, παρουσιάζονται στην συνέχεια τα βασικά απολογιστικά στοιχεία ανά τομέα
ευθύνης.

Β.1 Απολογισμός Τομέα Καθημερινότητας
Η αρμοδιότητα ευθύνης και εποπτείας του συγκεκριμένου τομέα ανατέθηκε, αρχικά, στον
Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τζούβελη και στην συνέχεια στον Αντιδήμαρχο κ. Μάριο Κασσέρη. Τα
κυριότερα απολογιστικά στοιχεία και δράσεις που αναλήφθηκαν κατά το ανωτέρω διάστημα είναι τα
εξής:
➢ Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μέσω δημοπρασίας για τη συλλογή και απομάκρυνση
εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας.
➢ Τοποθετήσαμε 1.120 νέα φωτιστικά σε 19 δρόμους του Δήμου μας, με στόχο την εξοικονόμηση
ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό.
➢ Κατόπιν αιτημάτων των πολιτών του Δήμου μας, προβήκαμε στην τοποθέτηση μπράτσωνφωτιστικών σε κολώνες πολλών δρόμων της πόλης μας.
➢ Τα αιτήματα των πολιτών για αντικατάσταση στις καμένες λάμπες ανήλθαν σε περισσότερα
από 2000 και η διεκπεραίωση τους ήταν άμεση.
➢ Κατόπιν ενεργειών μας προς τη ΔΕΔΔΗΕ επιτεύχθηκε η τοποθέτηση νέας παροχής και
ηλεκτροδότησης στο χώρο του στρατοπέδου της αεροπορίας για την λειτουργία του νέου
Κοιμητηρίου του Δήμου μας.
➢ Από το Δεκέμβριο του 2014 έως τον Απρίλιο του 2015 ξεκίνησε η διαδικασία με συνεχή
αλληλογραφία και προσωπικές επαφές προς την ΕΥΔΑΠ για τη μη χρέωση αποχετευτικού
κόστους σε ρολόγια κοινόχρηστων χώρων πράσινου του Δήμου μας. Η προσπάθεια στέφθηκε
με επιτυχία με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 200.000€ για τον Δήμο μας, καθώς δεν
χρεώνεται πλέον τέλος αποχέτευσης στις κοινόχρηστες συνδέσεις της ΕΥΔΑΠ.
➢ Προσθέσαμε στο γήπεδο της Τερψιθέας δυο πυλώνες για την ενίσχυση του φωτισμού του
γηπέδου με προβολείς εξοικονόμησης ενέργειας.
➢ Πραγματοποιήσαμε εργασίες αποψιλώσεων και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων.
➢ Ανατέθηκε σε ανάδοχο η πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών κλαδέματος πολύ
ψηλών δένδρων τις οποίες δεν μπορούσαν να εκτελέσουν τα συνεργεία μας.
➢ Δεχθήκαμε πληθώρα γραπτών αιτημάτων για κοπή και για κλάδεμα δέντρων και προβήκαμε
στη διεκπεραίωση αυτών επιτυχώς.
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➢ Αντικαταστήσαμε και βελτιώσαμε το αυτόματο πότισμασε15 πλατείες.
➢ Προχωρήσαμε στην Αγορά και επισκευή μηχανημάτων της υπηρεσίας πρασίνου.
➢ Προβήκαμε σε εργασίες νέας διαμόρφωσης χώρων Πρασίνου σε πλατείες .
➢ Κάναμε συντήρηση του τοπικού οδικού δικτύου.
➢ Πραγματοποιήσαμε προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή
κοινόχρηστων χώρων.
➢ Αποψιλώσαμε παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, που ήταν πάγιο αίτημα πολιτών και
συμβάλαμε έτσι στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της πόλης.
➢ Τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου (οικοδόμοι, σιδεράδες, υδραυλικοί, ξυλουργοί, ηλεκτρολόγοι)
καθώς και τα συνεργεία κηπουρών επενέβησαν σε εκατοντάδες περιπτώσεις
(πραγματοποιώντας εργασίες τοποθέτησης πίσσας, εργασίες για αποκατάσταση πεζοδρομίων,
εργασίες τοποθέτησης σε κολωνάκια, εργασίες αποκατάστασης λακκουβών, κόψιμο δένδρων
κ.λπ.).
➢ Καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικοπέδων σε συνεργασία με Αστυνομία - Εισαγγελία - Δ/νση
Περιβάλλοντος & Υγείας.
➢ Τοποθέτηση ειδικών πινακίδων και διαγραμμίσεων στις πλατείες της Γλυφάδας
➢ Καθαρισμός φρεατίων.
➢ Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών.
➢ Αναβάθμιση και καλλωπισμός παραλιών της πόλης.
➢ Αποκατάσταση χώρων (παλιό ΙΚΑ, σιντριβάνι στην Αθανάτου).
➢ Προμήθεια νέων εργαλείων (οικοδόμων, κηπουρών, σιδεράδων, ξυλουργών).
➢ Τοποθέτηση νέων παγκακίων σε διάφορα σημεία της πόλης και σε σχολεία.
➢ Τοποθέτηση νέων πινακίδων ονοματοθεσίας και οδοσήμανσης (μονοδρομήσεις) .
➢ Αναβάθμιση του κτιρίου του νέου Δημαρχείου με την επέκταση του χώρου του κεντρικού
πρωτοκόλλου, την αλλαγή της καμπίνας του ασανσέρ, την τοποθέτηση ηλεκτρονικού πίνακα
ανακοινώσεων με πληροφοριακό περιεχόμενο στην είσοδο του κτιρίου και την έναρξη
εργασιών αποκατάστασης της πρόσοψης.

Α΄ΚΕΠ

✓ 9.394 πιστοποιημένες διαδικασίες (για παράδειγμα μεταδημοτεύσεις, εγγυτέρων συγγενών,
πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικά στρατολογικής
κατάστασης, αναβολές στράτευσης, βεβαιώσεις σπουδών, ανανεώσεις/αντικαταστάσεις
αδειών οδήγησης, μεταβιβάσεις ΙΧ/δικύκλων, εκδόσεις πιστοποιητικών πρωτοδικείου/
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ειρηνοδικείου, εκδόσεις ληξιαρχικών πράξεων, αιτήσεις για χορήγηση οικογενειακού
επιδόματος ΟΑΕΔ, χορήγηση κάρτας πολιτισμού, χορήγηση βεβαιώσεων τόκων δανείου για
φορολογική χρήση, χορηγήσεις επάρκειας ξένων γλωσσών κ.α.)
✓ 20.000 γνήσια υπογραφής
✓ 10.000 επικυρώσεις
✓ 2.000 παράβολα δημοσίου
✓ 5.000 διοικητικές πληροφορίες για θέματα που αφορούν στη δημόσια τάξη κι άμυνα,
εκπαίδευση κι έρευνα, επιχειρηματικότητα κι ανταγωνιστικότητα, περιβάλλον και φυσικοί
πόροι, εργασία –ασφάλιση – σύνταξη κ.α.
✓ 3.349 διαδικασίες εξωτερικών εφαρμογών (βεβαιώσεις συντάξεων ΟΓΑ, χορήγηση επιδόματος
κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, βεβαιώσεις συντάξεων ΟΓΑ, έκδοση αντιγράφου
ποινικού μητρώου, κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ΔΕΗ, δελτία προγράμματος αγροτικού
τουρισμού, βεβαίωση εισφορών και αποδοχών ΟΑΕΕ, αιτήσεις κι ενστάσεις για το πρόγραμμα
ανθρωπιστικής κρίσης, εκδόσεις και διορθώσεις ΑΜΚΑ κ.α.)

Β΄ ΚΕΠ

✓ 6.633διαδικασίες πολιτών
✓ 39600 διοικητικά έγγραφα και πληροφορίες (γνήσια υπογραφής, επικυρώσεις, παράβολα
Δημοσίου, Διοικητικές πληροφορίες που αφορούν ασφάλιση, σύνταξη, εργασία, εκπαίδευση,
ανταγωνιστικότητα, δημόσια τάξη, περιβάλλον )κ.α.
✓ 180 αιτήσεις ΟΓΑ
✓ 500 αιτήσεις στρατολογίας
✓ 3200 διαδικασίες, όπως χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, εισιτήρια ελεύθερης
πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας, έκδοση ηλεκτρονικού παράβολου,
έκδοση ποινικού μητρώου ηλεκτρονικά, κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, εκδόσεις και διορθώσεις
ΑΜΚΑ, προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, ΟΓΑ/ΑΑΕ, βεβαιώσεις συντάξεων,
εισφορών, αποδοχών από ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, κ.λπ., εξυπηρέτηση πολιτών μέσω taxisnet, εκτύπωση
τελών κυκλοφορίας, ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ,

Εκτός των ανωτέρω ηλεκτρονικά βεβαιωμένων διαδικασιών, μέσα στο πλαίσιο εργασιών των ΚΕΠ
εξυπηρετήθηκαν υποθέσεις πολιτών όπως:
• Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού
•

Βεβαιώσεις εισφορών, αποδοχών, συντάξεων ΟΑΕΕ-ΙΚΑ και ανανεώσεις δελτίων ανεργίας και
επιδομάτων ΟΑΕΔ.
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Επίσης, είναι μόνιμη η αρωγή μας σε πολίτες που προσφεύγουν στα ΚΕΠ για πληροφορίες σχετικά με
ασφαλιστικές ενημερότητες, αποδοχές τριμήνων, κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και γενικά σε
πληροφορίες που αφορούν σε όλο το φάσμα του δημοσίου τομέα.
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Β.2 Απολογισμός Τομέα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Η αρμοδιότητα ευθύνης και εποπτείας του συγκεκριμένου τομέα ανατέθηκε, αρχικά, στον
Αντιδήμαρχο κ. Μάριο Κασσέρη και στην συνέχεια στον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη Τζούβελη. Τα
κυριότερα απολογιστικά στοιχεία και δράσεις που αναλήφθηκαν κατά το ανωτέρω διάστημα είναι οι
εξής:
➢ Προβήκαμε άμεσα στη σύνταξη και κατάθεση στην Επιτροπή Ποιότητας ζωής του τοπικού
σχεδίου διαχείρισης απόβλητων το όποιο εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και στη
συνέχεια προωθήθηκε αρμοδίως για να λάβει την απαραίτητη έγκριση από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ηδη η μελέτη του τοπικού σχεδίου διαχείρισης εγκρίθηκε ομόφωνα
από τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α με τον Αριθμό Απόφασης 522/2015, που στην συνέχεια προωθήθηκε στην
Περιφέρεια για τις δικές της ενέργειες. Προχωρήσαμε σε ενέργειες για την αδειοδότηση του
σταθμού μεταφόρτωσης και κατατέθηκε μελέτη περιβαλλοντικών όρων. Η υπόθεση εισήχθη
για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο χαρακτηρισμένη με θετική εισήγηση.
➢ Εγινε νέος σχεδιασμός δρομολογίων ώστε να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση αποκομιδής
απορριμμάτων και συγχρόνως να μην παρακωλύεται η κυκλοφορία των ήδη επιβαρυμένων
δρόμων της πόλης μας.
➢ Εχουμε κατορθώσει την άμεση αποκομιδή μεγάλων όγκων οργανικών και ανόργανων
απορριμμάτων που αποθέτουν άγνωστοι σε σημεία της πόλης.
➢ Το σύστημα αποκομιδής των οικιακών απορριμμάτων ολοκληρώνεται με το πλύσιμο των
κάδων που πραγματοποιείται για κάθε κάδο δύο φορές το μήνα. Αν καταφέρουμε να
ενεργοποιήσουμε, έχοντας το ανάλογο προσωπικό, τα άλλα δύο πλυντήρια τότε εκτιμούμε
πως μπορούμε να πλένουμε τους κάδους ανά εβδομάδα.
➢ Η περισυλλογή και αποκομιδή αστικών απορριμμάτων ανήλθε περίπου στους 46.000 τόνους.
➢ Λειτουργία αποθήκης με σύστημα BARCODE.
➢ Αναβάθμιση κτηριακών εγκαταστάσεων καθαριότητας (νέοι ηλιακοί, ενεργειακή αναβάθμιση
κτηρίου).
➢ Καθαρισμός δρόμων και παραλίας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα.
➢ Εγινε επανασχεδιασμός δρομολογίων οδοσάρωσης με συνέπεια να έχουμε καλύτερα
αποτελέσματα στην εικόνα καθαριότητας των κρασπέδων. Για πρώτη φορά γίνεται
συστηματική οδοσάρωση βάση σχεδίου σε ολόκληρο τον Δήμο ακόμα και στην Ανω Γλυφάδα
που η οδοσάρωση δεν γινόταν συστηματικά .
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➢ Σε καθημερινή βάση για οποιοδήποτε έκτακτο θέμα καθαριότητας παρουσιάζεται στα όρια της
πόλης λειτουργεί η υπηρεσία της άμεσης παρέμβασης που χρησιμοποιεί δυο οχήματα
ελαφρού τύπου που έχουν εύκολη πρόσβαση στους δρόμους μας.
➢ Πετύχαμε την αύξηση της αποκομιδής κατά 90 τόνους ανά μήνα του ανακυκλώσιμου υλικού με
ανάλογη αύξηση των εσόδων του Δήμου. Το προγραμμάτων δρομολογίων ανακύκλωσης
εκτελείται με το σύνολο των4 οχημάτων που διαθέτουμε.
➢ Καθαρίσαμε το χώρο του Αμαξοστασίου δημιουργώντας νέες θέσεις παρκινγκ για το στόλο
μας.
➢ Λύσαμε το πάγιο πρόβλημα των καυσίμων, όπου κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας υπεγράφη
σύμβαση για δυο έτη με αποτέλεσμα να υπάρχει συνεχής διαθεσιμότητα καυσίμων τα
επόμενα δυο έτη.
➢ Εχουμε εξασφαλίσει τόσο την προμήθεια ανταλλακτικών όσο και την συντήρηση των
οχημάτων του Δήμου ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες για δυο έτη.
➢ Με την συστηματική συντήρηση τον οχημάτων πετύχαμε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% στην
καθημερινή διαθεσιμότητα του στόλου των οχημάτων του Δήμου μας.
➢ Ολοκληρώθηκε η προμήθεια 4 (τεσσάρων) σαρώθρων( 2σκούπες μεγάλες και 2 μικρές ).Που
θα συμβάλουν και αυτά στην καλύτερη σάρωση των δρόμων.
➢ Προμηθευτήκαμε 1000 κάδους απορριμμάτων για αντικατάσταση κατεστραμμένων
προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες της πόλης σε συνδυασμό και με τα αιτήματα των
πολιτών.
➢ Ολοκληρώσαμε τη διαδικασία αγοράς 2 (δυο)μικρών πλυστικών οχημάτων.
➢ Φροντίζουμε συστηματικά για την επιπλέον καθαριότητα και επιμέλεια των χώρων στις
Επετείους Εθνικών και Θρησκευτικών Εορτών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων, από
συλλόγους του Δήμου μας.
➢ Συνεχίζουμε τις εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των παραλιών του Δήμου μας.
➢ Επιλαμβανόμαστε της καθαριότητας και απολύμανσης των λαϊκών αγορών σε στενή
συνεργασία με το Σωματείο αυτών.
➢ Πρέπει να τονίσουμε ότι έχουμε συντάξει νέο κανονισμό καθαριότητας πλήρη με κανονιστικές
διατάξεις και κατάλογο προστίμων ο όποιος βρίσκεται στο τελικό στάδιο ελέγχου από την
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Υπηρεσία . Ο κανονισμός αυτός θα έρθει σύντομα στη δημοτικό συμβούλιο για να εγκριθεί και
μετά θα γνωστοποιηθεί στους δημότες ώστε να αρχίσει η άμεση εφαρμογή του.
➢ Σε εξέλιξη ακόμη είναι η διανομή ενός εντύπου προς τα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται στα όρια της πόλης μας (τα οποία τα τελευταία
χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά), στο οποίο έντυπο θα αναφέρονται λεπτομερώς οι
υποχρεώσεις των ιδιοκτητών σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και των λοιπών
αποβλήτων από τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.

Β.3 Απολογισμός Τομέα Εσόδων και Διοικητικού
Η αρμοδιότητα ευθύνης και εποπτείας του συγκεκριμένου τομέα ανατέθηκε στον Αντιδήμαρχο κ
Δημήτριο Νιτσιόπουλο. Τα κυριότερα απολογιστικά στοιχεία και δράσεις που αναλήφθηκαν κατά το
ανωτέρω διάστημα είναι οι εξής:

Έσοδα
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Συμπερασματικά
•

Τα συνολικά έσοδα για το 2014 ανήλθαν σε 44.382.852 € ενώ για το 2015 σε 50.836.447 €.

•

Επομένως, υπάρχει αύξηση της τάξης των 6.453.595 €.
Τα ενταλθέντα έξοδα για το 2014 ανήλθαν σε 28.328.159 € ενώ για το 2015 σε 29.903.711€.
Επομένως, υπάρχει αύξηση της τάξης των 1.575.552€.

•

•

Το 2014 βεβαιώθηκε ποσό της τάξης των 395.589,00 € ενώ το 2015 βεβαιώθηκε ποσό της τάξης
των 3.559.602 €.
Επομένως, είχαμε μια αύξηση της τάξης των 3.164.013€.
Το ταμειακό διαθέσιμο την 31/12/2014 ανήλθε σε 16.109.036,29 €, ενώ την 31/12/2015 ανήλθε
σε 20.795.005,89 €.
Επομένως, είχαμε μία αύξηση της τάξης των 4.685.969,6 €. Επίσης, σημειώνεται ότι την
29/2/2016 το χρηματικό υπόλοιπο ανήλθε σε 23.447.730€.

Διοικητικό
Τμήμα Διοικητικού
➢ Ολοκληρώνεται η επεξεργασία του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με στόχο την
κάλυψη των κενών και την εξυπηρέτηση αναγκών όπως η ανάγκη δημιουργίας δομής για
την μελέτη και την υποβολή προτάσεων ένταξης του Δήμου Γλυφάδας σε
χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.
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➢ Διεξαγωγή όλων των υπηρεσιακών υποθέσεων αναφορικά με θέματα του
προσωπικού(τακτικού και του με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου) π.χ. μετατάξεις, αποσπάσεις,
μονιμοποιήσεις, χορήγηση αδειών, εφαρμογή πειθαρχικού δικαίου, λύση σχέσης εργασίας
κ.λ.π. Σήμερα το προσωπικό αριθμεί 309 μόνιμους υπαλλήλους και 82 ΙΔΑΧ.
➢ Τήρηση των ατομικών φακέλων για όλο το προσωπικό
➢ Τήρηση πίνακα που εμφανίζει την οργανική διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου και την
κατανομή του προσωπικού στις αντίστοιχες θέσεις
➢ Σύνταξη των πινάκων αρχαιότητας των υπαλλήλων και άλλων παρεμφερών πινάκων
➢ Σύνταξη των απαιτούμενων πιστοποιητικών, συγκέντρωση των απαραίτητων
δικαιολογητικών για τις αναγκαίες ενέργειες για την απονομή σύνταξης από το Γενικό
Λογιστήριο και του μηνιαίου ισόβιου βοηθήματος του ΤΑΔΚΥ των τακτικών υπαλλήλων
(στο διάστημα αυτό συνταξιοδοτήθηκαν16 μόνιμοι υπάλληλοι και παραιτήθηκαν δύο ).
➢ Εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την υπηρεσιακή γενικά κατάσταση του εν ενεργεία
προσωπικού
➢ Επίβλεψη της ακριβούς τήρησης του ισχύοντος κάθε φορά ωραρίου εργασίας
➢ Ελεγχος δικαιολογητικών (προϋπηρεσίας , πτυχίων κ.λ.π)
➢ Απάντηση σε αιτήσεις
➢ Εκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών για διάφορες χρήσεις
➢ Εκδοση αποφάσεων αδειών του προσωπικού (κανονικών, ειδικών, αναρρωτικών κ.λ.π.)
➢ Συντονισμός της διαδικασίας συμμετοχής των υπαλλήλων σε προγράμματα επιμόρφωσης
➢ Αίτημα για διαδικασία πρόσληψης ιατρού και τεχνικού ασφαλείας κ ολοκλήρωση
πρόσληψης
➢ Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (47 άτομα) ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου (ΣΟΧ 1/2014) .Διαδικασία παράτασης έως
31.12.2015 και στη συνέχεια έως 31.12.2016
➢ Διαδικασία πρόσληψης-143- ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση ΙΔΟΧ , διάρκειας
-5- μηνών, μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ)
➢ Διαδικασία πρόσληψης -30- υπαλλήλων ΙΔΟΧ (Τρεις μήνες) για τις ανάγκες της πολιτικής
προστασίας
➢ Διορισμός ενός μόνιμου υπαλλήλου στο ΚΕΠ
➢ Τακτοποίηση των -13- υπαλλήλων ΑΜΕΑ(έγιναν ΙΔΑΧ)
➢ Διαδικασία επαναφοράς προσωπικού (14 δημοτικών αστυνομικών και 11 σχολικών
φυλάκων)
➢ Εκδόθηκαν 2.600 βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας
➢ Στο γραφείο Πρωτοκόλλου έχουν πρωτοκολληθεί
•

70.714 εισερχόμενα έγγραφα

•

7.583 εξερχόμενα έγγραφα

•

8.432 οίκοθεν έγγραφα

➢ Εχουν πραγματοποιηθεί 36.074 ενέργειες που αφορούν σε εισερχόμενα έγγραφα
➢ Εχουν γίνει οι παρακάτω επιδόσεις εγγράφων
•

Εγγραφα Τμ. Πολεοδομίας και Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών : 26

•

Εγγραφα Τμ. Καταστημάτων : 198

•

Εγγραφα Τμ. Προσόδων : 279

•

Εγγραφα άλλων δήμων : 204
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•

Αναρτήσεις αγνώστου διαμονής : 1.800

•

Διεκπεραίωση αλληλογραφίας μέσω ταχυδρομείου : 76.587 φάκελοι

Τμήμα Ληξιαρχείου
➢
Μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί
•

8 γεννήσεις

•

47 σύμφωνα συμβίωσης

•

988 γάμοι

•

613 θάνατοι

•

260 διαζύγια

•

89 εκθέσεις (όταν το κύριο γεγονός είναι σε άλλο ληξιαρχείο)

➢ Εχουν χορηγηθεί περίπου 9.600 αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων
➢ Εχουν απαντηθεί 1.200 αιτήματα ΚΕΠ και 20 τηλεφωνικές αιτήσεις (1502)
➢ Εχει πραγματοποιηθεί αλληλογραφία προς Δήμους, Αστ. Τμήματα κλπ 1.870 εγγράφων
➢ Εχουν εκδοθεί 666 άδειες γάμου
➢ Εχουν τελεστεί 306 πολιτικοί γάμοι

Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου
➢ Εχουν πραγματοποιηθεί :
•

53 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και έχουν εκδοθεί και
διεκπεραιωθεί547αποφάσεις οι οποίες επικυρώθηκαν

•

75 συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και έχουν εκδοθεί και
διεκπεραιωθεί 949αποφάσεις

•

20 συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και έχουν εκδοθεί και
διεκπεραιωθεί 332 αποφάσεις

➢ Εχει αναρτηθεί στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η
πλειοψηφία των αποφάσεων , που έχουν ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή καθώς
και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου , για τις οποίες υπάρχει δέσμια
υποχρέωση για ανάρτηση στο συγκεκριμένο ιστότοπο, προς ενημέρωση
ενδιαφερόμενων πολιτών.
➢ Τέλος έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.glyfada.gr)όλες στο
σύνολό τους οι αποφάσεις των οργάνων (Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής
Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) έως το τέλος του 2015.
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Τμήμα Πληροφορικής
Υλοποίηση εφαρμογής «Διορθώνω Την Πόλη Μου – FixMyCity»για την ηλεκτρονική εισαγωγή
αιτημάτων (μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ή Εξυπνου Κινητού ή Ταμπλέτας) των Δημοτών και
ηλεκτρονικής παρακολούθησης της εξέλιξης αυτών
Υλοποιήθηκε διαδραστικός ψηφιακός χάρτης, όπου απεικονίζονται ψηφιακά τα σημεία
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος εντός των ορίων του Δήμου Γλυφάδας, όπως οι χώροι πρασίνου, οι
κάδοι απόρριψης σκουπιδιών, οι κάδοι ανακύκλωσης και οι πλατείες του δήμου, μαζί με τις
συντεταγμένες τους. Ολες οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων, για την εύκολη
επικαιροποίηση ή αναζήτησή τους.
Η εφαρμογή διαθέτει φιλικό περιβάλλον εργασίας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται ο χρήστης να διαθέτει
ειδικές γνώσεις. Εχει δυνατότητα αναζήτησης για κάθε κατηγορία πληροφορίας με διατύπωση
ερωτημάτων π.χ. πλατεία, πάρκο, περιοχή, κατηγορία ανακύκλωσης κ.λπ. Η εισαγωγή νέων
δεδομένων μπορεί να γίνει από τους χρήστες με απλό τρόπο.
Ο ψηφιακός χάρτης είναι διαθέσιμος στους δημότες μέσω της υπηρεσίας «ΔΙΟΡΘΩΝΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΜΟΥ – FIXMYCITY – glyfada.ﬁxmycity.today», όπου οι δημότες μπορούν ηλεκτρονικά να εισάγουν τα
αιτήματά τους, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό υπολογιστή ή έξυπνο κινητό ή ταμπλέτα, που είναι
συνδεδεμένος στο διαδίκτυο (internet), και να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την εξέλιξή τους.
Υλοποίηση της γραμμής δημότη μέσω του πενταψήφιου αριθμού 15464
Για όσους δημότες δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet), δίνεται η δυνατότητα μέσω της
υπηρεσίας τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του Δήμου, από τον πενταψήφιο αριθμό της γραμμής του
δημότη 15464, να καταχωρούνται όλα τα αιτήματα τους στο παραπάνω πληροφοριακό σύστημα από
στελέχη του Δήμου και κατόπιν να παρακολουθούνται ηλεκτρονικά.
Υλοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος καθορισμού προτεραιότητας στα δύο ΚΕΠ
Υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος προτεραιότητας στα δύο (2) ΚΕΠ
(Επιδαύρου και Γεννηματά), μέσω του οποίου αναβαθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ΚΕΠ ως
κάτωθι: α) ο πολίτης παραλαμβάνοντας το εισιτήριό του από τη μηχανή έκδοσης εισιτηρίων, γνωρίζει
το μέσο χρόνο αναμονής του και ποια θυρίδα θα πρέπει να επισκεφτεί για την αντίστοιχη υπηρεσία)
οι υπάλληλοι του ΚΕΠ δεν θα εμπλέκονται στη διαδικασία καθορισμού προτεραιότητας (δημιουργία
εισιτηρίων, κλήση πολιτών, κ.λπ.) γ) είναι δυνατή η αξιολόγηση της απόδοσης των υπηρεσιών με
σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω της επεξεργασίας
στατιστικών στοιχείων που παρέχει το ειδικό λογισμικό.

Τηλεπικοινωνιακή σύνδεση του παλαιού Δημαρχείου και της Καθαριότητας με το Δημαρχείο
Ολοκληρώθηκε η τηλεπικοινωνιακή (data&voice) διασύνδεση του παλαιού Δημαρχείου και της
Καθαριότητας με την κεντρική Πληροφοριακή υποδομή του Δήμου, επιτυγχάνοντας έτσι την
ενσωμάτωσή τους στο κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο (εσωτερική δωρεάν τηλεφωνία των τριών μερών
μεταξύ τους), την αποθήκευση σημαντικών αρχείων τους στον κεντρικό δικτυακό αποθηκευτικό χώρο
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και προσφέροντας τους υπηρεσίες ασφαλούς (ﬁrewall) διασύνδεσης στο διαδίκτυο (internet) και
κεντρικές υπηρεσίες καταλόγου της Microso– (AcmveDirectory).
Υλοποίηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την οργάνωση και διαχείριση
αποθηκευτικών χώρων (WMS), για την διαχείριση των υλικών της καθαριότητας και των τεχνικών
συνεργείων
Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την οργάνωση και διαχείριση (logismcs)
αποθηκευτικών χώρων (WMS – WarehouseManagementSystem), που καλύπτει όλο τον κύκλο
διαχείρισης αποθέματος, από την αναμενόμενη παραλαβή, μέχρι την τελική παράδοση, καθώς και τη
διαχείριση των επιστροφών.
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η οργάνωση των αποθηκευτικών χώρων (αποθήκες, διάδρομοι,
θέσεις αποθήκευσης, η εκτέλεση παραγγελιών - picking, η προετοιμασία παραλαβής και αποστολής)
και οργανώνονται οι κωδικοί των ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες διαχείρισης. Παράλληλα με τη
φυσική διαχείριση των ειδών, παράγονται και παρακολουθούνται από το σύστημα όλα τα απαραίτητα
έγγραφα διαχείρισης, όπως δελτία παραλαβής, pickinglists, packinglists, δελτία αποστολής κ.λπ.
Υλοποίηση ηλεκτρονικών οθονών ενημέρωσης σε κεντρικά σημεία του Δήμου (Είσοδος
Δημαρχείου, ΚΕΠ Γεννηματά, Καθαριότητα και Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο)
Για την άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση των πολιτών του Δήμου εγκαταστάθηκαν, αρχικά, σε
τέσσερα (4) κεντρικά σημεία του Δήμου, δηλαδή στην είσοδο του Δημαρχείου, στο ΚΕΠ της
Γεννηματά, στην Καθαριότητα και στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο, ηλεκτρονικές οθόνες ενημέρωσης,
οι οποίες παρουσιάζουν σε πραγματικό χρόνο σημαντικές και επίκαιρες πληροφορίες. Η διαχείριση
και ενημέρωση των οθονών γίνεται κεντρικά.
Αναβάθμιση / συντήρηση / τεχνική υποστήριξη της Πληροφοριακής και Τηλεπικοινωνιακής
υποδομής (HW και SW) του Δήμου
Για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της Πληροφοριακής και Τηλεπικοινωνιακής υποδομής του
Δήμου μας, απαιτούνται πολλές καθημερινές και αναγκαίες εργασίες Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών, όπως :
•

Τακτή αναβάθμιση των προγραμμάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του
Δήμου, που αποτελείται από : την Οικονομική Διαχείριση (Διαχείριση Προϋπολογισμού –
Στοχοθεσία – Προμήθειες / Δαπάνες, Διαχείριση Αποθεμάτων, Οικονομική παρακολούθηση
Εργων, Λογιστήριο, Ταμειακή Υπηρεσία), την Γενική και Αναλυτική Λογιστική, το Μητρώο
Παγίων, τα Εξειδικευμένα Εσοδα (Τελών Παρεπιδημούντων – Διαχείριση Τελών Αποθήκευσης
– Διαχείριση Τελών Κοινοχρήστων), την Διαχείριση Κλήσεων Παράνομης Στάθμευσης, την
Διαχείριση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, την Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και
Μισθοδοσίας, το Δημοτολόγιο – Μ. Αρρένων – Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι, το Ηλεκτρονικό
Πρωτόκολλο, των Μαρίνων και του Κοιμητηρίου.

•

Συντήρηση / αναβάθμιση όλου του εξοπλισμού (HW και SW) που βρίσκεται στο
ComputerRoom (Τηλεφωνικό Κέντρο, Servers, SAN, BackupDevice, Firewall κ.λπ.).

•

Συντήρηση / αναβάθμιση όλου του εξοπλισμού (HW και SW) που χρησιμοποιούν τα στελέχη
του Δήμου (PCs, OS, Οθόνες, Εκτυπωτές, Τηλεφωνικές Συσκευές κ.λπ.).
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•

Καθημερινή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup) και δοκιμαστικός έλεγχος ορθής
λήψης (restore).

•

Παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης και θέσης σε λειτουργία, σημαντικών συμβάσεων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

•

Συγγραφή πολλών νέων μελετών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, τόσο σε επίπεδο νέων
υποδομών, όσο και απαραιτήτων συντηρήσεων / τεχνικών υποστηρίξεων του εξοπλισμού (HW
και SW).

•

Ολοκλήρωση της μετάβασης όλων των «σημαντικών» εξυπηρετητών του Δήμου από φυσική σε
εικονική μορφή (physicaltovirtual), για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της
υπάρχουσας Πληροφοριακής υποδομής.

•

Αναβάθμιση των υπηρεσιών κεντρικού καταλόγου της Πληροφοριακής υποδομής του Δήμου
(MS-AcmveDirectory), από την έκδοση 2008 στην 2012

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Μητρώου Αρρένων
ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ 1/9/2014 ΕΩΣ 17/2/2016
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1

Εκδοση Πιστοποιητικών
(Αιτήσεις Κ.Ε.Π., Αυτεπάγγελτα από
άλλους δήμους, προξενεία, κισέ,
αστυνομικά τμήματα κ.ά.)

2

Νέες Εγγραφές (Μεταδημοτεύσεις,
Γεννήσεις, Πολιτογραφήσεις,
Αρχικές Εγγραφές κ.ά.)

3

Αιτήσεις αυτεπάγγελτες του Δήμου
μας

4

Δηλώσεις πολιτογραφήσεως

134

5

Νέες Οικογενειακές μερίδες

1.764

6

Πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών

44.503

5.553

2.500

851
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7

Πιστοποιητικά Στρατολογίας

91

8

Αλλαγές Επωνύμου –Εξελληνισμοί

11

9

Πρόσληψη πατρωνύμου

10

Σύνταξη Στρατολογικού πίνακα

11

Ενέργειες αδηλώτου, διορθώσεις και
αλλαγές στα μητρώα Αρρένων κ.ά.

12

Αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων Ανά δίμηνο και προσθήκη εκλογικών αριθμών
Διπλοεγγραφές
και άλλων στοιχείων

2
Ανά έτος 350-400 εγγραφές αγοριών
με έλεγχο στα δεδομένα και αποστολή αλλά και
καταχώρηση γραμματικών γνώσεων στις
υπάρχουσες εγγραφές
100
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Β.4 Απολογισμός Τομέα Υποδομών και Αστικής Ανάπτυξης
Η αρμοδιότητα ευθύνης και εποπτείας του συγκεκριμένου τομέα ανατέθηκε στον Αντιδήμαρχο κ
Δημήτριο Μητρόπουλο. Τα κυριότερα απολογιστικά στοιχεία και δράσεις που αναλήφθηκαν κατά το
ανωτέρω διάστημα είναι οι εξής:

Πολεοδομία
➢ Σε οργανωτικό επίπεδο, με συνεργασία προϊσταμένων και προσωπικού, εξασφαλίσαμε παρόλη
τη δραματική μείωση προσωπικού, ένα ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας και εξυπηρέτησης
του πολίτη.
➢ Στο τμήμα έκδοσης αδειών, παρά την κατακόρυφη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας, οι
άδειες επισκευών, διαρρυθμίσεων, αλλαγών χρήσης κ.λπ. αυξήθηκαν σημαντικά, ειδικά στα
εμπορικά τμήματα της πόλης.
Από 1/1/2015-16/2/2016 σύνολο εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων -628
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ- 130
48ΗΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – 253
ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – 92
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ -157
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ – 187
➢ Στο τμήμα Αυθαιρέτων τοποθετήθηκε ένας υπάλληλος μηχανικός, εκτονώνοντας την πολύ
μεγάλη πίεση του τμήματος λόγω φόρτου εργασίας, αφού οι καταγγελίες περί αυθαιρέτων
κατασκευών αυξάνονται εκθετικά με το πέρασμα των χρόνων και αντιπροσωπεύουν σήμερα
ένα σημαντικό ποσοστό της καθημερινής αλληλογραφίας με την ΥΔΟΜ.
Από 1/1/2015 το σύνολο εγγράφων τμήματος Αυθαιρέτων ανήλθε σε1402.
Το αρμόδιο γραφείο για τον υπολογισμό και επιβολή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών,
στελεχωμένο με έναν υπάλληλο ασχολείται πλέον σε σταθερή βάση και με την διεκπεραίωση
εκκρεμών υποθέσεων (από 1/1/2015 έχουν καταλογισθεί περίπου 150 πρόστιμα).
Σε συνεργασία με το τμήμα Αυθαιρέτων και τον προϊστάμενο της ΥΔΟΜ, πετύχαμε την έκδοση
απόφασης και τελικά την κατεδάφιση του αυθαίρετου παραλιακού κέντρου ‘’ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ’’
που για χρόνια αποτελούσε εστία ρύπανσης και επικίνδυνη κατασκευή.
Εχει δρομολογηθεί διαδικασία για απόφαση κατεδάφισης και άλλων αυθαιρέτων κατασκευών
στην παραλιακή ζώνη.
Σε συνεργασία με το τμήμα Αδειών και μετά από εντολή Δημάρχου, έχει ανασταλεί έγκριση
δομικών κατασκευών για κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
➢ Εχει ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής όλων των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην πόλη, με
σκοπό τον έλεγχο νομιμότητας και στη συνέχεια τον έλεγχο επιπέδων ακτινοβολίας.

Τεχνική Υπηρεσία
➢ Διεκπεραίωση 2.500 εγγράφων, απαντήσεων και γνωμοδοτήσεων.
➢ Εκπόνηση 250 περίπου τεχνοοικονομικών μελετών(περίπου 210 ανά έτος) για έργα,
προμήθειες, μελέτες και εργασίες.
➢ Αποδέκτες 2.500 αιτημάτων (FixmyCity), εκ των οποίων 2.100 έχουν διεκπεραιωθεί και 400
βρίσκονται σε εκκρεμότητα (ηλεκτρολογικά, πράσινο, οδοποιία-οικοδομικά, υδραυλικά,
διάφορα).
➢ Σύνταξη Τεχνικών Προγραμμάτων 2015,2016 και 15 σχετικών Αναμορφώσεων.
➢ Παρακολούθηση και ενασχόληση με θέματα:
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•

Νέου Νεκροταφείου, συντήρησης κοινόχρηστων χώρων, κεντρικού συλλεκτήρα ομβρίων
Τερψιθέας και επέκτασή του.

•

Μελέτη Γενικού πολεοδομικού σχεδίου

•

Μελέτη δευτερευόντων αγωγών ομβρίων

•

Συντηρήσεις οδοποιίας, πεζοδρομίων κτιρίων, σχολείων και εγκαταστάσεων.

•

Παιδικών χαρών, αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων

•

Εκπόνηση κανονιστικών διατάξεων, (περίπτερα, τομές, κ.λπ.), κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων, σημάνσεων, αυθαιρέτων επιγραφών, στεγάστρων.

•

Συμμετοχή σε επιτροπές, ενημερώσεις Δημοτών και Διοίκησης κ.λπ.

✓ Αξιολογήθηκαν περισσότερα από 200 αιτήματα δημοτών, πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές
αυτοψίες και συντάχθηκαν οι εκθέσεις αυτοψίας (υπάρχει σχετικό αρχείο).
✓ Κλαδεύτηκαν περισσότερα από 650 δέντρα τα οποία κρίθηκαν επικίνδυνα για πρόκληση
ατυχήματος.
✓ Κατόπιν σχετικών προσκλήσεων του γραφείου πρασίνου, πραγματοποιήθηκαν
συνεδριάσεις της Διαπαραταξιακής Επιτροπής, όπως αυτή συστήθηκε με την με αρ. αποφ.
58/2015 του Δ.Σ. του Δήμου Γλυφάδας. Στις συνεδριάσεις αξιολογήθηκαν περισσότερα από
70 αιτήματα δημοτών για κοπές δέντρων, τα οποία προωθήθηκαν για συζήτηση στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
✓ Ξεκίνησε η διερεύνηση δυνατότητας ορθολογικότερης αξιοποίησης του υδατικού
δυναμικού του Δήμου και η αξιολόγηση των υφιστάμενων δημοτικών γεωτρήσεων (είναι
σε εξέλιξη).
✓ Σύνταξη, συλλογή εγγράφων και αλληλογραφία με ΔΕΗ-ΟΤΕ για προβλήματα στο δίκτυο,
νέες παροχές ηλεκτροδότησης.
✓ Εξυπηρέτηση δημοτών, συλλόγων, σχολείων με τεχνικές διευκρινήσεις για προβλήματα του
χώρου τους.
✓ Ηχητικά-Φωτισμοί σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου-Πνευματικού Κέντρου και άλλων
Νομικών Προσώπων.
✓ Κάλυψη συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου-Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
✓ Εκτακτες Ηλεκτροδοτήσεις ή διακοπές για λόγους ασφαλείας.
✓ Αυτοψίες σε κοινόχρηστους χώρους-πλατείες όπου έχουν επισημανθεί προβλήματα και
οδηγίες στα συνεργεία του Δήμου.
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✓ Εισήγηση για την σύνταξη της 222/15 Κανονιστικής πράξης αναθεώρησης κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων.
✓ Χωροθέτηση πιάτσας ταξί στην Πλατεία Εσπερίδων με την έγκριση του ΟΑΣΑ.
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Β.5 Απολογισμός Τομέα Παιδείας, Κοινωνικής Μέριμνας και
Αλληλεγγύης
Η αρμοδιότητα ευθύνης και εποπτείας του συγκεκριμένου τομέα ανατέθηκε στην Αντιδήμαρχο κα.
Αννα Καυκά. Τα κυριότερα απολογιστικά στοιχεία και δράσεις που αναλήφθηκαν κατά το ανωτέρω
διάστημα είναι οι εξής:

Παιδεία
➢ Συντήρηση και επισκευές Σχολικών κτιρίων
•

Μείωση του κόστους της εργολαβίας και των εργασιών κατά 48%από τις προηγούμενες
χρονιές, με όφελος 300.000€. Γεγονός που βοήθησε στην αντιμετώπιση εργασιών που ως
τώρα φάνταζαν αδύνατες, όπως οι μονώσεις σε πολύ περισσότερα κτίρια, η
ανακατασκευή τουαλετών, η αντικατάσταση των φθαρμένων γηπέδων των αθλητικών
χώρων, πχ μια εξωτερική βαφή σχολείου στοιχίζει 25.000€ από 53.000€ που στοίχιζε
πέρυσι ( για επιφάνεια 4.500τμ)

•

Καινοτομία που επιτύχαμε επίσης είναι η ένταξη των εσωτερικών χρωματισμών σε
ξεχωριστή εργασία , εκτός της εργολαβίας , γεγονός που μείωσε το κόστος στο εσωτερικό
βάψιμο ενός σχολικού κτιρίου από 11.5€ σε 2,67€. Ηδη έχουμε προχωρήσει σε βαφή
26.164 τμ σε εσωτερικές επιφάνειες σχολείων που μας στοίχισαν 70.000€ ενώ αντίστοιχα
πέρυσι μας στοίχισαν 300.886€.

•

Με τα χρήματα που εξοικονομήθηκαν από τις μειώσεις κόστους των συντηρήσεων των
σχολείων προχωρήσαμε σε έκτακτη επιχορήγηση για τα σχολεία μας ύψους 130.000,00
ευρώ με την οποία θα αγοραστούν Εποπτικό, Εκπαιδευτικό και Αθλητικό υλικό, κατόπιν
των νόμιμων διαγωνιστικών διαδικασιών, όπως:
- Ασπροι Πίνακες Μαρκαδόρου και θα αντικατασταθούν όλοι οι παλαιού τύπου πράσινοι
πίνακες κιμωλίας
- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και laptop για τις αίθουσες πληροφορικής
- Προτζέκτορες και Διαδραστικοί πίνακες
- Εργαστηριακός εξοπλισμός
- Αθλητικό υλικό και
- Κλιματιστικά για τις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και υπολογιστών των 50 σχολικών
μονάδων
- Τέλος σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και μαθητές υλοποιούμε πρόγραμμα
αναβάθμισης των σχολικών κήπων προσπαθώντας να γνωρίσουν με βιωματικό τρόπο οι
μαθητές μας την ανάπτυξη φυτών και λαχανικών.

➢ Δράσεις
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•

Στηρίξαμε οικονομικά εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων όπως το «Χρυσοπράσινο
Φύλλο», και προγράμματα Αγωγής Υγείας.

•

Μαζί με το Κ.Α.Π.ΠΑ. και τον Αθλητικό τομέα του Δήμου μας διοργανώσαμε για 500
μαθητές μας Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης, όπως
επίσης το Αποκριάτικο Μαθητικό Καρναβάλι, και Χριστουγεννιάτικη Γιορτή για τους
μαθητές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

•

Σε συνεργασία με την Ενωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου μας υλοποιήσαμε τη δράση
«Γεμίζουμε τις σχολικές τσάντες» για μαθητές μας που είχαν ανάγκη.

•

Υλοποιούμε, μέσω της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και σε συνεργασία με τους
Οδοντιατρικούς Συλλόγους Πειραιά και Αθήνας, «Πρόγραμμα Προληπτικής Οδοντιατρικής
για τους μαθητές των δημοτικών μας σχολείων » .

•

Προχωρήσαμε στη σύσταση εκ νέου του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για τα παιδιά
Γυμνασίου και Λυκείου, με επιστημονικά υπεύθυνη έμπειρη Γυμνασιάρχη της πόλης μας.
Σήμερα 40 μαθητές παρακολουθούν μαθήματα και 17 καθηγητές προσφέρουν εθελοντικά
διδασκαλία.

•

Σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και τον Σύλλογο
Ολυμπιονικών διοργανώσαμε εκπαιδευτικά σεμινάρια κατά του σχολικού εκφοβισμού

•

Μαθητές από Σχολεία της πόλης μας συγκέντρωσαν ελιές και είχαν την ευκαιρία να
συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή ελαιολάδου από κινητή μονάδα σε προαύλια των
σχολείων της πόλης

•

Ο Δήμος Γλυφάδας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
υλοποίησε, μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου, εκπαιδευτικά
προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και
Τοπικής Εμβέλειας, τόσο κατά το εαρινό εξάμηνο (Φεβρουάριος – Ιούνιος), όσο και για το
χειμερινό εξάμηνο (Οκτώβριος – Ιανουάριος). Συνολικά, υλοποιήθηκαν επιτυχώς 18
τμήματα μάθησης και επωφελήθηκαν 600 εκπαιδευόμενοι – δημότες.

Κοινωνική Μέριμνα και Αλληλεγγύη
Βιβλιάρια ΑνασφαλίστωνΠολιτών
Από τον Μάρτιο του 2015, ασκείται πλέον από το Δήμο μας η αρμοδιότητα της έκδοσης βιβλιαρίων
Ανασφαλίστων και Οικονομικά Αδυνάτων Πολιτών, που κατοικούν μόνιμα στην πόλη μας, με
αποτέλεσμα να παραλαμβάνεται από τους ενδιαφερόμενους το βιβλιάριο σε διάστημα ενός μόλις
μήνα από την υποβολή της αιτήσεως, αντί των 6-7 μηνών που ήταν ο μέσος χρόνος έκδοσης από το
αρμόδια τμήμα του Δήμου Καλλιθέας, απαλλάσσοντας ταυτόχρονα τους συμπολίτες μας από την
ταλαιπωρία της μετακίνησης σε άλλη πόλη. Στο διάστημα αυτό έχουν γίνει δεκτά 506 αιτήματα, εκ
των οποίων κατόπιν απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής Κοινωνικής Αρωγής, έχουν χορηγηθεί 445
βιβλιάρια Ανασφαλίστων , όπου τα 77 από αυτά αφορούν ανήλικα παιδιά.
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Προνοιακά και Αναπηρικά Επιδόματα
Από τον Οκτώβριο του 2015, ξεκίνησε η άσκηση, μιας από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες στο
τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής στον Δήμο μας, όπως είναι η έγκριση και χορήγηση των Προνοιακών Αναπηρικών Επιδομάτων, τα οποία χορηγούσε ο Δήμος Καλλιθέας με μέσο χρόνο αναμονής πέραν
του ενός έτους, λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας. Εχουμε ήδη κάνει δεκτά 45 νέα αιτήματα και πριν
λίγες μέρες μεταφέρθηκαν 935 φυσικοί φάκελοι ενεργών επιδοματούχων που κατοικούν μόνιμα στην
πόλη μας. Η πρώτη καταβολή της πληρωμής των επιδομάτων από τον Δήμο μας πρόκειται να
ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2016.
Δημοτική Τράπεζα Αίματος
Από τα τέλη του 2014 επανιδρύθηκε μετά από 20 χρόνια η Δημοτική Τράπεζα Αίματος, διενεργήθηκαν
3 Αιμοδοσίες στο Δήμο μας σε συνεργασία με το Ασκληπιείο Βούλας, όπου συλλέχθηκαν 82 μονάδες
αίματος, εκ των οποίων το 30% κρατείται προς χρήση του συνεργαζόμενου Νοσοκομείου σύμφωνα με
την προγραμματική σύμβαση. Κατά την διάρκεια του 2015 διατέθηκαν σε περιπτώσεις επείγουσας
ανάγκης συμπολιτών μας για αίμα 37 μονάδες αίματος και στην παρούσα φάση διαθέτουμε 22
διαθέσιμες μονάδες.
Βοήθεια στο Σπίτι
Κατά τη διάρκεια του 2015 εξυπηρετήθηκαν 71 άτομα και οικογένειες με παροχή υπηρεσιών σε
τακτική εβδομαδιαία βάση όπως: Οικιακή φροντίδα (καθαρισμός & μαγείρεμα) σε 35 άτομα, Ατομική
υγιεινή σε 12 άτομα, Νοσηλευτική παρακολούθηση( ενεσοθεραπεία, κατακλίσεις) σε 20 άτομα,
Ψυχοκοινωνική στήριξη σε 20 άτομα και 28 συνταγογραφήσεις (μηνιαίως). Επίσης αξιολογήθηκαν από
τη Κοινωνική λειτουργό 32 νέα περιστατικά, πραγματοποιήθηκαν 75 συνοδείες σε γιατρούς και
νοσοκομεία και διεκπεραιώθηκαν 23 υποθέσεις για ΚΕΠΑ και έκδοση βιβλιαρίων ανασφαλίστων.
Τέλος η Βοήθεια στο σπίτι έχει την καθημερινή ευθύνη για τη διανομή κατ’οίκον έτοιμου
μαγειρεμένου φαγητού 15 ωφελούμενων.
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Διανομή τροφίμων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νότιου
Τομέα
Σήμερα οι ωφελούμενες οικογένειες στο Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι 694 που αριθμούν 1.717 μέλη.
Το 2015 εξετάστηκαν 252 νέα αιτήματα, εκ των οποίων εγκρίθηκαν 225 οικογένειες με 722 συνολικά
μέλη.
• Συνολικά έχουν διανεμηθεί 40.000 κιλά τρόφιμα μακράς διάρκειας, 5.500 κιλά κρέατος και 5 τόνοι
λάδι.
• Κατόπιν συμβάσεως με 2 μεγάλα supermarket της πόλης μας καθημερινά 8 με 10 κάθε βράδυ
συλλέγουμε νωπά τρόφιμα και έτοιμα φαγητά τα οποία διανέμονται την επόμενη μέρα σε
οικογένειες με ανήλικα παιδιά.
• Διανομή 2.330 κιλών ροδάκινων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νότιου Τομέα Αττικής σε 449
οικογένειες με συνολικό αριθμό μελών, 932 άτομα.
• Σε συνέχεια του Εθνικού προγράμματος Διανομής τροφίμων, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής
Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών και της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
διανεμήθηκαν 2.215 κιλά ρύζι PARBOILEDσε 153 ωφελούμενες οικογένειες με 315 συνολικά μέλη. Οι
οικογένειες είχαν επιλεχθεί από αιτήσεις που είχαν υποβληθεί κατά την διάρκεια του έτους 2013.
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Κοινωνικό Συσσίτιο
Περίπου 39.000 μερίδες μαγειρεμένου φαγητού έχουν διανεμηθεί το 2015. Συγκεκριμένα 150
ωφελούμενοι των Κοινωνικών Δομών σιτίζονται καθημερινά με ποιοτικό μαγειρεμένο φαγητό, όπου
τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα υπάρχει κρέας στη διατροφή των ωφελούμενων. Παράλληλα
καθημερινά συλλέγουμε από 5 φούρνους της πόλης μας ψωμί και διάφορα προϊόντα σφολιάτας που
διατίθενται επίσης στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Συσσιτίου.
Γεύμα Αγάπης
Μέσω του κοινωνικού μαγειρείου κατά την διάρκεια των εορταστικών περιόδων και με την
ευγενική χορηγία γνωστού καλλιτέχνη διοργανώθηκαν 2 Γεύματα αγάπης με εορταστικά εδέσματα,
για τους ωφελούμενους των Κοινωνικών Δομών.
Τράπεζα Χρόνου ( Δίκτυο ανταλλακτικής οικονομίας)
Στο δίκτυό μας είναι εγγεγραμμένα 630 μέλη και συμμετέχουν 31 επιχειρήσεις και οργανισμοί. Το
2015 πραγματοποιήθηκαν1.441 ανταλλαγές υπηρεσιών & προϊόντων καλύπτοντας έτσι καθημερινές
τους ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα το περασμένο έτος πραγματοποιήθηκαν 662 συναλλαγές προϊόντων
(έπιπλα, ηλεκτρονικές & οικιακές συσκευές, πετρέλαιο & συσκευές θέρμανσης, μουσικά όργανα,
παιχνίδια, βρεφικά είδη, βιβλία, αθλητικά & σχολικά είδη. Επίσης, μέσω της Τράπεζας Χρόνου
δόθηκαν40 ετήσιες υποτροφίες Ξένων Γλωσσών, Μέσης Εκπαίδευσης, αθλητικών & δημιουργικών
δραστηριοτήτων από ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα, σε οικογένειες ενταγμένες στις Κοινωνικές μας
Δομές.
Τέλος σε συνεργασία με γνωστό πολυκατάστημα της πόλης μας, συγκεντρώσαμε16.856,70 ευρώ για
την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών από τις δράσεις «Μπορώ κι εγώ να προσφέρω» που
πραγματοποιήθηκαν το Πάσχα & τα Χριστούγεννα ( ομάδα εθελοντών και εργαζόμενων τύλιγαν τα
δώρα των πελατών). Μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτών θα διατεθεί για την αγορά επαγγελματικού
φούρνου για το Κοινωνικό Μαγειρείο.
Κοινωνική Ιματιοθήκη
Τον Ιούλιο του 2015 ξεκίνησε τη λειτουργία της η Κοινωνική Ιματιοθήκη ( ρούχα, κλινοσκεπάσματα και
παπούτσια). Εκτοτε έχουν διανεμηθεί 10.505 τεμάχια ειδών ρουχισμού στους ωφελούμενους των
κοινωνικών Δομών. Διευκρινιστικά αναφέρω ότι ο κάθε ωφελούμενος δικαιούται έως 5 τμχ την
εβδομάδα.
Δράσεις Συλλογής Τροφίμων & Ιματισμού
• Ενημέρωση και συλλογή Φαρμάκων σε όλα τα φαρμακεία της πόλης
•

Επιστολές για χορηγίες σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις

•

Καλάθια συλλογής τροφίμων σε supermarket

•

Συλλογή φρούτων και λαχανικών από τις λαϊκές αγορές της πόλης μας

•

•

Ενημέρωση για το έργο του Παντοπωλείου και συλλογή κρεάτων από τα κρεοπωλεία της πόλης
μας
Διοργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με επιχειρήσεις της Γλυφάδας
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Ψυχοκοινωνική παρέμβαση από Κοινωνικούς Λειτουργούς των Δομών
Ψυχοκοινωνική στήριξη και ενδυνάμωση των συμπολιτών μας.
1.505 συνεδρίες, σε 619 συμπολίτες μας πραγματοποίησαν οι 4 Κοινωνικοί Λειτουργοί που
υποστηρίζουν τους ωφελούμενους συμπολίτες μας των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Γλυφάδας
(Παντοπωλείο, Φαρμακείο, Συσσίτιο, Τράπεζα Χρόνου), Αναλυτικότερα, διεξήγαγαν:
- 620 ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής
- 509 συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής
-309 συνεδρίες οικογενειακής συμβουλευτικής και
-67 συνεδρίες συμβουλευτικής ζεύγους.
Δράσεις ενημέρωσης και στήριξης
✓ «Ενα μπουκάλι λάδι για όλους» Μέσω αυτής της δράσης, στην οποία συμμετείχαν δημόσια και
ιδιωτικά σχολεία της Γλυφάδας, συγκεντρώθηκε ελαιόλαδο, ενώ ταυτόχρονα, οι μαθητές
ενημερώθηκαν μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων για το φαινόμενο της φτώχειας και για τη
σημασία της κοινωνικής προσφοράς.
✓ Δικτύωση με φαρμακεία της πόλης, προκειμένου να συγκεντρωθούν φάρμακα και νοσηλευτικό
υλικό για τους ανασφάλιστους πολίτες. Συνολικά επιτεύχθηκε συνεργασία με 40 επιχειρήσεις
και φορείς, οι οποίοι ενισχύουν σε σταθερή βάση τις Κοινωνικές Δομές.
✓ Βοήθησαν τους ωφελούμενους στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για διάφορα προγράμματα
στήριξης των ευπαθών ομάδων.
✓ Σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Γλυφάδας, προχώρησαν στην καταγραφή
των αστέγων, στη διανομή γευμάτων, κλινοσκεπασμάτων, ειδών ένδυσης και υπόδησης και στη
μεταφορά τους σε θερμαινόμενη αίθουσα του Δήμου Γλυφάδας.
Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο
•
Κοινωνικό Φαρμακείο
Το Κοινωνικό Φαρμακείο στοχεύει στη στήριξη των ανασφάλιστων συμπολιτών μας προσφέροντας
τους τα απαραίτητα φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα. Το 2015 από
δράσεις και δωρεές πολιτών οι προμήθειες ανέρχονται σε 2.947 τεμάχια. Επίσης κατά το διάστημα
αυτό, εκτελέστηκαν 305 συνταγές σε 92 εγκεκριμένες οικογένειες παρέχοντάς τους 975 τεμάχια
φαρμάκων σε ενήλικες και παιδιά.
•

Κοινωνικό Ιατρείο
- 45εθελοντές Γλυφαδιώτες Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και συνεργαζόμενα
Διαγνωστικά κέντρα της πόλης μας, παρείχαν σε 820 περιστατικά ανασφάλιστων συμπολιτών
μας, δωρεάν επισκέψεις καθώς και υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής ( διαγνωστικές εξετάσεις).
Τέσσερις από τους εθελοντές γιατρούς δέχονται καθημερινά ασθενείς στο Κοινωνικό Ιατρείο.
- Το Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Γλυφάδας, προστέθηκε στα Συνεργαζόμενα Κέντρα Εγγραφής
Δοτών Μυελού. Σε αυτά, οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να προσέλθει ώστε να ενημερωθεί
γύρω από την δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων αλλά και σχετικά με την εγγραφή του ως δότη
Μυελού. Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο με τη συμπλήρωση σχετικής
αίτησης και με την λήψη στοματικού επιχρίσματος (σάλιο).
- Πραγματοποιήθηκε Δωρεάν Μέτρηση Οστικής Μάζας υπό την επιστημονική επίβλεψη
ορθοπεδικού γιατρού σε 30 ανασφάλιστες γυναίκες
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- Δωρεάν κλινική εξέταση μαστού σε 15 ανασφάλιστες γυναίκες πραγματοποιήθηκε από
χειρουργό ογκολόγο με σκοπό την ενημέρωση αλλά και τον πιθανό εντοπισμό κάποιας μορφής
κακοήθειας που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.
- Συνέχιση της στήριξης του πανεπιστημίου προγράμματος YΔΡΙΑ σχετικά με την έρευνα της
διατροφής
- Δωρεάν γυαλιά οράσεως σε ωφελούμενους σε συνεργασία με οπτικό κατάστημα της πόλης μας

Δράσεις Προληπτικής Ιατρικής
(Συνεργασία Κοινωνικής Υπηρεσίας και Κοινωνικού Ιατρείου)
• Σε συνεργασία με την ΜΚΟ « ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» διενεργήθηκαν 6 εμβολιαστικές δράσεις σε
παιδιά ανασφαλίστων οικογενειών, όπου εμβολιάστηκαν συνολικά 120 παιδιά.
• Δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος σε 100 ανασφάλιστες γυναίκες προσέφερε ο Δήμος Γλυφάδας, σε
συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία και το Σύλλογο Γυναικών «Μαζί για τη ζωή».

Έκτακτες οικονομικές Ενισχύσεις
Εξετάστηκαν 86 αιτήματα από την Κοινωνική Υπηρεσία, για έκτακτη οικονομική ενίσχυση, εκ των
οποίων εισηγήθηκαν από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία προς έγκριση από το Δημοτικό
Συμβούλιο 31 περιπτώσεις, με χορήγηση συνολικά 12,300 ευρώ. Οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις
χορηγούνται κυρίως για:
- Επανασύνδεση ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ ( ΔΕΚΟ) - Πληρωμή ενοικίων σε συμπολίτες μας που τελούν υπό έξωση
- Κάλυψη έκτακτων Ιατρικών αναγκών που δεν καλύπτονται από το ΕΣΥ.
Μέριμνα για τους Άστεγους
Καταγραφή κάθε περίπου έξι μήνες των μόνιμων και περιστασιακών άστεγων στην πόλη μας, με
ταυτόχρονη εκτίμηση αναγκών σε κάθε έναν ξεχωριστά προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα
πολλαπλά και σοβαρά προβλήματα τους, όταν οι ίδιοι φυσικά συνεργάζονται.
Κατά τις περιόδους που έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία
του Δήμου μας, μεταφέρονται σε θερμαινόμενο δημοτικό χώρο και σε όσους δεν επιθυμούν
μοιράζονται επί τόπου, κλινοσκεπάσματα, υπνόσακοι καθώς και ζεστά ροφήματα και φαγητό, ειδικά
τις βραδινές ώρες.
Κατά την διάρκεια του 2015, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες (ιατρικές εξετάσεις, Κοινωνικό
Ιστορικό, συνοδεία κ.ά.) για να τοποθετηθούν σε Κρατικούς Ξενώνες Φιλοξενίας τρεις περιπτώσεις
αστέγων, εκ των οποίων οι δυο έγιναν δεκτοί, ενώ εκκρεμεί η απάντηση για το τρίτο άτομο. Σε δυο
ακόμα περιπτώσεις αστέγων που κρίθηκε ότι αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας, σε
συνεργασία με την Εισαγγελία Ακροάσεων και το Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας, μεταφέρθηκαν και
νοσηλεύτηκαν ώστε να τους παρασχεθεί η απαιτούμενη φροντίδα.
Έκδοση πιστοποιητικών Οικονομικής Αδυναμίας
Στα πλαίσια των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων είναι και η έκδοση Πιστοποιητικών Οικονομικής
Αδυναμίας, που αφορούν κυρίως σε δωρεάν ταξίδια με πλοία και σε κάλυψη δικαστικών εξόδων.
Εχουμε χορηγήσει ήδη 5 τέτοια πιστοποιητικά.
Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
✓ Συμμετοχή του Δήμου μας κατόπιν όλων των απαραίτητων ενεργειών από το Γραφείο
Κοινωνικής Πολιτικής, στην Κοινωνική Σύμπραξη με επικεφαλής εταίρο της Περιφέρεια Ν. Τομέα
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στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απορους (ΤΕΒΑ). Εγιναν δεκτές κατόπιν αιτήσεως
τους 406 ωφελούμενες οικογένειες με 818 συνολικά μέλη. Η υλοποίηση το προγράμματος με
ευθύνη της Περιφέρειας, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και θα διαρκέσει μέχρι το 2020.
✓ Συμμετοχή του Δήμου μας κατόπιν όλων των απαραίτητων ενεργειών του Γραφείου Κοινωνικής
Πολιτικής, το οποίο έχει αναλάβει και την επιστημονική ευθύνη, στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
«ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» στα πλαίσια των δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής
Φροντίδας για τους Αστεγους, με εγκεκριμένες 12 περιπτώσεις ωφελούμενων συμπολιτών μας.
Το πρόγραμμα πρόκειται να υλοποιηθεί εντός του έτους 2016.

Συνεργασίες με Μ.Κ.Ο για δράσεις Αλληλεγγύης
✓ Μέσω της ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» στα πλαίσια με του προγράμματος
«Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψης για Ολους» καλύφθηκαν έξοδα νοσηλείας, ιατρικών
εξετάσεων σε κρατικά νοσοκομεία και κάλυψη χρόνιας και πολυδάπανης αγωγής σε 5
περιπτώσεις περιστατικών απόρων και ανασφαλίστων πολιτών με σοβαρά προβλήματα υγείας.
✓ Σε συνεργασία με την ΜΚΟ « ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ» και με την δωρεάν παροχή υπηρεσιών από ιδιώτη
οδοντίατρο της Πόλης μας, έγινε αποκατάσταση οδοντοστοιχιών σε 2 περιπτώσεις άπορων
συμπολιτών μας με προβλήματα χρήσης ναρκωτικών ουσιών.
✓ Σε συνεργασία με την ΜΚΟ «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» έγινε διανομή τις εορταστικές περιόδους
Χριστούγεννα και Πάσχα μέσω γνωστού σούπερ μάρκετ της Πόλης μας, καλάθια με τρόφιμα που
αντιστοιχούσαν σε τετραμελή οικογένεια σε σύνολο 60 οικογενειών, ωφελούμενων των
Κοινωνικών Δομών του Δήμου μας.
✓ Σε συνεργασία με την Ενωση ΜΑΖΙ ΓΙΑΤΟ ΠΑΙΔΙ διανεμήθηκαν 250 καινούργια παιδικά
υποδήματα
Συνεργασίες με το Πρωτοδικείο Αθηνών, την Εισαγγελία Ανηλίκων & την Υπηρεσία
Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής Ενηλίκων
✓ Ερευνες συνθηκών διαβίωσης ανηλίκων κατόπιν εντολής από την Εισαγγελία Ανηλίκων του
Πρωτοδικείου Αθηνών σε 30 περιπτώσεις οικογενειών με ανήλικα τέκνα και 6 περιπτώσεις
ανηλίκων που παρακολουθούνται σε τακτική βάση με ταυτόχρονη αναφορά στην αρμόδια
Εισαγγελία.
✓ Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής της Εισαγγελίας Πρωτοδικείου
Αθηνών, έγιναν δεκτά 9 αιτήματα πολιτών, όπου εργάζονται στον Δήμο μας στα πλαίσια της
κοινωφελούς εργασίας σαν εναλλακτικός τρόπος έκτισης της ποινής τους, για πλημμελή
αδικήματα.

Διενέργεια Κοινωνικών ερευνών κατ’οίκον επισκέψεων
✓ Διενέργεια Κοινωνικών Ερευνών κατόπιν κατ΄οίκον επισκέψεων σε 50 περιπτώσεις για
λογαριασμό συνεργαζόμενων Φορέων ( Πρόνοια Δήμου Καλλιθέας, ΕΟΠΥΥ, διάφορα Ιδρύματα
κ.ά.)
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✓ Διενέργεια Κοινωνικών Ερευνών κατόπιν κατ΄οίκον επισκέψεων σε 18 περιπτώσεις
Ανασφαλίστων Πολιτών, προκειμένου να τους χορηγηθεί βιβλιάριο Ανασφαλίστων από τον
Δήμο Γλυφάδας.
Συνεργασία με το τμήμα κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ Αθηνών
Συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ Αθηνών, όπου το Γραφείο Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου μας σαν αναγνωρισμένο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, έκανε δεκτούς 2
σπουδαστές του παραπάνω τμήματος, εκ των οποίων ο ένας έχει εξάμηνη καθημερινή παρουσία με
πλήρες ωράριο και αποζημιώνεται από τον Δήμο μας.
ΚΕΠ Υγείας, Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
( Ενημέρωση από κα Σάσα Πατεράκη, πολιτικά υπεύθυνη)
✓ Πρόγραμμα για την πρόληψη του σακχαρώδη διαβήτη υλοποίησε ο Δήμος Γλυφάδας, με
δωρεάν εξετάσεις μέτρησης σακχάρου για όλους τους πολίτες. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την
πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της νόσου μέσω της μέτρησης του γενικού πληθυσμού,
καθώς ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες αυξημένης νοσηρότητας
και πρόωρης θνησιμότητας. Οι μεταβολικές διαταραχές που προκαλούνται από το σακχαρώδη
διαβήτη συνδυάζονται με την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου, περιφερικής αρτηριοπάθειας,
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, νεφροπάθειας κλπ. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από
το Κοινωνικό Ιατρείο Γλυφάδας σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών
Πόλεων και το ΚΕΠ Υγείας.
✓ Δωρεάν προληπτικός υπερηχογραφικός έλεγχος κοιλιακής αορτής προσέφερε ο Δήμος
Γλυφάδας, σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) και το
Κοινωνικό Ιατρείο. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από ειδικευμένους ακτινοδιαγνώστες, με την
χρήση φορητού υπερήχου.
✓ Ταυτόχρονα διεξήχθη ημερίδα με θέμα: «Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής - Μέτρα πρόληψης και
τρόποι αντιμετώπισης».
✓ Ημερίδα με θέμα « Σχολικός εκφοβισμό (Bullying) και Ασφαλές Διαδίκτυο», πραγματοποιήθηκε
στους μαθητές της Ε’ και ΣΤ τάξης, του 9ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας , σε συνεργασία με το
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου και την Διεύθυνση του 9ου
Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας.

Κέντρο Πρόληψης Δήμου Γλυφάδας (ΚΕΠΡΑΓΕΑ)
Πολιτικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κ. Ορέστης Τσάγκλας.
Το Κέντρο Πρόληψης Γλυφάδας που ανήκει στην αστική εταιρεία ΚΕΠΡΑΓΕΑ, δραστηριοποιείται, από
το 1998 στο Δήμο Γλυφάδας προσφέροντας τις υπηρεσίες του στους κατοίκους της Γλυφάδας και σε
όλη τη σχολική κοινότητα αυτής. Οπως όλα τα Κέντρα Πρόληψης ανά την Ελλάδα (73 τον αριθμό που
εποπτεύονται από τον ΟΚΑΝΑ) στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τους κατοίκους της στην πρόληψη
ψυχικής υγείας, να εκπαιδεύσει παιδιά, έφηβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, από τον ρόλο του τον
καθένα, στις καινούργιες δεξιότητες που χρειάζεται ο άνθρωπος σήμερα για να τα βγάλει πέρα με τη
συμπλοκότητα, την τοξικότητα και την αποσταθεροποίηση που ζει καθημερινά, έτσι ώστε να μη
χρειάζεται καμιά είδους εξάρτηση αλλά και να στηρίξει, να συμβουλέψει , να παραπέμψει στον
O35

κατάλληλο φορέα όπου αυτό χρειαστεί. Στο Κέντρο Πρόληψης Γλυφάδας
εργάζονται δύο
εκπαιδευμένα στελέχη πρόληψης, η κ. Χαρατσίδου Μελίνα κλινική ψυχολόγος- ψυχοθεραπεύτρια και
η κ. Καραντάνα Ελευθερία, κοινωνική ανθρωπολόγος ψυχοθεραπεύτρια και μια γραμματέας, η κ.
Σταμούλη Μαρία.
Από το Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι και σήμερα σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:
• Στον συμβουλευτικό τομέα, προσήλθαν σε συναντήσεις για θέματα σχέσεων, επικοινωνίας,
προβλήματα συμπεριφοράς, σχολικής άρνησης, ψυχικές διαταραχές, καταθλίψεις, κρίσεις
πανικού, διαζυγίου 130 οικογένειες (νέα αιτήματα)
• Στα σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης, που απευθύνονται σε ενήλικες και έχουν ποικίλη
θεματολογία ( φοβίες, εξαρτήσεις, διαχείριση θυμού, επικοινωνία, αυτογνωσία,
αυτοπεποίθηση, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές) συμμετείχαν 1100 ενήλικες
• Σε παρεμβάσεις σε σχολεία, μετά από αίτημα αυτών, ευαισθητοποιήθηκαν 1150 μαθητές
( 52 τμήματα, από τα οποία 8 δημοτικού, 12 γυμνασίου και 32 λυκείου).
• Εφαρμογή προγράμματος «Στηρίζοντας το παιδί στο πέρασμά του στην εφηβεία». Το
πρόγραμμα εφαρμόστηκε στην Ε και ΣΤ΄ του 1ου Δημοτικού Γλυφάδας. Αποτελείται από 10
εμψυχωτικές παρεμβάσεις σε κάθε τμήμα Ε και ΣΤ΄, συναντήσεις με δασκάλους και γονείς
των τάξεων αυτών. Εκπαιδεύθηκαν 150 μαθητές.
• Σε βιωματικά σεμινάρια γονέων, ευαισθητοποιήθηκαν 580 γονείς παιδιών νηπιαγωγείων,
δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων
• Σε βιωματικά εργαστήρια και ημερίδες εκπαιδευτικών α΄θμιας και β΄θμιας,
εκπαιδεύθηκαν 590 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί
• Σε βιωματική ομάδα γονέων , εκπαιδεύθηκαν 20 γονείς
Το Κέντρο συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Αθηνών για την πρακτική φοιτητών ψυχολογίας. Την
περίοδο 1/9/2014 έως 31/12/2015, πραγματοποιήθηκαν 2 πρακτικές.
Το Κέντρο Πρόληψης για να μπορέσει να ανταποκριθεί επαρκώς στις ανάγκες των σχολείων έχει
δημιουργήσει μια ομάδα συνεργασίας που απαρτίζεται από την υπεύθυνη αγωγής υγείας β΄θμιας,
τη σχολικό σύμβουλο β΄θμιας και την υπεύθυνη συμβουλευτικού σταθμού νέων β΄θμιας.
Το Κέντρο Πρόληψης συνεχίζοντας το έργο του για το 2016, υλοποιεί:
• Βιωματική ομάδα γονέων
• Σεμινάρια γονέων
• Σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης
• Βιωματική ομάδα προσωπικής ανάπτυξης
• 3 ημερίδες εκπαιδευτικών β΄θμιας σε συνεργασία με υπεύθυνη αγωγής υγείας, σχολικό
σύμβουλο και υπεύθυνη
συμβουλευτικού σταθμού νέων, με θέματα «Ψυχικές
διαταραχές και Εφηβεία», «Εξαρτήσεις και εφηβεία» και « Στηρίζοντας το παιδί από το
πέρασμά του στην εφηβεία»
• 2 ημερίδες εκπαιδευτικών α΄θμιας σε συνεργασία με υπεύθυνη αγωγής υγείας»,
«Εξαρτήσεις και εφηβεία» και «Στηρίζοντας το παιδί από το πέρασμά του στην εφηβεία»
• Παρεμβάσεις σε σχολεία ( δράσεις σε παιδιά και έφηβους)
• Εφαρμογή του προγράμματος «Στηρίζοντας το παιδί στο πέρασμά του στην εφηβεία» . Το
πρόγραμμα εφαρμόζεται στην Ε και ΣΤ΄ Δημοτικού στοχεύοντας στην καλύτερη
προετοιμασία των παιδιών για τη διαχείριση της εφηβείας
• Υποδοχή αιτημάτων βοήθειας και στήριξης σε θέματα σχέσεων και ψυχικής υγείας.
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Β.6 Απολογισμός Τομέα Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού
Η αρμοδιότητα ευθύνης και εποπτείας του συγκεκριμένου τομέα ανατέθηκε στον Εντεταλμένο
Σύμβουλο κ Στέλιο Θεοδοσόπουλο. Τα κυριότερα απολογιστικά στοιχεία και δράσεις που
αναλήφθηκαν κατά το ανωτέρω διάστημα είναι οι εξής:
1. Προσδιορίσθηκαν οι αρμοδιότητες και η θέση του στον οργανισμό του Δήμου.
2. Δημιουργήθηκε αρχείο με 190 κύριες ενότητες – θέματα που απασχολούν το γραφείο.
3. Πραγματοποιήθηκαν οι κατά νόμο συγκλίσεις Σ.Τ.Ο και ΣΟΠΠΕ.
4. Εκπονήθηκαν τα απαιτούμενα επιχειρησιακά σχέδια με επικαιροποιήσεις για:
1) Σεισμικά φαινόμενα
2) Πλημμυρικά φαινόμενα
3) Δασικές πυρκαγιές
4) Καύσωνα
5) Παγετό – χιονοπτώσεις
6) Κύματα βαρύτητας (τσουνάμι)
7) Επιχείρηση για περίθαλψη αστέγων
8) Δημιουργία & συντήρηση καταυλισμών
9) Ραδιοεπικοινωνιακή κάλυψη συχνοτήτων στον Νότιο Τομέα
5. Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας έχει συχνή αλληλογραφία με ειδική θεματολογία με :
● Υπ. Προς. Πολίτη ΓΓΠΠ
● Αποκεντρωμένη Διοίκηση Γραφείο Πολ. Προστασίας
● Περιφέρεια Γραφείο Πολ. Προστασίας
● Πυροσβεστική υπηρεσία
● Αστυνομία
● Ε.Ε.
● Εσωτερικό συντονισμό με τις υπόλοιπες Δημοτικές Υπηρεσίες
● Πραγματοποιήθηκε αποστολή 1200 περίπου επιστολών προς ιδιοκτήτες αστικών ελευθέρων
οικοπέδων ώστε να προβούν στην κατά νόμο περιποίηση καθαρισμό και περίφραξη.
● Απεστάλησαν επιστολές προς όλα τα Σχολεία Στοιχειώδους– Μέσης εκπαίδευσης με σκοπό την
λήψη των σχεδίων Πολιτικής Προστασίας(πυρασφάλεια, σεισμοί, σχέδια εκκένωσης, υπεύθυνοι
εφαρμογής των σχεδίων).Εχουν ανταποκριθεί ήδη 14 σχολεία.
7. Διαχείριση ενταγμένων εθελοντών και συλλόγων στην Πολιτική Προστασία του Δήμου Γλυφάδας.
Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ασκεί συντονιστικό ρόλο στην διαχείριση των εθελοντών πολιτικής
προστασίας τόσο στην κατανομή των ειδικοτήτων όσο και στην συνεχή εκπαίδευση και άσκηση αυτών
με βαθμολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους για την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα. Τους
παρέχει τα ατομικά μέσα προστασίας και τον απαραίτητο εξοπλισμό ανά περίπτωση συμβάντος.
8. Διαχείριση μέσων & υλικών απογραφής Πολιτικής Προστασίας Δήμου Γλυφάδας.
Λειτουργεί πλήρης αποθήκη μηχανογραφημένη μέσων και υλικών με χρεωστικά έγγραφα και έλεγχο.
9. Διαχείριση Πυροσβεστικών & Υδροφόρων οχημάτων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Γλυφάδας.
Η Εποπτεία των οχημάτων διαχειρίζεται την συντήρηση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των
Πυροσβεστικών και υδροφόρων οχημάτων σε συνεργασία με την διεύθυνση Καθαριότητας –
Πρασίνου και περιβάλλοντος.
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10. Τομέας κτιριακών Δημόσιων και Δημοτικών εγκαταστάσεων
Υποβλήθηκαν αιτήματα για την παραλαβή σχεδίων εκτάκτου ανάγκης ενός εκάστου κτιρίου
( Δημαρχείο, ΔΑΚ , κλειστό Αγ. Τρύφωνα, Δημοτικό Κολυμβητήριο, ΚΑΠΠΑ ).
11. Δημιουργείται Ηλεκτρονική σελίδα Πολιτικής Προστασίας
οδηγίες προς Δημότες με μέτρα πρόληψης& προστασίας από επικίνδυνα φυσικά & τεχνολογικά
φαινόμενα .
12.Δημιουργία μητρώου μελισσοκόμων που δραστηριοποιούνται στον Υμηττό ζώνη ευθύνης Δήμου
Γλυφάδας
13. Αξιοποίηση του ποσού που αναλογεί στον οικονομικό προϋπολογισμό του έτους για την
Παθητική Αεράμυνα με παραγγελία σειρήνων συναγερμού στον Δήμο μας και αναζήτηση και
επισκευές των υπαρχόντων καταφυγίων.
14.Παράλληλα το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας συντόνισε, οργάνωσε και έλαβε μέρος συνοπτικά
στα εξής γεγονότα:
● Μαρίνες : άντληση υδάτων από βυθισμένο σκάφος με σκοπό την ανέλκυσή του .
● Ποτίσματα : Σε πρόσφατες δενδροφυτεύσεις στον Υμηττό ( 5 Ποτίσματα) και στην Παραλία (38).
● Καθαρισμοί : Περιαστικής ζώνης Υμηττού , παραλίες , προαυλίων χώρων σχολείων με παράλληλη
απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών , δρόμων από φερτά υλικά λόγω βροχοπτώσεων ,
αποψίλωση Αρχαιολογικών χώρων στα Αστέρια .
● Δενδροφυτεύσεις: Αιξωνή – Ανθέων – Πατητήρι – 7ο Δημοτικό Σχολείο.
● Λήψη μέτρων Πολιτιστικές & Αθλητικών εκδηλώσεων :
Εκδηλώσεις : 7
Κοινωνικές:3
● Διάνοιξη , Συντήρηση δασικών οδών στον Υμηττό συνολικού μήκους 8300μ.
●Αποψιλώσεις περιαστικής ζώνης Υμηττού.
● Εκπαιδεύσεις : εκπαιδευόμενοι και εκπαιδεύοντας
● Σε σχολεία : 12ο Δημοτικό
● Σε εθελοντές :
✓ Πρώτων Βοηθειών ( 20ώρες)
✓ Επικοινωνίες(14 ώρες)
✓ Δια βίου μάθησης Διαχείριση κρίσεων ( 22ώρες)
✓ Εγκαταστάσεις καταυλισμών (12 συνεδρίες)
✓ Δασοπροστασία – Πυρόσβεση (12 συνεδρίες
✓ Ονοματολογία υλικών ( 2 συνεδρίες)
✓ Πυροσβεστική Ακαδημία (Πιστοποίηση εθελοντών)
✓ Συνεκπαίδευση με Ε.Μ.Α.Κ.( Ειδική Μονάδα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας)
✓ Συνεκπαίδευση με Κ.ΟΜ.Α.Κ. ( Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Κρίσεως Στρατού)
● Ασκήσεις :
1. Ασκηση «ΕΚΩΝ 1 2015» Διήμερη με διανυκτέρευση και με συμμετοχή 150 εθελοντών
Πολιτικής Προστασίας.
i. Λειτουργία Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων.
ii. Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών – απεγκλωβισμούς –διασώσεις – αστικές
–Δασικές
iii. Πυρκαγιές – Επικοινωνίες – Εγκατάσταση – Διαχείριση καταυλισμών –
Διοικητική
Μέριμνα
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2. 11 ασκήσεις εμπλεκομένων ειδικοτήτων όπως πυρόσβεσης, αντιμετώπισης κρίσεων, εκπομπή
συχνοτήτων, έρευνα –διάσωση, πρώτες βοήθειες και διαχείριση καταυλισμών.
● Αντλήσεις υδάτων : 6 συμβάντα
● Παροχή Βοηθείας σε Δημότες : 7 συμβάντα
● Αστικά συμβάντα ( 3 πυρκαγιές οχημάτων , 4 κάδων , 2 οικιών , 8 κοπή πεσμένων δέντρων , ρίψη
πριονιδιού σε οδόστρωμα με λάδια,1 πυρκαγιά σε μετασχηματιστή ΔΕΗ , αποτροπή επέκτασης).
● Ερευνα & Διάσωση : 2 συμβάντα ( ενήλικα με άνοια και μαθητή αγνοούμενο)
● Δασικές πυρκαγιές : εξακριβώσεις : 11
Κατασβέσεις:7συμπεριλαμβανομένηςκαι της μεγάλης του Υμηττού .
● Παροχή Βοηθείας σε ακραία καιρικά φαινόμενα : Αστεγους μεταφορά σε θερμαινόμενους χώρους.
● Νυχτερινές επιφυλακές : Στάδιο 3:27
Στάδιο 4:17
ΣΥΝΟΛΟ:44
● Υπηρεσίες Εθελοντών:21.120 ώρες
Παρουσίες Εθελοντών :3.260 ώρες
Περιπολίες οχημάτων :1.935 ώρες
Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιόδους υψηλού κινδύνου (Στάδια) στον Υμηττό.

Γραφείο Εθελοντισμού
● Δημιουργία αρχείου Εθελοντών.
● Δημιουργία αρχείου Συλλόγων.
● Πρόσκληση νέων Εθελοντών –Αίτηση - Επικαιροποίηση μητρώου– Κατηγοριοποίηση.

Αδέσποτα Ζώα
1. α. Σύνταξη & υποβολή μελέτης φροντίδας αδέσποτων ζώων σύμφωνα με τον νόμο 4236/14.
β. Δημιουργία φύλλου πλήρους καταγραφής σε μητρώα αδέσποτων ζώων με τις ηλεκτρονικές
ταυτότητες τους.
γ. Δημιουργία φύλλου πλήρους καταγραφής αδέσποτων ζώων κατά την εφαρμογή του
προγράμματος.
δ. Αναπτύσσεται ιστοσελίδα που θα περιλαμβάνει τα εξής:
● Νόμος 4236/14 για τα αδέσποτα για τα αδέσποτα.
● Υποχρεώσεις Δημοτών .
● Ιατρικές συμβουλές .
● Κτηνιατρεία Δήμου Γλυφάδας – Εφημερίες .
● Επιστολές Δημοτών .
● Υιοθεσία ζώων – βρέθηκε – χάθηκε.

Β.7 Απολογισμός Τομέα Αθλητισμού- Κ.Α.Π.ΠΑ
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Η αρμοδιότητα ευθύνης και εποπτείας του συγκεκριμένου τομέα ανατέθηκε στον Εντεταλμένο
Σύμβουλο κ Περικλή Δορκοφίκη. Τα κυριότερα απολογιστικά στοιχεία και δράσεις που αναλήφθηκαν
κατά το ανωτέρω διάστημα είναι οι εξής:
➢ Διοργανώσαμε, κατά γενική ομολογία, το πιο πετυχημένο Πρόγραμμα Δημιουργικής
Απασχόλησης για μαθητές του Δήμου μας, κατά την καλοκαιρινή Περίοδο.
➢ Εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα όπως:
•

Φιλανθρωπικός αγώνας καλαθοσφαίρισης υπέρ των ατόμων με αυτισμό, με την συμμετοχή
Ελλήνων Ολυμπιονικών και παλαίμαχων καλαθοσφαιριστών.

•

Δρομικός αγώνας (ATTIKA RUN) με την συμμετοχή πέντε (5) όμορων Δήμων, όπου μέρος των
εσόδων δόθηκαν στο «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

•

Τουρνουά «3Χ3 ΤΑΠΑ ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ» με την συμμετοχή 1.500 ατόμων εκ των οποίων οι 850
ήταν Δημότες.

•

Αγώνας καλαθοσφαίρισης με την συμμετοχή παλαίμαχων καλαθοσφαιριστών και γνωστών
ηθοποιών και μουσικών για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών του Δήμου.

➢ Διεθνείς εκδηλώσεις:
ACROPOLISJETRAID 2015 παγκόσμιο σιρκουί jet ski με την συμμετοχή αθλητών από όλο τον

•

κόσμο. Η εκδήλωση αυτή προκάλεσε διεθνή προβολή του Δήμου μας στα Ξένα Μαζικά
Μέσα Ενημέρωσης.
Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εθνικών ομάδων καλαθοσφαίρισης Κωφών (Ρωσία, Ουκρανία,

•

Ισραήλ κ.λπ.).
Μεσογειακοί Αγώνες BANTMINTON.

•

➢ Πανελλήνιες εκδηλώσεις:
•

FINAL FOUR καλαθοσφαίρισης Γυναικών.

•

VOLLEY LEAGUE CUP Ανδρών.

Σχολικά πρωταθλήματα:
•

Πανελλήνιο πρωτάθλημα JUDO.

Λοιπές εκδηλώσεις:
•

Διεθνείς διαγωνισμούς χορού.

•

Εκδηλώσεις διαφόρων Πολεμικών Τεχνών.

➢ Αναβαθμίσεις Αθλητικών εγκαταστάσεων :
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•

Κολυμβητήριο : Πραγματοποιήθηκαν πληθώρα εργασιών που είχαν σαν στόχο την
βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των αθλούμενων αλλά και την αισθητική αναβάθμιση
των χώρων. Με τις ανωτέρω εργασίες βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της αδειοδότησης.

•

Εργασίες σε εξέλιξη στο κλειστό γήπεδο Οδ. Παπαδόπουλος και στα ανοικτά γήπεδα
μπάσκετ της Αγ. Τριάδας κ.λπ..

•

Βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για την δημιουργία και αναβάθμιση Δημοτικών
Γυμναστηρίων στο Δ.Α.Κ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ κ.λπ..

➢ Προγράμματα «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» :
Εμπλουτισμένο πρόγραμμα για όλες τις ηλικίες υπό την καθοδήγηση 33 Κ.Φ.Α. σε αθλήματα όπως
Στίβο, Αντισφαίριση κ.λπ.. και προγράμματα όπως: Αθλητισμός στην «Τρίτη ηλικία», αθλητισμός
και γυναίκα, Α.με.Α στον Στίβο και στο κολυμβητήριο κ.λπ..
➢ Ψήφιση κανονιστικών αποφάσεων λειτουργίας χώρων άθλησης:
Εχουν οριστικοποιηθεί οι σχετικές κανονιστικές αποφάσεις και θα έρθουν άμεσα προς ψήφιση.
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Β.8 Απολογισμός Τομέα Πολιτισμού- Κ.Α.Π.ΠΑ
Η αρμοδιότητα ευθύνης και εποπτείας του συγκεκριμένου τομέα ανατέθηκε στην Εντεταλμένη
Σύμβουλο κα Βάνα Μπάρμπα. Τα κυριότερα απολογιστικά στοιχεία και δράσεις που αναλήφθηκαν
κατά το ανωτέρω διάστημα είναι οι εξής:
➢ Α' Εκδήλωση :Συναυλία του Μίκυ Θεοδωράκη με Αντώνη Ρέμο, Μελίνα Ασλανίδου, και Νίνα
Λοτσάρη στις 12/11/14
➢ Β' Εκδήλωση: Συναυλία του Χρήστου Νικολόπουλου με Λένα Αλκαίου, Δημήτρη Μπάση,
Πέτρο Ιμβριο και Γιώτα Νέγκα στις 1/4/15
➢ Γ 'Εκδήλωση : Συναυλία πανσελήνου με Χάρη Βαρθακούρη και Γρηγόρη Μπιθικώτση στις
29/8/15
➢ Δ ' Εκδήλωση: Συναυλία με Αννα Βίσση στις 16/12/15
Ολες οι συναυλίες έγιναν για να μαζευτούν τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου.
➢ Διοργανώσαμε το φεστιβάλ της γειτονιάς κάνοντας μουσικές παραστάσεις στις πλατείες του
Δήμου καθώς και σινεμά με κινηματογραφικές ταινίες για όλες τις ηλικίες .
➢ Κάναμε επίσης παρουσιάσεις βιβλίων.
➢ Σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Καλέντη παρουσιάσαμε το βιβλίο της Αλκυόνης
Παπαδάκη στο Μελίνα Μερκούρη καθώς και το βιβλίο του βραβευμένου συγγραφέα Dyran.
➢ Επίσης κάναμε παρουσίαση του βιβλίου της Δημοσιογράφου του ΣΚΑΙ´ Δέσποινας
Σωτηροπούλου ''ΤΟ ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΣΤΙΣ ΡΥΤΙΔΕΣ ΜΟΥ'' όπου τα έσοδα πήγαν στο σύλλογο
''ΠΙΣΤΗ'' στα παιδιά με καρκίνο.
➢ Καθώς και πολλές εκθέσεις των Δημοτών μας που φιλοξενήσαμε στην gallery του παλαιού
Δημαρχείου
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Β.9 Απολογισμός Τομέα Παιδικών Σταθμών- Κ.Α.Π.ΠΑ
Η αρμοδιότητα ευθύνης και εποπτείας του συγκεκριμένου τομέα ανατέθηκε στην Εντεταλμένη
Σύμβουλο κα Αναστασία Αργυροπούλου. Τα κυριότερα απολογιστικά στοιχεία και δράσεις που
αναλήφθηκαν κατά το ανωτέρω διάστημα είναι οι εξής:
•

Καθιερώσαμε σύστημα μοριοδότησης ώστε με κοινωνικά κριτήρια να γίνεται η φιλοξενία των
παιδιών στους παιδικούς σταθμούς.

•

Στην προσπάθεια να επιλύσουμε το σημαντικό πρόβλημα υποστελέχωσης των παιδικών
σταθμών, προβήκαμε στις απαραίτητες ενέργειες για την απασχόληση στους 47 εργαζόμενους
ΙΔΑΧ σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.

•

Διαδικασίες για δημιουργία 3 νέων παιδικών σταθμών:

1. Εχουν ξεκινήσει οι ενέργειες για την δημιουργία νέου παιδικού σταθμού στο
ιδιόκτητο οικόπεδο στην οδό Πύργου

2. Είναι σε εξέλιξη έρευνα για την αγορά ενός ακινήτου

3. Εντάχτηκε στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής έργο που αφορά την
κατασκευή παιδικού σταθμού επί της οδού Βόλου. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι
διαδικασίες για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια
για να δημοπρατηθεί το έργο

•

Οι παιδικοί σταθμοί συνεργάζονται με ειδικό ψυχολόγο που παρακολουθεί τα παιδιά και
παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης στους γονείς

•

Διοργανώσαμε εορταστικές εκδηλώσεις (Χριστούγεννα 2015, Απόκριες 2016) και θεατρικές
παραστάσεις στο Μελίνα Μερκούρη

•

Προχωρήσαμε στην προμήθεια απαραίτητου ιματισμού, σκευών και ηλεκτρικών συσκευών
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•

Τοποθετούμε χλοοτάπητα και δάπεδα ασφαλείας στις αυλές των παιδικών σταθμών

•

Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση περίφραξης στους παιδικούς σταθμούς που ήταν απαραίτητες

Β.10 Απολογισμός Τομέα Κ.ΑΠ.Η.- Κ.Α.Π.ΠΑ
Η αρμοδιότητα ευθύνης και εποπτείας του συγκεκριμένου τομέα ανατέθηκε στην Εντεταλμένη
Σύμβουλο κα Μαίρη Μηλιαρέση. Τα κυριότερα απολογιστικά στοιχεία και δράσεις που αναλήφθηκαν
κατά το ανωτέρω διάστημα είναι οι εξής:
➢ Προσφορά δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων, όπως ενδεικτικά:
➢ Κατάθλιψη
➢ Αλτσχάιμερ
➢ Σπιρομέτρηση

➢ Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων
➢ Ηρθες και θα μείνεις
➢ Nine
➢ Σιρανό ντε Μπέρζερακ
➢ Σμύρνη μου αγαπημένη
➢ Αναμείνατε στο ακουστικό σας
➢ Αντρες έτοιμοι για όλα

➢ Βραδιές διασκέδασης
Πραγματοποιήσαμε πολλές βραδιές διασκέδασης και χαλάρωσης σε ταβέρνες του Δήμου μας.

➢ Μεταφορά σε παραλίες για θαλάσσια μπάνια (3 εβδομάδες)

➢ Εκδρομές
• 6-7ήμερη Ερέτρια
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• Λειβαδιά
• Αγ. Γιάννης Ρώσος
• Μονεμβάσια
• Ναύπλιο
• Οσιος Εφραίμ

➢ Τμήματα
•

Θεάτρου 3 παραστάσεις.

•

Χορού Λάτιν

•

Παραδοσιακών Χορών

Β.11 Απολογισμός Δημοτικής Επιχείρησης Γκολφ
Ο Πρόεδρος, η Διευθύνουσα Σύμβουλος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης δημοτικής
εταιρείας του ά. 266 του ΔΚΚ έχουν την αρμοδιότητα διοίκησης της εταιρείας «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Α.Ε.».Πρόεδρος της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Στέλιος
Κουρουπάκης. Τα κυριότερα απολογιστικά στοιχεία και δράσεις που αναλήφθηκαν κατά το ανωτέρω
διάστημα είναι οι εξής:
Αποθήκη πρασίνου
Συντήρηση:
• Επισκευές στις εξωτερικές κολώνες περιμετρικά του κτιρίου στην αποθήκη πρασίνου λόγω το
ότι είχαν φανεί τα σίδερα της κολόνας.
•

Τοποθέτηση γείωσης.

•

Αντικατάσταση πόρτας ξύλινης σπασμένης με δημιουργία πόρτας εξόδου κινδύνου.

•

Επισκευή εξ ολοκλήρου στο γραφείο του γεωπόνου αλλάζοντας τα 2 παλαιά παράθυρα και την
πόρτα εισόδου του γραφείου.

•

Αλλαγή πόρτας και παράθυρου στην τουαλέτα στο χώρο των εργαζομένων.

•

Αλλαγή πόρτας εσωτερικής αποθήκης μηχανημάτων και ανταλλακτικών.

•

Ανακατασκευή εξ ολοκλήρου του χώρου διαλλείματος των εργαζομένων, με χωρίσματα και
οροφή γυψοσανίδας.

•

Δημιουργία παράθυρου στον εξωτερικό τοίχο για αερισμό από τα μηχανήματα τοποθετώντας
κλιματιστικό- ντουλάπια- νεροχύτη- τραπέζι και ψυγείο
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(ήταν κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου με νάιλον θερμοκηπίου με άθλια κατασκευή χωρίς πόρτα παράθυρο και μέσα σε αυτόν τον χώρο ζεσταίνονταν με μια σόμπα Κρεσό με μπουριά).
• Αγορά και τοποθέτηση 120 δέντρων.
•

Επισκευαστήκαν τρεις γεωτρήσεις με αλλαγή αντλιών.

Γκριν
• Συντήρηση και επισκευή γκριν στη νο6 τρύπα.
•

Τοποθετηθήκαν 30 παγκάκια στο γήπεδο.

Είσοδος εκκλησίας
• Ηλεκτρικός μηχανισμός με τηλεκοντρόλ στη συρόμενη πόρτα στην οδό Τσιτσάνη για να
υπάρχει πλέον ασφάλεια χωρίς να έχουμε απρόβλεπτους επισκέπτες.
Τένις
• Αντικατάσταση συρόμενης πόρτας στο κάτω μέρος του πάρκινγκ προς τα τένις μήκους
10μέτρων.
•

Νέες πόρτες στα τένις και κάγκελα σε επικίνδυνα σημεία των κερκίδων.

•

Φωτισμός στους διάδρομους προς τα τένις κατά τις νυχτερινές ώρες προπόνησης.

Συναγερμός στην αποθήκη πράσινου
• Σ υναγερμό ς σ τ ην α πο θή κη πράσινο υ με κά μερες κα ι ειδ ι κό σύσ τ η μα
veriﬁcamonπαρακολούθησης του χώρου. Το οποίο αποτελείται από καταγραφικό συνδεδεμένο
με κέντρο λήψης σημάτων, με ανιχνευτές και ασύρματο δεκτή και πομπό τηλεχειρισμού, με
μικροκομματικές δέσμες κ.λπ.
Συναγερμός σε υπόλοιπους χώρους
συναγερμός με κάμερες 24ωρης παρακολούθησης στα παρακάτω:
• Αντλιοστάσιο
•

Κάντυ μάστερ

•

Γραφεία Διοίκησης

•

Γραμματεία

•

Τένις

•

Πράκτις

•

Στάρτερ

Ανακαίνιση στα γραφεία του κάντυ μάστερ.
1. Αλλαγή 5παραθύρων.
2. Αλλαγή εξωτερικής πόρτας προς το παρκινγκ
3. Αλλαγή πόρτας προς το χώρο αποθήκευσης καροτσιών.
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4. Ανοιγμα πόρτας ασφάλειας στο χώρο αποθήκευσης που δεν υπήρχε, έξοδος κίνδυνου.
5. Βάψιμο χώρου (ο τοίχος ήταν μισο-βαμμένος)
6. Αγορά νέων υπολογιστών .
Προπονητές
• Εγκατάσταση συστήματος μηχανογράφησης για πελάτες και προπονητές.
Χρέωση 5 ευρώ για χρήση γηπέδου σε πελάτες και προπονητές(για πρώτη φορά στην ιστορία του
Γκολφ).
Τηλέφωνα
Αλλαγή στα προγράμματα σταθερής επικοινωνίας για περιορισμό δαπανών και κατάργηση άλλων
συνδέσεων.
Αγορά μηχανημάτων
1. Μηχάνημα κουρευτικό διαδρομών κυλινδρικού τύπου. (τρακτέρ μικρό)
2. Μηχάνημα κουρευτικό Ριφ περιστροφικού τύπου (κάτω από τα δέντρα).
3. Δύο (2) κουρευτικές μηχανές για τα Γκραν.
4. Αγορά κηπευτικών εργαλείων.
Μετά την αγορά των παραπάνω μηχανημάτων η αναβάθμιση του γηπέδου είναι μεγάλη κάτι
που επιβεβαιώνεται και από τους ίδιους τους γκόλφι.
Εορταστικό γεύμα για πρώτη φορά για τους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους.
Δημοτικά Τέλη/ Καταναλώσεις Ρεύματος
• Τιμολόγηση και είσπραξη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος τεσσάρων προηγούμενων
ετών αξίας 5.900 ευρώ.
•

Επιστροφή δημοτικών τελών που από λάθος χειρισμό χρεώνονταν στο λογαριασμό ΔΕΗ
του γκολφ αξίας 9500 ευρώ.

Αδειοδότηση
Σχετικά με την αδειοδότηση της επιχείρησης και μετά από επίσκεψη στο ΥΠΕΚΑ πήραμε την
διαβεβαίωση ότι σύντομα θα έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την έγκριση της μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει ήδη κατατεθεί.
Παράλληλα, είμαστε σε άμεση επαφή με την ειδική υπηρεσία προώθησης και δανειοδότησης
τουριστικών επενδύσεων του ΕΟΤ για την άμεση έκδοση της άδειας λειτουργιάς και απόκτηση του
σήματος του ΕΟΤ.
Καλοριφέρ
Εγινε επέκταση της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης (λέβητας φυσικού αερίου) σε όλα γραφεία
της διοίκησης για τα οποία η επιχείρηση κατανάλωνε ρεύμα για την θέρμανση των συγκεκριμένων
χώρων με κλιματιστικά.
Διοίκηση
• Αλλαγή σωληνώσεων του νερού στα w.c (γιατί είχαν σαπίσει)καθώς και πλακιδίων και ειδών
υγιεινής.
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•

Ελαιοχρωματισμοί σε όλα τα γραφεία.

•

Αλλαγή μηχανισμών σε όλα τα παράθυρα (δεν έκλειναν).

•

Αγορά νέων υπολογιστών

•

Αντικατάσταση τηλεφωνικού κέντρου. (ο λόγος αντικατάστασης η μη εύρεση ανταλλακτικών
και συσκευών λόγω παρέλευσης 20ετιας)

•

Σύμβαση με εταιρεία “provisos”για νέο πρόγραμμα μηχανογράφησης με κόστος πολύ
χαμηλότερο και κατάργηση των χειρόγραφων έντυπων.

•

Αγορά ψυγείου.

•

Αγορά 26 καθισμάτων γραφείου.

•

Ρούχα εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους.

•

Πόρτα ασφάλειας και στέγαστρο στη γραμματεία.

•

Αλλαγή καλωδίωσης εξωτερικών χώρων λόγο οξείδωσης και τοποθέτηση στεγανών κουτιών.

•

Μείωση της προμήθειας των πιστωτικών καρτών από 1,6% σε 1%.

Β.12 Απολογισμός Τομέα Δημοτικών Μαρινών
Η αρμοδιότητα ευθύνης και εποπτείας του συγκεκριμένου τομέα ανατέθηκε στον Εντεταλμένο
Σύμβουλο κ Δημήτριο Ακρίβο. Τα κυριότερα απολογιστικά στοιχεία και δράσεις που αναλήφθηκαν
κατά το ανωτέρω διάστημα είναι οι εξής:
1. Εγινε απογραφή των ελλιμενιζόμενων σκαφών σε όλες τις Μαρίνες.
2. Εγινε καθαρισμός των χώρων, απομακρύνθηκαν τα τεράστια τσιμεντένια μπλόκα που ήταν 22
χρόνια στην Μαρίνα (από το 1993) και διαμορφώθηκε ο χώρος του Λούνα Παρκ.
3. Εγινε ανέλκυση από την 3η Μαρίνα του σκάφους ΙΕΡΤΑΛ που ήταν βυθισμένο τρία (3) χρόνια
περίπου με απόλυτη επιτυχία, χωρίς ρύπανση και κερδίσαμε τρείς (3) θέσεις.
4. Μεταφέρθηκε το σκάφος DAYLIGHT από την 4η Μαρίνα που ήταν ανελκυσμένο και έδινε
άσχημη εικόνα στο χώρο.
5. Βάφτηκαν οι κολώνες και ενισχύθηκε ο φωτισμός. Βάφτηκαν όλα τα φυλάκια.
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6. Ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρεία SECURITYη φύλαξη των μαρινών, με αποτέλεσμα την
κατακόρυφη μείωση περιστατικών κλοπών.
7. Καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
8. Επίσης βεβαιώθηκαν όλες οι οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών στο Ταμείο του Δήμου
μας.
9. Εισπράχθηκαν για τα έτη:
20131.133.700,72€
20141.390.656,48€
20151.549.445,10€
10. Εχει ήδη δρομολογηθεί η εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος πυρασφάλειας των
Μαρίνων. Το έργο αυτό, προϋπολογισμού 400.000€ το έχουμε εντάξει στο τεχνικό πρόγραμμα
της Περιφέρειας Αττικής. Εντός συντόμου χρονικού διαστήματος θα είναι έτοιμη η σχετική
μελέτη ώστε να προβούμε στην σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια και
στην συνέχεια να δημοπρατηθεί το έργο.
11. Επικαιροποιήθηκε το σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου
πλοίων και απεστάλη στο ΥΕΝ και στην Περιφέρεια για την τελική έγκρισή του.
12. Παράλληλα, υπεγράφη σύμβαση ανταποδοτικού χαρακτήρα με εταιρία για την παραλαβή των
ελαιολιπαντικών αποβλήτων, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος εισπράττει μ 100€ για κάθε
1000lt, δημιουργώντας ένα καινούργιο έσοδο για τον Δήμο μας.

Β.13 Απολογισμός Τομέα Δημοτικής Συγκοινωνίας και
Συγκοινωνιακών Παρεμβάσεων
Η αρμοδιότητα ευθύνης και εποπτείας του συγκεκριμένου τομέα ανατέθηκε στον Εντεταλμένο
Σύμβουλο κ Παναγιώτη Κισκήρα. Τα κυριότερα απολογιστικά στοιχεία και δράσεις που αναλήφθηκαν
κατά το ανωτέρω διάστημα είναι οι εξής:
-

Δημοτική συγκοινωνία: Αδειοδότηση, σχεδιασμός, υλοποίηση κι οργάνωση του έργου.
Εγκατάσταση έξυπνων στάσεων δημοτικής συγκοινωνίας με λειτουργία συστήματος GPS
για την άμεση ενημέρωση των επιβατών για την ακριβή θέση των λεωφορείων και τον
χρόνο άφιξης τους στις Στάσεις.
Ευρωπαϊκά κονδύλια: Συμμετοχή στο σχεδιασμό της πρότασης του Δήμου για τα ηλεκτρικά
λεωφορεία και τον σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Fix my city: Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Αλλαγές σε αστοχίες της κυκλοφοριακής μελέτης και
σχεδιασμός περαιτέρω βελτίωσης της.
Οριζόντια σήμανση οδών: ενδείξεις στο οδόστρωμα για την καλύτερη πληροφόρηση των
οδηγών.
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Β.14 Απολογισμός Τομέα Δημοτικής Αστυνομίας
Η αρμοδιότητα ευθύνης και εποπτείας του συγκεκριμένου τομέα ανατέθηκε στον Εντεταλμένο
Σύμβουλο κ Στυλιανό Σφακιανάκη. Τα κυριότερα απολογιστικά στοιχεία και δράσεις που
αναλήφθηκαν κατά το ανωτέρω διάστημα είναι οι εξής:
ΘΕΜΑ : «Απολογισμός Εργου Δημοτικής Αστυνομίας για το μήνα Σεπτέμβριο»
Σας παραθέτουμε τα κάτωθι στοιχεία της υπηρεσίας μας όσον αφορά τον απολογισμό του έργου της
Δημοτικής Αστυνομίας για το μήνα Σεπτέμβριο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας.
α) Κατασχέσεις Παραεμπορίου : 2
β) Διεκπεραίωση Καταγγελιών: 86
γ) Επιβολή κλήσεων για παράνομη στάθμευση οχημάτων (Βεβαιωμένες παραβάσεις Κ.Ο.Κ.) : 289
(Υψους 23.470,00 ΕΥΡΩ)
δ) Καταγραφή εγκαταλελειμμένων οχημάτων: 56
ε) Ελεγχοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος: 60
στ) Εκθέσεις ελέγχου προς διάφορες υπηρεσίας: 28
ζ) Επιδόσεις εγγράφων του τμήματος καταστημάτων: 16
η) Διαφημιστικές πινακίδες (Εντοπισμός, καταγραφή, φωτογράφηση, πρωτοκόλληση.): 16
ΘΕΜΑ : «Απολογισμός Εργου Δημοτικής Αστυνομίας για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο,
Δεκέμβριο 2015»
Σας παραθέτουμε τα κάτωθι στοιχεία της υπηρεσίας μας όσον αφορά τον απολογισμό του έργου της
Δημοτικής Αστυνομίας για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων μας.
α) Κατασχέσεις Παραεμπορίου : 2
β) Διεκπεραίωση Καταγγελιών: 113
γ) Επιβολή κλήσεων για παράνομη στάθμευση οχημάτων (Βεβαιωμένες παραβάσεις Κ.Ο.Κ.) : 671
(Υψους 60.050,00 Ευρώ)
δ) Καταγραφή εγκαταλελειμμένων οχημάτων: 77
ε) Ελεγχοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος: 70
στ) Εκθέσεις ελέγχου προς διάφορες υπηρεσίας: 53
ζ) Επιδόσεις εγγράφων του τμήματος καταστημάτων:45
η) Διαφημιστικές πινακίδες (Εντοπισμός, καταγραφή, φωτογράφηση, πρωτοκόλληση.): 58
Ακόμα μέσα στο προαναφερθέν διάστημα πραγματοποιήθηκαν 23 γνήσια υπογραφής κατ’οίκον σε
δημότες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Επίσης αστυνομεύθηκαν σε καθημερινή
βάση οι κεντρικοί οδικοί άξονες της πόλης.
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Β.15 Απολογισμός Τομέα Δράσεων και Πρωτοβουλιών για Άτομα
με Ειδικές Ανάγκες
Η αρμοδιότητα ευθύνης και εποπτείας του συγκεκριμένου τομέα ανατέθηκε στον Εντεταλμένο
Σύμβουλο κ Στέλιο Κουρουπάκη. Τα κυριότερα απολογιστικά στοιχεία και δράσεις που αναλήφθηκαν
κατά το ανωτέρω διάστημα είναι οι εξής:
1. Απαλλάξαμε από τα δημοτικά τέλη, τα άτομα με αναπηρία του δήμου μας που αριθμούν 460.
2. Χωροθετήθηκαν 15 θέσεις στάθμευσης, για τα άτομα με αναπηρία έξω από το Ι.Κ.Α Γλυφάδας,
την Εφορία, στην Πλατεία Εσπερίδων και αλλού. Με επιστολή μας ενημερώθηκε ο διοικητής
τροχαίας, στον οποίο ζητήθηκε η βοήθεια και συνδρομή του για τον έλεγχο παράνομης
στάθμευσης στους συγκεκριμένους χώρους.
3. Περαιτέρω, εστάλησαν επιστολές σε όλα τα άτομα με αναπηρία που τους έχουν παραχωρηθεί
θέσεις στάθμευσης. Μετά τον επανέλεγχο ο οποίος ξεκίνησε για την περίοδο 2002-2011, η
τεχνική υπηρεσία κατόπιν αυτοψίας, κατήργησε 20 θέσεις χώρων στάθμευσης. Ο έλεγχος αυτός
θα συνεχιστεί για την περίοδο 2012-2014 , από τη Δημοτική Αστυνομία.
4. Ενσωματώσαμε στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του κλειστού κολυμβητηρίου, με δωρεάν
συμμετοχή, ώρες για τα άτομα με αναπηρία.
5. Επίσης διευκολύναμε τα παιδιά με ειδικές ανάγκες της Ενεόν ΑμεΑ Γλυφάδας καθώς και τα
παιδιά από το Ιδρυμα Κόκκορη να παίζουν και να διασκεδάζουν στο BLANOS BOWLING.
6. Εργο μας είναι ακόμη και η τοποθέτηση μηχανισμού Sea Track, που αποτελείται από ράγες
σταθερής τροχιάς, μέσα στις οποίες ένα ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα μπορεί να κινηθεί μέσα
κι έξω από το νερό, ανεμπόδιστης πρόσβασης για αναπήρους στην παραλία Γλυφάδας.
Κατασκευή ξύλινης ράμπας και διαδρόμου καθώς και δημιουργία θέσεων στάθμευσης
αναπήρων. Επίσης, τοποθετήθηκαν για τα άτομα αυτά κατάλληλες τουαλέτες. Υπήρξαμε
πρότυπο και οδοδείκτης για πολλούς δήμους της χώρας μας ως ιδανική περίπτωση
εγκατάστασης sea trac.
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B.16 Απολογισμός Τομέα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σχέσεων Δήμου
Γλυφάδας
Η αρμοδιότητα ευθύνης και εποπτείας του συγκεκριμένου τομέα ανατέθηκε στον Εντεταλμένο
Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ορέστη Τσάγκλα. Οι βασικότεροι κατευθυντήριοι άξονες της πολιτικής του
Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Δήμου Γλυφάδας είναι:
i) η εξωστρέφεια και η διεθνής δικτύωση του Δήμου Γλυφάδας
ii) η καλλιέργεια και η ανάπτυξη διμερών και πολυμερών σχέσεων του Δήμου Γλυφάδας με ξένους
ΟΤΑ και Οργανισμούς
iii) η διάχυση και προβολή του ονόματος της Γλυφάδας ανά τον κόσμο.
Τα κυριότερα απολογιστικά στοιχεία και δράσεις που αναλήφθηκαν κατά το ανωτέρω διάστημα είναι
οι εξής:
Α. Αδελφοποιήσεις
1. Αναπτύχθηκε επαφή με τους αδελφοποιημένους Δήμους με απώτερο στόχο την αναζωπύρωση των
σχέσεων του Δήμου Γλυφάδας με τις παλιές αδελφοποιημένες πόλεις και την εξεύρεση τρόπων
αναβίωση των συνεκτικών μας δεσμών.
2. Εναρξη συζητήσεων με τον ήδη αδελφοποιημένο Δήμο Rockdale της Αυστραλίας με σκοπό την
προώθηση και ανανέωση των δεσμών συνεργασίας των δύο πόλεων και την αναβίωση της φιλίας μας.
Εχουν ξεκινήσει οι επαφές για (α) την από κοινού δημιουργία μιας Διαρκούς Επιτροπής προαγωγής
της εμπορικής και επιχειρηματικής συνεργασίας των δύο πόλεων και (β) τη συμμετοχή του Δήμου της
Γλυφάδας στο Ελληνικό Φεστιβάλ της Αυστραλίας του 2017 που θα πραγματοποιηθεί στο Sydney.
B. Υποδοχή και φιλοξενία ξένων αντιπροσωπειών
Από το Σεπτέμβριο του 2014 επισκέφτηκαν το Δήμο μας πολλές αντιπροσωπείες, κατά κύριο λόγο από
τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Στα πλαίσια αυτά και μετά από διμερείς επαφές και διαβουλεύσεις,
οδηγηθήκαμε στην υπογραφή και σύναψη δύο Πρωτοκόλλων Φιλίας και Συνεργασίας:
1. με την πόλη Kunming της Yunnan (Νοτιοδυτική Κίνα), με σκοπό τη διατήρηση, ενδυνάμωση και
ενίσχυση των φιλικών σχέσεων και την ανάπτυξη υγιών και βιώσιμων τουριστικών λύσεων,
2. με την επαρχία Anhui (Ανατολική Κίνα), με σκοπό την εντατικοποίηση των διμερών διαβουλεύσεων
και συζητήσεων στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης.
Γ. Διάχυση και προβολή του Δήμου Γλυφάδας
1. Στα πλαίσια αυτά, υπογράφτηκε Σύμφωνο Συνεργασίας με το Μουσείο Μεταφορών και
Βιομηχανικής Κληρονομιάς Rahmi Koc της Κωνσταντινούπολης, όπου παραχωρήθηκε για τρία έτη και
με τη μορφή χρησιδανείου ο ατμοκίνητος οδοστρωτήρας, ένα όχημα ιστορικής αξίας για το Δήμο μας,
με την υποχρέωση του Μουσείου να τον αναπαλαιώσει, να τον συντηρήσει και να τον
ανακατασκευάσει πλήρως με στατική κίνηση, με μηδενικά έξοδα για το Δήμο Γλυφάδας. Μετά την
ολοκλήρωση των διαδικασιών, το Μουσείο θα τον εκθέσει σε ειδικό χώρο για το υπόλοιπο διάστημα
και θα τον επιστρέψει στο Δήμο της Γλυφάδας.
2. Τακτική επικοινωνία με τη Σερβική Πρεσβεία, όπου μας απένειμε Ευχαριστήριο Δίπλωμα για τη
βοήθεια και συνεργασία του Δήμου μας με τη σερβική παροικία στην Αττική.
3. Συχνές επαφές με τη Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, όπου κάθε χρόνο
πραγματοποιείται τιμητική εκδήλωση στη Γλυφάδα για τον ελευθερωτή τους και πρόμαχο της
ανεξαρτησίας της Βενεζουέλας, Σιμόν Μπολιβάρ.
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