
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΊΊΊλλλιιιοοοννν   
 

ΑΑΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΠΠΕΕΠΠΡΡΑΑΓΓΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  
22001133  

 

νννααα    ζζζεεειιιςςς………   
 

αααξξξίίίζζζεεειιι      
 

ΠΠΠόόόλλληηη    ππποοουυυ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 



  

 

 

 

 

 

 

 

Με βασικές αρχές το σεβασμό στη διαχείριση του 

δημόσιου χρήματος και την ευαισθησία 

στα προβλήματα των πολιτών του Ιλίου, χρόνια 

τώρα ασκούμε διοίκηση με διαφάνεια και ήθος, με 

υψηλό αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής 

προσφοράς, έχοντας πάντα ως επίκεντρο τον 

άνθρωπο, με μέγιστο στόχο και διεκδίκηση το 

συμφέρον της πόλης.  

 

Ο Δήμαρχος Ιλίου 

Νίκος Ζενέτος 

 

 

 

 

  



 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει 

προσφέρει και συνεχίζει να 

προσφέρει περισσότερο από 

οποιοδήποτε άλλο Δημόσιο 

Φορέα, στην προσπάθεια της 

χώρας για έξοδο από την 

κρίση.

 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

σχετικές διατάξεις του άρθρου 217 

Ν.3463/2006 παρουσιάζουμε τον 

απολογισμό για το έτος 2013, μέσα σε 

ένα κλίμα παρατεταμένης ύφεσης που 

βιώνει η χώρα και οι πολίτες της.  

Η αύξηση της ανεργίας, τα πρόσθετα 

φορολογικά μέτρα και η επισφαλής 

εργασία, οδήγησαν το βιοτικό επίπεδο 

των πολιτών κάτω από τα όρια της 

φτώχειας, συνθέτοντας μια πρω-

τόγνωρη κοινωνική πραγματικότητα, 

που χαρακτηρίζεται από ρευστές 

σταθερές και βαθιά ανθρωπιστική 

κρίση. 

Σε αυτό το κλίμα, η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, παρά τη βίαιη περικοπή 

των πόρων της, πλέον του 60%, τα 

τελευταία χρόνια, έχει προσφέρει και 

συνεχίζει να προσφέρει περισσότερο 

από οποιοδήποτε άλλο Δημόσιο 

Φορέα, στην προσπάθεια της χώρας 

για τη δημιουργία δημοσιονομικών 

πλεονασμάτων και την έξοδο από την 

κρίση. 

Με την εφαρμογή του Προγράμματος 

«Καλλικράτης» μεγάλο εύρος αρμοδιο-

τήτων μεταφέρθηκαν στους Δήμους 

χωρίς να αποδοθούν οι απαιτούμενοι, 

συνταγματικά θεσμοθετημένοι πόροι. 

ΑΑππ οο λλ οο γγ ιι σσ μμ όό ςς   ΠΠ εε ππ ρραα γγ μμέέ ννωωνν   έέ ττ οο υυ ςς   22 0011 33   
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Με συλλογική οργάνωση και 
λειτουργία, διαχειριστήκαμε 
με σεβασμό το δημόσιο 
χρήμα, αξιοποιώντας με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε 
ευρώ που μπήκε στο ταμείο 
του Δήμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έτσι, οι Δήμοι, στην προσπάθειά τους 

να καλύψουν τα έξοδα των 

μεταφερόμενων αυτών αρμοδιοτήτων, 

λειτούργησαν στα όρια των 

δυνατοτήτων τους.  

Ως Δημοτική Αρχή, αντιμετωπίσαμε την 

παραπάνω κατάσταση με σοβαρότητα 

και υπευθυνότητα, με ρεαλιστική 

ιεράρχηση των στόχων και πάντοτε σε 

ετοιμότητα, προκειμένου να ανταπο-

κριθούμε στις αυξανόμενες απαιτήσεις 

και ανάγκες της πόλης και των πολιτών 

της.  

Με συλλογική οργάνωση και 

λειτουργία, διαχειριστήκαμε με 

σεβασμό το δημόσιο χρήμα, 

αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο κάθε ευρώ που μπήκε στο 

ταμείο του Δήμου. Η ισχυρή οικονομική 

θέση που βρίσκεται ο Δήμος Ιλίου του 

δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει με 

αξιοπρέπεια και νηφαλιότητα κάθε 

απρόοπτο. 

Σημαντικά γεγονότα για το έτος 2013 

αποτέλεσαν η κατάργηση της 

ειδικότητας των σχολικών φυλάκων και 

της Δημοτικής Αστυνομίας, βάσει του 

Ν.4172/2013, καθώς και η 

 ενσωμάτωση των δύο Ν.Π.Δ.Δ. 

«Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής 

Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης– 

ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου» 
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Με προτεραιότητα την 
Κοινωνική Πολιτική, 
ενισχύσαμε την ομπρέλα 
προστασίας για τις 
ασθενέστερες κοινωνικές 
ομάδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

και «Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και 

Άθλησης - ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου» 

στο Δήμο, βάσει του Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ 

2853/11-11-2013. 

Με προτεραιότητα την Κοινωνική 

Πολιτική, κάθε χρόνο ενισχύουμε την 

ομπρέλα προστασίας για τις 

ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες, ενώ 

και οι καλά οργανωμένες κοινωνικές 

μας δομές παράγουν ένα εξαιρετικό 

κοινωνικό έργο, στηρίζοντας έμπρακτα 

τους ανθρώπους που δοκιμάζονται 

από το σκληρό πρόσωπο της κρίσης.  

Χωρίς να επιτρέψουμε κανέναν τομέα 

της ζωής στην πόλη να ατονήσει:  

 Διατηρήσαμε αμείωτη την 

προσπάθεια για μια πόλη σύγχρονη 

και λειτουργική, μα ταυτόχρονα 

ανθρώπινη, 

 Ενεργήσαμε αδιάλειπτα για την 

αναβάθμιση της εικόνας της πόλης, 

καθώς και του αστικού περιβάλλοντος 

στο οποίο διαβιώνουν οι πολίτες, 

διατηρώντας υψηλό το επίπεδο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Πραγματοποιήσαμε προγράμματα για 

την προαγωγή του Πολιτισμού και 

του Αθλητισμού, ενισχύοντας 

παράλληλα, όλους τους τομείς που 

αφορούν το σύνολο του φάσματος 

της ζωής στην πόλη, οι οποίοι είναι οι 

παρακάτω: 
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Με επίκεντρο τον 
άνθρωπο διεκδικούμε το 
συμφέρον του Ιλίου και 
υπερασπιζόμαστε το 
δικαίωμα των πολιτών 
να διαβιώνουν σε μια 
πόλη που «αξίζει να 
ζεις». 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

1. Ανάπτυξη, Ποιότητα Ζωής & 
Εύρυθμη Λειτουργία Πόλεων  

2. Τομέας Περιβάλλοντος 
3. Τομέας Απασχόλησης 
4. Κοινωνική Προστασία  

και Αλληλεγγύη 
5. Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός 
6. Αρμοδιότητες Κρατικού Χαρακτήρα 

Από τον απολογισμό του 2013, 

διαφαίνεται ο τρόπος που 

λειτουργήσαμε, καθώς και η εφαρμογή 

ενός σύγχρονου σχεδιασμού του 

έργου μας, το οποίο ασκούμε με 

υψηλό αίσθημα ευθύνης. Πρόκειται για 

το αποτέλεσμα μιας συλλογικής και 

σκληρής δουλειάς, αλλά και μιας 

προσπάθειας ευρείας αποδοχής και 

εμπιστοσύνης για το καλό της πόλης.  

Έχοντας ως επίκεντρο τον άνθρωπο, 

λειτουργούμε με ευσυνειδησία και 

ήθος, με μέγιστο στόχο και διεκδίκηση 

το συμφέρον του Ιλίου. Για εμάς τον 

πρώτο λόγο έχουν πάντα οι πολίτες 

τους οποίους υπηρετούμε, για αυτό το 

λόγο θα συνεχίσουμε την αδιάλειπτη 

προσπάθεια, υπερασπιζόμενοι το 

δικαίωμά τους να διαβιώνουν σε μια 

πόλη που «αξίζει να ζεις».



   ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  
   ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2013 

    

 

 

 

Ανάπτυξη, Ποιότητα Ζωής 
& Εύρυθμη Λειτουργία Πόλεων  

 



 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  
   ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2013 
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Ανάπτυξη,  Ποιότητα Ζωής  
& Εύρυθμη Λειτουργία Πόλεων  

Στο σχεδιασμό του Δήμου Ιλίου για το 2013 περιλαμβάνονται έργα 

σημαίνουσας σημασίας για την αναβάθμιση των υποδομών και τα οποία 

αποτελούν δείκτη προόδου και ανάπτυξης της πόλης:  

 

  ΝΕ Α ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2013  

1. Στις 19.12.2013 με Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, 

εντάχθηκε στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2013 της Περιφέρειας 

Αττικής το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 

800.000,00€. Την χρηματοδότηση του έργου αναλαμβάνει εξ 

ολοκλήρου το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων (3991/30-

12-2013 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων) 

μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της 

Περιφέρειας Αττικής.  

2. Κατατέθηκε φάκελος στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ Α.Ε 

για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 5.150.000,00€, 

από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013». 

3. Τον Ιούνιο του 2013 υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής πλήρης 

φάκελος για την κατασκευή και χρηματοδότηση του έργου: 

«ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ», 

προϋπολογισμού 9.950.000,00€. Με Απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 

της Περιφέρειας. 

Το πολυδύναμο βιοκλιματικό κτήριο που πρόκειται να ανεγερθεί θα έχει 

κοινωνικό χαρακτήρα αφού θα στεγάσει Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) και θα προσφέρει ημερήσια φιλοξενία 

ηλικιωμένων ατόμων μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα 



 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  
   ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2013 
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(κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ.). Το κτήριο είναι εξαώροφο με 2 

υπόγεια και περιλαμβάνει κύριους λειτουργικούς χώρους για την 

ημερήσια φροντίδα 75 ηλικιωμένων, που κατανέμονται ανά 15 

άτομα σε 5 επιμέρους μονάδες ΚΗΦΗ (1 μονάδα ανά όροφο) και 

επικουρικούς χώρους για την λειτουργική υποστήριξη του Κ.Η.Φ.Η. 

(τακτική ιατροφαρμακευτική παρακολούθηση, ψυχολογική υποστήριξη, 

διατροφή, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, προγράμματα δημιουργικής 

απασχόλησης – ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, 

κλπ.). 

4. Στις 17.12.2013 δημοπρατήθηκε η μελέτη με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», 
προϋπολογισμού 59.929,29€ (με Φ.Π.Α.), η οποία έχει ενταχθεί στον 

Άξονα Προτεραιότητας 03 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» και χρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. ΦΒ1/Ε5.5/9455/416/ 27-04-2012 Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

5. Στις 19.04.2013 υποβλήθηκε στο Πράσινο Ταμείο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ» η οποία στις 08.08.2014 με Απόφαση του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012–

2015». Ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 

179.641,50€ και στις 20/12/2013 πραγματοποιήθηκε η δημοπράτησή 

της.  

6. Στις 12.11.2013 δημοπρατήθηκε το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α3/13» προϋπολογισμού 

300.000,00€ (με Φ.Π.Α.). Σύμφωνα με την μελέτη θα 

ανακατασκευαστούν περίπου 3.800,00 μ2 πλακοστρώσεις. 



 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  
   ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2013 
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7. Στις 03.12.2013 δημοπρατήθηκε το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/13» προϋπολογισμού 

100.000,00€ (με Φ.Π.Α.). 

8. Στις 17.12.2013 δημοπρατήθηκε το έργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β1/13» προϋπολογισμού 75.000,00€ (με Φ.Π.Α.). 

9. Στις 10.12.2013 δημοπρατήθηκε το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ –ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/13» προϋπολογισμού 

100.000,00€ (με Φ.Π.Α.). 

10. Στις 24.12.2013 δημοπρατήθηκε το έργο με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΜΙΚΡΕΣ 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓ. Γ1/13» 

προϋπολογισμού 100.000,00€ (με Φ.Π.Α.). 

11. «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/13», 

προϋπολογισμού μελέτης: 55.350,00€ (με Φ.Π.Α.). 

12. «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ 
Ο.Τ.740 ΕΡΓ.Α2/13», προϋπολογισμού 55.350,00€ (με Φ.Π.Α.). 

13. «ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α1/13», προϋπολογισμού 55.350,00€ με Φ.Π.Α.). 

14. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ», προϋπολογισμού 18.450,00€ με Φ.Π.Α.). 

15. Εντός του 2013 ξεκίνησε η ανακατασκευή της «ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΕΙΡΗΝΗΣ» επί των οδών Λ. Πετρουπόλεως – Πωγωνάτου – Αγ. 

Ειρήνης.  

16. Στις 09.08.2013 με την υπ΄ αριθμ. 111061/2013 Απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εγκρίθηκε το Κτιριολογικό 

Πρόγραμμα για την κατασκευή του 8ου Γυμνασίου Ιλίου που θα 

είναι δυναμικότητας 125 μαθητών. Το 8ο Γυμνάσιο Ιλίου πρόκειται να 

κατασκευαστεί σε οικόπεδο επί των οδών Αγ. Λαύρας και Πατρών στο 

Ο.Τ. 533-534-539-540 στο οποίο στεγάζεται το 3ο Λύκειο Ιλίου. Το νέο 
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κτήριο που θα στεγαστεί το 8ο Γυμνάσιο θα είναι τριώροφο συνολικής 

δόμησης 1.127,10 Μ2 και θα αποτελείται από: 

 Ισόγειο εμβαδού 375,70 Μ², στο οποίο χωροθετούνται χώροι 

διοίκησης, αιθουσών διδασκαλίας, υγιεινής και μηχανοστάσιο 

ανελκυστήρα. 

 Α΄ Όροφο εμβαδού 375,70 Μ² στον οποίο χωροθετούνται χώροι 

αιθουσών διδασκαλίας και υγιεινής.  

 Β΄ Όροφο εμβαδού 375,70 Μ² στον οποίο χωροθετούνται χώροι 

αιθουσών διδασκαλίας και υγιεινής.  

17. Ξεκίνησε η κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 

3.015.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), το οποίο εκτελείται από την 
Περιφέρεια Αττικής και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013» με κωδικό MIS 

377068. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 04.09.2012 και στις 21.12.2012 

υπεγράφη το εργολαβικό συμφωνητικό για ποσό 1.635.592,75€ (με 

ΦΠΑ.).  

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του κεντρικού συλλεκτήρα της 

οδού Καλπακίου, ο οποίος και με την προβλεπόμενη κατασκευή της 

οδού Θηβών, θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα συσσώρευσης υδάτων 

στην περιοχή Μιχελή του Δήμου Ιλίου. Το ολικό μήκος του αγωγού 

ανέρχεται σε 1.622,50 μέτρα, διαμέτρων από Φ800 μέχρι και Φ2000. 

 

 
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2013  

Εντός του έτους 2013:  

1. Συνεχίστηκε η κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6», προϋπολογισμού 2.550.000,00€ 

(με Φ.Π.Α.) το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013». Ο νέος 

Παιδικός Σταθμός είναι δυναμικότητας 50 θέσεων. Το οικόπεδο, 

επιφανείας 1.131,72 Μ², βρίσκεται στο Ο.Τ 6 επί των οδών 
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Κεφαλληνίας – Ήρας – Ναυσικάς. Ο Παιδικός Σταθμός έχει οργανωθεί 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Πρόνοιας.  

Το κτ ίρ ιο  αποτελε ί τα ι  από :  

α. Υπόγειο εμβαδού 203,06 Μ², το οποίο περιλαμβάνει χώρους 

βοηθητικής χρήσης όπως λεβητοστάσιο – δεξαμενή καυσίμων, 

μηχανοστάσιο ανελκυστήρα, αντλιοστάσιο πυρόσβεσης, δεξαμενή 

νερού, μία (1) αποθήκη υλικών, μία (1) αποθήκη για είδη καθαρισμού, 

μία (1) λινοθήκη, ένα (1) χώρο ακαθάρτων, ένα (1) χώρο για 

πλυντήριο – στεγνωτήριο, ένα (1) χώρο υγιεινής (W.C) - αποδυτηρίων 

προσωπικού.  

β. Ισόγειο εμβαδού 593,22 Μ², το οποίο περιλαμβάνει χώρους 

υποδοχής – διοίκησης, τρεις (3) αίθουσες δραστηριοτήτων με τα 

βοηθητικά τους (χώροι υγιεινής, ιματιοθήκες), χώρο ύπνου 

προνηπίων, χώρο κοινό χώρο ελεύθερων δραστηριοτήτων, 

τραπεζαρία, κουζίνα και αποθήκη τροφίμων, και  

γ. Μεσώροφο εμβαδού 64,82 Μ², ο οποίος περιλαμβάνει δύο (2) 

αίθουσες ύπνου με τους χώρους υγιεινής τους. 

 

2. Στις 28.02.2013 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του έργου με τίτλο: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 740», 

προϋπολογισμού 2.515.631,00€, το οποίο χρηματοδοτείται από το 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-

2013». Ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός είναι δυναμικότητας 60 θέσεων 

(10 βρέφη και 50 νήπια). 

3. Συνεχίζεται οι εργασίες του υψίστης σημασίας αντιπλημμυρικού και 

περιβαλλοντικού έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ 1ο: ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ 
ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ» προϋπολογισμού 83.763.000€.  
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4. Στις 02.07.2013 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του έργου με τίτλο: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α3/12», 

προϋπολογισμού 300.000,00€.  

 

5. Ολοκληρώθηκαν τα κάτωθι έργα τα οποία εκτελέστηκαν και 
χρηματοδοτήθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής: 
α. «ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ 20ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ 
ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ», προϋπολογισμού 1.962.437,00€ (με 

Φ.Π.Α.21%).  
β. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ 
(ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ ΕΩΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΕΡΓ. Α10/09», 
προϋπολογισμού 1.870.840,00€ (με Φ.Π.Α. 23%). 
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Παρεμβάσεις από τη ΔΕΚΤΕ Α.Ε. 
 

Οι παρεμβάσεις της Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. Ιλίου Α.Ε. Ο.Τ.Α. για το έτος 2013 ήταν 

σημαντικές, άμεσες και αποτελεσματικές, τόσο σε ότι αφορά την αντιμετώπιση 

ποικίλων προβλημάτων σε Σχολικά και Δημοτικά κτήρια, όσο και σε ότι αφορά 

επείγουσες και άμεσες παρεμβάσεις.  

Τα έργα τα οποία ανέλαβε για το 2013 αφορούν οικοδομικές, υδραυλικές 

εργασίες, χρωματισμούς σχολικών κτιρίων, καθαρισμούς φρεατίων, 

διαμορφώσεις οδών, κατασκευές πεζοδρομίων, επισκευές – ανακαινίσεις 

Δημοτικών κτιρίων. 

Συγκεκριμένα η Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. Ιλίου Α.Ε. για το έτος 2013 πραγματοποίησε:  

 Διαμόρφωση οδού Αντιγόνης και πεζοδρομίων στο Ο.Τ. 740 εργ. α2/2013 

 Παρεμβάσεις βελτίωσης σχολικών κτηρίων εργολαβίας δ1/2013 

 Σποραδικές συντηρήσεις, βελτιώσεις βατότητας οδοστρωμάτων    

και  πεζοδρομίων του οδικού δικτύου του δήμου εργολαβίας α1/2013 

 Εργασίες αποκατάστασης κυκλοφορίας μικρών τμημάτων οδών. 
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Τομέας Περιβάλλοντος  
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Εισαγωγή  

Το περιβάλλον και η καθαριότητα σε μια σύγχρονη πόλη, αποτελούν 

κοινωνικό αγαθό άμεσης προτεραιότητας. Στόχος της Δημοτικής Αρχής σε 

αυτόν τον τομέα είναι η αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των χώρων 

πρασίνου και αναψυχής του Δήμου, με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να ζουν σε μια πόλη 

καθαρή και να απολαμβάνουν τις βέλτιστες προσφερόμενες υπηρεσίες. 

Το Ίλιον είναι μια πόλη που συνεχώς εξελίσσεται, τόσο σε πράσινες 

υποδομές, όσο και σε επίπεδο εφαρμογών πρασίνου, με κύριο μέλημα του 

Δήμου τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ 

παράλληλα βελτιώνεται διαρκώς ο σχεδιασμός αποκομιδής απορριμμάτων & 

ανακύκλωσης, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της εύρυθμης 

λειτουργίας της πόλης.  

Στο πλαίσιο αυτό, για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών που αφορούν 

τα παραπάνω, καθώς και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με 

στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, στις 14.06.2013, βάση του νέου 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου (ΦΕΚ 1276 Β΄/28-5-

2013) πραγματοποιήθηκε η ενοποίηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 

Υπηρεσιών με τη Διεύθυνση Καθαριότητας ως Διεύθυνση Διαχείρισης 

Απορριμμάτων, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε η νέα Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος, με στόχο την προστασία, την αναβάθμιση και την αειφορική 

διαχείριση του περιβάλλοντος.  
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Διεύθυνση  Περιβάλλοντος  

 

 Στο πλαίσιο του εορτασμού της «Ημέρας του Περιβάλλοντος», 

προγραμματίστηκαν και οργανώθηκαν ποικίλες οικολογικές δράσεις. 

Δενδροφύτευση και καθαρισμός μέρους του Πάρκου Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», στην οποία εκτός από τους 

εργαζόμενους του Δήμου Ιλίου, συμμετείχαν σχολεία, το 2ο Σύστημα 

Προσκόπων Ιλίου, το Ίδρυμα Θεοτόκος και πολλοί εθελοντές.  

Συγχρόνως οι δράσεις περιελάμβαναν, ενημέρωση από την Ελληνική 

Ορνιθολογική Εταιρεία για την πανίδα και χλωρίδα του Πάρκου, ξενάγηση 

στο δημοτικό φυτώριο, από γεωπόνους του Δήμου και ανακύκλωση 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στο ειδικό κοντέινερ, στην οδό 

Μπίμπιζα και Ελευσινίων Μυστηρίων. 

 Εκπονήθηκαν και υλοποιήθηκαν 13 μελέτες προμηθειών και εργασιών που 

αφορούν κυρίως το αντικείμενο της Υπηρεσίας Εφαρμογών Πρασίνου, με 

στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία της. 

 

 Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Διέξοδος από την πόλη στον αγρό», το 

οποίο περιελάμβανε την διεξαγωγή μίας ημερίδας, καθώς και την 

υλοποίηση αγροτικών προγραμμάτων κατάρτισης. 

 
Η ημερίδα με θέμα «Διέξοδος από την πόλη στον αγρό» 

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο σε αυτή τη 

δύσκολη οικονομική συγκυρία, να δώσει μία διέξοδο στους ανθρώπους, οι 

οποίοι ενδιαφέρονται και ιδιαίτερα στους νέους, να απασχοληθούν με τη γη 

και να ενημερωθούν για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να 

δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα, είτε για να συμπληρώσουν το 

εισόδημά τους, είτε για να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δραστηριότητα ως 

κύριο επάγγελμα. 
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Συγχρόνως υλοποιήθηκαν προγράμματα κατάρτισης με ιδίους πόρους, σε 

συνεργασία με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό "ΔΗΜΗΤΡΑ", δίνοντας 

τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν συμπολίτες μας, σε σεμινάρια με 

θέματα που αφορούσαν την παραγωγική διαδικασία όπως, αρωματικά και 

φαρμακευτικά φυτά, καλλιέργεια υπαίθριων κηπευτικών, μελισσοκομία. 

 Παρακολούθηση-συνδρομή στο Πρόγραμμα «Καταπολέμησης 

Κουνουπιών», που υλοποιήθηκε στο Πάρκο Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», για την αντιμετώπιση των 

νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω αυτών των εντόμων (π.χ. Ιός του 

Δυτικού Νείλου), το οποίο διεξήχθη υπό την επίβλεψη της Περιφέρειας 

Αττικής. 
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Διεύθυνση  Διαχείρισης Απορριμμάτων  
& Πρασίνου  

 
 Το Τμήμα Σχεδιασμού Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης κατά 

το έτος 2013 υλοποίησε τις κάτωθι εργασίες: 

1. Με 1.962 τοποθετημένους κάδους, έγινε συλλογή 31.000 τόνους 

οικιακών απορριμμάτων, με 9 προγράμματα αποκομιδής επί 6 ημέρες 

την εβδομάδα.  

2. Μέσα στο 2013 έγινε παρέμβαση σε 6.500 διευθύνσεις για την 

αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, μπάζων, κλαδιών, επίπλων, 

στρωμάτων.  

3. Κατά την αποκομιδή κάδων ανακύκλωσης (χαρτί – γυαλί – αλουμίνιο), 

χρησιμοποιήθηκαν 991 κάδοι, έγινε συλλογή 3.303 τόνων υλικού, που 

αναλογεί σε 275 τόνους μηνιαίως, με 3 προγράμματα ημερησίως, επί 6 

ημέρες την εβδομάδα. 

4. Συλλογή 3.605kg υλικού ανακυκλούμενων συσκευών απόβλητα 

ηλεκτρονικού – ηλεκτρικού εξοπλισμού.  

5. Κατά το ημερήσιο πλύσιμο κάδων με ένα πλυντήριο πλύθηκαν 

καθημερινώς περίπου 220 κάδοι. 

6. Ο οδοκαθαρισμός με μηχανοκίνητα σάρωθρα και οδοκαθαριστές 

υλοποιήθηκε καθημερινώς με 3 προγράμματα καθαρισμού οδών και 

μηχανοκίνητα σάρωθρα (2 πρωί – 1 βράδυ). 

7. Ο καθαρισμός πλατειών και κοινόχρηστων χώρων υλοποιήθηκε με 2 

έως 4 μηχανοκίνητα μικρά σάρωθρα χωρητικότητας 500 λίτρων. 

8. Καθαρισμός Λαϊκών Αγορών (3 κάθε Δευτέρα, 1 Τετάρτη, 1 Πέμπτη, 1 

Σάββατο). 

9. Ο καθαρισμός εκδηλώσεων Πολιτιστικού Κέντρου και ΚΑΠΗ 

περιελάμβανε 22 παρεμβάσεις. 

10.  Ο καθαρισμός μετά από εκδηλώσεις (Αθλητικό Κακούρη, Πάρκο 

«ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ριμινίτες), περιελάμβανε 33 παρεμβάσεις. 
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11.  Καθαρισμός πόλης στις εθνικές εορτές Χριστούγεννα – Πάσχα –  

 Απόκριες.  

12.  Η αποκομιδή μπάζων – χόρτων – κλαδιών – αντικειμένων από όλα τα  

 ιδρύματα του Ιλίου (Θεοτόκος, Μητέρα, Αναπήρων, Ξενώνα Γυναικών)  

 περιελάμβανε 15 παρεμβάσεις. 

13.  Η αποκομιδή άχρηστων αντικειμένων, ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς  

 και μεταφορών των σχολείων, όπου ζητήθηκε, περιελάμβανε 38  

 παρεμβάσεις. 

14.  Πραγματοποιήθηκε καθαρισμός 12 κατοικιών που έχριζαν  

 παρέμβασης. 

15.  Ο καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων κατά την θερινή περίοδο, και  

 συγκεκριμένα από 01.06.2013 έως 30.07.2013 περιελάμβανε  

 αποψίλωση και καθαρισμό 300 στρεμμάτων, ενώ για τα απερίφρακτα  

 οικόπεδα και έγινε χρήση φορτωτή και φορτηγού. 

16.  Καθημερινός καθαρισμός της πόλης από αφίσες και διαφημιστικό  

 υλικό. 

17.  Συνδρομή στην Πολιτική Προστασία όποτε χρειάστηκε, με συμμετοχή  

 υδροφόρας και φορτωτή, με άμεση παρέμβαση οποιαδήποτε ώρα της  

 ημέρας και νύχτας για κλείσιμο λακκουβών, καθαρισμό από λάδια των  

 οδών και καθαρισμό αυτών μετά από ατυχήματα. 

18.  Το συνεργείο επισκευής κάδων επισκεύασε 500 κάδους, τόσο  

 εντός του εργοταξίου της Διεύθυνσης, όσο και επί τόπου της θέσεώς 

τους. 

 

 

 Το Τμήμα Εφαρμογών Πρασίνου, στο πλαίσιο της αισθητικής και 

περιβαλλοντικής αναβάθμισης των χώρων πρασίνου και αναψυχής του 

Δήμου Ιλίου, κατά το έτος 2013 υλοποίησε τις κάτωθι εργασίες: 

1. Πραγματοποιήθηκε διαχείριση πρασίνου (κοπή χλόης, άρδευση, 

λίπανση, φυτοπροστασία, κλαδεύσεις, καθαριότητα) και 

προγραμματισμός εργασιών συντήρησης 178 περίπου στρεμμάτων 

καθαρού πρασίνου, που περιελάμβανε 78 πλατείες, 61 τρίγωνα, 14 

νησίδες οδικών αρτηριών, 62 αύλειους χώρους σχολείων, 32 παιδικές 
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χαρές, 67 πεζόδρομους, καθώς και 30 άλλους χώρους οι οποίοι δεν 

εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες (δημόσια κτήρια, ιεροί ναοί κλπ.) 

και έγινε διαχείριση των υπαρχουσών δενδροστοιχιών με όλες τις 

απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες, οι οποίες αριθμούν 

περισσότερα από 15.000 δένδρα. 

2. Υλοποιήθηκε αποκομιδή κλαδιών και υποπροϊόντων αυτών που 

παράγονται από τις αναφερόμενες εργασίες, αλλά και από τους 

δημότες μας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2013 ικανοποιήθηκαν 
6.500 αιτήματα δημοτών. 

3. Φυτεύσεις δέντρων, θάμνων, πολυετών και ετησίων ανθόφυτων, 

τοποθέτηση έτοιμου χλοοτάπητα σε νέους χώρους και επισπορά 

χλοοτάπητα όπου χρειάστηκε. Αναλυτικά φυτεύτηκαν: 

 278 Δένδρα για συμπληρωματικές φυτεύσεις δενδροστοιχιών και 

χώρων πρασίνου. 

 570 Θάμνοι – αναρριχώμενα και φυτά για εδαφοκάλυψη και 

φυτικούς φράκτες, για τη συμπλήρωση και ανανέωση του 

υφιστάμενου φυτικού υλικού σε χώρους πρασίνου του Δήμου. 

 2.200 Πολυετή και εποχιακά ανθόφυτα με κριτήριο την εποχή 

άνθησης, έτσι ώστε ο συνδυασμός των διαδοχικών φυτεύσεων, 

ανοιξιάτικων και φθινοπωρινών, να μπορεί να εξασφαλίσει άνθηση 

καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου στους κοινόχρηστους χώρους του 

Δήμου μας. 

 70 Δέντρα δόθηκαν σε δημότες μας για φύτευση σε πεζοδρόμια του 

Δήμου κατόπιν οδηγιών από την υπηρεσία. 

 Τοποθετήθηκαν 2.800 τ.μ. έτοιμου χλοοτάπητα σε κοινόχρηστους 

χώρους πρασίνου (Ανακατασκευή πρασίνου στην πλατεία 

Πολυτεχνείου, Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου στον 11ο 

Βρεφονηπιακό Σταθμό Αντιγόνης, Ανακατασκευή πρασίνου στην 

πλατεία Ρήγα Φεραίου κ.ά.). 

4. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε βιολογικός ψεκασμός για την 

πιτυοκάμπη των πεύκων σε 1.100 δένδρα. 

5. Γίνεται σημαντική προσπάθεια για την εξοικονόμηση και την 

ορθολογικότερη χρήση του νερού. Για το σκοπό αυτό λειτουργούν 7 

γεωτρήσεις και 7 πηγάδια που τροφοδοτούν τους χώρους πρασίνου 
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του Δήμου Ιλίου. Στο 97% των χώρων πρασίνου έχει ήδη εγκατασταθεί 

αυτόματο πότισμα και χρόνο με το χρόνο γίνεται προσπάθεια 

επέκτασης αυτού. Συγκεκριμένα για το 2013 έγιναν οι παρακάτω 

ανακατασκευές και αυτοματοποιήσεις άρδευσης: 

 Πλατεία Φοινίκων 

 Παιδική χαρά Άλσους – Γήπεδο 

 Τένις Παπανδρέου 

 11ο Νηπιαγωγείο – Πεζόδρομος Πολυγύρου 

 13ο Νηπιαγωγείο και στο τρίγωνο Καππαδοκίας και Ελένης και στο 

χώρο πρασίνου Χαλκηδόνος και Καππαδοκίας  

 Νησίδα Παπανδρέου από Αλαμάνας έως Διονυσίου 

 Εκκλησία Αγίου Φανουρίου -Πεζόδρομος Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 

 Πεζόδρομος Μεσσηνίας – Π. Χαρά Αλαμάνας 

 Τρίγωνο Ιδομενέως – Θηβών 

 Νησίδα Θηβών από Ιδομενέως έως Έκτορος 

 Τρίγωνο Θηβών – Χαριλάου Τρικούπη 

 Τρίγωνο Ναυσικάς - Παναγούλη 

 Παρτέρια κοιμητηρίου – Κατασκευή κεντρικού αγωγού 

τροφοδότησης 

 Εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος στον 11ο Βρεφονηπιακό 

Σταθμό Αντιγόνης και ενέργειες για την αξιοποίηση των 

υπαρχόντων υπόγειων νερών. 

 Κατασκευή και σύνδεση κεντρικού αγωγού για εκμετάλλευση 

υπόγειων νερών δημαρχιακού μεγάρου με σκοπό την τροφοδότηση 

με νερό άρδευσης της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου.  

 Πλατεία Ρούμελης (Ρήγα Φεραίου). Σύνδεση με κεντρικό αγωγό 

ποτίσματος της νησίδας Α. Παπανδρέου και στο παρτέρι Σύρου 

Χίου. 

6. Επίσης τοποθετήθηκαν 18 υδρομετρητές σε όλα τα υπόγεια νερά του 

Δήμου Ιλίου. 

7. Υποβλήθηκαν 14 αιτήσεις/δηλώσεις για τη χορήγηση αδειών χρήσης 

νερού, στο Τμήμα διαχείρισης υδατικών πόρων της Περιφέρειας 

Αττικής. 
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8. Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις σε συνεργασία με τις 

περιβαλλοντικές ομάδες των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Δήμου 

όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Δημοτικά - Γυμνάσια - Λύκεια), που 

περιελάμβαναν εμπλουτισμό του περιβάλλοντος χώρου με πράσινο και 

αρωματικά φυτά, αλλά και την κατασκευή μικρών λαχανόκηπων. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2013 ικανοποιήθηκαν 50 αιτήματα 
σχολείων.  

9. Επιπλέον η Υπηρεσία Πρασίνου μερίμνησε για την αστική πανίδα, σε 

συνεργασία με την Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι για το έτος 2013 ανταποκρίθηκε σε 100 αιτήματα 
Δημοτών για την περίθαλψη άρρωστου ή τραυματισμένου σκύλου, 

στείρωση, εμβολιασμό, αποπαρασίτωση και έλεγχο επιθετικότητας. 

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια παραμονής ενός ζώου 

στην Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία γίνεται προσπάθεια να δοθεί για 

υιοθεσία σε ενδιαφερόμενους πολίτες.  

10. Στο φυτώριο του Δήμου μας διατηρούνται με όλες τις απαραίτητες 

καλλιεργητικές εργασίες 4.000 φυτά (δένδρα, θάμνοι, αναρριχώμενα, 

ανθόφυτα, εποχιακά κλπ.) περίπου, τα οποία ανανεώνονται για να 

καλύψουν τις ανάγκες της υπηρεσίας μας για εμπλουτισμό, ανανέωση, 

αντικατάσταση και διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου επίσης το 

φυτώριο είναι επισκέψιμο για μαθητές αλλά και για δημότες. 

11. Τοποθετήθηκαν 41 καλάθια απορριμμάτων και 60 παγκάκια προς 

αντικατάσταση και εμπλουτισμό με αστικό εξοπλισμό σε κοινόχρηστους 

χώρους και σε αύλειους χώρους σχολείων, ενώ αντικαταστάθηκαν 60 

κατεστραμμένα ξύλα από παγκάκια. 

12. Το 2013 έγινε έκτακτη συντήρηση πρασίνου σε 10 εγκαταλελειμμένες 

κατοικίες μετά από εισαγγελική παραγγελία. 

13. Αποψιλώθηκαν τη θερινή περίοδο όλες οι δενδροστοιχίες και μέρος 

των αχρησιμοποίητων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ιλίου. 

14. Στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας του Δήμου, έγινε άμεση 

απομάκρυνση από την υπηρεσία 100 πεσμένων και επικίνδυνων 

δένδρων καθώς και απομάκρυνση επικίνδυνων κλάδων από ψηλά 

δένδρα κατά τη διάρκεια έκτακτων καιρικών φαινομένων που έλαβαν 

χώρα το 2013. 
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15. Ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματα που χρεώθηκαν στη Διεύθυνση για 

σημαιοστολισμό εκκλησιών εν όψει των διάφορων εορταστικών 

εκδηλώσεων των ιερών ναών, η οποία μερίμνησε για την ομαλή 

διεξαγωγή όλων των παρελάσεων για το έτος 2013. 

16. Υλοποιήθηκαν 13 υλοτομίες δένδρων μετά από απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ή μη υλοτομία δένδρων σε 

διάφορα σημεία του Δήμου. Η υπηρεσία διάθεσε τα υποπροϊόντα 
κοπής δένδρων (καυσόξυλα) σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας, 

μετά από συνεννόηση με την κοινωνική υπηρεσία. 

17. Διεκπεραιώθηκαν 2.100 αιτήματα δημοτών για κλαδέματα δένδρων, 

υδραυλικές εργασίες κ.ά. και κλαδεύτηκαν 180 ψηλά δένδρα 

(Ευκάλυπτοι – Λεύκες κ.α.) με ανυψωτικό μηχάνημα.  
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Τομέας Απασχόλησης  
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Τομέας Απασχόλησης  
 

Γραφείο  Πληροφόρησης  και  
Υποστήριξης  Ανέ ργω ν   

Στο Δήμο μας συνεχίστηκε η λειτουργία 

του Γραφείου Πληροφόρησης και 

Υποστήριξης Ανέργων, το οποίο 

ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους που 

προσέρχονται αναζητώντας εργασία σχετικά με την προκήρυξη θέσεων της 

ειδικότητάς τους από οποιονδήποτε δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο φορέα, 

συνδράμοντας παράλληλα στη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης και της 

συγκέντρωσης των δικαιολογητικών.   

Κατά το έτος 2013 καταχωρήθηκαν 315 νέα άτομα, όλων των βαθμίδων 

εκπαίδευσης και ενημερώθηκαν τηλεφωνικά 230 άτομα για 

προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας.  
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Τοπικές  Δράσεις  Κοινω νικής Ένταξης γ ια Ευάλωτες  
Ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ)  

 

«Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων 
– ΑμΕΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων Καματερού» στο πλαίσιο 
των «Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες»  

Σκοπός του Προγράμματος ήταν η προώθηση στην απασχόληση και την 

επιχειρηματικότητα μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων που αφορούν τους ακόλουθους τομείς: 

• Παραγωγή κηπευτικών προϊόντων 

• Μεταποίηση, τυποποίηση, προώθηση προϊόντων 

• Πράσινη ανάπτυξη – Περιβάλλον 

• Εμπόριο και υπηρεσίες 

• Τεχνικά επαγγέλματα 

• Catering 

 

Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όσοι πληρούσαν τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

• Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα 

ανεργίας σε ισχύ σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας. 

• Κάτοικοι Δήμου Ιλίου και Αγίων Αναργύρων-Καματερού 

• Άτομα με Αναπηρία άνω του 50% 

Στο πλαίσιο της δράσης υλοποιήθηκε εντός του 2013 και συγκεκριμένα στις 

18.11.2013 στο Δημαρχείο Ιλίου, ενημερωτική ημερίδα για το πρόγραμμα και 

τις δράσεις που περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης για την Εργασιακή και 

Κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ.  
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«Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και 
επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) 

Εντός του 2013 υλοποιήθηκε η δράση «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική 

πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής 

Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ). 

Στόχος της πράξης ήταν η ενεργοποίηση, η κατάρτιση, η προώθηση στην 

αγορά εργασίας, η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες – RΟΜ (Ελλήνων Τσιγγάνων), μέσω ενός 

ευρύτατου πλέγματος δράσεων που παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη, 

προς το σκοπό ίδρυσης από τους ωφελούμενους Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011 ή/και εμπορικών 

επιχειρήσεων στον κλάδο των πράσινων επαγγελμάτων του δευτερογενούς 

τομέα / τοποθέτησης σε επιχειρήσεις. 
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Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη  

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας  
 

ΕΙΣ ΑΓΩΓΗ  

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, μέσω 

της συστηματικής εργασίας και μεθοδικής 

αξιοποίησης όλων των πόρων τόσο σε 

οικονομικό επίπεδο όσο και σε ανθρώπινο 

δυναμικό, συνέχισε και το έτος 2013 την ενίσχυση 

καθώς και την επέκταση του δικτύου κοινωνικής 

αλληλεγγύης που έχει ήδη δημιουργηθεί στο Δήμο, παρέχοντας υπηρεσίες 

υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί 

στις νέες ανάγκες των πολιτών, που δημιουργεί η οικονομική κρίση.  

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων, στοχευμένων δράσεων προστασίας, 

συνεργασίες με άλλους φορείς για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής 

αλληλεγγύης, παράλληλα δε η ενίσχυση και η εντατικοποίηση των ήδη 

υπαρχουσών, δημιουργούν μία δέσμη υπηρεσιών, για την ανακούφιση των 

έντονων κοινωνικών προβλημάτων που βιώνουν οι κάτοικοι του Δήμου.  

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Κατά το έτος 2013 προσήλθαν στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 1.060 

νέα περιστατικά (άτομα/οικογένειες), εκ των οποίων 565 αφορούσαν το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο, 422 ήταν περιστατικά για παροχή ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης & συμβουλευτικού έργου, 21 εισαγγελικές παραγγελίες και 52 

για το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». 

Από τα περιστατικά που αιτήθηκαν ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή 

συμβουλευτική και κοινωνικά ιστορικά, 221 αντιμετωπίστηκαν από 

Ψυχολόγους (2 υπάλληλοι) και 201 αντιμετωπίστηκαν από Κοινωνικούς 

Λειτουργούς (4 υπάλληλοι). Συγκεκριμένα: 
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  Κοινωνικοί  Λειτουργοί  

Προσήλθαν 201 άτομα / οικογένειες (αιτήματα πολιτών και εισαγγελικές 

εντολές) 

• Αιτήματα πολιτών 
Για τα 201 περιστατικά που προσέγγισαν την υπηρεσία πραγματοποιήθηκαν 

περισσότερες από τρεις συνεδρίες. Η συχνότητα επαφής με τα περιστατικά 

εξαρτήθηκε από τη σοβαρότητα της κατάστασης, τη δεκτικότητα του 

ωφελουμένου στην παρέμβαση της κοινωνικής υπηρεσίας και τη συνεργασία 

με άλλες υπηρεσίες (π.χ. νοσοκομείο, δ/νση πρόνοιας κλπ). 

• Εκτέλεση Εισαγγελικών Εντολών 
Οι 21 εισαγγελικές εντολές για τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και εξέταση 

των συνθηκών διαβίωσης αφορούσαν: 

- Ανήλικα άτομα που διαβιούσαν με τους γονείς ή συγγενείς τους.  

- Άτομα (άστεγοι ή άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα) για τα οποία η 

υπηρεσία ζήτησε την παρέμβαση του εισαγγελέα για την εισαγωγή τους 

σε νοσηλευτικό ίδρυμα.  

- Άτομα που ζούσαν σε ανθυγιεινές εστίες διαβίωσης (κατόπιν εντολής της 

Διεύθυνσης Υγιεινής της Νομαρχίας).  

Σε ότι αφορά τις εισαγγελικές εντολές, πραγματοποιήθηκε σημαντικά 

μεγαλύτερος αριθμός (αναλογικά) επισκέψεων/συνεδριών για την συνολική 

εκτίμηση της κατάστασης, την ανίχνευση άλλων προβλημάτων που υπήρχαν 

στην οικογένεια, την επαφή με τον λοιπό κοινωνικό περίγυρο κ.ά.  

Λόγω της φύσεως των προβλημάτων, όπως αυτά περιγράφονται στις 

εισαγγελικές εντολές, εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα περιπτώσεις που 

απαιτούν διαρκή εποπτεία από κοινωνικό λειτουργό.   

 Αντιμετώπιση Αστέγων:  

Εντοπίστηκαν στο δήμο μας 4 περιστατικά αστέγων και αντιμετωπίστηκαν 

άμεσα με στόχο την εξασφάλιση θέσης σε ξενώνες προσωρινής φιλοξενίας 

αστέγων ή την παραπομπή τους για ψυχιατρική εξέταση όπου υπήρχαν 

ενδείξεις ψυχικής νόσου. Επιπλέον, δύο από αυτά εντάχθηκαν στο 

πρόγραμμα σίτισης του δήμου. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις λόγω της 

ιδιοσυγκρασίας των ανθρώπων, η μετακίνησή τους δεν κατέστη δυνατή και 

παρά την εξασφάλιση αξιοπρεπέστερων συνθηκών διαβίωσης και στέγης σε 

άλλη περιοχή και τις όποιες προσπάθειες της διεπιστημονικής ομάδας της 

υπηρεσίας μας, δε μετακινήθηκαν από την περιοχή εντός του Δήμου στην 

οποία έχουν επιλέξει να βρίσκονται.  

  Ψυχολόγοι  

Προσήλθαν 221 παιδιά και ενήλικες. Τα αιτήματα για ψυχολόγο 
προέρχονταν από όλες τις ηλικιακές ομάδες και αφορούσαν ποικίλα 
προβλήματα. 

Σε ειδικές περιπτώσεις όπως αναπτυξιακά προβλήματα, ψυχώσεις, 

προβλήματα λόγου, μαθησιακές δυσκολίες ζητείται και η αξιολόγηση άλλου 

ειδικού (ψυχιάτρου, παιδοψυχιάτρου, λογοθεραπευτή, ειδικού παιδαγωγού), 

με σκοπό την ολοκληρωμένη στήριξη του εξυπηρετούμενου.  

Σε ότι αφορά τα σχολεία, υπάρχει πάντα ανοιχτή επικοινωνία και συνεργασία 

με όλες τις σχολικές μονάδες, όλων των βαθμίδων του δήμου, για 

ενημερωτικές παρεμβάσεις και ομιλίες κατόπιν πρόσκλησης του Συλλόγου 

των Εκπαιδευτικών ή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και την 

αντιμετώπιση όποιας ανάγκης (π.χ. ενημέρωση για θέματα που αφορούν τους 

γονείς, θέματα που απασχολούν τους εφήβους κ.α.) ή οποιουδήποτε 

προβλήματος (π.χ. προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία, διακοπή 

φοίτησης). 
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ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ  ΔΡΑΣ ΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ ΑΣ  

1.  Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 
Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Δήμος μας και το 2013 στη 

συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», όπου 

ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία και μοναχικά άτομα με 

σοβαρά προβλήματα υγείας που δε μπορούν να 

αυτοεξυπηρετηθούν, υποστηρίζονται καθημερινά από 

κοινωνικό λειτουργό, οικογενειακούς βοηθούς και νοσηλευτές της Κοινωνικής 

μας Υπηρεσίας που φροντίζουν για την προσωπική τους υγεία και την υγιεινή 

του χώρου όπου κατοικούν, με στόχο τη διατήρηση της συνοχής της 

οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και την 

εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης. Το 2013 βρίσκονταν υπό τη 
διαρκή μέριμνα του προσωπικού της Κοινωνικής Υπηρεσίας, 101 άτομα, 
εκ των οποίων 45 ήταν νέοι εξυπηρετούμενοι.  

Στα περιστατικά παρασχέθηκαν: 

• Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη 

• Νοσηλευτική φροντίδα 

• Οικογενειακή Φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών 

διαβίωσης 

• Μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών 

• Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες, νοσοκομεία  

• Συνεργασίες με υπηρεσίες και ασφαλιστικούς φορείς κλπ. 

• Παροχή ιατρικών συμβουλών, συνταγογράφησης, και υπηρεσιών 

προληπτικής ιατρικής από τον καρδιολόγο του Δήμου όπου χρειάστηκε  

• Κατ’ οίκον αιμοληψίες 

Οι παρεμβάσεις γίνονταν με καθημερινή, εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη 

συχνότητα, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε 

εξυπηρετούμενου δημότη. 

Το κόστος του προγράμματος το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλό καλύπτεται 
αποκλειστικά από ιδίους πόρους του Δήμου.  
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Στατιστικά στοιχεία προγράμματος 
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2.  Στήριξη απόρων κατοίκων του Δήμου  

Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Το έτος 2013 μέσω του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου διανεμήθηκαν συνολικά 48 και 

πλέον, τόνοι τροφίμων σε κατοίκους του 

Δήμου, στην Εκκλησία και στο 

Ορφανοτροφείο «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» και το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο εξυπηρέτησε 463 
οικογένειες.  

 

Τα προϊόντα που διατέθηκαν προήλθαν:  

• Από ιδίους πόρους του Δήμου : Είδη διατροφής και διαβίωσης 

(τυποποιημένα προϊόντα - οπωροκηπευτικά, είδη καθαριότητας, 

κρέας: 150.000,00€  

• Από δωρεές: Μεμονωμένοι πολίτες, Σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης, Σύλλογοι Γονέων, Αθλητικά Σωματεία, Πολιτιστικοί 

Σύλλογοι, Πρόσκοποι, ομάδες αγροτών και παραγωγών απ’ όλη τη 

χώρα, ΚΑΠΗ του Δήμου, εταιρείες, καθώς και επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην πόλη.  

Επίσης στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου χορηγήθηκαν: 

• Σχολικά είδη: Σε συνεργασία με τον εθελοντικό οργανισμό 

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ διατέθηκαν σχολικά είδη σε 400 περίπου 

παιδιά στο Ίλιον, που οι γονείς τους αντιμετώπιζαν οικονομική 

δυσκολία. Συγκεκριμένα δόθηκαν σχολικές τσάντες ανάλογα με το 

φύλο και την ηλικία του κάθε παιδιού, καθώς και σχολικά είδη 

(τετράδια, μολύβια, στυλό κλπ.) ανάλογα την τάξη. 

• Είδη ρουχισμού και παιχνίδια.  

• Επίσης διατέθηκαν ρουχισμός και παιχνίδια στο Κέντρο 
κράτησης Αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα, στις φυλακές 
Κορυδαλλού και στο σύλλογο αποφυλακισθέντων «ΟΝΗΣΙΜΟΣ». 
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 Παροχή έτοιμου φαγητού σε απόρους κατοίκους και αστέγους 

Μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου έγινε 

καθημερινή παροχή έτοιμου μαγειρεμένου 
φαγητού (συσσιτίου) σε άπορους, σε άστεγους, σε 

μη αυτοεξυπηρετούμενους, σε μοναχικούς 

ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ συμπολίτες μας που 

βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, προκειμένου να 

διασφαλισθεί ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Για 

το σκοπό αυτό διατέθηκαν 29.421,60 €.  

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, 

παρασχέθηκαν 7.225 μερίδες έτοιμου φαγητού. Η σίτιση των απόρων 

περιελάμβανε καθημερινά μεσημβρινά γεύματα σε ατομικές μερίδες, ενώ οι 

μερίδες του Σαββάτου και της Κυριακής διανέμονταν μαζί με την μερίδα της 

Παρασκευής.  

Με την αριθμ.393/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου απεφασίσθη η 

συνεργασία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου με την Μητρόπολη Ιλίου 

Αχαρνών και Πετρουπόλεως για την υλοποίηση ενός κοινού βελτιωμένου 

προγράμματος επισιτιστικής υποστήριξης των απόρων, η οποία 

περιελάμβανε τη χορήγηση τυποποιημένων ειδών διατροφής από το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο στην ενορία του Ναού Παναγίας Παλατιανής, στην 

οποία υπάρχει οργανωμένη κουζίνα, προκειμένου να παρασκευάζεται φαγητό 

από εθελοντές και να παρέχεται στους δικαιούχους κατά τις ημέρες των 

αργιών.  

 Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους με 
χρηματοδότηση της Ε.Ε. 

Ο Δήμος μετά από αίτημά του, εντάχθηκε στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής 

τροφίμων σε απόρους με χρηματοδότηση της Ε.Ε έτους 2013, που 

υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος κατά την περίοδο 2013-2014 διατέθηκαν σε 

277 δικαιούχους 7,5 τόνοι τρόφιμα (ελαιόλαδο, ζυμαρικά, τυροκομικά). 

 

 



 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  
   ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2013 

 

 
38 

 Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις  
 

 Μετά από εισήγηση των Κοινωνικών Λειτουργών χορηγήθηκε σε δύο (2) 

περιπτώσεις έκτακτη οικονομική επιχορήγηση συνολικού ποσού 2.600,00€. 
 

 Ο Δήμος Ιλίου εντάχθηκε ως συμπράττων φορέας στην Πράξη «Κοινωνικές 

Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ιλίου «ΙΛΙΟΝ – Στήριξη», με 

δικαιούχο υλοποίησης τον φορέα «ΕΔΡΑ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ και από 

13.08.2013 λειτουργεί σε κτίριο επί των οδών Ικάρου και Κάλχου. Στόχος 

της Πράξης είναι η υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή 

απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, μέσω ενός 

πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Ιλίου.  

 
Συγκεκριμένα, η πράξη αφορά στη λειτουργία των παρακάτω κοινωνικών 

δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας για 2 έτη: 

 Κοινωνικό Παντοπωλείο 

 Κοινωνικό Φαρμακείο 

 Γραφείο Διαμεσολάβησης 

 Δομή παροχής Συσσιτίου 

 Τράπεζα Χρόνου 

Για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών έχουν δημιουργηθεί 21 

νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες έχουν καλυφθεί από άνεργους νέους έως 

30 ετών. 

Συγκεκριμένα στο Γραφείο Διαμεσολάβησης του προγράμματος 

προσήλθαν 157 οικογένειες (476 άτομα), τα οποία εξυπηρετήθηκαν από τις 

παρακάτω δομές ως ακολούθως: 

 Κοινωνικό Παντοπωλείο: 95 οικογένειες (223 άτομα)  

 Δομή παροχής Συσσιτίου: 29 οικογένειες(77 άτομα) 

 Κοινωνικό Φαρμακείο: 33 άτομα  

 Τράπεζα Χρόνου: 50 άτομα  
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3. Δημοτική Τράπεζα Αίματος -  Αιμοδοσίες  

Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν τρεις 

(3) διήμερες αιμοδοσίες και μία μονοήμερη σε 

συνεργασία με το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και το 

νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, για την ενίσχυση της 

Δημοτικής Τράπεζας Αίματος, η οποία εξυπηρετεί ανά 

πάσα στιγμή τις ανάγκες των δημοτών, των αιμοδοτών 

μελών και των συγγενών τους.  

Από τις 4 αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2013, 

συγκεντρώθηκαν συνολικά 682 μονάδες αίματος και διατέθηκαν 322 μονάδες 

αίματος σε 227 άτομα. Συγκεκριμένα σε κάθε αιμοδοσία συγκεντρώθηκαν:  

 1η Αιμοδοσία 22 & 23.02.2013: 222 μονάδες αίματος 

 2η Αιμοδοσία στις 14 & 15.06.2013: 205 μονάδες αίματος  

 3η Αιμοδοσία στις 11 & 10.10.2013: 228 μονάδες αίματος  

 4η Αιμοδοσία στις 19.10.2013: 27 μονάδες αίματος 

 

4. Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

Για δεύτερη χρονιά υλοποιήθηκε από την Κοινωνική 

Υπηρεσία το Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας 

δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, δαπάνης 

59.667,30€ ευρώ, στο οποίο συμμετείχαν 340 

παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς και 

ιστορικούς χώρους, εκδρομές, αθλητικές δραστηριότητες, ψυχαγωγικές και 

επιμορφωτικές εκδηλώσεις, δημιουργία διάφορων κατασκευών, εκτέλεση 

δραστηριοτήτων λεπτής κινητικότητας και άλλες εικαστικές, μουσικές και 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 
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5. Πρόγραμμα «PROTECTA»  

Από τις 26.02.2013 έως τις 17.04.2013 

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα 

εκπαίδευσης εθελοντών «Προστατεύω τον εαυτό μου, 

προστατεύω τους άλλους», διάρκειας 100 ωρών όπου ο 

Δήμος υλοποίησε σε συνεργασία με την Γ.Γ.Δ.Μ. και το 

Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο του προγράμματος 

εθελοντικής δράσης για τη διαχείριση κινδύνων – κρίσεων και αντιμετώπιση 

αναγκών. Η εθελοντική ομάδα που δημιουργήθηκε αποτελείται από 23 άτομα.  

 

6. Ημερίδες – Εκδηλώσεις  –  Παρεμβάσεις – Δράσεις  

• Ημερίδα «Πόνοι της μέσης, πόνοι στον αυχένα: Η ασθένεια του 

αιώνα», από την οστεοπαθητική θεραπευτική προσέγγιση. 

• Ημερίδα «Πρεσβευτές της άρσης των στερεοτύπων και της αποδοχής 

της διαφορετικότητας» σε συνεργασία με το Κέντρο συμβουλευτικής και 

προσανατολισμού Ιλίου. 

• Ενημερωτικές ομιλίες στα ΚΑΠΗ για τη νόσο Alzheimer 

• Εκδήλωση προς τιμή των εθελοντών του Δήμου που στηρίζουν 

καθημερινά τις κοινωνικές δομές και τις υπηρεσίες του Δήμου 

αναγνωρίζοντας την σημαντική προσφορά τους. Στην εκδήλωση 

τιμήθηκαν οι Ιατροί, για την πολύτιμη προσφορά τους στη λειτουργία 

των Δημοτικών Ιατρείων, με την δωρεάν εξέταση χιλιάδων 

συνανθρώπων μας, οι Εκπαιδευτικοί, για τη στήριξη της οικογένειας 

και τη λειτουργία των Κοινωνικών Φροντιστηρίων, το Κέντρο 
Γυναικών Ιλίου, για το κοινωνικό του έργο και την ενεργή συμμετοχή 

όλων των γυναικών του Δήμου, διοργανώνοντας σεμινάρια λαϊκής 

επιμόρφωσης και προσφέροντας διδακτική στήριξη σε μαθητές 

Δημοτικού Σχολείου, τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. για τη στήριξη που 

προσφέρουν καθημερινά στα μοναχικά άτομα της πόλης μας, στα 

συσσίτια, καθώς και για την επαφή τους με τη νέα γενιά, διαβάζοντας 

παραμύθια στους Παιδικούς μας Σταθμούς, τους Εθελοντές του 
προγράμματος «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους 
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Άλλους» και κάθε εθελοντή που συμβάλλει στο έργο του Δήμου, 

ανακουφίζοντας τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. 

• Δράση - Κάλεσμα Αλληλεγγύης από 9 έως 14 Δεκεμβρίου 2013 για 

τη συγκέντρωση τροφίμων, φάρμακων, παιχνιδιών, ρούχων και είδη 

πρώτης ανάγκης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο. 

• Παρεμβάσεις σε σχολεία του Δήμου, από τις ψυχολόγους της 

υπηρεσίας.  
 

7 .  Σχολές Γονέων  

Στο Δήμο Ιλίου πραγματοποιήθηκαν πέντε 

«Σχολές Γονέων». Οι τρεις διοργανώθηκαν 

από σχολεία στο χώρο τους και δύο 

πραγματοποίησε η Κοινωνική Υπηρεσία του 

Δήμου. Οι σχολές γονέων υλοποιούνται 

πάντοτε σε συνεργασία με το Ίδρυμα 

Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 

(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Υπουργείου Παιδείας και είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα. Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των 

γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και 

δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο προσφέρει στους γονείς, στο 

οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για 

προβληματισμό. Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό 

συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης 

ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές 

ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες. 

Συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν τον εκπαιδευτικό κύκλο 80 άτομα. 
 

8 .  Εκπαίδευση σπουδαστών  

Από 01.04.2013 έως 30.06.2013 πραγματοποιήθηκε πρακτική άσκηση 

φοιτήτριας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Τμήμα Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (έδρα Κόρινθος). 
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9. Κοινωνικά Φροντιστήρια  

 Συνεχίστηκε για δεύτερη χρονιά το 

Πρόγραμμα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου 

για τη σχολική περίοδο 2013 - 2014.  

Τα Κοινωνικά Φροντιστήρια στελεχώθηκαν 

από 22 εθελοντές καθηγητές και 

τελειόφοιτους πανεπιστημίου και πραγ-

ματοποιήθηκαν απογευματινές ώρες, από 

Δευτέρα έως Παρασκευή, στο 1ο ΓΕΛ Ιλίου. Δημιουργήθηκαν 36 τμήματα και 

συμμετείχαν σε αυτά συνολικά 229 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, χωρίς 
κανένα κριτήριο επιλογής.  

Επίσης, διοργανώθηκε πρόγραμμα δωρεάν ενισχυτικής διδασκαλίας σε 

μαθητές Δημοτικού Σχολείου, στα μαθήματα της Γλώσσας και των 

Μαθηματικών, από ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών, σε συνεργασία με το 

Κέντρο Γυναικών Ιλίου.  

 
10.  Ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης  

Ο Δήμος μετά από αίτησή του εντάχθηκε το 2013 στην Πράξη «Κέντρα Δια 
Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα 
Τοπικής Εμβέλειας» για την υλοποίηση προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης 

ενηλίκων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης 

(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), με 

κύριους στόχους:  

• Τη δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των 

ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση κάθε πολίτη. 

• Την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις 

ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικοοικονομικού χώρου δράσης 

των ενηλίκων πολιτών. 

• Τη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων 

πολιτών. 
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• Την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, 

καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής 

εξέλιξης. 

• Τη συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και 

πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και 

πολιτιστικές ευκαιρίες. 

• Την αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής 

κατάστασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού. 

• Την ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη. 

• Τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του 

πολιτισμού. 

• Την ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων. 

Στις 19.11.2013 ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τα παραπάνω 

προγράμματα και υποβλήθηκαν συνολικά 75 αιτήσεις συμμετοχής.  

 

11. Εκδηλώσεις κοινωνικού και  εορταστικού χαρακτήρα  

Για δεύτερη συνεχή χρονιά εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων 

χορηγήθηκαν 469 δώρα κατά τις επισκέψεις αγάπης στα παρακάτω ιδρύματα 

που εδρεύουν στο Δήμο:  

• Ορφανοτροφείο ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ 

• Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης – Ξενώνας Ιλίου του Ε.Κ.Κ.Α. που 

φιλοξενεί κακοποιημένες μητέρες με τα παιδιά τους  

• Οικοτροφείο του Κέντρου Αποκατάστασης Αναπήρων 

• Ι.Π.Α.Π Η «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» 

• Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου 

Μάθησης που στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Μαθητικής εστίας στο 

Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», όπου 

φιλοξενούνται νέες γυναίκες και άγαμες μητέρες που έχουν ζητήσει 

πολιτικό άσυλο. 
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12.  Δημοτικά Ιατρεία  

Για τη λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων 

παρείχαν τις υπηρεσίες τους 24 Εθελοντές 
Ιατροί και Κοινωνικοί Επιστήμονες και 

εξυπηρετήθηκαν συνολικά 2.786 άτομα, ενώ 

χορηγήθηκαν 148 Δελτία Υγείας Μαθητών.  

Συγκεκριμένα από κάθε Μονάδα και Ειδικότητα 

εξυπηρετήθηκαν: 

1η Μονάδα: Εξυπηρετήθηκαν συνολικά 1.563 άτομα 

• Χειρουργός/Ογκολόγος: 85 άτομα 

• Παιδοψυχίατρος: 166 άτομα 

• Οφθαλμίατρος: 85 άτομα  

• Ορθοπεδικός: 3 άτομα 

• Παιδίατρος: 10 παιδιά  

• Οδοντίατροι: 58 άτομα  

• Γυναικολόγος: 230 άτομα 

• Ωτορινολαρυγγολόγος: 10 άτομα 

• Αιματολόγος: 3 άτομα 

• Νευρολόγος: 2 άτομα 

• Ψυχολόγοι: 315 άτομα  

• Νοσηλεία (μέτρηση πίεσης, σάκχαρο, χοληστερίνη, ενέσεις): 596 άτομα  

2η Μονάδα: Εξυπηρετήθηκαν συνολικά 1.223 άτομα 

• Γυναικολόγος: 125 άτομα  

• Χειρουργός/Ογκολόγος: 51 άτομα 

• Παθολόγος- Διαβητολόγος: 33 άτομα  

• Οφθαλμίατρος: 99 άτομα  

• Ορθοπεδικός: 9 άτομα  

• Καρδιολόγος: 15 άτομα  

• Οδοντίατροι:40 άτομα 

• Νευρολόγος: 3 άτομα 

• Πνευμονολόγος: 28 άτομα 

• Παιδίατροι: 41 άτομα 

• Ψυχολόγος: 27 άτομα  

• Ειδική Παιδαγωγός: 9 άτομα 

• Νοσηλεία (μέτρηση πίεσης, 

σάκχαρο, Χοληστερίνη, ενέ-

σεις): 462 άτομα 

• Ηλεκτροκαρδιογραφήματα: 

281 άτομα μέλη των ΚΑΠΗ 

του Δήμου 
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13. Προγράμματα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης  

α. Πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού 
και του Τραχήλου της μήτρας 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το 

Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας και η Κινητή Μονάδα 

Μαστού του Ιδρύματος παρείχε δωρεάν υπηρεσίες 

σε γυναίκες ηλικίας 25 - 65 ετών, στην Πλατεία 

Ζωοδόχου Πηγής.  

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν 850 τεστ ΠΑΠ 

και 1.000 μαστογραφίες.  

β. Δωρεάν έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας  

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων και δράσεων προληπτικής ιατρικής 

πραγματοποιήθηκαν για τρίτη χρονιά 

δωρεάν σπιρομετρήσεις (έλεγχος 

αναπνευστικής λειτουργίας) από 22 

έως 26 Απριλίου 2013, στο 

Δημαρχείο Ιλίου, σε συνεργασία με 

την Ελληνική Πνευμονολογική 

Εταιρεία και την Κινητή Μονάδα 

Σπιρομετρήσεων.  

Ο Δήμος Ιλίου πραγματοποιεί κάθε χρόνο δωρεάν σπιρομετρήσεις, 

καθώς η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μία νόσος 

των πνευμόνων που τείνει να αναδειχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα 

προβλήματα υγείας της εποχής μας. 

Εκατοντάδες κάτοικοι και δημότες ωφελούνται κάθε χρόνο από τις 

δωρεάν εξετάσεις και προλαβαίνουν την εξέλιξη πολύ σοβαρών 

παθήσεων των πνευμόνων.  

Το 2013 συνολικά σπιρομετρήθηκαν δωρεάν 380 άτομα, 

μειώνοντας κόστος και χρόνο αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία για 

τους πολίτες του Δήμου. 
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γ. Δωρεάν πρόγραμμα διάγνωσης για κύφωση και σκολίωση 

Τον Μάιο 2013 υλοποιήθηκε το πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων για 

κύφωση και σκολίωση σε παιδιά και ενήλικες που οργάνωσε η 

Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου στα Δημοτικά Ιατρεία της 

περιοχής του Αγ. Φανουρίου και υποστηρίχθηκε επιστημονικά από τον 

Ελληνικό Σύλλογο Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση και 

εξειδικευμένη ομάδα ιατρών. Οι εξετάσεις απευθύνονταν στους 

μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού και σε μαθητές όλων των 

τάξεων του Γυμνασίου, καθώς και στους γονείς και κηδεμόνες αυτών, 

με προτεραιότητα σε όσους είχαν πρότερους πόνους στη σπονδυλική 

τους στήλη. Εξετάστηκαν συνολικά 200 άτομα, εκ των οποίων 150 
ήταν παιδιά και οι 50 ενήλικες. 

δ. Δωρεάν πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων στο 
Δήμο Ιλίου για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες σε συνεργασία με 
την Ιατρική Σχολή Αθηνών  

Το 2013 εγκαινιάστηκε μία νέα συνεργασία 

με την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

και στο πλαίσιο αυτής, πραγματοποιήθηκε 

πιλοτικό πρόγραμμα δωρεάν 

αιματολογικών και καρδιολογικών εξετάσεων για άτομα που ανήκουν 

στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, από 40 ετών και άνω. 

Το πρόγραμμα, μεταξύ των άλλων, σκοπό είχε την εκπόνηση μελέτης 

υγείας, στο πλαίσιο της δράσης «Μειώνοντας την ανισότητα στην 
Υγεία μέσω της βελτιστοποίησης της παρεχόμενης 
πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας σε ευάλωτους πληθυσμούς σε 
περιόδους κρίσης» η οποία περιελάμβανε επιπρόσθετα, την 

κατάρτιση επαγγελματιών Υγείας στην πρόληψη, στον προ-

συμπτωματικό έλεγχο και στην παρέμβαση στην κοινότητα σε ότι 

αφορά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, 

κατόπιν των εξετάσεων συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο συμβάλλοντας 

στην καταγραφή της συχνότητας των νοσημάτων και των 
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προδιαθεσικών παραγόντων για καρδιαγγειακά νοσήματα όπως, η 

υπερλιπιδαιμία, η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, το άγχος και η 

κατάθλιψη. Τον συντονισμό της μελέτης είχε η Ιατρική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα το Εργαστήριο Υγιεινής, 

Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, σε συνεργασία με την Α΄ 

Καρδιολογική Κλινική. Το έργο ήταν συγχρηματοδοτούμενο από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο. 

Με προτεραιότητα στα άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων, στο 

πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε από 01.08.2013 έως 09.08.2013 

και 26.08.2013 έως 03.10.2013, εξετάστηκαν συνολικά 426 άτομα. 

 ε. Χορήγηση φαρμακείων πρώτων βοηθειών  

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες Σχολικές 

Επιτροπές συντόνισε τη διανομή σαράντα 

τεσσάρων (44) κυτίων πρώτων βοηθειών με 

υγειονομικό υλικό και βασικά φάρμακα, μη 

συνταγογραφούμενα, τα οποία παραδόθηκαν στο Δήμο Ιλίου από το 

Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, στην ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε την 

Τετάρτη 17 Απριλίου 2013 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου 

Ιλίου, με σκοπό τη φαρμακευτική υποστήριξη των σχολείων του Δήμου, 

για τη διασφάλιση της υγείας και προστασίας των παιδιών.  

στ. Λειτουργία παραρτήματος του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής 

Ο Δήμος Ιλίου σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον 

φιλανθρωπικό οργανισμό «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Αθηνών, ξεκίνησε εκστρατεία δωρεάν Παιδικού Εμβολιασμού για 

παιδιά ανασφάλιστων γονέων και χρονίως ανέργων γονέων καθώς και 

για παιδιά που ζουν στην Ελλάδα χωρίς να έχουν λάβει ιατρική 

παρακολούθηση. 

Ως εμβολιαστικός σταθμός ορίστηκε η 2η μονάδα δημοτικών ιατρείων 

του Δήμου Ιλίου με έδρα τον Άγιο Φανούριο και κατά το έτος 2013 
πραγματοποιήθηκαν 215 εμβολιασμοί.  
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Εφήβου «Ηλιαχτίδα»  

Συνεχίζεται η λειτουργία του Ψυχοπαιδαγωγικού 

Κέντρου «Ηλιαχτίδα», το οποίο σε συνεργασία με την 

Μ.Κ.Ο. ΕΔΡΑ, προσφέρει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

φροντίδας ψυχικής υγείας, ειδικής αγωγής και 

μάθησης σε παιδιά και εφήβους. 

Ειδικότερα προσφέρονται σε παιδιά και εφήβους προγράμματα 

Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Ειδική Αγωγή, Ψυχολογικής υποστήριξης 

και Συμβουλευτική Οικογένειας.  

Κατά το έτος 2013 το Κέντρο δέχθηκε 186 νέες αιτήσεις και η 
διεπιστημονική ομάδα προέβη σε 344 αξιολογήσεις παιδιών. Ξεκίνησαν 

συνεδρίες 74 παιδιά, οι δαπάνες των οποίων καλύφθηκαν από 

ασφαλιστικά ταμεία, ενώ 37 παιδιά ολοκλήρωσαν τα θεραπευτικά τους 

προγράμματα, 19 παιδιά εξυπηρετήθηκαν δωρεάν ως άπορα, 7 παιδιά 

παραπέμφθηκαν σε άλλες πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες / φορείς, ενώ 

υπήρξαν 27 ακυρώσεις. 

Το σύνολο των θεραπευτικών παρεμβάσεων στο κέντρο ήταν 9.404 
και αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν:  

 2.041 συνεδρίες με Κοινωνικό Λειτουργό  

 1.494 συνεδρίες με Ψυχολόγο  

 1.568 συνεδρίες με Ειδικό Παιδαγωγό  

 1.730 συνεδρίες Εργοθεραπείας  

 2.571 συνεδρίες Λογοθεραπείας  
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  Κέντρο Ατόμων με Αναπηρία  

Στο χώρο της Λέσχης ΑΜΕΑ για το έτος 

2013 πραγματοποιήθηκαν αθλητικές και 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες όπως, 

προπόνηση στο άθλημα Boccia, 

αγωνιστικός χορός με αναπηρικά αμαξίδια, 

σύγχρονος χορός, Latin Ευρωπαϊκοί χοροί,  

Zumba και μάθημα ζωγραφικής σε 

ευάλωτες ομάδες.  

Το 2013 ξεκίνησε η συνεργασία με το Σωματείο «Κίνηση Αδερφών Ατόμων 

με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας» - ΚΙΝΑΨΥ, στο οποίο παραχωρείτο μία 

φορά τον μήνα η αίθουσα της λέσχης ΑΜΕΑ για την πραγματοποίηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, ενώ από τον Οκτώβριο του 2013, 

κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ του δημόσιου φορέα «Ελληνικό 

Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών» και Δήμου Ιλίου, το Σωματείο 

φιλοξενείται στο χώρο όπου τα μέλη του και εθελοντές συνεργάζονται σε 

εβδομαδιαία βάση και συγκεκριμένα κάθε Πέμπτη 17:00 με 19:00. 
 

 Κέντρο Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών 

Το «Κέντρο Κοινωνικής και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Παιδιών» στο Δήμου Ιλίου, 

που λειτουργεί σε συνεργασία 

με τον εθελοντικό Οργανισμό 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», 

ξεκίνησε την λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2010, σε κτήριο που 

αποτελεί παραχώρηση του Δήμου. Βρίσκεται στην περιοχή της Παλατιανής 

επί την συμβολή των οδών Αγίας Ελένης και Πλήθωνος Γεμιστού και είναι 

στελεχωμένο από κοινωνικό λειτουργό. Βασική δράση του Κέντρου 

αποτελεί η υποστήριξη παιδιών και οικογενειών με προβλήματα διαβίωσης. 
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Κατά το διάστημα από 01.01.2013 έως 31.12.2013 το Τμήμα Κοινωνικής 

Στήριξης του Οργανισμού ανταποκρίθηκε στο αίτημα 491 οικογενειών για 

ενίσχυση σε είδος και εξυπηρετήθηκαν συνολικά 1.117 παιδιά εκ των 

οποίων τα 595 (53,3%) ήταν παιδιά που δέχθηκαν τις υπηρεσίες του 

Οργανισμού για πρώτη φορά. 

Από το σύνολο των οικογενειών 179 ήταν μονογονεϊκές οικογένειες, 180 

οικογένειες ήταν με άνεργους γονείς ή απασχόληση σε επισφαλή εργασία 

και 67 ήταν πολύτεκνες οικογένειες. Από τις παραπάνω οικογένειες οι 259 

μας προσέγγισαν από ιδιωτική πρωτοβουλία και οι 232 παραπέμφθηκαν 

στο Χαμόγελο του Παιδιού από άλλους φορείς και υπηρεσίες.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Από το σύνολο των οικογενειών οι: 

• 249 προσήλθαν για πρώτη φορά στην υπηρεσία (49%) 

• 242 εξυπηρετούνται από προηγούμενες χρονιές (51%) 
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 Συμβουλευτικό Κέντρο ΚΕΘΕΑ – ΕΞΕΛΙΞΙΣ 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του ΚΕΘΕΑ-

ΕΞΕΛΙΞΙΣ στο Ίλιον είχε μια 

ολοκληρωμένη παρουσία το 2013 και η 

σταθεροποίηση της στελέχωσης από 

θεραπευτικό προσωπικό εξειδικευμένο 

στην απεξάρτηση, όπως και η 

καθημερινή του λειτουργία, απετέλεσε το ποιοτικό χαρακτηριστικό για την 

αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τόσο σε σχέση με την αύξηση του 

αριθμού των εξυπηρετουμένων (χρήστες, μέλη των οικογενειών τους), όσο 

και σε σχέση με τις παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή). Παρά τις 

δυσκολίες που προέκυψαν από την υποστελέχωση, δεν υπήρξε λίστα 

αναμονής, ενώ παράλληλα διοργανώθηκαν και άλλες παρεμβάσεις.  

Εορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών στις 26 Ιουνίου σε 

συνδιοργάνωση και συνεργασία ΚΕΘΕΑ – Κέντρου Πρόληψης 

«ΦΑΕΘΩΝ». Συγκεκριμένα, στη διοργάνωση συμμετείχε τόσο το 

Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ - ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ (δραστηριοποιείται στα 

πλαίσια του σωφρονιστικού συστήματος) με έκθεση ζωγραφικής των μελών 

της Θεραπευτικής Κοινότητας στις Ανδρικές Φυλακές Κορυδαλλού, 

παρουσία και ενημέρωση από θεραπευόμενους και τους γονείς τους, όσο 

και η Κινητή Μονάδα του ΚΕΘΕΑ - ΕΞΕΛΙΞΙΣ (Ομάδα Streetwork) στο 

χώρο του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», καθώς και το Κέντρο Πρόληψης του 

ΟΚΑΝΑ «ΦΑΕΘΩΝ», οι οποίοι συμμετείχαν με πλειάδα καλλιτεχνικών 

δραστηριοτήτων και ενημερωτικών παρεμβάσεων. 

Επίσης, σε συνεργασία με τον Γ’ Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων έγιναν 

εξειδικευμένες παρεμβάσεις ενημερωτικές και συμβουλευτικού χαρακτήρα 

σε κάποια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε καθηγητές και 

μαθητές. 

Συνοπτικά προσήλθαν 20 νέα άτομα το 2013 και πραγματοποιήθηκαν 262 

ατομικές συναντήσεις. Τα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος των 

χρηστών που προσήλθαν το 2013 ανέρχονται στα 37, ενώ 

πραγματοποιήθηκαν 206 συναντήσεις οικογενειακής υποστήριξης.  
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 Συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) 

Συνεχίζεται η παροχή ιατρικών υπηρεσιών προληπτικής και πρωτοβάθμιας 

ιατρικής φροντίδας από τους εθελοντές γιατρούς των Δημοτικών Ιατρείων, 

στους φιλοξενούμενους (νεαρές γυναίκες και παιδιά) στη Μαθητική Εστία 

του Ιδρύματος, που βρίσκεται εντός του περιβαλλοντικού Πάρκου 

Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». 

Το Ε.Ι.Ν. υλοποιεί πρόγραμμα φιλοξενίας νεαρών γυναικών κάτω των 30 

ετών, καθώς και άγαμων μητέρων με τα παιδιά τους, που έχουν ζητήσει 

πολιτικό άσυλο, το οποίο χρηματοδοτείται μέσω του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων. 

Το Φεβρουάριο, μετά από αίτημα της Κοινωνικής Υπηρεσίας της 

Μαθητικής Εστίας, έγινε παρέμβαση με εισήγηση Ψυχολόγου και 

νοσηλεύτριας της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, στις 

φιλοξενούμενες με θέμα: «Προληπτική ιατρική και βασικές αρχές υγιεινής». 

 Ένταξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας στο Δίκτυο «ΟΡΕΣΤΗΣ» του 

Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση 

της Θυματοποίησης και Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.) 

με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και 

εγκληματικότητας των ανηλίκων.  

 

 Συνεργασία με το εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», μέσω των Δημοτικών 

Ιατρείων, στο πλαίσιο του Προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για 

τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, για γυναίκες ηλικίας 25 – 65 ετών, με 

εξετάσεις test PAP κάθε τρία χρόνια, το οποίο έχει σχεδιάσει το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

 
 Συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

Παροχή υπηρεσιών των Δημοτικών Ιατρείων (ιατρικές εξετάσεις, 

εμβολιασμοί, προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα 

κ.α.), στους φιλοξενούμενους στη Μονάδα του Κέντρου – Ξενώνας Ιλίου.  
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 Συμμετοχή στο Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την 
Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των 
Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.)  
 

 Συνεργασία με το Διαδημοτικό Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
«ΦΑΕΘΩΝ» 

Τα αιτήματα που καταφθάνουν στο Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» είναι 

πολλά και ποικίλα, και αφορούν όλους τους εμπλεκόμενους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία φορείς (εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές), καθώς 

επίσης παρέχει ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, τόσο σε 

άτομα εμπλεκόμενα με εξαρτήσεις, με στόχο την παραπομπή τους σε 

κατάλληλα θεραπευτικά προγράμματα, όσο και σε άτομα που 

αντιμετωπίζουν θέματα στην καθημερινότητά τους, τα οποία επηρεάζουν 

την ψυχική τους υγεία. Οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ 

προς όλους. 
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Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
(Κ.Α.Π.Η.) 
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Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
(Κ.Α.Π.Η.)  

Εισαγωγή  

Τα οκτώ (8) Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) που 

λειτουργούν στον Δήμο Ιλίου, έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη συμμετοχή των 

ατόμων στην κοινωνική ζωή ως ενεργά και ισότιμα μέλη της κοινωνίας, έτσι 

ώστε να παραμείνουν αυτόνομα και δημιουργικά, καθώς και τη διασφάλιση 

της προσβασιμότητάς τους σε κοινωφελείς υπηρεσίες. Τα παραπάνω 

επιτυγχάνονται μέσω πλήθους δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης 

ιατρικών, ψυχολογικών και κοινωνικών δυσκολιών από καταρτισμένο 

επιστημονικό προσωπικό. 

Το 2013 τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων λειτούργησαν μέσω 

του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης– ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου», το οποίο με το Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ 

2853/11-11-2013 καταργήθηκε, ενώ με την 538/12-11-2013 Απόφαση 

Δημάρχου, οι υπάλληλοι του πρώην Ν.Π.Δ.Δ κατέστησαν αυτοδικαίως 

προσωπικό του Δήμου Ιλίου με την ίδια σχέση εργασίας. 

Μετά την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. τα οκτώ (8) Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας 

Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) συνέχισαν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους μέσω της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες στα μέλη τους.  
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ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η.  

Σε ότι αφορά το προσωπικό που 

εργάστηκε κατά το έτος 2013, 

αποτελούμενο από μόνιμους και 

συμβασιούχους υπαλλήλους 

διαφόρων ειδικοτήτων, αναλυτικά 

αποτελείται από 3 μόνιμους 

υπαλλήλους και συγκεκριμένα 1 

Κοινωνική Λειτουργό, 1 Εργοθεραπεύτρια και 1 Οικογενειακή Βοηθό, 8 

υπαλλήλους με σύμβαση ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα 4 Κοινωνικούς 

Λειτουργούς, 1 Νοσηλεύτρια, 1 Φυσικοθεραπεύτρια και 2 Καθαρίστριες, 2 

υπαλλήλους από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου και συγκεκριμένα 

1 Ιατρό (καρδιολόγος) και 1 Νοσηλεύτρια, καθώς και 5 υπαλλήλους του 

ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. Δήμου Ιλίου και συγκεκριμένα 2 Χοροδιδάσκαλοι παραδοσιακού 

χορού, 1 επιμορφώτρια χειροτεχνίας – διακόσμησης, 1 επιμορφώτρια 

κατασκευής κοσμήματος και 1 γυμνάστρια. 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

  Κοινωνική Υπηρεσία  

Το έτος 2013 σε όλα τα Κ.Α.Π.Η. έγιναν νέες εγγραφές και ανανεώσεις 

εγγραφών μελών (ανανεώσεις γίνονται ανά διετία), συνολικά εγγράφηκαν 

888 μέλη. Οι εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε Κ.Α.Π.Η έχουν 

ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Α΄ Κ.Α.Π.Η 108 Μέλη 

Β΄ Κ.Α.Π.Η 187 Μέλη 

Γ΄ Κ.Α.Π.Η 65 Μέλη 

Δ΄ Κ.Α.Π.Η 135 Μέλη 

Ε΄ Κ.Α.Π.Η 101 Μέλη 

ΣΤ΄ Κ.Α.Π.Η 158 Μέλη 

Ζ΄Κ.Α.Π.Η 104 Μέλη 

Η΄Κ.Α.Π.Η 30 Μέλη 
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 Σημαντική ήταν η συμβολή των εθελοντικών ομάδων, οι οποίες 

απαρτίζονται από 96 μέλη που δραστηριοποιήθηκαν στην 

διεκπεραίωση προγραμμάτων και στην εύρυθμη λειτουργία των 

Κ.Α.Π.Η. στους τομείς: καντίνας, εκδηλώσεων, εκδρομών, αλληλεγγύης 

και αποθήκης.  

 

 Στους χώρους των Κ.Α.Π.Η. πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω 

εκδηλώσεις: 

 Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας σε όλα τα Κ.Α.Π.Η. στις  25.01.2013 

και 29.01.2013.  

 Εκδηλώσεις για την παγκόσμια μέρα της γυναίκας στις 08.03.2013. 

 Εορτασμός Εθνικών επετείων 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου σε 

όλα τα Κ.Α.Π.Η.  

 Πασχαλινή εκδήλωση και μοίρασμα αναστάσιμων λαμπάδων. 

 Ομιλία στους χώρους των Κ.Α.Π.Η. για τα «Προβλήματα μνήμης 

στην Τρίτη Ηλικία» και πραγματοποίηση ελέγχου μνήμης στα μέλη. 

 Φιλανθρωπική δράση στο Ζ΄ Κ.Α.Π.Η. όπου συγκεντρώθηκαν 265€ 

για την οικογένεια της μικρής Ζωής που αντιμετώπιζε σοβαρό 

πρόβλημα υγείας. 

 Συγκεντρώθηκαν παιχνίδια και προσφέρθηκαν σε περιστατικά της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας, για τις μέρες των Χριστουγέννων. 

 Πραγματοποιήθηκαν πολλά απογευματινές εκδηλώσεις ψυχαγωγίας 

στις αίθουσες των Κ.Α.Π.Η που περιελάμβαναν φαγητό και ποτό, 

είτε σε ταβέρνα κατόπιν συνεννόησης.  

                                      

  Εξωτερικά προγράμματα:  
 Οργανώθηκαν δύο Τριήμερες εκδρομές στα Κ.Α.Π.Η., σε συνεργασία 

με τους Εκπροσώπους των Μελών και την Επιτροπή των Εκδρομών, 

με τη συμμετοχή 1.382 μελών. Αναλυτικά: 

 Α΄ Κ.Α.Π.Η πήγε στην Πρέβεζα και στην Καλαμάτα. Συμμετείχαν 104 

άτομα και 78 άτομα αντίστοιχα. 

 Β΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στην Πρέβεζα-Λευκάδα και Έδεσσα - Νάουσα. 

Συμμετείχαν 156 και 104 άτομα αντίστοιχα. 
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 Γ΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στις Σέρρες - Θεσσαλονίκη και στην Καλαμάτα. 

Συμμετείχαν 47 και 43 άτομα αντίστοιχα. 

 Δ΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στην Θεσσαλονίκη - Σέρρες και στην Καλαμάτα. 

Συμμετείχαν 102 και 75 άτομα αντίστοιχα. 

 Ε΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στην Λευκάδα και στην Έδεσσα-Νάουσα- Βέροια. 

Συμμετείχαν 86 και 74 άτομα αντίστοιχα. 

 ΣΤ΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στην Θεσσαλονίκη και στην Άρτα. Συμμετείχαν 

155 και 150 άτομα αντίστοιχα. 

 Ζ΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στην Πρέβεζα και στην Βέροια-Νάουσα-Έδεσσα. 

Συμμετείχαν 99 και 81 άτομα αντίστοιχα. 

 Η΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στην Πρέβεζα-Λευκάδα και συμμετείχαν 28 άτομα.  

 

 Οργανώθηκαν δύο ημερήσιες εκδρομές σε κάθε Κ.Α.Π.Η., όπου 

συμμετείχαν συνολικά 2.169 μέλη. Αναλυτικά: 

 Α΄ Κ.Α.Π.Η πήγε στην Δημητσάνα- Βυτίνα και συμμετείχαν 195 

άτομα και στον Αγ. Ιωάννη Ρώσο και συμμετείχαν 102 άτομα. 

 Β΄Κ.Α.Π.Η. πήγε στην Αίγιο - Παναγία Πλατανιώτισσα και          

συμμετείχαν 181 άτομα και στην Τιθωρέα - Αμφίκλεια και 

συμμετείχαν 193 άτομα. 

 Γ΄Κ.Α.Π.Η. πήγε στο Λουτράκι- Αρχαία Κόρινθο και συμμετείχαν 96 

άτομα και στην Ορεινή Κορινθία - Λίμνη Δόξα - Φενεός συμμετείχαν 

142 άτομα. 

 Δ΄Κ.Α.Π.Η. πήγε στη Νεμέα και συμμετείχαν 82 άτομα και στο 

Λουτράκι – Όσιο Πατάπιο και συμμετείχαν 91 άτομα.  

 Ε΄Κ.Α.Π.Η. πήγε στους Δελφούς- Αλίαρτο και συμμετείχαν 147 

άτομα και στην Λαμία - Μονή Αγάθωνος και συμμετείχαν 146 άτομα. 

 ΣΤ΄Κ.Α.Π.Η. πήγε στα Καλάβρυτα και συμμετείχαν 175 άτομα και 

στην Μονή Δαμάστας - Γοργοπόταμος και συμμετείχαν 193 άτομα. 

 Ζ΄Κ.Α.Π.Η. πήγε στο Τρίκαλα Κορινθίας και συμμετείχαν 201 άτομα 

και στον Αγ. Ιωάννη Ρώσο και συμμετείχαν 157 άτομα. 

 Η΄Κ.Α.Π.Η. πήγε στην Μονή Δαμάστας - Γοργοπόταμος και 

συμμετείχαν 48 άτομα και στην Στενή Ευβοίας και συμμετείχαν 48 

άτομα. 
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 Πραγματοποιήθηκαν δέκα (10) θαλάσσια μπάνια στην περιοχή του 

Σχοινιά με τη συμμετοχή 365 μελών. 

 Θεατρική παράσταση σε κεντρικό θέατρο για το ΣΤ΄ Κ.Α.Π.Η.. 

Συμμετείχαν 52 μέλη. 

 Βράβευση 120 εθελοντών-μελών των Κ.Α.Π.Η. σε εκδήλωση που 

διοργάνωσε ο Δήμος Ιλίου, για την εθελοντική τους βοήθεια στην 

λειτουργία των προγραμμάτων. 

 Τιμητική βράβευση ζευγαριών μελών των Κ.Α.Π.Η. για τα 50 
χρόνια γάμου, με την παρουσίαση των χορευτικών ομάδων και τη 

συμμετοχή 1.521 ατόμων στο Αθλητικό κέντρο (Ραδιοφωνία). 

 Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κατασκηνώσεις-Λουτροθεραπεία για 

ηλικιωμένα και ΑμεΑ έτους 2013» σε συνεργασία με Περιφέρεια 

Αττικής, Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Το πρόγραμμα 

πραγματοποιήθηκε στον Ξενώνα Κανδάνου, Κολυμπαρίου Κρήτης και 

στα Λουτρά Σιδηροκάστρου.  

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘ ΑΛΨΗΣ  

  Ιατρείο -Προληπτική ιατρική  
 

 Συνταγογράφηση καρδιολογικών φαρμάκων σε μέλη ασφαλισμένα στον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μία φορά την εβδομάδα. Αριθμός εξυπηρετούμενων: 90-100 

άτομα εβδομαδιαία. 

 Μέτρηση σακχάρου – χοληστερίνης - αρτηριακής πίεσης, μια φορά την 

εβδομάδα και στα 8 Κ.Α.Π.Η. Αριθμός εξυπηρετούμενων: 80 άτομα 

εβδομαδιαία. 

 Καρδιογραφήματα (που αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στα 

θαλάσσια μπάνια), Μάιο - Ιούνιο 2013, σε συνεργασία με τα Δημοτικά 

Ιατρεία του Δήμου. Αριθμός εξυπηρετούμενων: 365 μέλη. 
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 Ιατρικές γνωματεύσεις δόθηκαν από τον καρδιολόγο για την συμμετοχή 

στα θαλάσσια μπάνια, Μάιο – Ιούνιο 2013, με προγραμματισμένα 

ραντεβού. Αριθμός εξυπηρετούμενων: 360 μέλη. 

 Ιατρικές γνωματεύσεις δόθηκαν από τον καρδιολόγο, για την συμμετοχή 

στο πρόγραμμα της γυμναστικής, τον Σεπτέμβριο 2013 στο Α΄,Β΄,Δ΄,ΣΤ΄ 

Κ.Α.Π.Η. Αριθμός εξυπηρετούμενων : 100 μέλη. 

 Συγκέντρωση φαρμάκων και προσφορά στο Κοινωνικό Φαρμακείο της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, Ιούνιο - Δεκέμβριο 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

  Εργοθεραπεία  
 

 Πρόγραμμα γυμναστικής, τρεις (3) φορές την εβδομάδα για τα Α΄, Β΄, Γ΄, 

Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ Κ.Α.Π.Η. από γυμνάστρια του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. Αριθμός 

συμμετεχόντων: 187 μέλη. 

 Πρόγραμμα παραδοσιακού χορού, μία (1) φορά την εβδομάδα για το Α΄, 

Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ Κ.Α.Π.Η. από 2 χοροδιδασκάλους του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. 

Αριθμός συμμετεχόντων: 145 μέλη. 

 Πρόγραμμα χειροτεχνίας – διακόσμησης, μία (1) φορά την εβδομάδα, 

στο Β΄, Ε΄ Κ.Α.Π.Η. από επιμορφώτρια του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. Αριθμός 

συμμετεχόντων: 12 μέλη. 

 Πρόγραμμα κοσμήματος, μία (1) φορά την εβδομάδα, στο Β΄, Ε΄ 

Κ.Α.Π.Η. από επιμορφώτρια του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ. Αριθμός συμμετεχόντων: 29 

μέλη. 

 Πρόγραμμα συζήτησης- εμψύχωσης σε θέματα επίκαιρα και διαχρονικά, 

μία (1) φορά την εβδομάδα, στο Α΄, Δ΄, Ζ΄ Κ.Α.Π.Η., από την 

εργοθεραπεύτρια του Κ.Α.Π.Η. Αριθμός συμμετεχόντων: 36 μέλη. 
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 Πρόγραμμα χορωδίας, μία (1) φορά την εβδομάδα, στο Ε΄ Κ.Α.Π.Η. από 

εθελοντή χορωδό- μέλος του Κ.Α.Π.Η. Αριθμός συμμετεχόντων: 15 μέλη. 

 Αφήγηση παραμυθιών και πασχαλινών εθίμων από μέλη Κ.Α.Π.Η. σε 

εννέα (9) Νηπιαγωγεία του δήμου, συνοδεία της εργοθεραπεύτριας του 

Κ.Α.Π.Η. 

 Θεατρικό παιχνίδι μία (1) φορά την εβδομάδα, στο Δ΄, Ε΄ Κ.Α.Π.Η. από 

εθελόντρια ηθοποιό. Αριθμός συμμετεχόντων: 25 μέλη. 

 

  Φυσικοθεραπεία  
 317 συνεδρίες σε μέλη των Κ.Α.Π.Η., από τον φυσικοθεραπευτή του 

Κ.Α.Π.Η.  

      

  Άλλες Δράσεις   
 Συμμετοχή των υπαλλήλων και των εγκαταστάσεων των Κ.Α.Π.Η. στο 

ΣΧΕΔΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ κατά τις περιόδους του καύσωνα. 
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Τομέας Παιδείας  
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Προσχολική Αγωγή  

 

Εισαγωγή  

Για το έτος 2013 οι πέντε (5) Βρεφονηπιακοί και έξι (6) Παιδικοί Σταθμοί του 

Δήμου Ιλίου, λειτούργησαν μέσω του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο 

Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης– ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου 

Ιλίου», το οποίο με το Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ 2853/11-11-2013 καταργήθηκε, ενώ με την 

538/12-11-2013 Απόφαση Δημάρχου, οι υπάλληλοι του πρώην Ν.Π.Δ.Δ 

κατέστησαν αυτοδικαίως προσωπικό του Δήμου Ιλίου με την ίδια σχέση 

εργασίας. 

Στα τμήματα Προσχολικής Αγωγής του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο 

Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου 

Ιλίου» φιλοξενήθηκαν 720 παιδιά (νήπια και βρέφη).  

Μετά την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. οι 11 Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί 

συνέχισαν τη λειτουργία τους ομαλά, μέσω της νέας Διεύθυνσης Προσχολικής 

Αγωγής .  

 

ΤΤ ΟΟ ΜΜ ΕΕ ΑΑΣΣ   11 οο ςς     

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ  

Οι εννέα από τους έντεκα Σταθμούς στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτήρια του 

Δήμου Ιλίου, τα οποία είναι σύγχρονα και αντισεισμικά, τα οποία διαθέτουν 

αύλειους χώρους που εξυπηρετούν τις ανάγκες των παιδιών. 

Η ανανέωση συμβάσεων εργασίας τριάντα πέντε (35) ατόμων και η συνέχιση 

συμβάσεων εργασίας άλλων δύο (2) με σύμβαση ορισμένου χρόνου 

πραγματοποιήθηκε ως εξής: 

1. Ανανέωση σύμβασης τριάντα πέντε (35) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων 

από τον Σεπτέμβριο του 2013 έως τον Αύγουστο του 2014, για την 

υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση 
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Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που είχε δρομολογηθεί από 

τον Δεκέμβριο του 2012 μέχρι τον Αύγουστο του 2013.  

2. Ανανέωση σύμβασης δύο (2) ατόμων με την ειδικότητα ΔΕ Βοηθών 

Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων από τον Δεκέμβριο του 2012 μέχρι τον Ιούλιο 

του 2013, τον οποίων η σύμβαση ήταν ενεργή.  

  
Επιπρόσθετα, το Νομικό Πρόσωπο προέβη στη συνέχιση της 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. 

ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. και της Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΙΛΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», η οποία ήταν σε ισχύ από 01.10.2012 έως 

31.07.2013 και προέβη στη σύναψη νέας προγραμματικής από 01.10.2013 

έως 31.07.2014. 

Με τα παραπάνω εξασφαλίστηκε επαρκές προσωπικό, σύμφωνα με τον 

κανονισμό λειτουργίας, ενισχύοντας όλο εκείνο το έργο που αφορά στην 

ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην καλλιέργεια της παιδικής ψυχής, 

μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον που συνδυάζει την οικογενειακή φροντίδα με 

την εκπαίδευση. 

 

 

ΤΤ ΟΟ ΜΜ ΕΕ ΑΑΣΣ   22 οο ςς     

ΔΙΑΤΡΟΦΗ  

Η διατροφή των παιδιών στους 

Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς 

του Δήμου Ιλίου διασφαλίζεται πλήρως με 

την άριστη σε ποιότητα διατροφή που 

προσφέρουν (νωπά κρέατα και φρέσκα 

λαχανικά, καθημερινή παρασκευή φαγητών σε συνθήκες ασφάλειας και 

υγιεινής κλπ.), ενώ συνεχίζουμε να επεκτείνουμε την χρήση βιολογικών 

προϊόντων, εντάσσοντας πέρα από το ελαιόλαδο και τα όσπρια που 

χρησιμοποιούσαμε έως τώρα, το βιολογικό γιαούρτι και τα βιολογικά αυγά. 
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ΤΤ ΟΟ ΜΜ ΕΕ ΑΑΣΣ   33 οο ςς     

ΥΓΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  

Η ιατρική παρακολούθηση των παιδιών 

πραγματοποιήθηκε αποτελεσματικά 

από τον παιδίατρο των Παιδικών 

Σταθμών, ενώ με σκοπό την πρόληψη 

και την ενημέρωση, σε θέματα 

στοματικής υγιεινής των παιδιών, 

καθώς και τη δημιουργία σχετικής βάσης δεδομένων για τον εντοπισμό και 

την αξιολόγηση των αιτίων που προκαλούν τα προβλήματα σ’ αυτές τις 

ηλικίες, υλοποιήθηκε πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής εξέτασης, σε 

συνεργασία με τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Ιλίου και εθελοντική ομάδα 

οδοντιάτρων. Τέλος, με μεγαλύτερη διάρκεια και συχνότητα, συνεχίστηκε το 

επιτυχημένο πρόγραμμα γυμναστικής δίνοντας έκφραση στην ανάγκη των 

παιδιών για κίνηση και ρυθμό.  

 

ΤΤ ΟΟ ΜΜ ΕΕ ΑΑΣΣ   44 οο ςς     

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Με επιλεγμένα και κατάλληλα σύγχρονα παιδαγωγικά υλικά, με ατομικά και 

ομαδικά παιχνίδια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, με την οργάνωση και 

διεξαγωγή εορτών και εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια του έτους, 

εξασφαλίστηκε η δημιουργική ψυχαγωγία και εκπαίδευση των παιδιών, καθώς 

μέσα από τις παραπάνω δραστηριότητες επιτυγχάνεται η κοινωνικοποίηση, η 

δημιουργική έκφραση και η διασκέδαση των παιδιών, τα οποία 

αναπτύσσονται αρμονικά, βιώνουν τη χαρά των συμμετοχικών διαδικασιών 

και αποκτούν αυτοπεποίθηση. 

 

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων πραγματοποιήθηκαν: 

 Προμήθειες:  

 Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού: 

α. Εποπτικό υλικό,  

β. Γραφική ύλη 

γ. Έντυπο υλικό. 
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• Προμήθειες διαφόρων ειδών για την διοργάνωση του 7ου Φεστιβάλ 

των Παιδικών Σταθμών (κεράσματα κλπ.) καθώς και διαφόρων 

εργασιών (ηχητική και φωτιστική κάλυψη, κλπ.). 

• Εκτύπωση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών 

Σταθμών και των προσκλήσεων για το 7Ο Παιδικό Φεστιβάλ. 

• Προμήθεια πασχαλινών ειδών και κερασμάτων για τους Παιδικούς 

Σταθμούς. 

 Χριστουγεννιάτικες Γιορτές, που πραγματοποιήθηκαν στους Σταθμούς, 

σε συνδυασμό με χειροτεχνίες και δώρα, από τα ίδια τα παιδιά. 

 Γιορτή του Πάσχα, με συμβολικά δώρα και γλυκίσματα για τα παιδιά. 

 Το 7ο Παιδικό Φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2013, 

στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης ‘’Αντώνης Τρίτσης’’ 

περιελάμβανε:  

• Παιδική γιορτή με μουσικοχορευτικά δρώμενα που παρουσίασαν τα 

παιδιά με θέμα: «Οι χώρες του Κόσμου και η Μουσική τους»  

• Περιήγηση στα περίπτερα και ελεύθερες δραστηριότητες  

• Δώρα και κεράσματα. 

 

ΤΤ ΟΟ ΜΜ ΕΕ ΑΑΣΣ   55 οο ςς   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ  ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Για την κάλυψη των εξοπλιστικών αναγκών των μονάδων και την βελτίωση 

της λειτουργίας τους πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω προμήθειες και 

εργασίες: 

1. Προμήθεια χλοοτάπητα για τον 1ο ΒΝΣ. 

2. Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας. 

3. Προμήθεια εξοπλισμού (επίπλων, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών 

κλπ.) για τον 11ο Β.Ν.Σ .  

4. Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το Ν.Π. 

Επίσης, για την διευκόλυνση της λειτουργίας των Σταθμών (π.χ. κλειδαριές, 

μικροεπισκευές κλπ.) πραγματοποιήθηκαν δαπάνες μέσω της παγίας 

προκαταβολής σε καθημερινή βάση, όπου και όποτε κρίθηκε απαραίτητο. 
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ΤΤ ΟΟ ΜΜ ΕΕ ΑΑΣΣ   66 οο ςς   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

1. Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων, 

2. Συντήρηση καυστήρων, 

3. Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, 

4. Αντικατάσταση υαλοπινάκων στους Π.Σ. και Β.Ν.Σ., 

5. Αποφράξεις φρεατίων, 

6. Αναγομώσεις πυροσβεστήρων, 

7. Καθαρισμοί μοκετών – σαλονιών - υφασμάτινων καρεκλών, 

8. Απολύμανση – μυοκτονία – απεντόμωση στους Παιδικούς Σταθμούς 

(εαρινή- θερινή), 

9. Λοιπές έκτακτες εργασίες συντήρησης, 

10. Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού του 

προγράμματος www.ilionbns.eu,  

11. Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του προγράμματος της 

οικονομικής διαχείρισης (Q-Prime), 

12. Ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του προγράμματος της 

μισθοδοσίας (STAFF) . 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων 

συναγερμού σε όλες τις μονάδες για την αντιμετώπιση των συχνών 

παραβιάσεων και διαρρήξεων των κτηρίων που στεγάζονται οι Παιδικοί και 

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια για τα παιδιά και 

τους εργαζόμενους. 

  

ΤΤ ΟΟ ΜΜ ΕΕ ΑΑΣΣ   77 οο ςς     

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

1. Παράδοση και έναρξη λειτουργίας από 01.11.2013 του 11ου Βρεφονηπιακού 

Σταθμού, επί των οδών Βασ. Μακεδόνος και Αγ. Γεωργίου, στην περιοχή της 

Παλατιανής, συνολικού εμβαδού 1.190m2, δυναμικότητας 60 παιδιών και 

προϋπολογισμού 1.600.000,00 €.  

2. Υπό Κατασκευή ο Βρεφονηπιακός Σταθμός επί των οδών Ήρας, Ναυσικάς 

και Κεφαλληνίας, στο ΟΤ 6, σε οικόπεδο 1.132μ., δυναμικότητας 50 παιδιών, 

http://www.ilionbns.eu/�
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δωρεά από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Προστασία 

Μητρικών Έργων Σταμάτη & Ελένης Βαφειαδάκη» (Αρ. Απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου: 290/2008). Την εποπτεία έχει η Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου Ιλίου.  

3. Στον επιχειρησιακό τομέα αναφέρεται εκτός των ανωτέρω και η ένταξη των 

Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ, τόσο για την 

αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων όσο και για την εξασφάλιση εποχιακού 

προσωπικού, αλλά και για την οικονομική ενίσχυση των οικογενειών της 

περιοχής, οι οποίες με την υπαγωγή μας στο πρόγραμμα απαλλάσσονται 

της συμβολικής οικονομικής συμμετοχής. Συνολικός αριθμός 

φιλοξενούμενων παιδιών μέσω ΕΣΠΑ: 165 νήπια. 

 

ΤΤ ΟΟ ΜΜ ΕΕ ΑΑΣΣ   88 οο ςς     

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Στο πλαίσιο της καλύτερης συνεργασίας και συναλλαγής με γονείς και 

ενδιαφερόμενους πολίτες, έγιναν διορθωτικές κινήσεις για τη βελτίωση των 

παροχών σε σχέση με τα προβλήματα και τις ισχύουσες συνθήκες: 

 

1. Συνεχίστηκε η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών για την 

διευκόλυνση των γονέων και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. 

2. Δόθηκε η δυνατότητα της εκ νέου αξιολόγησης του αιτήματος εγγραφής 

των τέκνων της άνεργης μητέρας, κατά το έτος, για την περίπτωση που θα 

τύχει εργασίας. 

3. Πλήρης διαφάνεια σε όλα τα θέματα που αφορούν την λειτουργία των 

Βρεφονηπιακών Σταθμών μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ιλίου. 

4. Καθιέρωση της εισοδηματικής κλίμακας, βάσει της οποίας ορίζεται το ποσό 

της συμβολικής οικονομικής συμμετοχής με απαλλαγή της εισφοράς για τα 

εισοδήματα έως 15.000,00 €. 

5. Δωρεάν φιλοξενία για το δεύτερο παιδί στις οικογένειες με εισοδήματα από 

15.000,00 € - 30.000,00 €. 

6. Έγινε η στατιστική καταγραφή στοιχείων επί των αιτήσεων εγγραφών - 

επανεγγραφών, έτσι ώστε τα σημαντικά στατιστικά αποτελέσματα να 

αποτελέσουν εργαλείο αναβάθμισης της κοινωνικής πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ. 
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522 471 784 209 970 23 36 636 197 119 734 76 180 

52,57% 47,43% 78,95% 21,05% 97,68% 2,32% 3,63% 66,81% 20,69% 12,50% 74,14% 7,68% 18,18% 

 

Με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία των μονάδων, την καλύτερη 

επικοινωνία, ενημέρωση, γνωριμία και ανταλλαγή απόψεων, καθώς και την 

καταγραφή προτάσεων, υπήρξε καθημερινή επικοινωνία με τους γονείς σε 

προσωπικό και σε συλλογικό επίπεδο πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις 

γονέων σε όλους τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.  

Στον επίλογο των ανωτέρω δράσεων και κατανοώντας τις παρούσες 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, οι οποίες επιβάλλουν την ενδυνάμωση των 

ανθρώπινων δεσμών και σχέσεων, οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί του 

Δήμου μας, παρασκευάζουν και διαθέτουν σε καθημερινή βάση μεγάλο 

αριθμό μερίδων φαγητού που διατίθενται μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Ιλίου σε οικογένειες και άτομα που το έχουν ανάγκη. 
 

 

  

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ  ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ -
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ  

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 -  2014 
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ΠΠ ΟΟΛΛ ΙΙ ΤΤ ΙΙΣΣ ΜΜ ΟΟΣΣ   
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ΤΤ οο μμέέ ααςς   ΠΠ οο λλ ιι ττ ιι σσ μμ οο ύύ   
 

ΕΕ ιι σσ αα γγ ωω γγ ήή   

Ο πολιτισμός αποτελεί για το Δήμο Ιλίου μια σταθερή αξία και έχει το δικό του 

δυναμικό στίγμα στην πόλη. Με στόχο την ψυχική ανάταση, καλλιέργεια και 

ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας, που είναι αναγκαία για την 

ενδυνάμωση της σχέσης του ανθρώπου με την ιστορία και την παράδοση, 

κάθε χρόνο προγραμματίζονται ποικίλες ποιοτικές δωρεάν εκδηλώσεις για 
όλους. 

Όλοι όσοι συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή εργάζονται με μεράκι για το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όπου σε στενή συνεργασία και με τους 

Εθνικοτοπικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους & Σωματεία του Δήμου μας, οι 

οποίοι επιτελούν ένα σπουδαίο και πολύπλευρο έργο, παρουσιάζεται κάθε 

χρόνο ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα. 

Το έτος 2013 ο τομέας του Πολιτισμού λειτούργησε μέσω του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και Άθλησης – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου» το 

οποίο με το Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ 2853/11-11-2013 καταργήθηκε, ενώ με την 538/12-

11-2013 Απόφαση Δημάρχου, οι υπάλληλοι του πρώην Ν.Π.Δ.Δ καθίστανται 

αυτοδικαίως προσωπικό του Δήμου Ιλίου με την ίδια σχέση εργασίας. 

Μετά την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. ο τομέας του Πολιτισμού συνέχισε το 

σημαντικό του έργο μέσω της νέας Διεύθυνσης Πολιτισμού που 

δημιουργήθηκε. 

 

 

 

 

 



 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  
   ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2013 

 

 
72 

Προγραμματισμός εκδηλώσεων  

Το πολιτιστικό πρόγραμμα για το έτος 2013 περιελάμβανε πλήθος 

παρουσιάσεων βιβλίων, θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις, 

ημερίδες, μουσικές συναυλίες, επετειακά και άλλα αφιερώματα, σεμινάρια, 

εκθέσεις ζωγραφικής, παραδοσιακούς και μοντέρνους χορούς, προβολή 

ντοκιμαντέρ, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, δράσεις των βιβλιοθηκών του 

Δήμου Ιλίου, καθώς και συνεργασία με μεγάλες ορχήστρες. Ενδεικτικά για 

κάθε μήνα αναφέρονται:  

 

Ιανουάριος 2013:  

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: «Και εγέννησεν ποίησιν … » του Δημητρίου 

Δεσποτάκη 

 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-14 ΕΤΩΝ: «Περπατώ 

εις το δάσος» της Στέλλας Μιχαηλίδου σε σκηνοθεσία: Θανάση Χαλκιά. 

 Στο πλαίσιο των πενταήμερων εκδηλώσεων του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. σε 

συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια του Δυτικού Τομέα στο Αθλητικό 

Κέντρο της οδού Πριάμου πραγματοποιήθηκαν: Συναυλίες, θέατρο για 

παιδιά, έκθεση βιβλίου, έκθεση ζωγραφικής ερασιτεχνών δημοτών μας 

και έκθεση γλυπτικής. 

 

Φεβρουάριος  2013    

• ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «Κι εσείς … Βότκα Μολότοφ, κύριε Τσέχωφ;» 

του Άντον Τσέχωφ, από τη Θεατρική Ομάδα θεατρΙΛΙΟΝ  

• ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: «π. Διονύσιος Καλάργυρος» από το 

Ορφανοτροφείο «Αγία Τριάδα» 

• ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ: «Εντάσεις και 

επιθετικότητα στο σχολείο: Μύθοι και πραγματικότητα». Ημερίδα 

ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με το 6ο Γυμνάσιο Ιλίου και το 

«Χαμόγελο του Παιδιού» 
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Μάρτιος 2013  

 ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ σε σχολεία και δημόσιους χώρους του 

Δήμου  

 METALLON QUINTET – ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ  

 ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΤΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 Εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο 

 ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ σε 

συνεργασία με τον σύλλογο Αρκάδων Ιλίου «Οι Προσέληνοι» 

 ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: «Το ολοκαύτωμα του Κουγκίου και οι γυναίκες 

του Ζαλόγγου» από το Σωματείο Ελληνικών χορών «Παραδοσιακή 

φλόγα» 

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «Εισαγωγή στον κόσμο της 

καλλιγραφίας» από το Κέντρο Γυναικών Δήμου Ιλίου με θέμα: 

«Καλλιγραφία και παιδιά» (νηπιαγωγείου και δημοτικού) 

 ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «Το μαγικό Ταξίδι της Ευγενίας»  

 

Απρίλιος 2013  

 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ & ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ με την ευκαιρία του 

εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας παιδικού βιβλίου 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ «Ήλιος Ανατέλλων και Ήλιος Δύων» (διηγήματα) 

και «Προσέγγιση του π στον Όμηρο» (μελέτη) του συνθέτη και ερμηνευτή 

Γιώργου Λυκούρα 

 ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΙΛΙΟΥ: «Ηπειρώτες μάστορες της πέτρας …που 

χτιούσανε τον κόσμο όλο!!!»  

 ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ: πρώτη ατομική έκθεση της Γιώτας 

Αγγελοπούλου 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «Ο Τρόμος Ως Απλή Μηχανή» της Δήμητρας Χ. 

Χριστοδούλου σε συνεργασία με το Κέντρο Γυναικών Ιλίου 

 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΝΕΔΟ: «Ίμβρος – Τένεδος: της 

Μνήμης και της Λήθης» Ντοκιμαντέρ – συμπαραγωγή του Ελληνικού 

Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.) και της ΕΡΤ Α.Ε., με αφορμή 
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την άδεια επαναλειτουργίας, ύστερα από 48 χρόνια, της ελληνικής σχολής 

στην Ίμβρο. 

 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «Ρινόκερος» του Ευγένιου Ιονέσκο, από τη 

θεατρική ομάδα του 2ου Γενικού Λυκείου Ιλίου. 

 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΑΝΟ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο 

«Η Εθνική Εστία» σε συνεργασία με το ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.  

 ΕΚΘΕΣΗ «Διακοσμητικά αντικείμενα φτιαγμένα από ανακυκλώσιμα 

υλικά» του Κοντόπουλου Χρήστου 

 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Επιτάφιος» των Γιάννη Ρίτσου – Μίκη 

Θεοδωράκη υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και 

Πετρουπόλεως. 

 

Μάιος  2013 

 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «Οι Φασουλήδες του Κατσιπόρα» του Φεντερίκο 

Γκαρθία Λόρκα, από τη Νεανική σκηνή «Ονειροβάτες».  

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΩΝ ΙΛΙΟΥ «Η ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ»: «Συνεχίζοντας την 

Παράδοση»  

 ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ: «Λα Τραβιάτα» του Τζουζέπε Βέρντι 

 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ : «Ο Επιθεωρητής» του Νικολάι Γκόγκολ, από τη 

θεατρική ομάδα «Το Τέταρτο» του 4ου Γενικού Λυκείου Ιλίου. 

 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Η αυλή των θαυμάτων» του Ιάκωβου 

Καμπανέλλη, από τη θεατρική ομάδα αποφοίτων του Πειραματικού Λυκείου 

Ιλίου.  

 ΗΜΕΡΙΔΑ: «Διαδίτυο: Ψυχαγωγία – Χαλάρωση ή Εθισμός;»: Οργάνωση 

ημερίδας σε συνεργασία με το 4ο Γυμνάσιο Ιλίου. 

 ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: «Κωνσταντινούπολη – Κασάπηδες και 

Μακελλάρηδες», από τον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορευτικό Όμιλο & υπό 

την αιγίδα των ομίλων Unesco για τον Πολιτισμό και την Παράδοση και της 

Εθνικής Χοροαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. 

 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «Μια συνηθισμένη μέρα», από τον πολιτιστικό 

θεατρικό σύλλογο «Ερωτέχνες». 
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Ιούνιος 2013  

ΙΛ ΙΑ 2013 
 Βραβεύσεις διαγωνισμών φωτογραφίας και video, που διενεργήθηκε 

μεταξύ των γυμνασίων της πόλης με ταυτόχρονη έκθεση και προβολή 

των καλύτερων φωτογραφιών και video των σχολείων. 

 Παραδοσιακοί και μοντέρνοι χοροί από Εθνικοτοπικούς, 

Πολιστιστικούς Συλλόγους του Δήμου Ιλίου καθώς και από σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιλίου. 

 Παρουσίαση των Αθλητικών Τμημάτων του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ., Συλλόγων και 

Σωματείων της πόλης. 

 Βραβεύσεις του διαγωνισμού παραμυθιού και παρουσίαση 

θεατρικοποιημένου του πρώτου βραβείου. 

 ΘΕΑΤΡΟ: «Μια συνηθισμένη μέρα» από τον πολιτιστικό θεατρικό 

σύλλογο «Ερωτέχνες». 

 ΘΕΑΤΡΟ: «Οι φασουλήδες του Κατσιπόρα» του Φεντερίκο Γκαρθία 

Λόρκα από τη Νεανική σκηνή «Ονειροβάτες». 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ “Τρεις δράκοι, μα τι δράκοι!” της Μαίρης Πίσιας 

 ΕΝΩΣΗ ΛΙΟΣΙΩΤΩΝ ΙΛΙΟΥ 1ο Αρβανίτικο “Αντάμωμα” 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΙΛΙΟΥ “Μαθητικές συναυλίες” από τους μαθητές του 

Δημοτικού Ωδείου Ιλίου. 

 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Ταξίδι στα αστέρια!» από την Ελληνική 

Αστρονομική Ένωση και τον Σύλλογο Αρκάδων Ιλίου. 

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ: Ετήσια εκδήλωση του 

συλλόγου. 

 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ «Μουσικό ταξίδι» από τα Μουσικά Σύνολα 

του Μουσικού Σχολείου Ιλίου. 

 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ «Ταξιδεύοντας και 

χορεύοντας γνωρίζουμε τον κόσμο». Οι Βρεφονηπιακοί & Παιδικοί 

Σταθμοί του Δήμου Ιλίου παρουσίασαν το 7ο Παιδικό Φεστιβάλ. 

 ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΙΛΙΟΥ: «Γιορτή Κλήδονα 2013». 

 ΘΕΑΤΡΟ «Γαμπρός απ’ τ’ Άγραφα και νύφη απ’ την Αθήνα» της 

Βαρβάρας Μπότσαρη από το Σωματείο Ελληνικών χορών «Παραδοσιακή 

Φλόγα». 
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 ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» «29Α ΕΣΤΙΑΚΑ 2013» 

από τα επιμορφωτικά τμήματα του συλλόγου «Η Εθνική Εστία» και το 

μουσικό συγκρότημα του συλλόγου «Τα παιδιά της Εστίας». 

 ΘΕΑΤΡΟ «Ο κύκλος με την κιμωλία» του Μπέρτολτ Μπρεχτ σε 

μετάφραση Οδυσσέα Ελύτη και σκηνοθεσία Θανάση Χαλκιά από τη 

θεατρική ομάδα του Δήμου Ιλίου. 

• ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 

Πρόκειται για έναν Ευρωπαϊκό θεσμό, που για πρώτη φορά διοργανώθηκε 

στην Ελλάδα από τον Δήμο Ιλίου. Με στόχο την ενίσχυση της τοπικής 

αγοράς, η Λευκή νύχτα είναι μια γιορτή, κατά την οποία σε συνεργασία με 

τον Εμπορικό Σύλλογο Ιλίου τα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά όλο το 

βράδυ κάνοντας μεγάλες εκπτώσεις, ενώ στην πόλη υπήρξαν τέσσερις 

μουσικές σκηνές, θέατρο δρόμου, καραγκιόζης, ζογκλέρ, ξυλοπόδαροι, 

γκράφιτι, έκθεση βιβλίου, αθλητικές δραστηριότητες. 

 

Ιούλιος 2013  

 ΧΟΡΟΣ «Το Σύγχρονο συναντά την Παράδοση» από την ομάδα 

σύγχρονου χορού του Δήμου Ιλίου σε συνεργασία με το Σωματείο 

Ελληνικών Χορών «Παραδοσιακή Φλόγα». 

 ΘΕΑΤΡΟ «Οι ένορκοι» του Sydney Lumet από τον πολιτιστικό θεατρικό 

σύλλογο «Ερωτέχνες». 

 ΘΕΑΤΡΟ «Αμφιτρύων» του Πλαύτου από τη θεατρική ομάδα 

θεατρΙΛΙΟΝ. 

 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ «100 Χρόνια Αλέκος Σακελάριος» από τις «4 

Εποχές» του Γιάννη Μόρτζου, υπό την αιγίδα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βορείου 

Αιγαίου. 

 ΟΠΕΡΑ «Λυρικά ταξίδια με τους σολίστες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής» 

από τη Λυρική σκηνή 

 1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ από Παρασκευή 7 έως Τετάρτη 26 

Ιουνίου 2013 με τη συμμετοχή των: 

 Δ3 του 16ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου, “Τα παιδιά παίζουν Λυσιστράτη” 

 14ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου “Με την Ανέμη των Παραμυθιών” 

 2ο Γ.Ε.Λ. Ιλίου “Ρινόκερος” του Ευγ. Ιονέσκο 
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 25ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου «Το όνειρο …. η πραγματικότητα» 

 4ο Γυμνάσιο Ιλίου «Το αηδόνι του αυτοκράτορα» του Χανς Κρίστιαν 

Άντερσεν  

 5ο Γ.Ε.Λ. Ιλίου «Μια μέρα στο Γυμνάσιο» της Έλλης Αλεξίου 

 4ο Γ.Ε.Λ. Ιλίου «Ο Επιθεωρητής» του Νικολάι Γκόγκολ 

 7ο Γ.Ε.Λ. Ιλίου «Η μικρή μας πόλη» του Θόρντον Ουάϊλντερ 

 1ο Γ.Ε.Λ. Ιλίου «Ο Φον Δημητράκης» του Δημήτρη Ψαθά 

 Πρόγραμμα καλοκαιρινών δράσεων για παιδιά στις βιβλιοθήκες του 

Δήμου Ιλίου. 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2013  

 ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Σε σύγχρονους τραγουδοποιούς με τους Ζαχαρία 

Καρούνη & Ζωή Παπαδοπούλου. 

 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: «Επιτρέποντες» του Μενάνδρου  

 ΣΥΝΑΥΛΙΑ «Συναυλία με τους Νότη Μαυρουδή και Μόρφω Τσαιρέλη». 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΙΛΙΟΥ «11ο Ηπειρώτικο Σεργιάνι» από την 

Ένωση Ηπειρωτών Ιλίου.   

 ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ένα πλούσιο παραδοσιακό διήμερο με 

χορούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα, με τη συμμετοχή όλων των 

Εθνικοτοπικών και Πολιτιστικών Συλλόγων της πόλης μας. 

 ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΙΛΙΟΥ: Γιορτή Κρασιού. Τρεις βραδιές με το 

πατροπαράδοτο πάτημα σταφυλιών, με πολύ χορό και τραγούδι, άφθονο 

κρασί και παραδοσιακά εδέσματα από την Ένωση Κρητών Ιλίου.  

 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο κύκλος με την κιμωλία» του Μπέρτολτ 

Μπρεχτ από τη θεατρική ομάδα του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. του Δήμου Ιλίου σε 

σκηνοθεσία του Θανάση Χαλκιά. 

 ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ από τους GALAN TRIO (Δήμητρα Τριανταφύλλου, 

Μαρίνα Κολοβού και Πέτρος Μπούρας) 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ «Η ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ» 

Παραδοσιακό γλέντι με τραγούδι με συμμετοχή των χορευτικών τμημάτων 

του Συλλόγου και χορευτικά συγκροτήματα της Αρχαίας Ολυμπίας.  
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 ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ από το ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΚΑΔΩΝ «ΟΙ ΠΡΟΣΕΛΗΝΟΙ»: 

Αφιέρωμα στην επέτειο της Άλωσης της Τρίπολης, με παραδοσιακούς 

χορούς και τοπικά εδέσματα. 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ: «Από το ρετρό στο μιούζικαλ» με τους Δαυίδ 

Ναχμίας, Θάνο Πολύδωρα και Εβελίνα Νικολίζα  

 ΜΟΥΣΙΚΗ & STAND UP COMEDY: «Στα νησιά Γκαλαμπάγκος» με τους 

Ευσταθία & Γιώργο Χατζηπαύλου, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς.  

 ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «Ο Παππούς ο Αίσωπος».  

 ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ Γορτυνιακό-Αρκαδικό Δημοτικό τραγούδι 

με ζωντανή παραδοσιακή μουσική, χορευτικά Αρκαδικά συγκροτήματα. 

 

Οκτώβριος 2013  

 ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «Αγκάθα Κρίση και Ηρακλής Πουνερό».  

 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Τσιγγάνικη βραδιά» από τον Πολιτιστικό 

σύλλογο Ιλίου «Αγκαλιάζω».  

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανθρώπινα δικαιώματα» από τις 

«Μορφές Έκφρασης» του Θωμά Κινδύνη. (παιδιά 9-15 ετών) 

 ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ από το επιμορφωτικό πρόγραμμα του 

ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου. 

 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ σε συνεργασία με τη Διεθνή 

Εταιρεία Φίλων Ν. Καζαντζάκη, που εδρεύει στη Γενεύη και την Ένωση 

Κρητών Ιλίου. Περιελάμβανε προβολή video από τη ζωή του, ανάγνωση 

ταξιδιωτικών κειμένων του Ν. Καζαντζάκη από μέλη της θεατρικής 

ομάδας του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. και κρητικούς χορούς από χορευτικά τμήματα της 

Ένωσης Κρητών Ιλίου. 

 ΑΦΙΕΡΩΜΑ «Οι γυναίκες της Πίνδου» θεατρικό δρώμενο από το 

Σωματείο Ελληνικών Χορών «Παραδοσιακή Φλόγα»  

 ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Κώστα Ρώϊμπα» 

 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΙΟΣΙΩΤΩΝ: «Η Αρβανίτικη νυφική φορεσιά»  

 ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Η μάχη που έκρινε τον πόλεμο. 

Ύψωμα 731» σε συνεργασία με την Ένωση Ηπειρωτών Ιλίου. 
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Νοέμβριος 2013  

 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Σαν παλιό σινεμά»: Μουσική από τον Ελληνικό 

κινηματογράφο και το θέατρο. 

 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Η Πεντανόστιμη» του 6ου Γυμνασίου Ιλίου.  

 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ με τίτλο «Αφιέρωμα στη γιορτή του 

Πολυτεχνείου». 

 Βραδιά μνήμης και τιμής για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. 

 ΑΦΙΕΡΩΜΑ στο Νίκο Περάκη σε συνεργασία με την κινηματογραφική 

λέσχης. Το αφιέρωμα περιελάμβανε προβολή των ταινιών «Βίος και 

πολιτεία» (1987), «Ψυχραιμία» (2007), «Artherapy» (2010), του γνωστού 

δημιουργού. 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ με τίτλο «Η ιστορία της ζωής μου» του 

Φραγκίσκου Κορρέ του Αντωνίου. 

 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΒΑΦΗ «Άνεμος … καλοάνεμος», 

σε συνεργασία με την Ένωση Φιλολόγων Δυτικής Αθήνας προς τιμήν του 

μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή. Απαγγελία ποιημάτων του 

πραγματοποιήθηκε από τους ηθοποιούς της θεατρικής ομάδας του 

Πολιτιστικού Οργανισμού. 

 ΣΥΝΑΥΛΙΑ με τους Άκη Δείξιμο & Πέτρο Λαέρτη 

 ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ με τίτλο «Ρόδες από πορτοκάλι, τρένο από 

αγριολούλουδα και αχτίδες». 

 ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ με τίτλο «Από το κοινό των Ηλείων 

στο κοινό των Ιλίων» από τον σύλλογο Ηλείων Ιλίου η «Αρχαία 

Ολυμπία». 

 

Δεκέμβριος  2013 

 ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Εργαστήριο αφίσας για παιδιά. 

 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Το Δημοτικό σχολείο του Χωριού “αλά 

παλαιά”» από το σωματείο ελληνικών χορών «Παραδοσιακή Φλόγα». 

 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Το τσάι της αγάπης» από το Κέντρο 

Γυναικών του Δήμου Ιλίου, τα έσοδα της οποίας διατίθενται για την 

ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «Άγγελέ μου» της Κυριακής Αλεξοπούλου . 
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 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ με θέμα την 

Κωνσταντινούπολη.  

 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Οδοιπορικό στα έργα των μεγαλύτερων 

Ελλήνων Συνθετών». Στην εκδήλωση συμμετείχε επίσης, το Μουσικό 

Στέκι Ιλίου, το μουσικό συγκρότημα της Εθνικής Εστίας και το Δημοτικό 

Ωδείο. 

 ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΥ για παιδιά και μεγάλους, με 

μουσικούς, Καλλικάτζαρους, ξυλοπόδαρους και εμψυχωτές με κάλαντα 

και τραγούδια σε πεζόδρομους, πλατείες και διάφορα σημεία της πόλης 

την Παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. 
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  
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ΑΑΘΘΛΛ ΗΗ ΤΤ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟΣΣ   

Το Τμήμα Αθλητισμού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου που διαδέχτηκε τον Δημοτικό 

Αθλητικό Οργανισμό υλοποίησε δραστηριότητες που απευθύνονται σε όλες 

τις ηλικιακές ομάδες των Δημοτών και λειτούργησε με στόχο την ανάπτυξη 

του Αθλητισμού στον Δήμο Ιλίου και τη «δια βίου άσκηση».  

Η κεντρική φιλοσοφία του Τμήματος «Ο Αθλητισμός είναι Ζωή» βρήκε 

ανταπόκριση από τους Δημότες οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στα Αθλητικά 

Προγράμματα του Δήμου Ιλίου, τα οποία αγκαλιάστηκαν θερμά σε όλες τις 

συνοικίες του Δήμου.  

Το έτος 2013 υλοποιήθηκαν δραστηριότητες όπως Αεροβική, Ρυθμική, 

Ενόργανη, Γυμναστήριο, Τένις, Στίβο, Προετοιμασία υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. & 

Στρατιωτικών Σχολών, Κολύμβηση (Παιδιών & Ενηλίκων), Ποδόσφαιρο, 

Μπάσκετ, Βόλεϊ, Άσκηση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Γυμναστική στην Γ’ 

Ηλικία, Παιδί & Θάλασσα, Αθλητικό Καμπ. 

Μέσα από δομημένες δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σχεδιασμένες για 

αναψυχή, υγεία και ευρωστία, το 2013 το Τμήμα Αθλητισμού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. 

Ιλίου διατήρησε το υψηλό επίπεδο παροχών του και συνολικά 

πραγματοποιήθηκαν 31 αθλητικά προγράμματα, με τη συμμετοχή 3.226 

πολιτών του Δήμου, όλων των ηλικιών, καλύπτοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό 

μεγάλο εύρος των αθλητικών ενδιαφερόντων τους, ενώ παράλληλα υπό την 

αιγίδα του Τμήματος πραγματοποιήθηκαν πληθώρα δραστηριοτήτων από 

Κοινωνικούς, Αθλητικούς και Πολιτιστικούς φορείς της πόλης. 

Διοργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία σχολικά πρωταθλήματα στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και δραστηριότητες σε συνεργασία με τη 

Σχολική Κοινότητα του Δήμου μας, με Αθλητικούς και άλλους φορείς. Στις 

δραστηριότητες αυτές συμμετείχαν περισσότερα από εφτακόσια (700) παιδιά 

σχολικής ηλικίας, τα οποία βρήκαν δημιουργική διέξοδο μέσα από τον 

αθλητισμό και την ευγενή άμιλλα που προάγεται με αυτόν και ήρθαν σε επαφή 

με συμμαθητές τους από άλλα σχολεία. 

Για το 2013 το ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου προχώρησε επίσης στην πρόσληψη Ιατρών 

για την ασφάλεια των μαθητών στα Σχολικά πρωταθλήματα και τις 
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γενικότερες δραστηριότητες των αθλουμένων που διοργάνωσε και διένειμε 

αθλητικό υλικό σε όλα τα σχολεία που συμμετείχαν στα πρωταθλήματά του. 

Το Τμήμα Αθλητισμού αποτελεί τον βασικότερο μοχλό ανάπτυξης του 

αθλητισμού στο Ίλιον συνεπικουρώντας και τον αγωνιστικό - σωματειακό 

αθλητισμό. Λειτουργεί απρόσκοπτα τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου 

και γενικότερα προάγει την σωματική υγεία και την ποιότητα ζωής των 

κατοίκων της πόλης μας. 

Το έτος 2013 λειτούργησε μέσω του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού 

και Άθλησης – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Δήμου Ιλίου» το οποίο με το Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ 2853/11-

11-2013 καταργήθηκε, ενώ με την 538/12-11-2013 Απόφαση Δημάρχου, οι 

υπάλληλοι του πρώην Ν.Π.Δ.Δ καθίστανται αυτοδικαίως προσωπικό του 

Δήμου Ιλίου με την ίδια σχέση εργασίας. 

Μετά την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. ο τομέας του Αθλητισμού συνέχισε το 

σημαντικό του έργο μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού & Νέας 

Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, που δημιουργήθηκε.  

Επιγραμματικά το 2013 έγιναν τα ακόλουθα: 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  2013 

 

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΗΣ: Τελική φάση του Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος Πάλης Ανδρών- Γυναικών Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας 

Ολυμπιακής Πάλης, στο Β’ Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου Γ. Κακούρης, την 

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013. 
 ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ με τη συμμετοχή 17 

Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Ιλίου, 11.03.2013 έως 10.04.2013.  

 ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ με την συμμετοχή 12 Δημοτικών 

Σχολείων του Δήμου Ιλίου, από 11.04.2013 έως 25.04.2013. 
 ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΛΕΪ με την συμμετοχή 13 Δημοτικών 

Σχολείων του Δήμου Ιλίου, 15.05.2013 έως 03.06.2013. 
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 ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΝΙΣ στο αγώνισμα του απλού, σε συνεργασία με 

την Αθλητική Λέσχη «ΑΙΟΛΟΣ», για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου, την 

Κυριακή 21 Απριλίου 2013. 
 ΓΙΟΡΤΗ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ με τη συμμετοχή 210 μικρών 

κοριτσιών των Τμημάτων Αθλητισμού του Δήμου Ιλίου, στο Β΄ Κλειστό 

Γυμναστήριο Γ. Κακούρης, το Σάββατο 25 Μαΐου 2013. 
 ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΗΣ με τη συμμετοχή 280 ατόμων, μικρών και 

μεγάλων, που συμμετείχαν μαζικά σε μία όμορφη διαδρομή της Πόλης μας 

στον νέο ποδηλατοδρόμο της οδού Θηβών. Πραγματοποιήθηκε την 

Κυριακή 26 Μαΐου 2013, με αφετηρία – τερματισμό το Δημαρχείο Ιλίου, σε 

συνεργασία με τον Ποδηλατικό Σύλλογο «ΟΔΥΣΣΕΑ». 
 ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με συμμέτοχη 130 παιδιών από τα 

προγράμματα κολύμβησης του Δήμου Ιλίου. Οι αγώνες διεξήχθησαν στο 

Κολυμβητήριο του Ε.Ι.Α.Α., την Κυριακή 26 Μαΐου 2013. 
 ΑΝΟΙΧΤΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΝΙΣ με τη συμμετοχή 80 ανδρών και 

γυναικών στο μονό, με την συνεργασία με της Αθλητικής Λέσχης 

«ΑΙΟΛΟΣ», τα Σαββατοκύριακα του Μαΐου-Ιουνίου 2013. 
 ΓΙΟΡΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ  «ΙΛΙΑ 2013» με τη συμμετοχή των τμημάτων 

Αθλητισμού για Όλους, Ρυθμικής, Αεροβικής-Ενόργανης Γυμναστικής και 

Πολεμικών Τεχνών και των Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Ιλίου, στο 

Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής, την Κυριακή 2 Ιουνίου 2013. 
 ΠΑΙΔΙ  ΚΑΙ  ΘΑΛΑΣΣΑ: Ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα που 

πραγματοποιήθηκε σε δύο περιόδους των δύο εβδομάδων μετά το κλείσιμο 

των σχολείων, κατά το οποίο γυμναστές συνόδευσαν και εξάσκησαν τα 

παιδιά στην κολύμβηση στην παραλία του Σχοινιά. Το πρόγραμμα 

υλοποιήθηκε από 17.06.2013 έως 01.07.2013 και από 02.07.2013 έως 

12.07.2013 και συμμετείχαν 265 παιδιά, αγόρια και κορίτσια από 6 έως 12 

ετών. 

 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΜΠ: Ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε σε δύο 

περιόδους των δύο εβδομάδων μετά το κλείσιμο των σχολείων, κατά το 

οποίο τα παιδιά συμμετείχαν σε αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα στο 

Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από 

17.06.2013 έως 01.07.2013 και από 02.07.2013 έως 12.07.2013 και 

συμμετείχαν 260 παιδιά, αγόρια και κορίτσια από 6 έως 12 ετών. 
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ΑΑρρ μμ οο δδ ιι όό ττ ηη ττ εεςς   ΚΚ ρρ αα ττ ιι κκ οο ύύ   ΧΧαα ρρ αα κκ ττ ήή ρραα   

Κυρίαρχο στόχο σε αυτόν τον τομέα αποτελεί η διαρκής αναβάθμιση των 

υπηρεσιών και η διασφάλιση της ποιότητάς τους, με τη χρήση της σύγχρονης 

τεχνολογίας, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την εξασφάλιση της 

συμμετοχής των πολιτών σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν την πόλη και το 

μέλλον της, μέσα από διαφανείς και συμμετοχικές διαδικασίες, προσβάσιμες 

σε όλους. Καθώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον ρυθμιστή των τοπικών 

ζητημάτων, ο Δήμος Ιλίου εργάστηκε σκληρά για την καλύτερη δυνατή 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των λοιπών πόρων, με επίκεντρο 

και προτεραιότητα τον πολίτη. 

 

 

ΚΚέέ ννττ ρρ οο   ΕΕ ξξ υυ ππ ηη ρρέέ ττ ηησσ ηη ςς   ΠΠ οολλ ιι ττ ώώ νν   (( ΚΚ ΕΕ ΠΠ ))   

Το σύνολο των υποθέσεων που διεκπεραίωσε το ΚΕΠ για το έτος 2013 

ανήλθε στις 11.705 (αριθμός μοναδικών αριθμών πρωτοκόλλου). Παράλληλα, 

χορηγήθηκαν 576 Δελτία Μετακίνησης ΑμεΑ, αριθμός μικρότερος συγκριτικά 

με άλλες χρονιές, διότι ο ΟΑΣΑ διέθεσε λιγότερα Δελτία το 2013 στη 

Διεύθυνση Υγείας και Πρόνοιας σε σύγκριση με άλλες χρονιές, ενώ 

πραγματοποιήθηκαν και 255 αιτήσεις για Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού ΕΟΤ.  

Μεγάλος, ωστόσο, είναι ο αριθμός των υποθέσεων που διεκπεραιώνεται από 

τις εξωτερικές εφαρμογές του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΜΗΣ, οι οποίες 

δεν καταγράφονται στα παραπάνω στοιχεία, καθώς δεν λαμβάνουν 

πρωτόκολλο (βλ. ενδεικτικά χορήγηση επιδόματος κατανάλωσης πετρελαίου 

θέρμανσης, κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ, αιτήσεις συμμετοχής στο 

πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΓΑ, εισιτήριο ελεύθερης πρόσβασης 

σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους ανασφάλιστους, 

χορήγηση και επανεκτύπωση βεβαιώσεων ΑΜΚΑ και ηλεκτρονική κατάθεση 

δελτίου απογραφής στρατευσίμων). Ως εκ τούτου, ο αριθμός των υποθέσεων 

που διεκπεραίωσε το ΚΕΠ υπερβαίνει κατά πολύ τον παραπάνω αριθμό.  
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Επίσης, μέσω του ΚΕΠ διεκπεραιώθηκε πλήθος διαδικασιών που δεν 

αποτυπώνονται στατιστικά, όπως εκατοντάδες γνήσια υπογραφής και 

επικυρώσεις σε καθημερινή βάση.  

Σημειώνεται τέλος, πως στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των πολιτών 

πραγματοποιήθηκε και πλήθος μη πιστοποιημένων διαδικασιών, σε 

συνεννόηση με τη διεύθυνση της υπηρεσίας, ενώ το ΚΕΠ παρέχει σε 

καθημερινή βάση διοικητική πληροφόρηση για πλήθος τρεχόντων 

διαδικασιών στους συναλλασσόμενους.  

ΑΑρρ ιι θθ μμ όό ςς   ΥΥ ππ οο θθέέ σσ εε ωω νν   αα ννάά   δδ ιι αα δδ ιι κκ αα σσ ίί αα     

Κωδικός Περιγραφή Πλήθος 

0000 Υπηρεσία Γενικής Χρήσης 50 

0014 
Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο Δήμο όταν όλα 
τα μέλη της οικογένειας είναι εγγεγραμμένα στον αυτό δήμο ή 

κοινότητα 
43 

0017 Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης 2023 

0022 Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ 3 

0023 Χορήγηση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών 404 

0024 Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης 3223 

0049 Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α 
(πλήρες) - τύπου Α - τύπου Β 150 

0050 Μεταφορά οπλιτών ή στρατεύσιμων σε υπόχρεους μειωμένης 
θητείας 7 

0062 Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου από ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για τη 
στρατολογία ή για άλλη χρήση 6 

0063 Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών (σπουδαστικής 
κατάστασης) από ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ 109 

0064 Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας από ΤΕΙ 
και ΑΣΠΑΙΤΕ 11 

0066 Χορήγηση άδειας επάρκειας διδασκαλίας γλώσσας 7 

0107 Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου πανεπιστημίου για τη 
στρατολογία ή για άλλη χρήση 13 

0108 Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες δασκάλους 
ή νηπιαγωγούς 

 
1 
 

0112 Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας 15 
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πανεπιστημίου 

0113 Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών πανεπιστημίου 57 

0114 Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και 
μεταβολών για δασκάλους ή νηπιαγωγούς 1 

0117 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑ 1 

0123 Ανανέωση άδειας οδήγησης 5 

0124 Αντικατάσταση παλαιάς άδειας οδήγησης με νέου τύπου 2 

0132 
Χορήγηση αντιγράφου άδειας οδήγησης (ελληνικής ή άλλου 

κράτους - μέλους της Ε.Ε.) λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς 
ή αλλοίωσης 

1 

0147 Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (ΤΣΜΕΔΕ) 3 

0159 Αλλαγή χρώματος οχήματος 2 

0171 Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου 136 

0172 Διαγραφή από τα μητρώα αρρένων πολλαπλώς 
εγγεγραμμένων 2 

0174 Διόρθωση επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου 2 

0176 Εγγραφή στο δημοτολόγιο 42 

0177 
Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή 

κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων 
του 

13 

0179 Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων χωρίς 
τέκνα σε Δήμο ή Κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους 3 

0180 Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή 
κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινοτήτων καταγωγής τους 14 

0181 Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης 70 

0182 Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας 42 

0183 Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων 15 

0184 Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας 32 

0187 Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατηγού αυτοκινήτου ή 
μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) 133 

0193 Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου 
επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης 134 

0196 
Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού 

αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω απώλειας, 
φθοράς ή κλοπής 

5 
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0198 Χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς 33 

0200 Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης 435 

0201 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε δικαστική 
συμπαράσταση (πρώην δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη) 3 

0202 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής 
κληρονομικού δικαιώματος 24 

0205 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε αναγκαστική 
διαχείριση 5 

0211 Χορήγηση παπύρου από πανεπιστήμιο (πτυχίο, μεταπτυχιακός 
τίτλος ή διδακτορικό) 1 

0214 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη καταθέσεως αιτήσεως για 
αναγκαστική διαχείριση 2 

0221 Χορήγηση πιστοποιητικού περί καταθέσεως αιτήσεως 
πτωχεύσεως 16 

0222 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη λύσης γάμου 50 

0223 Χορήγηση πιστοποιητικού περί τροποποιήσεως καταστατικού 
εταιρίας - περί μη λύσεως εταιρίας 8 

0227 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως 48 

0230 Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης ή 
δικαστικής χρήσης 522 

0258 Ανανέωση ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας 1 

0278 Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα 
σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους 3 

0281 Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε υποψήφιους σπουδαστές 
ανώτερων ή ανώτατων σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού 8 

0288 Χορήγηση αρχικής αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών 149 

0303 Διόρθωση του έτους γέννησης με το οποίο έγινε εγγραφή στα 
μητρώα αρρένων 1 

0306 Ασφάλιση ΙΚΑ σε ανέργους από 30 έως 55 ετών 1 

0309 Έκδοση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στο ΙΚΑ 2 

0390 Διαγραφή από το δημοτολόγιο λόγω θανάτου 1 

0684 Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά 
ιατρεία ενηλίκων 3 

0700 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης 1208 

0701 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου 456 
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0702 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου 341 

0767 Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 2013 574 

1160 Αλλαγή λογαριασμού τραπέζης πίστωσης της σύνταξης 
(Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου) 1 

1212 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη διώξεως ως φυγόποινου 31 

1249 Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από ΟΓΑ 2 

1285 Δήλωση εγγραφής δωρητού στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών 
Οργάνων 1 

1400 Οικογενειακό επίδομα ΟΑΕΔ 469 

1406 Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 10 

1409 Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 7 

1411 Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από τον 
ΟΑΕΔ 4 

1523 Χoρήγηση κάρτας πολιτισμού 103 

2005 Χορήγηση δελτίων κοινωνικού τουρισμού και εκδρομικού 
προγράμματος του ΟΓΑ/ΛΑΕ έτους 2013 26 

2006 Χορήγηση δελτίων θεάματος του ΟΓΑ/ΛΑΕ έτους 2013 μέσω 
των ΚΕΠ 3 

2048 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα εξαήμερων διακοπών «Τουρισμός 
για όλους» εξαήμερων διακοπών του ΕΟΤ 2012-2013 15 

2048 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα εξαήμερων διακοπών «Τουρισμός 
για όλους» εξαήμερων διακοπών του ΕΟΤ 2013-2014 245 

2049 Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» Γ΄ηλικίας του Ε.Ο.Τ. 2013 - 
2014 8 

2086 Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ 2 

2114 Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας 
προς τον ΟΓΑ 1 

2139 Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από 
ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 1 

2141 Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας Ν. 2084/92, για θεώρηση 
βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ (ΟΑΕΕ - πρώην ΤΕΒΕ) 1 

2175 Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο ΤΣΑΥ 1 

2203 Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής 
δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του 38 

2269 Αλλαγή oνόματος στο λογαριασμό κατανάλωσης υδροληψίας 
(ΕΥΔΑΠ) 5 
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2307 Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική χρήση 
(Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) 3 

2895 Βεβαίωση εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης ? χωριού ή 
κράτους 1 

2930 Βεβαίωση συντάξεων ΟΓΑ 1 

5000 Αίτηση πιστοποίησης στο TAXISnet 1 

5008 Χορήγηση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας ανηλίκου 8 

5019 Διακοπή Αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών (για κύριες ή 
μεταπτυχιακές σπουδές, ιατρική ειδικότητα - διδακτορικό) 33 

5025 Προσφυγή κατά απορριπτικού εγγράφου Στρατολογικού 
Γραφείου 1 

5028 Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης 3 

5040 Κατάταξη πρότακτου στις Ένοπλες Δυνάμεις 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΓ ρρ αα φφεε ίί οο   ΤΤ ύύπποο υυ   &&   ΔΔ ηη μμ οο σσ ίίωω νν   ΣΣ χχέέ σσεε ωω νν   
 

Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων 

Σχέσεων αποτελεί έναν από τους 

βασικούς μοχλούς προβολής του 

Δημοτικού έργου και υποβοήθησης 

των πρωτοβουλιών του Δημάρχου 

και το οποίο κατά τη διάρκεια του 

2013 είχε διαρκή συνεργασία με όλες 

τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου με στόχο την καλύτερη 

οργάνωση και προβολή των δράσεων και εκδηλώσεών τους. 
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Ανάμεσα στις εργασίες που διεκπεραίωσε το Γραφείου Τύπου το 2013 

περιλαμβάνονται : 

1. H επιμέλεια ύλης και παραγωγής εντύπων, προσκλήσεων και αφισών 

καθώς και επιμέλεια παραγωγής και ανάρτησης πανό, έτσι ώστε να 

ενημερωθούν οι πολίτες έγκαιρα για τις κοινωνικές, αθλητικές, 

πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και άλλες δραστηριότητες του Δήμου. 

2. Η οργάνωση και υποστήριξη σημαντικών εκδηλώσεων και 

πρωτοβουλιών. 

3. Η ενημέρωση ταχυδρομικά ή τηλεφωνικά ή με e-mail των Δημοτικών 

Συμβούλων (νυν και πρώην), των φορέων της πόλης  (επιστημονικοί, 

πολιτιστικοί, αθλητικοί, κοινωνικοί, συνδικαλιστικοί κλπ.), τις τοπικές 

υπηρεσίες, τους ιερούς ναούς, την Περιφέρεια, τους Περιφερειακούς 

Συμβούλους, τους Βουλευτές της Αττικής και τα αρμόδια Υπουργεία για 

τις σημαντικότερες δραστηριότητες του Δήμου. 

4. Αποστολή δελτίων τύπου, ανακοινώσεων και ψηφισμάτων (146) σε 

όλα τα Μ.Μ.Ε. (Τοπικά, Πανελλαδικά) 

5. Την καταχώρηση δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε εφημερίδες και 

περιοδικά. 

6. Τη συνεχή συνεργασία με το τμήμα Μηχανογράφησης-Μηχανοργάνωσης 

για την ενημέρωση της ηλεκτρονικής πύλης του Δήμου Ιλίου με στόχο να 

γίνουν γνωστά όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν τον πολίτη. 

7. Τη συνεργασία με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

καθώς και τους Διευθυντές των σχολείων, για την προβολή των 

δραστηριοτήτων της Εκπαιδευτικής Κοινότητας. 

8. Τη φροντίδα προμήθειας αναμνηστικών (μετάλλια-πλακέτες) για τις 

τιμητικές εκδηλώσεις του Δήμου. 
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Από τις παραπάνω εργασίες και δραστηριότητες, ενδεικτικά ξεχωρίζουμε 

μερικές: 

Διοργάνωση εκδηλώσεων – ημερίδων -  εκδηλώσεων  

 Κινητοποίηση των πολιτών για την παγκόσμια πρωτοβουλία «Η ώρα της 

γης». 

 Εκδήλωση για την παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος στο Πάρκο 

Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». 

 Εκδήλωση για την παγκόσμια ημέρα Εθελοντισμού, στην οποία τιμήθηκαν 

οι εθελοντές της πόλης, για την πολύτιμη συμβολή τους.  

 Εγκαίνια πλατείας Ρίμινι. 

 Οργάνωση και διεξαγωγή ημερίδων:  

 «Πόνοι της μέσης, πόνοι στον αυχένα».  

 «Βαρόμετρο απόντων: οι NEETs», σε συνεργασία με τη ΓΣΕΕ 

 «Από την πόλη στον αγρό»  

 «Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου», σε συνεργασία με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 «Εντάσεις και επιθετικότητα στο σχολείο: Μύθοι και πραγματικότητα», σε 

συνεργασία με τον εθελοντικό Οργανισμό «Το Χαμόγελο του παιδιού» 

 Οργάνωση και συμμετοχή στις εκδηλώσεις:  

 Space Camp 

 Χελιδονίσματα 

 Εορτή Ριμινιτών 

 Πρόγραμμα «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη 

Ευάλωτων Ομάδων – ΑμΕΑ Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων 

Καματερού» στο πλαίσιο των «Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης 

για Ευάλωτες Ομάδες» 

 Ποδηλατικός Γύρος Ιλίου 

 Κύκλος αγροτικών προγραμμάτων κατάρτισης σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

ΕΝΤΥΠΑ -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  
 12σέλιδο έντυπο: «Φροντίζουμε τον πολίτη» 

 «Από την Πόλη στον Αγρό» 

 Εκδήλωση προς τιμή των Εθελοντών 
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 «Η πρόωρη εγκατάλειψη του Σχολείου: Ελληνική και Ευρωπαϊκή εμπειρία» 

 «Βαρόμετρο των NEETs» 

 Κοινωνικές Δομές «Ίλιον Στήριξη» 

 Δημόσιος Απολογισμός Πεπραγμένων 

 Ημέρα Περιβάλλοντος 

 «Ώρα της Γης» 

 Εγκαίνια της πλατείας Ρίμινι 

 Προγράμματα πρόληψης 

 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης 

 Καλοκαιρινό Καμπ 

 Θερινά προγράμματα για παιδιά 

 Αιμοδοσίες 

 Προγράμματα Κέντρου Γυναικών Ιλίου 

 Ίλια 

 Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 

Τέλος, το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων κατέβαλε μία διαρκή 

προσπάθεια για τη βελτίωση όλων των παρεχομένων από αυτό υπηρεσιών, 

παράλληλα με τη δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων για την πληρέστερη και 

πιο έγκυρη ενημέρωση των δημοτών για το έργο της Δημοτικής Αρχής.  

 

ΓΓ ρρ αα φφεε ίί οο   ΔΔ ηη μμοο ττ ιι κκ οο ύύ   σσ υυ μμ ββ οουυ λλ ίί οο υυ   

Το έτος 2013 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 29 συνεδριάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου, κατά τη διάρκεια των οποίων ελήφθησαν 455 

αποφάσεις, εκ των οποίων οι 349 ομόφωνες.   

 Επίσης πραγματοποιήθηκαν: 

 Οικονομική Επιτροπή: Στις 35 συνεδριάσεις ελήφθησαν 394 σχετικές 

αποφάσεις, εκ των οποίων οι 386 ομόφωνες.  

 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής: Στις 26 συνεδριάσεις ελήφθησαν 163 

σχετικές αποφάσεις, εκ των οποίων οι 158 ομόφωνες. 
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ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ   ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ   ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ   

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών κατά το έτος 2013 υλοποίησε τα 

κάτωθι: 

 Άρτια συνολική λειτουργία όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης 

(Δημοτολόγιο- Πρωτόκολλο-Τμήμα Προσωπικού- Τμήμα Μισθοδοσίας- 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας), πάντα με στόχο την μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την 

εξυπηρέτηση των πολιτών που προσέρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου. 

 Συντονισμός για την καθολική εφαρμογή του Προγράμματος «Διαύγεια» 

που αφορά την ανάρτηση στο  διαδίκτυο  πράξεων και αποφάσεων του 

Δήμου, με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, με όλα τα αναγκαία 

τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η 

προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που 

αναρτώνται. 

 Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των δομών και φορέων του Δημοσίου και της 

επικείμενης αξιολόγησης του προσωπικού, κρίθηκε αναγκαία η 

αποτύπωση του εργασιακού προφίλ των υπαλλήλων και η καταγραφή των 

τυπικών τους προσόντων. Για το λόγο αυτό κλήθηκε η Διεύθυνση 

Διοικητικών  Υπηρεσιών, με ευθύνη των αρμοδίων προϊσταμένων, να 

προβεί στην ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων τους 

και στην επικαιροποίηση των περιλαμβανομένων σε αυτά στοιχείων, τα 

οποία  συναρτώνται με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των 

υπαλλήλων και τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. 

 Στις 23 Ιουλίου 2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

(ΦΕΚ Α΄ 167) ο νόμος 4172/13 με θέμα «Φορολογία εισοδήματος, 

επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του 

ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται, 

μεταξύ άλλων, ζητήματα διαθεσιμότητας-κινητικότητας προσωπικού του 

Δημοσίου Τομέα (Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων και 

Δημοτικής Αστυνομίας). 
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 Τροποποίηση ΟΕΥ 1276/Β΄/28.05.13 

 Κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού & 

Άθλησης – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.»  και «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΔΗ.KE.Π.Α.Κ.Α», με ταυτόχρονη μεταφορά του 

συνόλου των αρμοδιοτήτων των ανωτέρω ΝΠΔΔ στο Δήμο. (ΦΕΚ 

2853/Β/13) 

 Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού με τις 

μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 και Επιλογή 

προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων. 

 Υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας:   

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2013 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ 

10.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ. 

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2013 ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ 

ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ,ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 7/2013 ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ 

ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΓΙΑ 4.413 ΘΕΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.  

 Υλοποίηση και έκδοση αποτελεσμάτων προκηρύξεων με συμβάσεις 

μίσθωσης έργου και ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων. 

 Υλοποίηση Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1/2013 για τη σύναψη 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΕ Κοπτικής- Ραπτικής, ΤΕ 

Φυσικοθεραπευτής, ΠΕ Μουσειολόγος (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ) 
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 Υλοποίηση Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2 

ΑΤΟΜΑ. 

 Υλοποίηση δίμηνων συμβάσεων (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ 

ΣΧ.ΜΟΝΑΔΩΝ) 

 ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΣΜΟ-

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ-ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ. 

 Στο Δημοτολόγιο του Δήμου μας το έτος 2013 ανοίχθηκαν 1.282 νέες 

οικογενειακές μερίδες, ενώ την 31/12/2013 είχαμε περίπου 80.140 

εγγεγραμμένους δημότες. 

 Συντάχθηκαν 98 Δηλώσεις Πολιτογράφησης. 

 Τέλος, το 2013 στο Ληξιαρχείο του Δήμου Ιλίου έγιναν 525 Γάμοι από 

τους οποίους οι 243 ήταν θρησκευτικοί και οι 282 πολιτικοί (τελέστηκαν 

στο Δημαρχείο). Από το Ληξιαρχείο του Δήμου Ιλίου εκδόθηκαν 410 

Άδειες Γάμου και σε σύνολο 7.200 αριθμών πρωτοκόλλου που δόθηκαν, 

τα 1.060 αφορούν τους πολιτικούς γάμους (692 αιτήσεις για έκδοση 

άδειας γάμου ή για τέλεση πολιτικού γάμου και 410 άδειες γάμου που 

εκδόθηκαν από το Δήμο μας) και τα υπόλοιπα αφορούν Ληξιαρχικά 

θέματα. Συγκεκριμένα, συντάχθηκαν 1.097 Ληξιαρχικές πράξεις (152 

Γεννήσεις, 525 Γάμοι, 2 Σύμφωνα Συμβίωσης, 318 Θάνατοι και 100 

Εκθέσεις προς άλλα Ληξιαρχεία), και διακινήθηκαν 5.870 έγγραφα 

(αιτήσεις αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ, πολιτών, αυτεπάγγελτες 

αναζητήσεις φορέων και αυτεπάγγελτες αναζητήσεις της υπηρεσίας μας 

προς άλλους φορείς).  
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ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΣΣ   ΑΑΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ   

 

Το έτος 2013 τα οικονομικά μεγέθη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επηρεάστηκαν 

σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας. 

ΕΕ ππ ιι χχ οο ρρ ηηγγ ήή σσ εε ιι ςς   

Οι επιχορηγήσεις που εισέπραξε ο Δήμος μας το 2013 αναλύονται ως εξής: 

  ΚΑΠ   

 Για την κάλυψη γενικών αναγκών το 2013 οι ΚΑΠ ανήλθαν στα 

8.690.868,30€ έναντι των 8.829.762,06€ το 2012.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δόση των ΚΑΠ μηνός Δεκεμβρίου 2013 ποσού 

725.379,56€, η οποία έπρεπε να εισπραχθεί τον Ιανουάριο του 2014, 

παρακρατήθηκε και δεν έχει εισπραχθεί μέχρι σήμερα. Η εξέλιξη των 

ΚΑΠ από το 2009 έως σήμερα έχει ως ακολούθως: 

 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2009 16.386.658,28 

2010 13.266.665,08 

2011 12.785.586,84 

2012 8.829.762,06 

2013 8.690.868,30 

 

 Για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων οι ΚΑΠ ανήλθαν 

στα 606.421,58 έναντι των 447.232,17€ το 2012. Η εξέλιξη των ΚΑΠ για 

την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων από το 2009 έως 

σήμερα έχει ως ακολούθως: 

 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2009 1.315.590,31 

2010 707.838,08 

2011 745.386,94 

2012 447.232,17 

2013 606.421,58 
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• ΣΑΤΑ  

Η επιχορήγηση ΣΑΤΑ για το 2013 ανήλθε στα 1.060.800,00€ έναντι των  

1.114.340,00€ το 2012. Η εξέλιξη της επιχορήγησης ΣΑΤΑ από το 2009 

έως σήμερα έχει ως ακολούθως: 

 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2009 2.578.807,25 

2010 1.700.084,50 

2011 1.618.125,00 

2012 1.114.340,00 

2013 1.060.800,00 

 

ΟΟ ιι κκ οο ννοο μμ ιι κκ άά   μμ εε γγ έέ θθηη ::   

Παρά τη μεγάλη μείωση των επιχορηγήσεων ο Δήμος κατάφερε να διατηρήσει 

την θετική του οικονομική κατάσταση όπως φαίνεται και στα παρακάτω 

οικονομικά μεγέθη .  Αναλυτικά : 

 Αποθεματικό:  

Το αποθεματικό του Δήμου όπως φαίνεται από τον ταμιακό απολογιστικό 

πίνακα που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ανήλθε στο ποσό των 

7.479.568,16€. Η εξέλιξη του αποθεματικού από το 2006 έως το έτος 2013 

έχει ως ακολούθως : 

 

Έτος Αποθεματικό 
2006 1.751.384,99€ 
2007 4.035.700,82€ 
2008 4.219.782,37€ 
2009 8.376.433,01€ 
2010 7.540.074,69€ 
2011 9.090.748,66€ 
2012 7.613.467,47€ 
2013 7.479.568,16€ 
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 Υποχρεώσεις :  

Οι συνολικές υποχρεώσεις προς τις τράπεζες από δάνεια που έχουν 

ληφθεί έως 31.12.2013 ανέρχεται στο ποσό των 3.750.670,12€. Τα 

υπόλοιπα των δανείων από το 2007 έως το 2013 αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Προμηθευτές:  

Η εφαρμογή της πληρωμής των προμηθευτών, μέσω κατάθεσης σε 

τραπεζικό λογαριασμό και με αυτεπάγγελτη αναζήτηση των 

δικαιολογητικών, περιόρισε την ταλαιπωρία των προμηθευτών και μείωσε 

τον χρόνο πληρωμής τους. Συγκεκριμένα, στη δύσκολη οικονομική 

συγκυρία, ο Δήμος Ιλίου πληρώνει τους προμηθευτές σε διάστημα όχι 

μεγαλύτερο των 45 ημερών.  

Οι οφειλές του Δήμου προς τους προμηθευτές για το έτος 2013 ανήλθαν 

στο ποσό των 980.345,37€. Από το 2007 έως το 2013 παρουσιάζεται μία 

αύξηση του υπολοίπου των οφειλών, όπως διαφαίνεται αναλυτικά στον 

παρακάτω πίνακα, η οποία οφείλεται στην ενσωμάτωση των υπολοίπων 

των Ν.Π.Δ.Δ. τα οποία καταργήθηκαν την 11.11.2013.  Αναλυτικά: 

 
Έτος Προμηθευτές 
2007 2.034.538,26€ 
2008 1.108.025,28€ 

2009 1.262.798,18€ 

2010 687.809,50€ 

2011 761.470,42€ 

2012 638.671,22€ 

2013 980.345,37€ 

Έτος Δάνεια 
2007 6.521.997,20€ 
2008 6.127.232,58€ 
2009 5.670.052,08€ 
2010 5.174.264,09€ 
2011 4.739.084,12€ 
2012 4.261.751,22€ 
2013 3.750.670,12€ 
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Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι βραχυπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες 

και συνολικές υποχρεώσεις: 

 

 Προμήθειες:  

Αναφορικά με τις προμήθειες του Δήμου, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον 

προγραμματισμό προμηθειών και την καταγραφή από όλες τις Διευθύνσεις 

των προβλεπόμενων προμηθειών κατ’ έτος, για την επίτευξη έγκαιρων 

αποτελεσμάτων στους διαγωνισμούς.  

Από το Τμήμα Προμηθειών το έτος 2013 εκτελέστηκαν περίπου 165 

φάκελοι προμηθειών και εργασιών, οι οποίες είχαν να κάνουν με την 

κάλυψη σημαντικών αναγκών του Δήμου, απαραιτήτων για την λειτουργία 

των υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

 Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα του Δήμου με διεθνή 

διαγωνισμό και κοινοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων.   

 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα κτήρια του Δήμου καθώς και 

για χώρους του Δήμου όπως κολυμβητήρια, ΚΑΠΗ  κλπ. 

 Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για το γήπεδο ποδοσφαίρου στο 

Δημοτικό Στάδιο Ιλίου. 

 Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του 

Δήμου.  

 Προμήθεια ελαστικών για τα  οχήματα του Δήμου.  

 Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. 

Έτος Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

Συνολικές 
Υποχρεώσεις 

2007 3.999.514,96€ 6.125.601,80€ 10.125.116,76€ 
2008 3.369.508,37€ 5.714.831,49€ 9.084.339,86€ 
2009 2.550.987,15€ 5.163.301,76€ 7.714.288,91€ 
2010 1.714.539,56€ 4.683.135,48€ 6.397.675,04€ 
2011 1.979.628,13€ 4.304.616,81€ 6.284.244,94€ 
2012 1.274.905,88€ 3.750.512,17€ 5.025.418,05€ 
2013 1.645.528,91€ 3.210.257,58€ 4.855.786,49€ 
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 Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου. 

 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων.   

 Προμήθεια ανταλλακτικών για τους κάδους απορριμμάτων.  

 Προμήθεια εποχιακών φυτών.   

 Προμήθεια τροφίμων για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

 Εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας σχετικά με αιμοδοσίες, ημερίδες 

κλπ.   

 Απολύμανση των σχολικών κτιρίων του Δήμου για την υγιεινή και 

ασφάλεια των παιδιών. 

 Απολύμανση Δημοτικού Νεκροταφείου.   

 Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων . 

 Αναγόμωση πυροσβεστήρων στα σχολικά κτήρια του Δήμου.  

 Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. 

 Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής υπηρεσίας.   

 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων.  

 Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου.    

 Προμήθεια δέντρων- θάμνων. 

 Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του 

δήμου. 

 Μίσθωση μηχανημάτων  για τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων.  

 Καθαρισμός και αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων. 

 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.  

 Υποστήριξη προγραμμάτων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.  

 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.  

 Προμήθεια αυτόματου ποτίσματος. 

 Εργασίες για τη φυτοπροστασία των δέντρων. 

 Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

 Προμήθεια λιπαντικών. 

 Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. 

 Προμήθεια χρωμάτων.  

 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για τον ηλεκτροφωτισμό της  

Λ. Παλατιανής. 

 Θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης. 
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 Σίτιση μουσικού σχολείου Ιλίου. 

 Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των απόρων του Δήμου Ιλίου. 

 Αντικατάσταση ενεργοβόρων παλαιών φωτιστικών χαμηλής απόδοσης 

με άλλα νέας τεχνολογίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έκθεση πεπραγμένων του Δήμου για την διαχειριστική 
περίοδο 01.01.2013 έως 31.12.2013 

    
Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα της Χρήσεως που καταχωρήθηκαν στα 

βιβλία του Δήμου συντάχθηκαν σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των 

Δήμων και Κοινοτήτων, όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 315/1999 και 

προέκυψαν από την απογραφή έναρξης και από τη λογιστικοποίηση των 

παραστατικών της χρήσεως τα οποία εκδόθηκαν για την υλοποίηση του 

προϋπολογισμού. 

Για δωδέκατη συνεχή χρονιά ο Δήμος Ιλίου συνέταξε Ισολογισμό και 

Αποτελέσματα Χρήσεως με το διπλογραφικό σύστημα, το οποίο παρέχει τη 

δυνατότητα  καλύτερης παρακολούθησης της οικονομικής του πορείας.                                         

Από τον παρακάτω πίνακα φαίνεται η ποσοστιαία συμμετοχή των στοιχείων 

που συνθέτουν το Ενεργητικό και Παθητικό του Ισολογισμού του Δήμου για τα 

έτη 2013 και 2012. 
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ΑΑΝΝ ΑΑΛΛ ΥΥ ΣΣ ΗΗ   ΟΟ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΙΙ ΚΚ ΩΩ ΝΝ   ΜΜ ΕΕ ΓΓΕΕ ΘΘ ΩΩΝΝ   

ΣΣ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΠΠ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΟΟ ΣΣ   ΠΠΙΙ ΝΝ ΑΑΚΚ ΑΑΣΣ   ΙΙ ΣΣ ΟΟ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΙΙ ΣΣ ΜΜΟΟ ΥΥ   
 

 2013  2012  

 Ποσά σε Ευρώ % Ποσά σε Ευρώ % 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Έξοδα Εγκαταστάσεως (αναπ/στη αξία ) 631.452,75 1,32 358.449,72 0,73 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις ( αναπ/στη αξία ) 34.607.698,72 72,19 35.369.205,06 71,76 

Συμμετοχές  1.074.354,45 2,24 1.083.949,30 2,20 

Αποθέματα 474.665,07 0,99 478.188,23 0,97 

Απαιτήσεις 1.904.172,10 3,97 1.530.776,20 3,11 

Διαθέσιμα 7.328.651,26 15,29 7.463.297,38 15,14 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 1.917.501,71 4,00 3.004.202,02 6,09 

Σύνολο Ενεργητικού 47.938.496,06 100,00 49.288.067,91 100,00 

     

     

ΠΑΘΗΤΙΚΟ     

Ίδια Κεφάλαια 40.966.238,70 85,46 42.675.750,67 86,58 

Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα 1.808.367,73 3,77 945.101,00 1,92 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3.210.257,58 6,70 3.750.512,17 7,61 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.645.528,91 3,43 1.274.905,88 2,59 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 308.103,14 0,64 641.798,19 1,30 

Σύνολο Παθητικού 47.938.496,06 100,00 49.288.067,91 100,00 

     

 

 

 

 



 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  
   ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2013 

 

 
105 

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως για το 2013 διαμορφώθηκε ως εξής : 

 

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι τα συνολικά 

έσοδα του Δήμου στη χρήση 2013 ανήλθαν στο ποσό των 22.854.262,82€ 

έναντι ποσού 24.046.176,71€ της προηγούμενης χρήσης  και αναλύονται 

κατά Κωδικό Αριθμό ως εξής: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2013  ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2013 ) 

   Ποσά χρήσεως 2013  Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 
              
 Ι Αποτελέσματα 

Εκμεταλλεύσεως 
           

 1 Έσοδα από πώληση υπηρεσιών   7.660.750,98      8.041.317,76   
 2 Έσοδα από φόρους –εισφορές-πρόστιμα- 

Προσαυξήσεις 
 

1.365.991,37 
     

685.869,10 
  

 3 Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό 
Προϋπολογισμό 

11.191.830,22  20.218.572,57    12.453.998,68  21.181.185,54 

 Μείον : Κόστος αγαθών & 
υπηρεσιών 

    17.313.667,90      18.033.155,88 

 Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) 
εκμεταλλεύσεως 

   2.904.904,67      3.148.029,66 

 Πλέον : Άλλα έσοδα     52.065,57      70.517,62 
 Σύνολο     2.956.970,24      3.218.547,28 
 Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  5.771.222,63      6.011.051,96   
            3. Έξοδα δημοσίων σχέσεων   14.368,83  5.785.591,46    13.198,56  6.024.250,52 
 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες ) εκμεταλλεύσεως  -2.828.621,22      -2.805.703,24 
 Μείον :            
 4 Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή 

Έσοδα 
  252.935,90      301.918,74   

 Μείον :            
 2 Προβλέψεις υποτίμησης 

συμμετοχών και χρεογράφων  
0,00      0,00     

 3 Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή 
Έξοδα 

232.440,9
1 

 232.440,91  20.494,99  268.651,24  268.651,24  33.267,50 

 Ολικά Αποτελέσματα ( ζημίες ) 
εκμεταλλεύσεως 

   -2.808.126,23      -2.772.435,74 

 Ι
Ι 

ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα            

 1 Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα   927.113,54      1.847.334,45   
 2 Έκτακτα κέρδη   0,00      0,00   
 3 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων   1.403.575,24      552.763,25   
 4 Έσοδα από προβλέψεις προηγ. 

χρήσεων 
  0,00      92.457,11   

     2.330.688,78      2.492.554,81   
 Μείον :            
 1 Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα 1.000,00      0,00     
 2 Έκτακτες ζημίες 0,00      0,00     
 3 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 214.082,5

3 
     133.804,12     

 4 Προβλέψεις για εκτ. κινδύνους 0,00  215.082,53  2.115.606,25  320.000,00  453.804,12  2.038.750,69 
 Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα  

(Κέρδη/Ζημίες)  
   -692.519,98      -733.685,05 

 Μείον :            
 Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων  1.749.720,51      2.240.973,84   
 Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο 

λειτουργικό κόστος  
1.749.720,51  0,00    2.240.973,84  0,00 

 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
(Πλεόνασμα/Έλλειμμα ) ΧΡΗΣΕΩΣ 

  -692.519,98      -733.685,05 
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Κ.Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ποσά Χρήσης 
2013 

Ποσά προηγ. 
χρήσ.2012 ΔΙΑΦΟΡΑ 

72 Έσοδα από φόρους εισφορές, τέλη,     
 Πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.365.991,37  685.869,10  680.122,27 

73 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 7.660.750,98  8.041.317,76  -380.566,78 
74 Επιχορηγήσεις 11.191.830,22  12.453.998,68  -1.262.168,46 
75 Έσοδα Παρεπομένων ασχολιών 52.065,57  70.517,62  -18.452,05 
76 Έσοδα κεφαλαίων 252.935,90  301.918,74  -48.982,84 
 Σύνολο Οργανικών Εσόδων 20.523.574,04  21.553.621,90  -1.030.047,86 
       

81.01 Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα 927.113,54  1.847.334,45  -920.220,91 
81.03 Έκτακτα κέρδη 0,00  0,00  0,00 
82.01 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 1.325.887,19  518.305,69  807.581,50 

82.07 Έσοδα από επιστροφές 
(αχρεωστήτως)  καταβληθέντων 77.688,05  34.457,56  43.230,49 

84.00 
Έσοδα από αχρησιμοποίητες 
προβλέψεις προηγουμένων 
χρήσεων 

0,00  92.457,11  -92.457,11 

 Σύνολο Ανόργανων Εσόδων 2.330.688,78  2.492.554,81  -161.866,03 
       
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 22.854.262,82  24.046.176,71  -1.191.913,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα έξοδα της χρήσεως τόσο τα οργανικά όσο και τα ανόργανα ανήλθαν στο 
ποσό των 23.546.782,80€  έναντι της προηγούμενης χρήσης ποσού € 
24.779.861,76€ και αναλύονται κατά Κωδικό Αριθμό ως εξής : 
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Με την υπ’ αριθμ. 609/9-12-13 απόφαση του Δημάρχου ανατέθηκε ο έλεγχος 

της οικονομικής διαχείρισης του Δήμου Ιλίου για την οικονομική χρήση από 

01.01.2013 έως 31.12.2013 στην εταιρεία ορκωτών λογιστών PKF 

Ευρωελεγκτική Α.Ε και συγκεκριμένα στον ορκωτό ελεγκτή λογιστή  

κ. Σταράκη Γεώργιο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006. 

Ο ορκωτός ελεγκτής- λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού κατάστασης αποτελεσμάτων 

χρήσεως, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) του Δήμου, 

εφάρμοσε τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα 

Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές 

των διεθνών ελεγκτικών προτύπων. 

Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου ο ορκωτός ελεγκτής- λογιστής 
αναφέρει ότι ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο 
Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και ότι οι ανωτέρω οικονομικές 
καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση του 
Δήμου Ιλίου. 

Κ.Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ποσά Χρήσης 
2013 

Ποσά προηγ. 
χρήσ.2012 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

 Αναλώσεις Αναλωσίμων 
Υλικών 

540.498,16  499.949,74  40.548,42 

60 Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

9.340.220,93  9.777.542,87  -437.321,94 

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 712.113,15  853.237,02  -141.123,87 
62 Παροχές τρίτων 2.798.826,87  2.895.234,73  -96.407,86 
63 Φόροι – τέλη 58.889,26  45.736,01  13.153,25 
64 Διάφορα έξοδα 3.115.545,34  2.907.236,94  208.308,40 
65 Τόκοι και συναφή έξοδα 232.440,91  268.651,24  -36.210,33 
66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 1.749.720,51  2.240.973,84  -491.253,33 
67 Χορηγήσεις Επιχορηγήσεις 

Επιδοτήσεις 
3.999.024,16  4.837.495,25  -838.471,09 

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 784.420,98  0,00  784.420,98 
 Σύνολο Οργανικών Εξόδων 23.331.700,27  24.326.057,64  -994.357,37 
       

81.00 Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα 1.000,00  0,00  1.000,00 
81.02 Έκτακτες ζημίες 0,00  0,00  0,00 
82.00 Έξοδα προηγουμένων 

χρήσεων 
214.082,53  133.804,12  80.278,41 

83.11 Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις 

0,00  320.000,00  -320.000,00 

 Σύνολο Ανόργανων Εξόδων 215.082,53  453.804,12  -238.721,59 
       
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 23.546.782,80  24.779.861,76  -1.233.078,96 
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ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοονν  ττααμμιιαακκόό  ααπποολλοογγιισσττιικκόό  ππίίνναακκαα  έέττοουυςς  22001133  
 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ  

Τακτικά εισπραχθέντα έσοδα  

Τα τακτικά εισπραχθέντα έσοδα (Κ.Α προϋπολογισμού 0)  του Δήμου 
ανήλθαν στο ποσό των 19.339.041,42, ποσό το οποίο είναι μειωμένο κατά 

22.414,06€ σε σχέση με τα τακτικά εισπραχθέντα έσοδα του 2012 

(19.361.455,48€). Το βασικά κονδύλια των τακτικών εσόδων έχουν ως 

κάτωθι: 

 

 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 8.690.868,30€ (Κ.Α 
προϋπολογισμού 0611) - ποσό που είναι μειωμένο κατά  1,57% σε 

σχέση με το ποσό που εισπράχθηκε το έτος 2012 (8.829.762,06€). 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 64871/15-11-07 οι πιστώσεις για την κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών και δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού των 

παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και χώρων άθλησης εγγράφονται 

πλέον στον προϋπολογισμό στον ίδιο Κ.Α που εγγράφονται τα έσοδα από 

τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Η εξέλιξη των ΚΑΠ από το 2009 έως 

σήμερα έχει ως ακολούθως: 

 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2009 16.386.658,28 

2010 13.266.665,08 

2011 12.785.586,84 

2012 8.829.762,06 

2013 8.690.868,30 

 

 
 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς 1.549.223,37€ (Κ.Α προϋπολογισμού 

0619) και το οποίο αναλύεται: 

 Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (άρθρ.27 Ν.3756/09) 

1.111.218,91 (Κ.Α 0619.0002). 
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 ΚΑΠ για την κάλυψη δαπάνης σίτισης μαθητών μουσικών και 

καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της χώρας 202.742,00€ (Κ.Α 

0619.0004). 

 Επιχορήγηση για επενδύσεις-έργα (άρθρ.27 Ν.3759/09) 99.410,40 

(Κ.Α 0619.0003). 

 Επιχορήγηση για μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου 

89.495,86€ (Κ.Α 0619.0006). 

 ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών για την καταβολή μισθωμάτων των 

σχολικών μονάδων 46.356,20€ (Κ.Α 0619.0001). 

 
 
 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 

606.421,58€ (Κ.Α προϋπολογισμού 0614) -ποσό που είναι αυξημένο 
κατά 35,59% σε σχέση με το ποσό του 2012. Η εξέλιξη των ΚΑΠ για την 

κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων από το 2009 έως σήμερα 

έχει ως ακολούθως: 

 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2009 1.315.590,31 

2010 707.838,08 

2011 745.386,94 

2012 447.232,17 

2013 606.421,58 

 
 
 
 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 6.118.436,77€ (Κ.Α 

προϋπολογισμού 0311)  -ποσό που είναι μειωμένο κατά 3,98% σε 

σχέση με το 2012 . Η μείωση έχει προκύψει κυρίως από την μείωση των 

τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων χώρων και της αύξησης 

των ανεξόφλητων λογαριασμών των νοικοκυριών. Η εξέλιξη της 

είσπραξης του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από το 2009 

έως σήμερα έχει ως ακολούθως: 
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ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2009 6.805.071,89 

2010 6.948.363,33 

2011 6.654.601,30 

2012 6.372.276,11 

2013 6.118.436,77 

 

 Τέλος ακίνητης περιουσίας 844.098,12€ (Κ.Α προϋπολογισμού 0441) 
Η εξέλιξη της είσπραξης του τέλους ακίνητης περιουσίας από το 2009 έως 

σήμερα έχει ως ακολούθως: 

 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2009 776.986,45 

2010 977.661,73 

2011 839.919,99 

2012 758.417,67 

2013 844.098,12 

 

 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 63.311,41€ 

(Κ.Α προϋπολογισμού 0452) ποσό που αφορά έσοδα από τέλη σε 

ποσοστό 0,5% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων που είναι 

υποχρεωμένα τα κάθε είδους καταστήματα πωλήσεως φαγητού, ποτών, 

καφέ, γαλακτοκομικών προϊόντων, ζύθου, διασκέδασης κτλ. να 

καταβάλλουν στο Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2539/97. Η 

εξέλιξη της είσπραξης του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων 

επιτηδευματιών  από το 2009 έως σήμερα έχει ως ακολούθως: 

 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2009 147.272,52 

2010 114.999,10 

2011 79.085,79 

2012 53.348,91 

2013 63.311,41 
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 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 361.127,68€  

(Κ.Α προϋπολογισμού 0511) που αφορούν έσοδα ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων, τα οποία εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ 

σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.1080/80. Η εξέλιξη της είσπραξης του 

φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων από το 2009 έως σήμερα έχει ως 

ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

 

 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 252.935,90€  
(Κ.Α προϋπολογισμού 0211) ποσό που είναι μειωμένο κατά 16,22% σε 

σχέση με το 2012. Το χρηματικό υπόλοιπο την 31.12.2013 ήταν 

κατατεθειμένο κυρίως στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και στην 

Τράπεζα Πειραιώς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2009 362.957,34 

2010 382.424,59 

2011 376.934,44 

2012 370.045,25 

2013 361.127,68 
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Έκτακτα εισπραχθέντα έσοδα  

Τα έκτακτα εισπραχθέντα έσοδα (Κ.Α προϋπολογισμού 1)  του Δήμου 
Ιλίου ανήλθαν στο ποσό των 2.701.712,86€. Το βασικά κονδύλια των 

έκτακτων  εσόδων έχουν ως κάτωθι: 

 

 Επιχορήγηση ΣΑΤΑ 1.060.800,00€ (Κ.Α προϋπολογισμού 1311.0001) 
ποσό που είναι μειωμένο κατά 4,80% σε σχέση με το εισπραχθέν ποσό 

του προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη της επιχορήγησης ΣΑΤΑ από το 2009 

έως σήμερα έχει ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πρόστιμα ΚΟΚ από τροχαία 64.832,48€ (Κ.Α προϋπολογισμού  
1512.0002)- ποσό που είναι μειωμένο κατά 15,02% περίπου .Τα 

πρόστιμα αυτά επιβάλλονται  από την τροχαία  για παραβάσεις του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ). Η εξέλιξη των εσόδων από τα 

πρόστιμα Κ.Ο.Κ από το 2009 έως σήμερα έχει ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επιχορήγηση για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 
161.400,00€ (Κ.Α προϋπολογισμού 1312). Η εξέλιξη της επιχορήγησης 

από το 2009 έως σήμερα έχει ως ακολούθως: 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2009 2.578.807,25 

2010 1.700.084,50 

2011 1.618.125,00 

2012 1.114.340,00 

2013 1.060.800,00 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2009 354.401,84 

2010 243.122,56 

2011 157.767,90 

2012 76.293,47 

2013 64.832,48 
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 Χρηματοδοτήσεις για επενδύσεις και έργα 656.944,62€  (Κ.Α 
προϋπολογισμού 132). Οι κυριότερες χρηματοδοτήσεις που έγιναν 

αφορούν: 

 Κατασκευή παιδικού σταθμού στο Ο.Τ 6 του Δήμου Ιλίου 459.300,00€. 

 Επιχορήγηση από τον Ο.Σ.Κ. για το έργο: «Βελτιώσεις-Αναβαθμίσεις 

σχολικών υποδομών» 178.824,63€. 

 Εξοικονόμηση ενέργειας ΙΛΙΟΥ 8.819,99€. 

 

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών   

Τα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που εισπράττονται για 
πρώτη φορά ανήλθαν στα 135.970,46€ (Κ.Α προϋπολογισμού 2).  
Το ανωτέρω ποσό  είναι αυξημένο κατά 6,71% σε σχέση με το ποσό που 

εισπράχθηκε το 2012. 

Εισπρακτέα υπόλοιπα  από βεβαιωθέντα έσοδα  
Τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα 
έτη ανήλθαν στα 106.845,33€ (Κ.Α προϋπολογισμού 3). Το ανωτέρω 

ποσό  είναι αυξημένο κατά 19,46% σε σχέση με το εισπραχθέν ποσό του 

2012.  

ΣΥΝΟΛΙΚΑ  
  

Τακτικά έσοδα 
(Ο) 

Έκτακτα 
έσοδα (1) 

Έσοδα 
παρελθ. 
ετών (2) 

Απαιτήσεις 
ΠΟΕ (3) Κρατήσεις(4) Χρημ.υπόλοι

πο (5) 

2013 19.339.041,42 2.701.712,86 135.970,46 106.845,33 3.977.775,24 8.177.089,54 
2012 19.361.455,48 4.331.362,56 127.419,64 89.439,32 4.174.558,31 9.090.748,66 
2011 22.539.885,85 5.410.127,91 79.715,27 125.837,53 4.045.145,39 7.540.074,69 
2010 23.979.454,54 5.684.850,66 106.749,57 200.317,56 3.750.343,52 8.376.433,01 
2009 26.515.397,83 6.461.984,58 100.614,06 191.288,33 3.990.040,82 4.219.782,37 

 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2009 229.555,14 

2010 106.500,00 

2011 194.460,00 

2012 155.210,00 

2013 161.400,00 



 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  
   ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2013 

 

 
114 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ  

Τα ποσά που πληρώθηκαν κατά το 2013 έχουν ως εξής: 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2013 2012 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-00 8.717.838,25 9.414.903,80 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-10 2.800.780,03 3.114.151,68 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-15 

1.738.161,65 1.375.395,00 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ-20 

4.432.334,48 4.656.877,39 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-25 

9.424,40 111.883,14 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-30 2.990.436,79 4.382.153,78 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-35 1.188.562,23 1.405.075,26 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ-45 112.030,68 107.383,37 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-50 353.641,04 351.839,13 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-70 12.841,94  

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ –81 713.359,59 11.231,52 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ-82 3.889.455,61 4.630.622,43 

ΣΥΝΟΛΟ 26.958.866,69 29.561.516,50 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 26.958.866,69 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 7.479.568,16 

ΣΥΝΟΛΟ 34.438.434,85 
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Η ανάλυση των  ποσών  που πληρώθηκαν  ανά υπηρεσία  έχει  ως κάτωθι: 

 Το ποσό που πληρώθηκε για τις «ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ανήλθε σε 
8.717.838,25€. Το ανωτέρω ποσό είναι μειωμένο  κατά 7,40% σε σχέση με 

τα ποσά που πληρώθηκαν το 2012. Το βασικά κονδύλια των εξόδων των 

«ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» έχουν ως κάτωθι: 

 Επιχορηγήσεις ΝΠΔΔ 2.610.000,00€ (Κ.Α προϋπολογισμού 6715) 
Αναλυτικά οι επιχορηγήσεις των Ν.Π.: 

 

 

 Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 1.355.511,94€ - 

(Κ.Α προϋπολογισμού 6711,6712,6713). Αναλυτικά: 

 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 605.511,94€ (επιχορηγήσεις του 

Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη των οργανικών εξόδων 

λειτουργίας των σχολείων του Δήμου). 

 Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 660.000,00€ 

(επιχορηγήσεις του ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας, 

συντήρησης και μισθοδοσίας προσωπικού των παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου). 

 Απόδοση σε Αθλητικούς Οργανισμούς 90.000,00€ (επιχορηγήσεις του 

ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των δημοτικών χώρων 

άθλησης). 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2013 2012 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

1.160.000,00 1.200.000,00 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 

1.450.000,00 2.100.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.610.000,00 3.300.000,00 
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 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 1.896.129,63€ - (Κ.Α προϋπολογισμού 
6721). Αναλυτικά : 

 

 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 292.785,20€ - (Κ.Α 
προϋπολογισμού 6736). 

 

 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 740.638,46€ (Κ.Α προϋπολογισμού 
6056)- ποσό που αποδίδει κάθε χρόνο ο Δήμος με παρακράτηση από 

τους ΚΑΠ και ανέρχεται στο 3% των τακτικών εισπραχθέντων εσόδων 

της περασμένης χρονιάς. 

 
 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δανείων 746.513,02€ (Κ.Α 

προϋπολογισμού 652). 
 

 Δαπάνες αιρετών 141.320,51€ (Κ.Α προϋπολογισμού 612) 
 

 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης  288.529,25€ (Κ.Α 
προϋπολογισμού 615). 
 

 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 
166.080,00€ (Κ.Α προϋπολογισμού 6734 & 6735). 
 
 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2013 2012 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1.703.290,83 1.581.952,76 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Α.Σ.Δ.Α 192.838,80 156.600,00 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΔΥΤ.ΑΘΗΝΑΣ 

0,00 46.898,22 

ΣΥΝΟΛΟ 1.896.129,63 1.785.450,98 



 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  
   ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2013 

 

 
117 

 Το ποσό που πληρώθηκε για τις «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»   ανήλθε σε 2.800.780,03€. Το ποσό αυτό είναι μειωμένο 

κατά 10,06% σε σχέση με τα πληρωθέντα ποσά έτους 2012. Οι κυριότερες 

δαπάνες είναι: 

 Τακτικές αποδοχές μονίμων (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 

και υπερωρίες)   1.232.387,73€  (Κ.Α προϋπολογισμού 601 & 6051). 
 Τακτικές αποδοχές αορίστου (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 

και υπερωρίες) 307.353,08€ (Κ.Α προϋπολογισμού 
10.6021,10.6022,10.6052). 

 Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων (περιλαμβάνονται εργοδοτικές 

εισφορές και υπερωρίες) 688.551,21€ (Κ.Α προϋπολογισμού 
6021.0003, 6022.0002, 6052.0005). 

 Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται 

εργοδοτικές εισφορές) 32.174,03€ (Κ.Α προϋπολογισμού 
6041,6054). 

 Φωτισμός για δημοτικά κτίρια 215.000,00€ (Κ.Α προϋπολογισμού 
6273). 

 Μισθώματα κτιρίων 55.146,24€ (Κ.Α προϋπολογισμού 6232). 
 Προμήθειες παγίων 25.714,25€ (Κ.Α προϋπολογισμού 713). 

 
 Το ποσό που πληρώθηκε για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ανήλθε σε 1.738.161,65€. Το 

ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 26,38% σε σχέση με τα πληρωθέντα ποσά 

έτους 2012. Οι κυριότερες δαπάνες είναι: 

 Τακτικές αποδοχές μονίμων (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 

και υπερωρίες)  165.351,78€  (Κ.Α προϋπολογισμού 601,6051). 
 Τακτικές αποδοχές αορίστου (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 

και υπερωρίες) 756.529,08€ (Κ.Α προϋπολογισμού 602,6052). 
 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού (περιλαμβάνονται 

εργοδοτικές εισφορές και υπερωρίες) 97.938,55€ (Κ.Α 
προϋπολογισμού 604,6054). 

 Προμήθεια αναλωσίμων (τροφίμων ειδών κοινωνικού παντοπωλείου, 

υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, γραφική ύλη κλπ.) 

157.687,22€  (Κ.Α προϋπολογισμού 66) . 
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 Μισθώματα κτιρίων 68.103,96€ (Κ.Α προϋπολογισμού 6232). 
 Έξοδα εκδηλώσεων 102.947,10€ (Κ.Α προϋπολογισμού 6471,6473). 
 Προμήθεια παγίων  19.284,16€ (Κ.Α προϋπολογισμού 71). 
 Σίτιση μαθητών μουσικού γυμνασίου-λυκείου 101.005,63€. 

 Φωτισμός για τα σχολεία του Δήμου 82.837,66€ (Κ.Α 
προϋπολογισμού 15.6273.0001).  

 

 Το ποσό που πληρώθηκε για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ » ανήλθε σε 4.432.334,48€. Οι κυριότερες 

δαπάνες είναι: 

 Τακτικές αποδοχές μονίμων (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 

και υπερωρίες)  2.487.822,52€ (Κ.Α προϋπολογισμού 601 & 6051). 
 Τακτικές αποδοχές αορίστου (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 

και υπερωρίες)  259.539,18€ (Κ.Α προϋπολογισμού 602,6052). 
 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 44.527,62€ (Κ.Α 
προϋπολογισμού 606). 

 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών –πλατειών 

908.000,20€ (Κ.Α προϋπολογισμού 6211). 
 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 263.831,51€ (Κ.Α 
προϋπολογισμού 6263). 

 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 200.576,23€ (Κ.Α 
προϋπολογισμού 6641). 

 Προμήθεια τριών συστημάτων υπογειοποίησης   119.752,80€ (Κ.Α 
προϋπολογισμού  7135.0003). 

 Προμήθειες αναλωσίμων 50.413,89€  (Κ.Α προϋπολογισμού 6699). 
 Ασφάλιστρα  6.941,56€ (Κ.Α προϋπολογισμού 6253). 

  

 Το ποσό που πληρώθηκε για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» 
ανήλθε σε 2.990.436,79€. Οι κυριότερες δαπάνες είναι: 

 Τακτικές αποδοχές μονίμων (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 

και υπερωρίες)  585.868,04€  (Κ.Α προϋπολογισμού 601 & 6051). 
 Τακτικές αποδοχές αορίστου (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 

και υπερωρίες)  428.938,74€ (Κ.Α προϋπολογισμού 602, 6052). 
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 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 

και υπερωρίες)  26.536,52€ (Κ.Α προϋπολογισμού 604, 6054). 
 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 14.722,19€ (Κ.Α 
προϋπολογισμού 606). 

 Προμήθειες παγίων  36.542,26€ (Κ.Α προϋπολογισμού 713). 
 Απαλλοτριώσεις 364.304,80€ (Κ.Α προϋπολογισμού 7111). 
 Προμήθειες υλικών-αναλωσίμων 391.835,10€ (Κ.Α προϋπολογισμού 
66). 

 Έργα 974.366,32€ (Κ.Α προϋπολογισμού 73). Τα κυριότερα έργα 

που εκτελέστηκαν και πληρώθηκαν το 2013 είναι τα κάτωθι: 

 Κατασκευή παιδικού σταθμού στο Ο.Τ 6 459.281,02€ 

 Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ 740 του Δήμου Ιλίου 
123.640,94 

 Βελτιώσεις αναβαθμίσεις σχολικών υποδομών Εργ.Δ1/11 
134.937,04 

 Συντήρηση – Ανακατασκευή πεζοδρομίων για την καλύτερη 

προσβασιμότητα τους Εργ. Α3/12 114.480,17€ 
 

 Το ποσό που πληρώθηκε για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ » ανήλθε σε 
1.188.562,23€. Το ποσό αυτό είναι μειωμένο κατά 15,41% σε σχέση με τα 

πληρωθέντα ποσά έτους 2012. Οι κυριότερες δαπάνες είναι: 

 Τακτικές αποδοχές μονίμων (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 

και υπερωρίες)  815.304,12€ (Κ.Α προϋπολογισμού 601 & 6051). 
 Τακτικές αποδοχές αορίστου (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 

και υπερωρίες)  88.297,92€ (Κ.Α προϋπολογισμού 602,6052). 
 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 19.348,77€(Κ.Α 
προϋπολογισμού 606). 

 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 130.000,00€ (Κ.Α 
προϋπολογισμού 6213). 

 Προμήθεια ειδών  61.821,61€ (Κ.Α προϋπολογισμού 6699) 
 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 8.029,81€ (Κ.Α 
προϋπολογισμού 6263). 
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 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών  27.157,40€ (Κ.Α 
προϋπολογισμού 6641). 
 

 Το ποσό που πληρώθηκε για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ » 
ανήλθε σε 112.030,68€. Οι κυριότερες δαπάνες είναι: 

 Τακτικές αποδοχές μονίμων (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 

και υπερωρίες)  63.566,06€ (Κ.Α προϋπολογισμού 601 & 6051).     
 Τακτικές αποδοχές αορίστου (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 

και υπερωρίες)  42.496,73€ (Κ.Α προϋπολογισμού 602,6052). 
 Ύδρευση 3.117,00€ (Κ.Α προϋπολογισμού 6213). 

 

 Το ποσό που πληρώθηκε για την «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ » ανήλθε 
σε 353.641,04€. Οι κυριότερες δαπάνες είναι: 

 Τακτικές αποδοχές μονίμων (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές 

και υπερωρίες)  270.114,80€ (Κ.Α προϋπολογισμού 601 & 6051).       
 Παροχές ένδυσης 83.526,24€ (Κ.Α προϋπολογισμού 6061).      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  
   ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2013 

 

 
121 

 

ΕΕππ ίί λλ οο γγ οοςς   

Μετά την αναλυτική παρουσίαση του έργου της Δημοτικής Αρχής που 

προηγήθηκε, είναι φανερό ότι το 2013 ο Δήμος Ιλίου υλοποίησε με επιτυχία το 

έργο του, δίνοντας προτεραιότητα στον τομέα παροχής κοινωνικών 

υπηρεσιών. Θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους, ενήργησε με επίκεντρο τον 

πολίτη, με σεβασμό στις ανάγκες του, φροντίζοντας παράλληλα την πόλη, το 

περιβάλλον και τις υποδομές. Άσκησε οικονομική πολιτική με διαφάνεια και 

σύνεση, εργαζόμενος πολύ σκληρά για τη διατήρηση, αλλά και την ορθή 

αξιοποίηση του αποθεματικού του.  

Κλείνοντας τον απολογισμό αυτό, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε όλους τους 

πολίτες του Δήμου Ιλίου ότι παρά τις αντιξοότητες και τις δύσκολες συνθήκες 

που όλοι βιώνουμε, συνεχίζουμε τον αγώνα με αποφασιστικότητα και 

αισιοδοξία, ενωμένοι για ένα καλύτερο μέλλον και μια πόλη που «Αξίζει να 
ζεις».  
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