ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

2011-2013

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ • ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΑΣΙΝΟ • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
✔ Φροντίζουμε την πόλη μας
✔ Προστατεύουμε το περιβάλλον

Αγαπητοί/ες φίλοι/ες,
Η προστασία του περιβάλλοντος, ο πολιτισμός της καθημερινότητας, η
αισθητική της πόλης, σε συνδυασμό με τη διαπαιδαγώγηση του πολίτη και
την ευαισθητοποίησή του στα ζητήματα που αφορούν στο φυσικό και αστικό
περιβάλλον, είναι θέματα που αποτελούν προτεραιότητά μας.
Αναπτύσσουμε για τον λόγο αυτόν ένα πλέγμα δραστηριοτήτων σε πολλούς
τομείς, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας
και τη σταδιακή μετατροπή της σε μια σύγχρονη πολιτισμένη πόλη.
Ένα μέρος αυτών των δράσεων αφορά στην προώθηση της ανακύκλωσης
όλων των ανακυκλώσιμων υλικών, με στόχο να μεγιστοποιήσουμε τη
συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος,
εξοικονομώντας παράλληλα πόρους, λόγω της μείωσης του κόστους
αποκομιδής μεγάλου όγκου απορριμμάτων.
Ταυτόχρονα κάνουμε μια γιγάντια προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις
απαιτήσεις των δημοτών μας στον τομέα της καθαριότητας, με δεδομένη
τη μεγάλη μείωση της χρηματοδότησης και τη μείωση του προσωπικού,
προκειμένου να διατηρήσουμε την πόλη μας καθαρή και ευπρεπή.
Επίσης προχωρούμε σε ποικίλες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του
πρασίνου σε ολόκληρη την πόλη και στον Υμηττό.
Φροντίζουμε ακόμη για τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών της Δημοτικής
μας Συγκοινωνίας, για τη διευκόλυνση όλων των δημοτών στις μετακινήσεις
τους.
Η από κοινού προσπάθεια Δημοτικής Αρχής και δημοτών σ’ αυτούς τους
τομείς παίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του κοινού μας στόχου, για μια
πόλη που θα σέβεται και τον πολίτη και το περιβάλλον.

Ο Δήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος

Βασίλης Βαλασόπουλος

Κώστας Σεφτελής

Ποιότητας Ζωής

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Προγράμματα Ανακύκλωσης
• Μπλε κάδοι: Αυξήσαμε τον αριθμό των μπλε
κάδων, με την προμήθεια 195 νέων, φτάνοντας
το συνολικό τους αριθμό στους 515 σε ολόκληρη
την πόλη, ούτως ώστε όλοι οι δημότες να έχουν
εύκολη πρόσβαση σ’ αυτούς.
• Ειδικοί κάδοι (κώδωνες) για γυαλί:
Τοποθετήθηκαν σε 4 κεντρικά σημεία της πόλης
(Κεντρική Πλατεία –κάτω από την παιδική χαρά,
Πλ. Ηρώδου Αττικού –πίσω από την εκκλησία της
Αγίας Παρασκευής, Πλατεία Φλέμινγκ και Πλατεία
Ανεξαρτησίας). Επίσης ο Δήμος έχει ξεκινήσει
την προμήθεια των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος
(καφετέριες, μπαρ,
εστιατόρια κ.λπ.)
με ειδικά δοχεία
κάδους, όπου
θα συλλέγονται
μόνο τα απόβλητα
από γυαλί,
προκειμένου να
προωθήσουμε
την ανακύκλωση
του γυαλιού στην
πηγή.
• Πρόγραμμα Ανακύκλωσης ηλεκτρικών
συσκευών και λαμπτήρων:
- Για τις μικρές ηλεκτρικές συσκευές και τους
λαμπτήρες έχουμε τοποθετήσει 10 κάδους στα
εξής σημεία: Δημαρχείο, Κ.Ε.Π., ΚΑΠΗ, Δημοτική
Βιβλιοθήκη, Κλειστό Γυμναστήριο και Δημοτικό
Κολυμβητήριο.
- Για τις μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές, φροντίζουμε
να έρχεται φορτηγό στο σπίτι σας, μετά από
τηλεφώνημά σας, και να παραλαμβάνει τις
συσκευές, τις οποίες εν συνεχεία ανακυκλώνουμε,
ενώ παράλληλα εξακολουθεί να είναι στη διάθεση
των δημοτών το μεγάλο κοντέινερ στο Σταθμό
Μεταφόρτωσης.
• Πρόγραμμα Ανακύκλωσης και
κομποστοποίησης όλων των φυτικών
υπολειμμάτων του Δήμου, τα οποία
προέρχονται από τα κλαδέματα είτε των
δημόσιων χώρων είτε των νοικοκυριών. Τα
φυτικά υπολείμματα συγκεντρώνονται σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο του Δήμου, όπου γίνεται η
απαραίτητη επεξεργασία, και παράγεται το κόμποστ

το οποίο εν συνεχεία χρησιμοποιείται για την
ενίσχυση του πρασίνου του Δήμου ή διανέμεται
δωρεάν στους δημότες.
Κατά τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του
προγράμματος έχουν διανεμηθεί περισσότεροι από
12 τόνοι κόμποστ, στους δημότες μας.
Οι δημότες μπορούν να προμηθεύονται κόμποστ
από τα φυτώρια του Δήμου, κατά τις ώρες
λειτουργίας τους κάθε Τρίτη και Πέμπτη 09:00 –
11:00.

• Πρόγραμμα Ανακύκλωσης των μαγειρεμένων
- καμένων λαδιών. Κατάλληλοι κάδοι έχουν
τοποθετηθεί σε όλους τους Βρεφονηπιακούς
και Παιδικούς Σταθμούς καθώς και στα ΚΑΠΗ
στους οποίους συγκεντρώνονται, και εν συνεχεία
αποστέλλονται για ανακύκλωση, τα λάδια που
έχουν χρησιμοποιηθεί, και των οποίων η απόρριψη
στις αποχετεύσεις προκαλεί τεράστια ζημιά στον
υδροφόρο ορίζοντα.
• Για τα φάρμακα, η απόρριψη των οποίων
στα οικιακά απορρίμματα προκαλεί επίσης
πολύ μεγάλη μόλυνση του περιβάλλοντος,
έχουμε φροντίσει, σε συνεργασία με τους
αρμόδιους φορείς και τα Φαρμακεία της πόλης,
για την τοποθέτηση ειδικών κάδων, στα οποία
απορρίπτονται όλα τα φάρμακα που έχουν λήξει,
και εν συνεχεία προωθούνται για την καταστροφή
τους, με τον ενδεδειγμένο επιστημονικά τρόπο. Ενώ
τα φάρμακα που δεν έχουν λήξει, συγκεντρώνονται
στο Φαρμακείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για να
χρησιμοποιηθούν από τους συμπολίτες μας που τα
έχουν ανάγκη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 9940900
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Δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών
Γιορτή Ανακύκλωσης στην Πλατεία
Εθνικής Αντίστασης στην Ηλιούπολη
Με ενθουσιασμό συμμετείχαν εκατοντάδες κάτοικοι της
Ηλιούπολης, φορείς και σχολεία στην εκδήλωση για
την Ανακύκλωση, που διοργάνωσε ο Δήμος μας στις
30/9/2012, φέρνοντας μαζί τους ανακυκλούμενα υλικά
και αντικείμενα, τα οποία ειδικά συνεργεία του Δήμου
παραλάμβαναν, για να τα στείλουν εν συνεχεία για
ανακύκλωση.
Παράλληλα διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό,
και ειδικοί επιστήμονες μίλησαν για την σημασία
της Ανακύκλωσης, δίνοντας ταυτόχρονα χρήσιμες
πρακτικές συμβουλές στους παρευρισκόμενους.
Επίσης ο Δήμος διένειμε 5000 δένδρα και φυτά
(κυπαρίσσια, πικροδάφνες, δενδρολίβανα κ.α.)
και 3,5 τόνους κόμποστ, που έχει παραχθεί μετά
από επεξεργασία των κλαδεμάτων των δημοτών μας
και των συνεργείων πρασίνου του Δήμου, στην ειδική
εγκατάσταση που λειτουργεί στο Δήμο μας.
Ακολουθεί ένας συνοπτικός απολογισμός των
αποτελεσμάτων αυτής της πολύ επιτυχημένης δράσης.

Ανακύκλωση κινητών
Με ιδιαίτερη επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή
της νεολαίας, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση
συγκέντρωσης κινητών και σχετικών εξαρτημάτων,
στις 17 Μαρτίου, στην Πλ. Φλέμινγκ, στην οποία
συμμετείχαν περισσότεροι από πεντακόσιοι (500)
κάτοικοι της πόλης μας, και πρόσφεραν για
ανακύκλωση:
• 830 Κινητά τηλέφωνα
• 769 Φορτιστές
• 160 Μπαταρίες κινητών τ/φ
• 265 Αξεσουάρ
• 268 Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο αντικειμένων: 2.292

Συλλογή φαρμάκων
Σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς,
διενεργήθηκε στις 29/4/12, στην Πλ. Ανεξαρτησίας,
καμπάνια ενημέρωσης, για την ευαισθητοποίηση
των πολιτών, σχετικά με την ανάγκη συλλογής και
καταστροφής με τον ενδεδειγμένο επιστημονικά
τρόπο των ληγμένων φαρμάκων, προκειμένου να
μην προκαλείται μόλυνση του περιβάλλοντος με την
απόρριψή τους στα σκουπίδια και τις αποχετεύσεις.

Ανακύκλωση λαμπτήρων
Με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση
των πολιτών, διοργανώσαμε διήμερο συλλογής και
ανακύκλωσης λαμπτήρων, την 1 & 4/6/13, κατά τη
διάρκεια του οποίου συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός
λαμπτήρων, που προωθήθηκε για ανακύκλωση και
διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό, παράλληλα με
δράσεις πληροφόρησης των πολιτών.
ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΑΝ:
• 700 περίπου γυάλινες συσκευασίες
• 2.000 περίπου μικρές και μεγάλες ηλεκτρικές
συσκευές συνολικού βάρους 2 τόνων περίπου
• 800 λάμπες και λαμπτήρες
• 3.000 μπαταρίες
• 230 κουτιά φάρμακα για ελεγχόμενη καταστροφή
• 150 κουτιά φάρμακα για το Φαρμακείο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης του Δήμου Ηλιούπολης.
• 135 κιλά μαγειρεμένα λάδια
• Πολλές χάρτινες συσκευασίες, αλουμινένια
κουτάκια, πλαστικές συσκευασίες, λευκοσιδηρές
συσκευασίες.
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ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Η Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου, προκειμένου να εξασφαλίσει καλύτερους όρους
υγιεινής, αλλά και την ευκολότερη αποκομιδή των απορριμμάτων, έθεσε σε εφαρμογή από
το τέλος του 2011 πρόγραμμα σταδιακής αντικατάστασης των 2.500 περίπου πράσινων κάδων
των οικιακών απορριμμάτων, καθώς και συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών στον τομέα
της καθαριότητας. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα αυτό προβλέπονται:

Βυθιζόμενοι κάδοι

Τοποθέτηση ειδικών σκαφών

Τοποθετήθηκαν ήδη σε κεντρικά σημεία της πόλης
οι πρώτοι δώδεκα (12) βυθιζόμενοι κάδοι, οι
οποίοι αντικατέστησαν 48 συμβατικούς πράσινους
κάδους, αφού η αναλογία της χωρητικότητας των
βυθιζόμενων είναι 1:4. Το επόμενο διάστημα ο Δήμος
μας θα προμηθευτεί άλλους οκτώ (8) βυθιζόμενους
κάδους, ενώ έχει προγραμματιστεί η συνέχιση του
προγράμματος και κατά το 2013.

Η Διεύθυνση καθαριότητας κατά περιοδικά
διαστήματα τοποθετεί σε σημεία της πόλης,
όπου παρατηρείται αυξημένη απόθεση ογκωδών
αντικειμένων, τέσσερις (4) μεγάλες σκάφες, ώστε
να περιορίζεται η ρύπανση που παρατηρείται
σε κοινόχρηστους χώρους. Οι σκάφες αυτές
τοποθετούνται και κατά τη διάρκεια απεργιακών
κινητοποιήσεων των εργαζομένων, για την αποφυγή
εστιών μόλυνσης και κινδύνου της δημόσιας υγείας.

Αντικατάσταση των συμβατικών
πράσινων κάδων
Ξεκίνησε η διαδικασία σταδιακής αντικατάστασης
των συμβατικών πράσινων κάδων για τα οικιακά
απορρίμματα, με την αγορά των πρώτων ογδόντα
(80) εντός του επόμενου διαστήματος. Η διαδικασία
θα συνεχισθεί με την αγορά άλλων σαράντα πέντε
(45) κατά το 2013, σύμφωνα με τον προγραμματισμό
που έχει εκπονηθεί.

Αντικατάσταση μικρών καλαθιών
απορριμμάτων
Αυτόματοι υπόγειοι και επίγειοι κάδοι
Ξεκίνησε η διαδικασία προμήθειας μέσω
χρηματοδοτικού προγράμματος, αυτόματων επίγειων
και υπόγειων κάδων, καθώς και ειδικών Press Containers, για τη συλλογή των οικιακών απορριμμάτων
καθώς και διαφόρων ανακυκλώσιμων υλικών, που
θα αντικαταστήσουν τους παλαιούς συμβατικούς
πράσινους κάδους.

Τοποθέτηση Press Containers
Τοποθετήθηκαν δύο Press Containers σε
επαγγελματικούς χώρους με μεγάλη παραγωγή
απορριμμάτων, ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση
των συγκεκριμένων κατοικημένων περιοχών.

Μέσα στο 2013 θα αγοραστούν είκοσι πέντε
(25) καλαθάκια απορριμμάτων, τα οποία θα
τοποθετηθούν σε πλατείες και σε παιδικές χαρές.

Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων
Καταρτίσαμε εβδομαδιαίο πρόγραμμα αποκομιδής
των ογκωδών αντικειμένων (εκτός από μπάζα) κατά
περιοχές, ούτως ώστε να γνωρίζει ο δημότης ποια
μέρα περνά το ειδικό όχημα από τη γειτονιά του, για
να πάρει τα ογκώδη αντικείμενα που δεν χρειάζεται.

Πλύσιμο κάδων
Μετά από την επιβεβλημένη αναδιοργάνωση των
προγραμμάτων της καθαριότητας, λόγω της μεγάλης
μείωσης του εποχιακού προσωπικού, από τις
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10/6/2013 ξεκίνησε συστηματικό πλύσιμο των κάδων
στην πόλη μας.

στις 108.294€, το 2012 στο ποσό των 115.222€
και για το 2013 η πρόβλεψη είναι για 120.000 €.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σε προτεραιότητα
είναι το κεντρικό οδικό δίκτυο, με έμφαση στα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, super
markets, εκκλησίες, σχολεία, πλατείες, παιδικές
χαρές, καθώς επίσης και σε άλλα εντοπισμένα από τη
Διεύθυνση Καθαριότητας σημεία της πόλης μας.

• Αναδιάρθρωση των εγκαταστάσεων και του
χώρου στάθμευσης του Δημοτικού Γκαράζ, σε
συνδυασμό με τη δημιουργία γραφείου κινήσεως,
με σκοπό τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της
κίνησης των οχημάτων και την καλύτερη συντήρηση
και φύλαξή τους.

Οργάνωση - Εξοπλισμός - Μείωση
δαπανών
Στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας που
κάνουμε για εξορθολογισμό των δαπανών,
οργάνωση και «νοικοκύρεμα» του Δήμου, με
παράλληλη αναβάθμιση των παρεχομένων
υπηρεσιών, προχωρήσαμε σε επιμέρους
πρωτοβουλίες στον τομέα της καθαριότητας:
• Αναβάθμιση της λειτουργίας του τεχνικού
συνεργείου, με ενίσχυση του εξοπλισμού του και
ορθολογική οργάνωση του τρόπου λειτουργίας
του, με αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση στο
κόστος συντήρησης και επισκευής των οχημάτων
του Δήμου. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ενώ
το κόστος αυτό για το έτος 2010 ανήρχετο στο ύψος
των 501.098€, κατά τo έτoς 2011 έφτασε μόλις
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• Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων των
καυσίμων
• Σταδιακή ανανέωση του εξοπλισμού:
✔ Με το εγκεκριμένο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών
έχει προβλεφθεί η αγορά στο αμέσως επόμενο
διάστημα ενός (1) ρυμουλκούμενου κουτιού για τους
τράκτορες της μεταφόρτωσης των απορριμμάτων.
✔ Εντός του 2013 έχει προγραμματισθεί, και ήδη
έχει ξεκινήσει η διαδικασία, για την αγορά δύο (2)
τρικύκλων για τις ανάγκες του οδοκαθαρισμού και
του καθαρισμού των παιδικών χαρών, των πλατειών
και των πάρκων της πόλης.
✔ Επίσης ο Δήμος προμηθεύτηκε από δωρεά της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ένα (1) βυτίο
για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Καθαριότητας,
Περιβάλλοντος, καθώς και της Πολιτικής
Προστασίας.

ΠΡΑΣΙΝΟ
ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

Με τη συνδρομή των γεωπόνων και των έμπειρων
κηπουρών του Δήμου υλοποιούνται φυτεύσεις σε
νησίδες, πάρκα, άλση, σχολεία, δημόσια οικόπεδα
και όλους τους κοινόχρηστους χώρους, με σκοπό
τόσο την αύξηση του πρασίνου στην πόλη, όσο και
τη διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας από τους
επίδοξους καταπατητές.
Μέχρι σήμερα έχουμε διαθέσει δωρεάν στους δημότες
34.000 δενδρύλλια και φυτά, για την ενίσχυση του
πρασίνου στις οικίες. Η δράση αυτή θα συνεχιστεί.
Σε συνεργασία με συλλόγους και σχολεία,
υλοποιούνται δράσεις αναδάσωσης στον Υμηττό και
στις παρυφές του.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 210 9940900

ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Οι υπηρεσίες του Δήμου προχωρούν τη διαδικασία
για την πλήρη διασύνδεση του συνόλου των ενεργών
γεωτρήσεων, με το δίκτυο αυτόματου ποτίσματος των
κοινόχρηστων χώρων, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση

του νερού από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Η ολοκλήρωση
του έργου θα έχει σαν αποτέλεσμα μεγάλο οικονομικό
όφελος για το δήμο.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ

Ήδη από το 2011 έχει ξεκινήσει η σταδιακή
αντικατάσταση του αυτόματου ποτίσματος στις
κεντρικές νησίδες της πόλης, ώστε να αποδεσμευθεί
αυτό από το δημοτικό φωτισμό, με σκοπό αφ’ ενός
τη δραστικότατη μείωση της κατανάλωσης νερού
και αφ’ ετέρου την πλήρη εξάλειψη του φαινομένου
να παρατηρούνται σε πολλά σημεία της πόλης
υπερχειλίσεις σε νησίδες και παρτέρια.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ

Από το καλοκαίρι του 2012 άρχισε η πιλοτική
διανομή νερού από τις γεωτρήσεις του δήμου, σε
κατοικίες κυρίως της Κάτω Ηλιούπολης που διαθέτουν
οι περισσότερες αυλές και κήπους, με στόχο την
ελάφρυνση των δημοτών μας από το κόστος του
ποτίσματος.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Άλλη μία σημαντική παροχή της Δημοτικής Αρχής
προς τους κατοίκους της πόλης μας που αποσκοπεί στη
βελτίωση της Ποιότητα Ζωής είναι και η λειτουργία της
Δημοτικής Συγκοινωνίας.

τρία (3) μεγάλα λεωφορεία τα οποία κυκλοφόρησαν
αμέσως, ενώ μέσω του εγκεκριμένου Ενιαίου
Προγράμματος Προμηθειών έχει δρομολογηθεί η
αγορά ενός πούλμαν εντός του 2013.

Τα λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας καλύπτουν
σήμερα με τρεις (3) Γραμμές στο σύνολο της πόλης
τη μετακίνηση των κατοίκων προς το Μετρό, ενώ
έχει τεθεί σε λειτουργία και η Τοπική Γραμμή της
Αγίας Μαρίνας, που εξυπηρετεί τις μετακινήσεις στις
δύσβατες περιοχές της.
Μετά τη λειτουργία των νέων σταθμών του Μετρό, θα
αναπροσαρμοσθούν τα δρομολόγια και των τεσσάρων
γραμμών της Δημοτικής Συγκοινωνίας, με σκοπό την
ευκολότερη και γρηγορότερη πρόσβαση των κατοίκων
μας προς αυτούς.
Παράλληλα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,
εξυπηρετούνται στις μετακινήσεις τους και ανάλογα με
τις δυνατότητες σε διαθέσιμο προσωπικό, σύλλογοι,
φορείς και σχολεία της πόλης.
Για την ενίσχυση της Δημοτικής Συγκοινωνίας, ο Δήμος
το 2011 αγόρασε από τον ΟΑΣΑ σε πολύ καλή τιμή
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ,
ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ:

τηλ.: 210 9940900
γραμμή του δημότη: 15377
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www.ilioupoli.gr • τηλ.: 210 9970000

