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Πρόλογος 
 

Διανύουμε μια περίοδο όπου οι συνέπειες της βαθιάς 

οικονομικής κρίσης έχουν πλήξει σε μεγάλο βαθμό τόσο τη 

δημόσια ζωή, όσο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μέσα σε 

αυτό το δυσμενές κλίμα και εν εξελίξει πολυεπίπεδων 

προκλήσεων παρουσιάζουμε τον απολογισμό του έτους 

2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του 

άρθρου 217 Ν.3463/2006. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αν και έχει δεχθεί ένα σοβαρότατο 

πλήγμα στον ρόλο και τη λειτουργία της, συνεχίζει να 

αντιστέκεται, να διεκδικεί και εξακολουθεί να αποτελεί το 

τελευταίο ανάχωμα αντιμετώπισης της κρίσης, αλλά και τον 

άμεσο αποδέκτη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο 

πολίτης. 

Στη συνείδηση όλων έχει εδραιωθεί ως ένας αξιόπιστος 

θεσμός, στον οποίο μπορούν να στηριχθούν οι πολίτες, τη 

στιγμή ακριβώς που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους 

στο πολιτικό σύστημα και έχουν απαξιώσει θεσμούς και 

πρόσωπα.  

Παρά τις διαρκείς περικοπές σε πόρους και σε ανθρώπινο 

δυναμικό, τις παρεμβάσεις στη λειτουργία της και την 

ανατροπή πολλών κεκτημένων της, η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Α΄ βαθμού παραμένει ο πιο αποδοτικός θεσμός σε όλα τα 

επίπεδα και ειδικότερα στη διασφάλιση της κοινωνικής 

συνοχής, καθώς και ο πιο αποτελεσματικός στη διαχείριση 

ευαίσθητων τομέων, όπως ο τομέας της κοινωνικής 

μέριμνας. Η Τ.Α. μπορεί και συνδυάζει τον πολυδιάστατο 

διοικητικό θεσμικό χαρακτήρα της με το συμμετοχικό της 

ρόλο, γεγονός που την αναδεικνύει ως το πιο δημιουργικό 

κύτταρο της κοινωνίας. 

 

 

“Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

έχει εδραιωθεί στη 

συνείδηση όλων ως ένας 

αξιόπιστος θεσμός, στον 

οποίο μπορούν να 

στηριχθούν οι πολίτες, τη 

στιγμή ακριβώς που έχουν 

χάσει την εμπιστοσύνη 

τους στο πολιτικό σύστημα 

και έχουν απαξιώσει 

θεσμούς και πρόσωπα.” 
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Τα χρηματοοικονομικά δεδομένα που βρίσκονταν σε 

εξέλιξη κατά το έτος 2014 δυσχέραναν, όμως, ακόμη 

περισσότερο τη λειτουργία των Δήμων, καθώς 

συνεχίστηκε η περικοπή των εσόδων τους και η μεταφορά 

αρμοδιοτήτων σε αυτούς χωρίς τους απαιτούμενους 

πόρους, ωθώντας τους Δήμους στα όρια των δυνατοτήτων 

τους. 

Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε την παραπάνω 

κατάσταση, εν μέσω ραγδαίων εξελίξεων, Αυτοδιοικητικών 

εκλογών και Ευρωεκλογών, χωρίς να επηρεαστούν οι 

στόχοι και το έργο μας.  

Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ιεραρχώντας με 

ρεαλισμό τις προτεραιότητες, με συλλογική οργάνωση και 

λειτουργία, καταβάλλοντας μια συντονισμένη προσπάθεια, 

ανταποκριθήκαμε στις αυξανόμενες ανάγκες της πόλης και 

των πολιτών της, συνεχίζοντας να αξιοποιούμε κάθε ευρώ 

που μπαίνει στο ταμείο του Δήμου, φέρνοντας για άλλη μια 

χρονιά το Ίλιον σε ισχυρή οικονομική θέση, η οποία του 

δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει με αξιοπρέπεια και 

νηφαλιότητα κάθε απρόοπτο. 

Ένα τέτοιο αναπάντεχο γεγονός μας επιφύλασσε το τέλος 

του 2014, με την καταστροφική πλημμύρα της 24ης 

Οκτωβρίου, όπου η παραπάνω πλεονεκτική οικονομική 

κατάσταση, αλλά και ο τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών 

και των μηχανισμών του Δήμου, μας επέτρεψε να 

αντιμετωπίσουμε άμεσα και συντονισμένα τις συνέπειες 

της θεομηνίας.  

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου ήταν άμεση, 

τέθηκε σε ετοιμότητα ο μηχανισμός της Πολιτικής του 

Προστασίας από την πρώτη στιγμή και καθ’ όλη τη 

διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων, ενώ 

 

 

 

“ Η πλεονεκτική οικονομική 

κατάσταση του Δήμου Ιλίου, 

αλλά και ο τρόπος 

λειτουργίας των υπηρεσιών 

και των μηχανισμών του, 

μας επέτρεψε να 

αντιμετωπίσουμε άμεσα και 

συντονισμένα τις συνέπειες 

της θεομηνίας της 24ης 

Οκτωβρίου 2014. ” 
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συνεργεία του Δήμου επιχείρησαν όπου παρουσιάστηκαν 

προβλήματα (για καθαρισμό φερτών υλικών, άντληση 

υδάτων, αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου). 

Την ίδια ημέρα της σφοδρής νεροποντής που έπληξε το 

σύνολο της πόλης, με απόφαση Δημάρχου, πέντε (5) 

ειδικά κλιμάκια της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου 

με Κοινωνικούς Λειτουργούς επισκέφθηκαν τις οικογένειες 

που επλήγησαν, με σκοπό να προσφέρουν στήριξη και να 

βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων που 

αντιμετώπιζαν, ενώ εξασφαλίστηκε η διαμονή και διατροφή 

σε ξενοδοχεία όσων δεν μπορούσαν να διανυκτερεύσουν 

στις οικείες τους.  

Από τις πρώτες ώρες και σε 24ωρη βάση, έντεκα (11) 

κλιμάκια ελέγχου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

ξεκίνησαν ακριβή καταγραφή και φωτογράφιση των ζημιών 

που προκλήθηκαν από τη σφοδρή νεροποντή, για τη 

δημιουργία πλήρους φακέλου για κάθε περιστατικό 

επιβλέποντας διαρκώς επικίνδυνα σημεία της πόλης.  

Το Δημαρχείο Ιλίου και οι υπηρεσίες του Δήμου 

λειτούργησαν με την αυταπάρνηση των εργαζομένων όλο 

το 24ωρο για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να 

εξυπηρετηθούν οι πληγέντες. 

Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για 

την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 

την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών, ήδη στις 27 

Οκτωβρίου απεστάλη πίνακας και χάρτης καταγραφής 

ζημιών σε κατοικίες, επαγγελματικές στέγες και αυτοκίνητα 

στους αρμόδιους φορείς, ενώ υπήρξε επικοινωνία με την 

Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων για αυτοψία και 

καταγραφή των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές. 

 

 

“Από τις πρώτες ώρες της 

σφοδρής νεροποντής και σε 

24ωρη βάση, με απόφαση 

Δημάρχου, πέντε (5) ειδικά 

κλιμάκια της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου με 

Κοινωνικούς Λειτουργούς 

στήριξαν τους πληγέντες και 

έντεκα (11) κλιμάκια ελέγχου 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Ιλίου ξεκίνησαν την 

ακριβή καταγραφή και την 

φωτογράφιση των ζημιών. ” 
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Στις 27 Οκτωβρίου 2014 δόθηκαν οι πρώτες επιταγές 

έκτακτου βοηθήματος ύψους 586, 94€, από ιδίους πόρους 

τους Δήμου, σε κάθε οικογένεια που αντιμετώπισε 

πρόβλημα στέγασης για την κάλυψη των άμεσων αναγκών 

της, ενώ μετά τις αυτοψίες, την επεξεργασία και 

αξιολόγηση των αιτήσεων από τις υπηρεσίες του Δήμου, 

προχωρήσαμε στην καταβολή έκτακτου επιδόματος στους 

δικαιούχους, όπως προβλέπεται από την κείμενη 

νομοθεσία.  

Από την πρώτη στιγμή πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις και 

συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς και τα Υπουργεία, 

καθώς και έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, με σκοπό αφενός 

την ανακούφιση των πληγέντων, αφετέρου την επίσπευση 

ολοκλήρωσης των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης της 

πόλης. 

Παρά τις δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, 

καθώς και τις επιπτώσεις από τη θεομηνία του Οκτωβρίου, 

συνεχίσαμε απρόσκοπτα το έργο μας, εξακολουθήσαμε να 

ενισχύουμε την ομπρέλα προστασίας για τις ασθενέστερες 

κοινωνικές ομάδες, διατηρήσαμε αμείωτη την καθημερινή 

μας προσπάθεια για την αναβάθμιση του αστικού 

περιβάλλοντος για μια λειτουργική και ανθρώπινη πόλη, 

πραγματοποιήσαμε πλήθος προγραμμάτων για την 

προαγωγή του Πολιτισμού και του Aθλητισμού και 

εργαστήκαμε χωρίς να επιτρέψουμε να ατονήσει κανένας 

τομέας που αφορά το σύνολο του φάσματος της ζωής στην 

πόλη μας, όπως: 

1. Ανάπτυξη - Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμη Λειτουργία 
Πόλεων και Οικισμών  

2. Περιβάλλον  

3. Απασχόληση  

 

 

“ Παρά τις δυσκολίες που 

είχαμε να αντιμετωπίσουμε, 

καθώς και τις επιπτώσεις 

από τη θεομηνία του 

Οκτωβρίου, συνεχίσαμε 

απρόσκοπτα το έργο μας και 

εργαστήκαμε χωρίς να 

επιτρέψουμε να ατονήσει 

κανένας τομέας που αφορά 

το σύνολο του φάσματος της 

ζωής στην πόλη μας. ” 
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4. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη 

5. Παιδεία- Πολιτισμός- Αθλητισμός 

6. Αρμοδιότητες Κρατικού Χαρακτήρα  

Από τον απολογισμό του 2014, διαφαίνεται ο τρόπος 

λειτουργίας του Δήμου Ιλίου, το υψηλό αίσθημα ευθύνης 

με τον οποίο ασκούμε διοίκηση και η εφαρμογή ενός 

σύγχρονου σχεδιασμού του έργου μας. 

Τα παραπάνω, είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής και 

σκληρής δουλειάς, μιας συμμετοχικής ανθρωποκεντρικής 

διοίκησης και μιας προσπάθειας ευρείας αποδοχής και 

εμπιστοσύνης για το καλό της πόλης.  

Για εμάς τον πρώτο λόγο έχουν οι πολίτες τους οποίους 

υπηρετούμε, για το λόγο αυτό θα συνεχίσουμε να 

υπερασπιζόμαστε το αναφαίρετο δικαίωμά τους να 

διαβιώνουν σε μια πόλη που αξίζει να ζεις, με μια 

αδιάκοπη καθημερινή προσπάθεια. 

 

Ο Δήμαρχος Ιλίου 

Νίκος Ζενέτος 

 

  

 

 

“Από τον απολογισμό του 

2014, διαφαίνεται ο τρόπος 

λειτουργίας του Δήμου Ιλίου, 

το υψηλό αίσθημα ευθύνης με 

τον οποίο ασκούμε διοίκηση 

και η εφαρμογή ενός 

σύγχρονου σχεδιασμού του 

έργου μας. ” 

 

 

 

 

“Για εμάς τον πρώτο λόγο 

έχουν οι πολίτες τους 

οποίους υπηρετούμε. ” 
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1.  Ανάπτυξη,  Ποιότητα Ζωής & Εύρυθμη Λειτουργία Πόλεων 
και  Οικισμών  
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Δείκτης προόδου και ανάπτυξης της πόλης αποτελούν τα μείζονος σημασίας έργα που 

περιελάμβανε ο σχεδιασμός του Δήμου Ιλίου για το 2014:  

 

ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2014  
 

1. «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 9.950.000, 00€  

 (με Φ.Π.Α.). 

Το πολυδύναμο βιοκλιματικό κτίριο 

πρόκειται να ανεγερθεί σε οικόπεδο 

ιδιοκτησίας του Δήμου Ιλίου 

συνολικού εμβαδού 1.895, 10 μ², 

στο Ο.Τ 363 που περικλείεται από 

τις οδούς Φλέβας Ρουβίκωνος, 

Ταβουλάρη, Ι.Πολέμη, Πλαστήρα. Η 

συνολική πραγματοποιούμενη 

δόμηση (εντός και εκτός Σ.Δ) 

ανέρχεται στα 3.428, 41 Μ² + 2.115, 32 Μ² (Β’, Α’ Υπόγεια) = 5.543, 73 Μ². 

Το νέο πολυδύναμο βιοκλιματικό κτίριο 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 (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λ.π.). Το κτίριο θα είναι εξαώροφο με 2 

υπόγεια και θα 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, κ.λ.π.). 
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Τον Φεβρουάριο του 2014 υπογράφτηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του 

Δήμου Ιλίου και της Περιφέρειας για την κατασκευή και χρηματοδότηση του έργου 

από την Περιφέρεια Αττικής. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 29.07.2014 από την 

Περιφέρεια Αττικής.  

 
2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», συνολικού 

προϋπολογισμού μελέτης 2.623.717, 34 € (με 

Φ.Π.Α.) το οποίο χρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και από Εθνικούς πόρους μέσω του ΠΕΠ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 / ΠΔΕ και περιλαμβάνει:  

3.  

• Την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6», προϋπολογισμού 

μελέτης 2.550.000, 00 € (με Φ.Π.Α.). Σε οικόπεδο επιφανείας 1.131, 72 Μ² στο 

Ίλιον, στο Ο.Τ 6 επί των οδών Κεφαλληνίας, Ήρας, Ναυσικάς έχει ξεκινήσει η 

ανέγερση νέου Παιδικού Σταθμού δυναμικότητας 50 θέσεων. Το κτίριο 

αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 203, 06 Μ², ισόγειο εμβαδού 593, 22 Μ² και 

μεσώροφο εμβαδού 64, 82 Μ². Το έργο περαιώθηκε στις 24.09.2014. 

• Την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 73.717, 34€, η οποία 

δημοπρατήθηκε στις 24.07.2014 και περιλαμβάνει την προμήθεια ειδών 

εξοπλισμού ήτοι:  
- Έπιπλα – Παιδαγωγικό υλικό (ΟΜΑΔΑ Α),  

- Έπιπλα γραφείου (ΟΜΑΔΑ Β),  

- Ιματισμός (ΟΜΑΔΑ Γ),  

- Επαγγελματικός εξοπλισμός κουζίνας 

(ΟΜΑΔΑ Δ),  

- Επαγγελματικός εξοπλισμός πλύσης 

(ΟΜΑΔΑ Ε),  

- Όργανα παιδικής χαράς (ΟΜΑΔΑ ΣΤ),  

- Συσκευές ήχου και εικόνας (ΟΜΑΔΑ Ζ). 

  



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
 

 
14 

2014 

 

4. «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ Ο.Τ 729». Ξεκίνησε η λήψη αδειοδοτήσεων 

και εγκρίσεων καθώς και η 

σύνταξη της μελέτης για την 

ανέγερση νέου βρεφονηπιακού 

σταθμού στην περιοχή της 

Παλατιανής επί της οδού 

Ελλησπόντου στο Ο.Τ. 729. Το 

εν λόγω οικόπεδο επιφανείας 

287, 50 τ.μ., δώρισε ο κ. 

Νικόλαος Λιάκος στο Δήμο Ιλίου 

με σκοπό την ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού. Το κτίριο θα αποτελείται από 

υπόγειο, ισόγειο, Α’ και Β’ Όροφο. 

• Στο υπόγειο, εμβαδού 156, 85 μ2, τοποθετούνται οι χώροι 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και στάθμευσης του κτιρίου όπως το 

μηχανοστάσιο ανελκυστήρα, το πυροσβεστικό συγκρότημα, και τρεις (3) θέσεις 

στάθμευσης.  

• Οι κύριοι και βοηθητικοί χώροι του κτιρίου διαμορφώνονται σε τρεις στάθμες, 

ισόγειο, Α’ και Β’ όροφο, ως εξής:  

- Στο ισόγειο, εμβαδού δόμησης 120, 69 μ2, τοποθετούνται η είσοδος – 

αναμονή, το γραφείο διεύθυνσης, η αίθουσα τραπεζαρίας (που περιλαμβάνει 

και WC νηπίων), η κουζίνα και το WC προσωπικού/κοινού. 

- Στον Α’ όροφο, εμβαδού δόμησης 128, 62 μ2, τοποθετούνται δύο (2) 

αίθουσες απασχόλησης νηπίων, ένα (1) δωμάτιο μόνωσης και δύο (2) WC 

νηπίων. 

- Στον Β’ όροφο, εμβαδού δόμησης 127, 50 μ2, τοποθετούνται μία (1) αίθουσα 

ύπνου, ένα (1) Γραφείο προσωπικού, το WC Προσωπικού – Locker και 

χώροι βοηθητικών υπηρεσιών (ακάθαρτα, πλυντήριο – σιδερωτήριο, 

αποθήκη, λινοθήκη). 
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5. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΛΙΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 800.000, 00 € (με Φ.Π.Α.). Την χρηματοδότηση 

του έργου αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & 

Δικτύων μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της 

Περιφέρειας Αττικής η οποία υπεγράφη στις 31.07.2014. Το έργο δημοπρατήθηκε 

στις 04.11.2014. 

Οι απαιτούμενες εργασίες αφορούν στην εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης και 

συντήρησης των οδοστρωμάτων. Ειδικότερα, στο Δήμο Ιλίου υπάρχουν τμήματα 

του οδικού δικτύου, όπου ο ασφαλτοτάπητας παρουσιάζει έντονη ολισθηρότητα, 

όπως επίσης και σημαντικές φθορές όπως καθίζηση, επιφανειακές ρηγματώσεις, 

κ.α. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει στη βελτίωση του οδικού δικτύου της 

Πόλης και ως εκ τούτου στην ασφαλή και άνετη μετακίνηση πεζών και οχημάτων. 

6. Έχουν ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 03 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» και χρηματοδοτούνται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης οι κάτωθι δράσεις:  

• «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΛΙΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης: 663.905, 00 € (με Φ.Π.Α.). Τα κτίρια στα 

οποία θα γίνουν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κελύφους και των 

Η/Μ εγκαταστάσεων είναι το 4ο και 10ο Δημοτικό σχολείο επί της οδού 

Πολυτέκνων.  

Το έργο που δημοπρατήθηκε στις 01.07.2014 και η σύμβαση κατασκευής του 

έργου υπεγράφη στις 30.12.2014, θα περαιωθεί εντός του έτους 2015. 

Τα κτίρια που στεγάζονται το 4ο και 10ο Δημοτικό Σχολείο χρήζουν: 

θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία – δοκούς – υποστυλώματα, στο 

δώμα, στο δάπεδο ισογείου, στην οροφή ορισμένων χώρων του ισογείου, 

αλλαγής κουφωμάτων και υαλοπινάκων, αντικατάστασης μονώσεων των 

σωληνώσεων θέρμανσης, παρεμβάσεων στο λεβητοστάσιο (αλλαγή λέβητα, 

κυκλοφορητών και καυστήρα για χρήση φυσικού αερίου), αλλαγής των 

στραγγαλιστικών πηνίων των φωτιστικών σε ηλεκτρονικά καθώς και 

αντικατάστασης των φωτιστικών λαμπτήρων πυρακτώσεως με άλλα 

φθορισμού. 
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• «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», 
προϋπολογισμού μελέτης 59.929, 66 € (με Φ.Π.Α.). Η σύμβαση υπεγράφη στις 

29.12.2014.  

Οι παρεμβάσεις αφορούν 

συγκοινωνιακή μελέτη για την 

δημιουργία νέων συγκοινωνιακών 

γραμμών (δημοτική συγκοινωνία) και 

την συνεπαγόμενη αναδιάρθρωση 

των υπαρχουσών γραμμών του 

ΟΑΣΑ. Επίσης, θα αναδείξουν μέτρα 

που θα βελτιστοποιήσουν τη 

λειτουργία του συνολικού συστήματος αστικών συγκοινωνιών και με τον τρόπο 

αυτό θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και στο ενεργειακό 

και περιβαλλοντικό όφελος που θα προκύψει από τις λιγότερες μετακινήσεις των 

πολιτών με ΙΧ. Η μελέτη θα βοηθήσει επίσης, στο να αποσυμφορηθεί το κέντρο 

της πόλης και ιδιαιτέρως οι οδικοί κλάδοι και κόμβοι με μεγάλο κυκλοφοριακό 

φόρτο.  

7. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Ο.Τ 2146α και 2057α πρώην 20ο Δημοτικό Σχολείο)», 
προϋπολογισμού μελέτης 858.856, 00 € (με Φ.Π.Α.). 

Το έργο χρηματοδοτείται από την 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ μέσω του 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και δημοπρατήθηκε στις 

11.11.2014. Η μελέτη επικεντρώνεται στην 

ανακατασκευή των πεζοδρομίων εκατέρωθεν 

της οδού Αγ. Φανουρίου από Ρυμοτομική σε 

Ρυμοτομική Γραμμή καθώς και στην ανακατασκευή του ασφαλτοτάπητα αυτής.  
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8. «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 2019Α», 

προϋπολογισμού μελέτης 73.800, 00 € (με Φ.Π.Α.). 

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ μέσω του 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, δημοπρατήθηκε στις 21.10.2014 

και η σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 12.12.2014. 

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις αφορούν στην διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου 

στο Ο.Τ 2019Α επί των οδών Τυρνάβου, Πλάτωνος, Μπιζανίου, Δωδώνης στην 

περιοχή Ραδιοφωνία του Δήμου, εμβαδού 369, 94 Μ², ο οποίος έχει χαρακτηριστεί 

ως κοινόχρηστος χώρος. Δημιουργούνται δύο καθιστικά στις δύο άκρες του 

κοινόχρηστου χώρου καθώς και ένα καθιστικό στο κέντρο αυτού, ενώ ο υπόλοιπος 

χώρος θα φυτευτεί. 
 

9. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 347.000, 00 € (με Φ.Π.Α.).  
Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ μέσω του 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, δημοπρατήθηκε στις 02.09.2014 

και η σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 31.12.2014. 

Η επίστρωση του συνθετικού τάπητα στίβου θα γίνει στο Αθλητικό Κέντρο 

Ραδιοφωνίας επί των οδών Πριάμου, Πρέσπας, Ναυσικάς, Ραδιοφωνίας.  

 

10. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 

291.411, 00 € (με Φ.Π.Α.). με χρηματοδότηση από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ μέσω του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. 

Δημοπρατήθηκε στις 11.12.2014.  

Επί της οδού Ελευσινίων Μυστηρίων βρίσκεται το Δημοτικό Στάδιο Ιλίου στο οποίο 

θα γίνει η επίστρωση του συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο 

ποδοσφαίρου. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης της υπόβασης που 

θα γίνει η διάστρωση του χλοοτάπητα και κατόπιν επίστρωση της επιφάνειας του 

γηπέδου με συνθετικό χλοοτάπητα. 
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11. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΛΙΟΥ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.725.000, 

00 € (με Φ.Π.Α.).  

Στις 12.06.2014 ο Δήμος υπέβαλε στις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (πρώην Ο.Σ.Κ. 

Α.Ε.) αίτημα χρηματοδότησης για την «Κατασκευή 8ου Γυμνασίου Ιλίου».  

Στις 22.09.2014 υποβλήθηκε η μελέτη του έργου στις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.». 

Σήμερα, το 8ο Γυμνάσιο Ιλίου στεγάζεται σε μισθωμένο τριώροφο κτίριο που 

βρίσκεται στην Συνοικία Αγ. Φανουρίου επί των οδών Αχαΐας και Ναυπλίου στο 

Ο.Τ 554. Το νέο κτίριο που θα στεγαστεί το 8ο Γυμνάσιο, θα είναι τριώροφο, 

συνολικής δόμησης 1.127, 10 Μ2, δυναμικότητας 125 μαθητών, θα ανεγερθεί σε 

οικόπεδο επί των οδών Αγ. Λαύρας και Πατρών στο Ο.Τ.533-534-539-540, στο 

οποίο ήδη στεγάζεται το 3ο Λύκειο Ιλίου 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.  

12. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», 
προϋπολογισμού μελέτης 175.890, 00 € (με Φ.Π.Α.). Η προμήθεια 

χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και επαναδημοπρατήθηκε στις 

26.09.2014. 

13. «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ Λ. ΦΥΛΗΣ», 
προϋπολογισμού μελέτης 8.045.620, 00 € (με Φ.Π.Α.), το οποίο εκτελείται από την 

Περιφέρεια Αττικής. Το έργο εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013'', δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής 

στις 11.09.2012 και υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του στις 07.04.2014. 

Το αντικείμενο του έργου αφορά τη διάνοιξη της Λ. Θηβών από την οδό 

Αγ.Νικολάου στο Δήμο Ιλίου μέχρι τη Λ. Φυλής στο Δήμο Αγ. Αναργύρων – 

Καματερού μήκους 1.675, 00 μέτρων. Τα βασικά στοιχεία της προς κατασκευής 

οδού αφορούν διαχωριζόμενη κυκλοφορία με νησίδα πλάτους 4, 00 μέτρων, δύο 

λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και πεζοδρόμια εκατέρωθεν της οδού. 
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Το παράπλευρο οδικό δίκτυο το οποίο επίσης κατασκευάζεται για την εξυπηρέτηση 

των παρόδιων, απαρτίζεται από 7 service roads (SR) εκατέρωθεν της κύριας 

οδικής αρτηρίας, με μία λωρίδα κυκλοφορίας και λωρίδες στάθμευσης. Επίσης, 

προβλέπονται και τοπικά μικρά έργα για την μηκοτομική αποκατάσταση των 

συμβαλλόντων οδών.  

Ταυτόχρονα κατασκευάζονται και τα αντίστοιχα έργα αποχέτευσης όμβριων της 

οδού και ακαθάρτων στις παράπλευρες οδούς, ως και του ηλεκτροφωτισμού 

αυτής. Επειδή η κατασκευαζόμενη οδός διασταυρώνεται με δύο ρέματα στην 

περιοχή του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού (Πικροδάφνης και Εσχατιά), 

προβλέπεται η κατασκευή αντίστοιχων τεχνικών έργων γεφύρωσης των ρεμάτων 

αυτών.  

14. «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 που δημοπρατήθηκε στις 04.09.2012 και στις 21.12.2012 

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

πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2015 και 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. 

15. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓ. Α3/13», προϋπολογισμού μελέτης 300.000,00€ 

(με Φ.Π.Α). Το έργο δημοπρατήθηκε εντός του έτους 2013 και η σύμβαση 

κατασκευής του υπεγράφη στις 08.08.2014. 

Περιλαμβάνει την ανακατασκευή μεμονωμένων πεζοδρομίων που είναι διάσπαρτα 

σε διάφορα σημεία του Δήμου (χωμάτινα, έχουν υποστεί φθορές λόγω του 

ριζώματος των δένδρων, της κακής χρήσης κλπ.) με σκοπό να διασφαλίζεται η 

συνεχής, ασφαλής (προς αποφυγή κινδύνου πτώσης από ολίσθημα, παραπάτημα 

ή σκόνταμμα) και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών σε όλη την επιφάνειά τους 

και η χρήση τους από άτομα μειωμένης κινητικότητας. 
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16. «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» επί των οδών Λ. Πετρουπόλεως – 
Πωγωνάτου – Αγ. Ειρήνης. Το 2014 ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή της 

πλατείας. 

 

 

 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΤΕ Α.Ε.  

Οι παρεμβάσεις της Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. Ιλίου Α.Ε. Ο.Τ.Α. για μια ακόμη χρονιά, μετά από 23 

έτη συνεχόμενης λειτουργίας, υπήρξε άμεση και αποτελεσματική σε ότι αφορά τα έργα 

τα οποία ανέλαβε να εκτελέσει, ενώ σημαντική και καθοριστική ήταν η συμβολή της σε 

έκτακτα γεγονότα που παρουσιάστηκαν το έτος 2014, καλύπτοντας με αμεσότητα και 

αποτελεσματικότητα επείγουσες και έκτακτες ανάγκες του τομέα αρμοδιοτήτων της.  

Τα έργα τα οποία ανέλαβε για το 2014 αφορούν οικοδομικές, υδραυλικές εργασίες, 

χρωματισμούς, αντικατάσταση υαλοπινάκων στα σχολικά κτίρια, σε Βρεφονηπιακούς 

Σταθμούς, σε ΚΑΠΗ, καθώς επίσης καθαρισμούς φρεατίων, διαμορφώσεις οδών, 

αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων, κατασκευές πεζοδρομίων. 
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2.  Περιβάλλον  
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Εισαγωγή 

Το Ίλιον είναι μια πόλη που συνεχώς εξελίσσεται σε πράσινες υποδομές, ενώ 

ταυτόχρονα επιτελείται μια διαρκής αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών της καθαριότητας και της διαχείρισης απορριμμάτων, παρά τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού από τις χρηματοοικονομικές 

εξελίξεις, καθώς επίσης από τις μειώσεις και τις παρεμβάσεις στο έργο της. 

Ο κοινωνικός χαρακτήρας των τομέων που αφορούν την καθαριότητα και το 

περιβάλλον, τους αναγάγει σε τομείς άμεσης προτεραιότητας, αφού η αισθητική και 

περιβαλλοντική αναβάθμιση των χώρων πρασίνου και αναψυχής της πόλης, είναι 

αλληλένδετη με την ποιότητα ζωής των πολιτών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να 

διαβιώνουν σε μια καθαρή πόλη και να απολαμβάνουν τις βέλτιστες προσφερόμενες 

υπηρεσίες. 

Κύριο μέλημα του Δήμου Ιλίου, αποτελεί η βιώσιμη ανάπτυξη, λαμβάνοντας πάντα 

υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα, η προστασία και η 

αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και η βελτίωση του σχεδιασμού αποκομιδής 

απορριμμάτων & ανακύκλωσης, με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της 

εύρυθμης λειτουργίας της πόλης.  

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συνεργασία με σχολεία και φορείς του Δήμου Ιλίου, 

εκδηλώσεις και διοργανώσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, στοχεύοντας στην 

εδραίωση περιβαλλοντικής συνείδησης των ανθρώπων που ζουν και αναπνέουν σε 

αυτήν την πόλη. 
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Διεύθυνση Περιβάλλοντος  

Έτος 2014 

 Εκπονήθηκαν 19 μελέτες προμηθειών και εργασιών, που αφορούν κυρίως το 

αντικείμενο της Υπηρεσίας Εφαρμογών Πρασίνου, αλλά και άλλων υπηρεσιών, με 

στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος συγχρόνως 

ενημερώνει υποψήφιους αναδόχους, αρμόδιες επιτροπές, αρμόδιες υπηρεσίες για 

όλα τα σχετικά θέματα που αφορούν την μελέτη μέχρι την υπογραφή του 

συμφωνητικού.  

 

 Στο πλαίσιο της εκδήλωσης,  ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ 2014 στο ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ, η 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, αφενός προώθησε αφίσες και προσκλήσεις για την 

ενημέρωση των σχολείων της περιοχής, αφετέρου προγραμμάτισε να εκπαιδευτούν 

μαθητές δύο Γυμνασίων του Δήμου Ιλίου, τόσο στην κατασκευή χελιδονοφωλιών, 

όσο και σε θέματα περιβαλλοντικά για την πανίδα και τη χλωρίδα του Πάρκου.  

 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 23.03.2014, με τη 

συμμετοχή πλήθους κόσμου, όπου οι μαθητές που εκπαιδεύτηκαν με τους καθηγητές 

τους και τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, συνέδραμαν ουσιαστικά 

στα πρακτικά της εκδήλωσης, στο μοίρασμα του πηλού και στην ενημέρωση όλων 

των συμμετεχόντων. Επίσης συμμετείχαν επίσης, πολλά σχολεία, το 2ο Σύστημα 

Προσκόπων Ιλίου και το Ίδρυμα Θεοτόκος.  

 

 Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος ανταποκρίθηκε συνολικά σε 110 αιτήματα δημοτών, που 

αφορούν κυρίως υλοτομίες δένδρων, καθώς επίσης και άλλα θέματα περιβάλλοντος. 

 

Η διαδικασία για την περίπτωση της υλοτομίας δένδρων, προβλέπει ότι μετά από 

αίτημα του δημότη, η Υπηρεσία προχωρά σε αυτοψία, στη συνέχεια συνεδριάζει η 

Διαπαραταξιακή Επιτροπή και εισηγείται το θέμα προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

σχετικά με την λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη των δένδρων. Οι αποφάσεις 

του Δημοτικού Συμβουλίου κοινοποιούνται τόσο στους Δημότες, όσο και στις 

Υπηρεσίες του Δήμου (Τεχνική, Πρασίνου), για θέματα που άπτονται των 

αρμοδιοτήτων τους. 
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 Στο πλαίσιο του προγράμματος της καταπολέμησης κουνουπιών στον Δήμο Ιλίου, για 

το έτος 2014 και για την έγκαιρη ενημέρωση των δημοτών στην πρόληψη, αλλά και την 

αντιμετώπιση των κουνουπιών, έγινε ενημέρωση των δημοτών με τη διανομή 

ενημερωτικών φυλλαδίων και σχετικών αφισών.  

 

 Παρακολούθηση και συνδρομή του Προγράμματος «Καταπολέμησης Κουνουπιών», 

που υλοποιήθηκε στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης 

Τρίτσης» για το έτος 2014, 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.  

 
 Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, ως αρμόδια για την Διαχείριση των Υπόγειων Νερών 

από τις γεωτρήσεις και στα πλαίσια της Σύστασης, Διαχείρισης και Λειτουργίας του 

Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια 

Υδατικά Συστήματα, παρέλαβε αιτήσεις δημοτών, διενέργησε τον τυπικό έλεγχο και 

στη συνέχεια τις διαβίβασε στην Αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης Υδατικών πόρων της 

Περιφέρειας, προκειμένου να καταγραφούν στο ΕΜΣΥ και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες 

για την χορήγηση άδειας χρήσης νερού.  

 
Συγχρόνως προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση 

άδεια χρήσης νερού σε 15 υφιστάμενες αρδευτικής φύσης (πράσινο), υδροληψίες σε 

διάφορες θέσεις του Δήμου Ιλίου, παρέχοντας συμπληρωματικά στοιχεία προκειμένου 

να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

 

 Προτάσεις για αισθητική αναβάθμιση χώρων, π.χ. πρόταση – σχέδιο για 

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Συμβουλευτικού Σταθμού ΚΕΘΕΑ.  

 

 Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για συντονισμό, έρευνα και ενημέρωση αρμόδιων 

Υπηρεσιών και Διοίκησης για τις δυνατότητες του Δήμου Ιλίου σχετικά με την 

αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ.  

 
 Καταγραφή των εν δυνάμει ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά απόβλητα, στο 

Δήμο Ιλίου. 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
 

 
25 

2014 

Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων  
& Πρασίνου  

1. Η Διεύθυνση Διαχείρ ισης  Απορριμμάτω ν και  Πρασίνου  κατά το έτος 

2014 υλοποίησε τις κάτωθι εργασίες: 

• Αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων με 9 προγράμματα επί 6 ημέρες την 

εβδομάδα. Κάδοι τοποθετημένοι 1962. Έγινε συλλογή 30.000 τόνων οικιακών 

απορριμμάτων. 

• Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων – μπάζων – κλαδιών – επίπλων – στρωμάτων. 

Μέσα στο 2014 έγινε παρέμβαση σε 7.000 διευθύνσεις. 

• Αποκομιδή κάδων ανακύκλωσης (χαρτί – γυαλί – αλουμίνιο) με 3 προγράμματα 

ημερησίως επί 6 ημέρες την εβδομάδα. Για την αποκομιδή των ανακυκλούμενων 

υλικών χρησιμοποιούμε 997 κάδους και έγινε η συλλογή 3.200 τόνων υλικού 

δηλαδή 267 τόνων μηνιαίως περίπου. 

• Συλλογή ανακυκλούμενων συσκευών απόβλητα ηλεκτρονικού – ηλεκτρικού 

εξοπλισμού. Συλλέξαμε 2.765 kg υλικού. 

• Ημερήσιο πλύσιμο κάδων με ένα πλυντήριο. Καθημερινώς πλένονται περίπου 220 

κάδοι. 

• Οδοκαθαρισμό με μηχανοκίνητα σάρωθρα και οδοκαθαριστές. Καθημερινώς 

υλοποιούμε 3 προγράμματα καθαρισμού οδών με τα μηχανοκίνητα σάρωθρα (2 

πρωί – 1 βράδυ). 

• Καθαρισμός πλατειών και κοινόχρηστων χώρων με 2 έως 4 μηχανοκίνητα μικρά 

σάρωθρα χωρητικότητας 500 λίτρων. 

• Καθαρισμό Λαϊκών Αγορών: ( 3 κάθε Δευτέρα, 1 Τετάρτη, 1 Πέμπτη, 1 Σάββατο). 

• Καθαρισμό εκδηλώσεων Πολιτιστικού Κέντρου και ΚΑΠΗ, έγιναν 30 παρεμβάσεις. 

• Καθαρισμός από εκδηλώσεις (Αθλητικό Κακούρη, Πάρκο ¨ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ¨, 

Ριμινίτες), έγιναν 40 παρεμβάσεις. 

• Καθαρισμός πόλης στις εθνικές εορτές Χριστούγεννα – Πάσχα – Απόκριες.  

• Αποκομιδή μπάζων – χόρτων – κλαδιών – αντικειμένων από όλα τα ιδρύματα του 

Ιλίου, Θεοτόκος, Μητέρα, Αναπήρων, Ξενώνα Γυναικών (20 παρεμβάσεις). 

• Αποκομιδή άχρηστων αντικειμένων, ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και 

μεταφορών των σχολείων που μας το ζητούν (70 παρεμβάσεις). 
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• Καθαρισμός κατοικιών (10 παρεμβάσεις). 

• Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων: Την θερινή περίοδο και από 1 Μαΐου έως 30 

Ιουλίου αποψιλώθηκαν και καθαρίστηκαν 300 στρέμματα. Καθαρίστηκαν επίσης 

με χρήση φορτωτή και φορτηγού απερίφρακτα οικόπεδα.  

• Επίσης καθημερινώς καθαρίζεται η πόλη από αφίσες και διαφημιστικό υλικό. 

• Συνδρομή στην Πολιτική Προστασία όποτε μας καλεί με συμμετοχή υδροφόρας και 

φορτωτή. Άμεση παρέμβαση οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και νύχτας για 

κλείσιμο λακκουβών, καθαρισμό από λάδια των οδών, και καθαρισμό αυτών μετά 

από ατυχήματα. 

• Από το συνεργείο επισκευής κάδων επισκευάστηκαν 450 κάδοι, τόσο εντός του 

εργοταξίου μας, όσο και επί τόπου της θέσεώς τους. 

• Συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων, 48 οχήματα. 
 

      
2. Το Τμήμα Εφαρμογώ ν και  Πρασίνου , στο πλαίσιο της αισθητικής και 

περιβαλλοντικής αναβάθμισης των χώρων πρασίνου και αναψυχής του Δήμου Ιλίου, 

κατά το έτος 2014 υλοποίησε τις κάτωθι εργασίες: 

• Διαχείριση πρασίνου (κοπή χλόης, άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία, 

κλαδεύσεις, καθαριότητα) και προγραμματισμό εργασιών συντήρησης στους 

παρακάτω χώρους: 
- 78 πλατείες  
- 61 τρίγωνα  
- 14 νησίδες οδικών αρτηριών 
- 63 αύλειους χώρους 

σχολείων 
- 30 παιδικές χαρές 
- 67 πεζόδρομους  

- 30 άλλους χώρους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες 

(δημόσια κτίρια, ιεροί ναοί κ.λ.π.) με εμβαδόν καθαρού πρασίνου 178 

περίπου στρεμμάτων. Επίσης, διαχειρίστηκε τις υπάρχουσες 

δενδροστοιχίες με όλες τις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες, οι 

οποίες αριθμούν περισσότερα από 15.000 δένδρα. 
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• Αποκομιδή των κλαδιών και των υποπροϊόντων που παράγονται από τις 

αναφερόμενες εργασίες, αλλά και από τους δημότες μας. Ενδεικτικά αναφέρεται 

ότι το 2014 ικανοποιήθηκαν 6100 αιτήματα δημοτών. 

• Φυτεύσεις δέντρων, θάμνων, πολυετών και ετησίων ανθόφυτων, τοποθέτηση 

έτοιμου χλοοτάπητα σε νέους χώρους και επισπορά χλοοτάπητα όπου 

χρειάστηκε. Αναλυτικά φυτεύτηκαν: 

- 200 Δένδρα για συμπληρωματικές 

φυτεύσεις δενδροστοιχιών και 

χώρων πρασίνου. 

- 1025 Θάμνοι – αναρριχώμενα και 

2400 πόες για εδαφοκάλυψη και 

φυτικούς φράκτες για τη 

συμπλήρωση και ανανέωση του 

υφιστάμενου φυτικού υλικού σε 

χώρους πρασίνου του Δήμου. 

- 5700 εποχιακά ανθόφυτα με κριτήριο την εποχή άνθησης, έτσι ώστε ο 

συνδυασμός των διαδοχικών φυτεύσεων, ανοιξιάτικων και φθινοπωρινών, να 

μπορεί να εξασφαλίσει άνθηση καθόλη τη διάρκεια του χρόνου στους 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας. 

- 50 δέντρα δόθηκαν σε δημότες μας για φύτευση σε πεζοδρόμια του Δήμου 

κατόπιν οδηγιών από την υπηρεσία. 

- Τοποθετήθηκαν 3.000 τ.μ. έτοιμου 

χλοοτάπητα σε κοινόχρηστους 

χώρους πρασίνου:  

 Ανακατασκευή πρασίνου στην 

πλατεία Ρήγα Φεραίου  

 Στην πλατεία Ιωλκού,  

 Στο τρίγωνο Άστρους – 

Α.Παπανδρέου,  

 Στο τρίγωνο Ζωοδόχου Πηγής (στάση λεωφορείου)  



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
 

 
28 

2014 

 Διαμόρφωση πρασίνου: φύτευση και κατασκευή αυτομάτου ποτίσματος 

στην Πλατεία Ειρήνης. 

• Το 2014 παραδόθηκαν στην υπηρεσία για 

συντήρηση πρασίνου δύο νέοι χώροι πρασίνου: Το 

Ο.Τ. 2057Α που περικλείεται από τις οδούς 

Ευλαμπίας- Πριάμου – Αναλήψεως και Ανθίμου 

Γαζή και τα Ο.Τ. 2146Α και Ο.Τ 2146Β που 

περικλείονται από τις οδούς Ραδιοφωνίας και 

Ναυσικάς. Επίσης παραδόθηκε και το τελευταίο 

μέρος του πεζόδρομου Ευλαμπίας από την οδό 

Πριάμου έως την οδό Μελέτη Βασιλείου. 

• Το 2014 έγιναν συμπληρωματικές φυτεύσεις στους 

παρακάτω χώρους (σχολεία- πλατείες κ.ά.): 

- 20ο Δημοτικό Σχολείο - Επτανήσου 23 

- 12ο Δημοτικό Σχολείο - Αργυροκάστρου 51 

- 4ος Βρεφονηπιακός Σταθμός - Ανδρέα Παπανδρέου 169Α 

- 21ο Νεστόριο Δημοτικό Σχολείο - Λ.Θηβών 422 

- 5ο Γυμνάσιο - Ελαιών 61 

- 11ος Βρεφονηπιακός Σταθμός - Αντιγόνης & Βασιλέως Μακ.  

- Πλατεία «Δασκάλας» 

- Πλατεία «Εθνικής Αντίστασης» (Αγίου Φανουρίου) 

- Πλατεία «Ανωνύμων Ηρώων» 

- Πλατεία «Λαγκαδίων» 

- Πλατεία «Άγγελου Σικελιανού» (Αλάνα Πετρουπόλεως) 

- Πλατεία «Ανδρέα Καρκαβίτσα» (Μεσολογγίου) 

- Νησίδα Καπετάν Βέρα 

- Τρίγωνο Καρυταίνης 

- Πεζόδρομος Νέστορος 

- Πεζόδρομος Μιχαήλ Ψελλού 

- Χώροι στάθμευσης Λ. Χασιάς 

- Τρίγωνα κοιμητηρίου 
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• Η υπηρεσία πρασίνου μερίμνησε για την καθαριότητα όλων των παιδικών χαρών 

αλλά και των νησίδων του Δήμου μας. 

• Επιπλέον πραγματοποιήθηκε βιολογικός ψεκασμός για την πιτυοκάμπη των 

πεύκων σε 1100 δένδρα. 

• Η υπηρεσία πράσινου επέβλεψε την εργασία για την καταπολέμηση των 

κουνουπιών στο Δήμο Ιλίου. 

• 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 του Δήμου Ιλίου. Στο 98% των χώρων 

πρασίνου έχει ήδη εγκατασταθεί αυτόματο πότισμα και χρόνο με το χρόνο γίνεται 

προσπάθεια επέκτασης αυτού.  

Συγκεκριμένα για το 2014 έγιναν οι παρακάτω ανακατασκευές και 

αυτοματοποιήσεις άρδευσης: 

- Ανακατασκευάσθηκε, όπου ήταν απαραίτητο και επισκευάσθηκε το αυτόματο 

πότισμα της πλατείας Ρήγα Φεραίου και του στρόγγυλου παρτεριού στην οδό 

Σύρου-Χίου-Διονυσίου και ταυτόχρονα έγινε σύνδεση με τον αγωγό της νησίδας 

Ανδρέα Παπανδρέου, για να αξιοποιήσουμε το νερό του πηγαδιού της οδού 

Αλαμάνας.  

- Κατασκευάσθηκε κεντρικός αγωγός και υδροδοτήθηκαν τα δύο παρτέρια του 

εξωτερικού χώρου του νεκροταφείου Αγ. Θεοδώρων. 

- Αυτόματο πότισμα τοποθετήθηκε στο 13ο Νηπιαγωγείο –τρίγωνο Καππαδοκίας 

και Ελένης. 

- Αυτοματοποίηση ποτίσματος στα κτήματα δημοσίου στη θέση φιστικιές στην 

οδό Ικονίου-Καππαδοκίας. 

- Αντικαταστάθηκε ο κεντρικός αγωγός ποτίσματος (από ειδικού τύπου 

πλαστικού σωλήνα), της νησίδας Ανδρέα Παπανδρέου, από την οδό 

Καλαβρύτων έως την οδό φλέβας Ρουβίκωνος. Παράλληλα τοποθετήθηκε 

αυτόματο σύστημα ποτίσματος και συνδέθηκαν, το τρίγωνο Ολυμπίας και το 

τρίγωνο Διονυσίου-Κιθαιρώνος.  

- Κατασκευάσθηκε αγωγός άρδευσης και συνδέθηκε η γεώτρηση Αλάνας 

Πετρουπόλεως με την πλατεία Γ. Παπανδρέου, στην οδό Έκτορος και δόθηκε 

νερό στην πλατεία και στην παιδική χαρά.  
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- Κατασκευάστηκε αυτόματο πότισμα στην πλατεία Ταβουλάρη και συνδέθηκε με 

το πηγάδι στην οδό Πάγκαλου. 

- Έγιναν συμπληρωματικά έργα στο αυτόματο πότισμα της πλατείας Γ. 

Γεννηματά. 

- Τοποθετήθηκε αυτόματο πότισμα στο τρίγωνο Άστρους-Α.Παπανδρέου και 

συνδέθηκε με την νησίδα Α. Παπανδρέου.  

- Αυτοματοποίηση ποτίσματος έγινε επίσης στο τρίγωνο της οδού Διονυσίου-

Κιθαιρώνος και συνδέθηκε με τον κεντρικό αγωγό της νησίδας Α.Παπανδρέου.  

- Αυτόματο πότισμα κατασκευάσθηκε στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής. 

- Κατασκευάσθηκε αγωγός άρδευσης που συνδέει τη γεώτρηση Αλάνας 

Πετρουπόλεως με τους παρακάτω χώρους: Πλατεία Ειρήνης-τρίγωνο 

Αετομηλίτσης-2ο Βρεφονηπιακό-11ο 

Γυμνάσιο και στο άμεσο χρονικό 

διάστημα θα συνδεθεί το 16ο Δημοτικό 

Σχολείο.  

- Έγινε υπερύψωση των αντλητικών 

συστημάτων στα αντλιοστάσια 

Πλήθωνος - Ανδρέα Παπανδρέου και 

Αγίας Ελένης - Καππαδοκίας ώστε να 

αποφεύγεται το πλημμύρισμα και η καταστροφή των αντλιών. 

Κατασκευάσθηκαν επίσης από γαλβανιζέ λαμαρίνες νέα ειδικά προστατευτικά 

των αντλητικών συγκροτημάτων ώστε να έχουν μεγάλη αντισκωριακή 

προστασία. 

Με όλες τις παραπάνω επεμβάσεις πετύχαμε αισθητή μείωση της κατανάλωσης νερού 

από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, πράγμα το οποίο οφείλεται στις συνεχείς ενέργειες της 

υπηρεσίας πρασίνου για την καλύτερη αξιοποίηση των υπόγειων νερών του Δήμου 

Ιλίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το έτος 2014 έχουν αντληθεί ήδη 75.980 μ3 νερού. 

• Σε συνεργασία με τις περιβαλλοντικές ομάδες των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του 

Δήμου σε όλες τις βαθμίδες (Νηπιαγωγεία - Δημοτικά-Γυμνάσια – Λύκεια), έγιναν 

σημαντικές παρεμβάσεις όσο αφορά στον εμπλουτισμό του περιβάλλοντος χώρου 

με πράσινο και αρωματικά φυτά αλλά και στην κατασκευή μικρών λαχανόκηπων. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2014 ικανοποιήθηκαν 70 αιτήματα σχολείων.  
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• Για την ημέρα περιβάλλοντος 2014, η 

υπηρεσία μας μαζί με σχολεία του 

Δήμου και το Ίδρυμα Θεοτόκος, 

πραγματοποίησε δράση με φυτεύσεις 

22 νέων δένδρων σε χώρο του Δήμου. 

• Επιπλέον η Υπηρεσία Πρασίνου 

μερίμνησε για την αστική πανίδα, σε 

συνεργασία με την Ελληνική Φιλοζωική 

Εταιρεία και το Νοσοκομείο ζώων.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το έτος 2014 ανταποκρίθηκε σε 110 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 και στο Νοσοκομείο ζώων γίνεται προσπάθεια να 

δοθεί για υιοθεσία σε ενδιαφερόμενους πολίτες.  

• Στο πλαίσιο πραγματοποίησης 

Προγραμμάτων Κατάρτισης από τον 

ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ με πρωτοβουλία 

του Δήμου Ιλίου και με άμεση 

συνεργασία με τους Γεωπόνους του 

Δήμου πραγματοποιήθηκαν τα εξής 

σεμινάρια: 

- Ζωική παραγωγή - Μελισσοκομία 

- Ηλεκτρονικό εμπόριο & Επιχειρηματική Γεωργία 

• Στο φυτώριο του Δήμου μας διατηρούνται με όλες τις απαραίτητες καλλιεργητικές 

εργασίες 4000 φυτά (δένδρα, θάμνοι, αναρριχώμενα, ανθόφυτα, εποχιακά κ.λ.π) 

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. 
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• Επιπλέον τοποθετήθηκαν 60 καλάθια 

απορριμμάτων και 34 παγκάκια προς 

αντικατάσταση και εμπλουτισμό με αστικό 

εξοπλισμό σε κοινόχρηστους χώρους και σε 

αύλειους χώρους σχολείων. Αντικαταστάθηκαν 

επίσης 35 κατεστραμμένα ξύλα από παγκάκια. 

• Το 2014 έγινε έκτακτη συντήρηση πρασίνου σε 9 

εγκαταλελειμμένες κατοικίες μετά από εισαγγελική 

παραγγελία. 

• Αποψιλώθηκαν τη θερινή περίοδο όλες οι 

δενδροστοιχίες και μέρος των αχρησιμοποίητων 

κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ιλίου. 

• Στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας του Δήμου, έγινε άμεση απομάκρυνση από 

την υπηρεσία 20 πεσμένων και επικίνδυνων δένδρων καθώς και απομάκρυνση 

επικίνδυνων κλάδων από ψηλά δένδρα κατά τη διάρκεια έκτακτων καιρικών 

φαινομένων που έλαβαν χώρα το 2014. 

• Η υπηρεσία μας ικανοποίησε όλα τα αιτήματα που της χρεώθηκαν για 

σημαιοστολισμό εκκλησιών εν όψει των διάφορων εορταστικών εκδηλώσεων των 

ιερών ναών. 

• Επίσης η υπηρεσία μερίμνησε για την ομαλή διεξαγωγή όλων των παρελάσεων 

κατά το έτος 2014. 

• Η υπηρεσία μας για το 2014 υλοποίησε 16 υλοτομίες δένδρων μετά από απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ή μη υλοτομία δένδρων σε διάφορα 

σημεία του Δήμου. Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι η υπηρεσία διάθεσε τα 

υποπροϊόντα κοπής δένδρων (καυσόξυλα) σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας, 

μετά από συνεννόηση με την κοινωνική υπηρεσία. 

• Τέλος το 2014 διεκπεραιώθηκαν 1820 αιτήματα δημοτών για κλαδέματα δένδρων, 

υδραυλικές εργασίες κ.α. Επίσης κλαδεύτηκαν 115 ψηλά δένδρα (Ευκάλυπτοι – 

Λεύκες κ.α.) με ανυψωτικό μηχάνημα, καθώς έγινε και επίβλεψη εργολαβίας για 

κλάδεμα 70 δένδρων ύψους από 16 μ. και πάνω. 
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3.  Απασχόληση  
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ΓΓ ρρ αα φφ εε ίί οο   ΠΠ λλ ηη ρρ οο φφ όό ρρ ηη σσ ηη ςς   κκ αα ιι   ΥΥ ππ οο σσ ττ ήή ρρ ιι ξξ ηη ςς   ΑΑνν έέ ρρ γγ ωω νν   
  

Το Γραφείο Πληροφόρησης και Υποστήριξης 

Ανέργων, συνέχισε και το 2014 να προσφέρει 

απρόσκοπτα ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο που 

προσήλθε 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 

απαραίτητων δικαιολογητικών.  

Κατά το έτος 2014 συμπληρώθηκαν περισσότερες από 450 έντυπες και 50 

ηλεκτρονικές αιτήσεις για προκηρύξεις θέσεων εργασίας Φορέων Δημοσίου των 

ενδιαφερόμενων ανέργων που απευθύνθηκαν και ζήτησαν βοήθεια για αυτό το σκοπό.  

Πιο συγκεκριμένα το 2014 καταχωρήθηκαν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του 

Γραφείου Πληροφόρησης και Υποστήριξης Ανέργων 204 νέα άτομα όλων των 

βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ 25 άτομα, ΤΕ 20 άτομα, ΔΕ 118 άτομα, ΥΕ 30 άτομα, 

Χωρίς τυπικά προσόντα 11 άτομα), ενώ πλήθος ατόμων εξυπηρετήθηκαν και 

τηλεφωνικά για προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας.  

  

 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
 

 
35 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

4.   Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη  
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Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας  

 

Εισαγωγή 

Μέσω της συστηματικής εργασίας η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου το 2014 

συνέχισε την ενίσχυση, καθώς και την επέκταση του δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης 

που έχει ήδη δημιουργηθεί στον Δήμο. Με τη μεθοδική αξιοποίηση όλων των πόρων 

αφενός σε οικονομικό επίπεδο, αφετέρου σε ανθρώπινο δυναμικό, παρείχε υπηρεσίες 

υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί με 

συνέπεια στις νέες ανάγκες των πολιτών, όπως αυτές προκύπτουν από την 

παρατεταμένη οικονομική κρίση, που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.  

Για την ανακούφιση των έντονων κοινωνικών προβλημάτων που βιώνουν οι κάτοικοι 

του Δήμου, έχει δημιουργηθεί μια διευρυμένη και δυναμική δέσμη υπηρεσιών, με τον 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων στοχευμένων δράσεων προστασίας, με την ενίσχυση 

και εντατικοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης και την επέκταση αυτών σε 

συνεργασία με άλλους φορείς.  
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Παρεχόμενες υπηρεσίες 

 
Κατά το έτος 2014 προσήλθαν στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου 12.880 νέοι 

εξυπηρετούμενοι (άτομα /οικογένειες), εκ των οποίων: 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΝΕΑ 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

Περιστατικά για παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης & 
συμβουλευτικού έργου   287  

20 
Εισαγγελικές παραγγελίες  27 7 
Βοήθεια Στο Σπίτι  29 96 
Κοινωνικό Παντοπωλείο (νέες αιτήσεις) 605 302 
Μικρογεύμα (Σίτιση απόρων μαθητών) 200  
Σίτιση Απόρων   82 30 
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση  15  
Έκδοση και ανανέωση βιβλιαρίου ανασφαλίστου 1510  
Αιμοδοσίες  830   
Δημοτικά Ιατρεία 2828  
Σχολές γονέων 50    
Δια βίου μάθηση 262  
Κοινωνικά φροντιστήρια 229  
Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών και Παιδιών Με Αναπηρία   410  

ΚΑΠΗ 888 4612 
 

 

1. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ή συμβουλευτική  

Από τα περιστατικά που αιτήθηκαν ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή συμβουλευτική 

και κοινωνικά ιστορικά: 

Ψυχολόγοι (3 υπάλληλοι) 128 
Κοινωνικοί Λειτουργοί (4 υπάλληλοι) 159 
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 Κοινωνικοί Λειτουργοί  
Προσήλθαν 159 άτομα – οικογένειες  

 
- Αιτήματα πολιτών 

Για τα περιστατικά που προσέγγισαν την 

υπηρεσία μας πραγματοποιήθηκαν 

περισσότερες των τριών συνεδριών.  

Η συχνότητα επαφής με τα περιστατικά ποικίλει καθώς εκτιμάται η σοβαρότητα 

της κατάστασης, η δεκτικότητα του ωφελουμένου στην παρέμβαση της 

κοινωνικής υπηρεσίας και η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες που μπορούν να 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους (π.χ. νοσοκομείο, δ/νση πρόνοιας κλπ.). 

- Εκτέλεση Εισαγγελικών Εντολών 

Λάβαμε 27 εισαγγελικές εντολές που αφορούσαν τη διενέργεια κοινωνικής 

έρευνας για την διαπίστωση των συνθηκών διαβίωσης: 

 Ανηλίκων που διαβιούν με τους γονείς ή συγγενείς τους. 

 Ατόμων (αστέγων ή ατόμων με ψυχιατρικά προβλήματα) που ζητήσαμε τη 

παρέμβαση του εισαγγελέα για την εισαγωγή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα. 

 Ατόμων που ζούσαν σε ανθυγιεινές εστίες διαβίωσης (κατόπιν εντολής της 

Διεύθυνσης Υγιεινής της Περιφέρειας) 

 Για 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 που 

περιγράφονται στις εισαγγελικές εντολές 

βρίσκονται πάντα σε άμεση 

προτεραιότητα και κάποιες απαιτούν και 

διαρκή εποπτεία από κοινωνικό λειτουργό 

επ’ αόριστον, τουλάχιστον μια φορά το 

μήνα. 
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- Αντιμετώπιση Αστέγων 
Εντοπίστηκαν στο δήμο μας 7 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. 

Σημειώνουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η ιδιοσυγκρασία των 

ανθρώπων αυτών είναι τέτοια που παρά την εξασφάλιση αξιοπρεπέστερων 

συνθηκών διαβίωσης και στέγης, δε μετακινούνται από την περιοχή εντός 

του Δήμου στην οποία έχουν επιλέξει να βρίσκονται, παρά τις όποιες 

προσπάθειες της διεπιστημονικής ομάδας της υπηρεσίας μας.  

 Ψυχολόγοι  
Προσήλθαν 128 παιδιά και ενήλικες.  

Τα αιτήματα για ψυχολόγο 

προέρχονταν από όλες τις ηλικιακές 

ομάδες και αφορούσαν ποικίλα 

προβλήματα. 

- Παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας 

- Ενήλικες 

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.  

Εκπαιδευτική κοινότητα:  
Υπάρχει 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.ά.) ή 

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

διακοπή φοίτησης). 
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Στατιστικά στοιχεία  

Γράφημα 1: Ποσοστιαία απεικόνιση περιστατικών σχετικά με το φύλο 

 
Γράφημα 2: Ποσοστιαία απεικόνιση περιστατικών σχετικά με την οικογενειακή 
κατάσταση 

 
 
Γράφημα 3: Ποσοστιαία απεικόνιση περιστατικών σχετικά με την εκπαίδευση 
εξυπηρετούμενων 
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Γράφημα 4: Ποσοστιαία απεικόνιση περιστατικών σχετικά με την εθνικότητα 

 

 

 

Γράφημα 5: Ποσοστιαία απεικόνιση περιστατικών σχετικά με τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες 
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Γράφημα 6: Ποσοστιαία απεικόνιση περιστατικών σχετικά με το αίτημα 

 

 
Γράφημα 7: Ποσοστιαία απεικόνιση περιστατικών σχετικά με τη πηγή 
πληροφόρησης για την υπηρεσία 
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2. Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»  

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και φέτος στη 

συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια 

στο Σπίτι», όπου ηλικιωμένοι, άτομα με 

αναπηρία και μοναχικά άτομα με σοβαρά 

προβλήματα υγείας, τα οποία 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 

οικογένειας τους, την αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και την εξασφάλιση 

αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης.  

Το 2014 βρίσκονταν υπό τη διαρκή μέριμνα του προσωπικού της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας, 125 άτομα, εκ των οποίων 29 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 χρειάζεται.  

• Κατ’ οίκον αιμοληψίες. 

Οι παρεμβάσεις γίνονται 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  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 928 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ 6328 

ΜΙΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 623 
 

 

 

Κατανομή ανά εργασία  
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3. Θέατρο κατ’ οίκoν  

Από τον Μάρτιο 2014 ξεκίνησε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο για την 

πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων κατ’ οίκον σε προστατευόμενους του 

προγράμματος που η αναπηρία ή και το γήρας τους περιορίζουν για χρόνια στον 

χώρο του σπιτιού.  

Πραγματοποιήθηκαν 25 παραστάσεις με το Θεατρικό έργο «Τα ρόδινα ακρογιάλια 

του Αλ. Παπαδιαμάντη» το οποίο ερμήνευσε η ηθοποιός Ιφιγένεια Θεοχαρίδη με 

εξαιρετική επιτυχία. Παράλληλα μελετάται η επίδραση στην κατάθλιψη και το άγχος 

των εξυπηρετούμενων με την χορήγηση ψυχομετρικών δοκιμασιών.  
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ
ΕΝΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΖΑΚΧΑΡΟΥ - ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΕΙΙΝΗ - Μπάνιο
ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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4. Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Ανίχνευσης Διαταραχών Μνήμης και 
Κατάθλιψης σε ηλικιωμένους στον Δήμο Ιλίου  

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των ψυχομετρικών 

δοκιμασιών των εξετασθέντων και 

πραγματοποιήθηκα 3 περιοδικές εξετάσεις 

πασχόντων από άνοια και κατάθλιψη από τον 

Νευρολόγο – Ψυχίατρο εθελοντή συνεργάτη για την 

χορήγηση ή και παρακολούθηση της φαρμακευτικής 

αγωγής.  

5. Ομάδα Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας σε ασθενείς με 
κατάθλιψη  

Το 2014 πραγματοποιήθηκαν 18 συνεδρίες διάρκειας 2 ωρών σε εβδομαδιαία βάση, 

όπου συμμετείχαν 14 ηλικιωμένοι (άνδρες και γυναίκες) άνω των 65 ετών, οι οποίοι 

πάσχουν από κατάθλιψη και παρακολουθούνται συστηματικά από το πρόγραμμα 

Πρωτοβάθμιας Ανίχνευσης Διαταραχών μνήμης και διάθεσης, που υλοποιεί ο Δήμος 

Ιλίου σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. (Α’ Ψυχιατρική Κλινική Αιγινητείου 

Νοσοκομείου) και την Μονάδα Ψυχογηριατρικής του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής 

υγιεινής και Ερευνών Πειραιά. 

6. Κοινωνικό Παντοπωλείο  

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί σε 

συνεργασία με τον Εθελοντικό Οργανισμό 

«Χαμόγελο του Παιδιού» ως προς τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες σε οικογένειες με ανήλικα τέκνα. Κατά 

έτος 2014 το Κοινωνικό Παντοπωλείο εξυπηρέτησε 

περίπου 700 οικογένειες, 1760 άτομα κατά μέσο 

όρο, σε μηνιαία βάση. 

Τα προϊόντα που διατέθηκαν προήλθαν κυρίως από 
ιδίους πόρους του Δήμου αλλά και από δωρεές: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με ιδίους πόρους του Δήμου (200.000 ευρώ): 
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• Βασικά είδη διατροφής (τυποποιημένα προϊόντα: ελαιόλαδο, γάλα, ζυμαρικά, 

ρύζι, αλεύρι, ζάχαρη κ.ά.) 72 τόνοι  

• Νωπό χοιρινό κρέας 5 τόνοι  

• Είδη καθαριότητας και ατομικής υγιεινής (σαμπουάν, απορρυπαντικά, 

σαπούνι κ.ά.): 11 τόνοι 

• Αποσυρόμενα οπωροκηπευτικά (ροδάκινα και μήλα): 21 τόνοι  

 

ΔΩΡΕΕΣ: Μεμονωμένοι πολίτες, Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Σύλλογοι Γονέων, Αθλητικά Σωματεία, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, 

Πρόσκοποι, ομάδες αγροτών και παραγωγών απ’ όλη τη χώρα, ΚΑΠΗ του Δήμου, 

εταιρείες και SUPER MARKETS (AB Βασιλόπουλος, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Φούρνος 

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ).  

Επίσης στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου χορηγήθηκαν: 

• Σχολικά είδη. Σε συνεργασία με τον εθελοντικό οργανισμό ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ και από ιδίους πόρους (ποσό 3.864, 00 ευρώ), χορηγίες και δωρεές 

διατέθηκαν, σχολικά είδη σε 250 περίπου παιδιά, που οι γονείς τους 

αντιμετωπίζουν οικονομική δυσκολία. Συγκεκριμένα, δόθηκαν σχολικές τσάντες 

ανάλογα με το φύλο και την ηλικία του κάθε παιδιού και σχολικά είδη (τετράδια, 

μολύβια, στυλό κ.λ.π.) ανάλογα με την τάξη που φοιτά το κάθε παιδί  

• Είδη ρουχισμού και παιχνίδια  

• Επίσης διατέθηκαν ρουχισμός, Φάρμακα και παιχνίδια στο Κέντρο κράτησης 

Αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα. 

• Οικιακός εξοπλισμός – έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές 

 

7. Παροχή μικρογεύματος  

Ο Δήμος ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των καιρών και στις συνεχώς 

επιδεινούμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, υλοποίησε το πρόγραμμα σίτισης-

παροχής μικρογεύματος σε άπορους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης των σχολείων του Δήμου που οι οικογένειές τους αδυνατούν να 

καλύψουν βασικές ανάγκες σίτισης. 

Εξυπηρετήθηκαν 200 μαθητές και χορηγήθηκαν συνολικά 22.000 μικρογεύματα. 
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8. Παροχή έτοιμου φαγητού σε απόρους κατοίκους και αστέγους  

Διατέθηκε ποσόν 23.785€ για την 

παροχή καθημερινά, έτοιμου, 

μαγειρεμένου φαγητού (συσσιτίου) 

σε μη αυτοεξυπηρετούμενους, 

μοναχικούς ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ 

που βρίσκονται σε οικονομική 

αδυναμία, προκειμένου να 

διασφαλισθεί ένα αξιοπρεπές 

επίπεδο διαβίωσης.  

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, 

παρασχέθηκαν 11.985 μερίδες έτοιμου φαγητού σε απόρους κατοίκους και αστέγους 

του Δήμου Ιλίου, σε ημερήσια βάση.  

Η σίτιση των απόρων γινόταν καθημερινά με μεσημβρινά γεύματα, σε ατομικές 

μερίδες, οι οποίες κάλυπταν όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Η διανομή γινόταν στο 

Κοινωνικό Παντοπωλείο σε 50 άτομα κατά μέσο όρο και επιπλέον σε 30 άτομα κατ’ 

οίκον.  

Στο πλαίσιο της σύμπραξης του Δήμου Ίλιου και του φορέα «ΕΔΡΑ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, συνεχίζεται για το 

2014 η παροχή υπηρεσιών από τις κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της 

φτώχειας «ΙΛΙΟΝ – Στήριξη»: 

• Κοινωνικό Παντοπωλείο 

• Κοινωνικό Φαρμακείο 

• Γραφείο Διαμεσολάβησης 

• Δομή παροχής Συσσιτίου 

• Τράπεζα Χρόνου  
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Συνολικά συγκεντρώθηκαν  

830 μονάδες αίματος. 
Διατέθηκαν  

438 μονάδες αίματος 

σε 326 άτομα. 

9. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις   

Μετά από εισήγηση των Κοινωνικών Λειτουργών χορηγήθηκαν σε 22 περιστατικά 

έκτακτες οικονομικές επιχορηγήσεις για σοβαρούς λόγους υγείας και για έξοδα 

κηδείας συνολικού ποσού 15.000, 00€.  

Πλημμύρες 
Λόγω των πλημμυρικών φαινομένων της 24ης Οκτωβρίου 2014 ο Δήμος 

επιχορηγήθηκε, από το Υπουργείο Εργασίας με το ποσόν των 302.114, 00€ για την 

αντιμετώπιση των πληγέντων νοικοκυριών. 

Ειδικότερα χορηγήθηκαν 88 βοηθήματα των 586,94€ για την αντιμετώπιση άμεσων 

βιοτικών αναγκών και ενισχύθηκαν 120 νοικοκυριά με το ποσόν 226.901, 64€ για την 

αντικατάσταση οικοσκευών και μικρές επισκευαστικές εργασίες των οικιών τους. 

 10. Έκδοση βιβλιαρίων ανασφάλιστου   

Χορηγήθηκαν 1500 βιβλιάρια ανασφαλίστων (βιβλιάριο πρόνοιας) και 10 

πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας.  

11. Αιμοδοσίες  

Πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του έτους 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.  Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:  
- Πρώτη αιμοδοσία 21-22.02.2014. 

Συγκεντρώθηκαν συνολικά 256 μονάδες αίματος. 

- Δεύτερη αιμοδοσία στις 6-7.06.2014.  

Συγκεντρώθηκαν συνολικά 259 μονάδες αίματος.  

- Τρίτη αιμοδοσία στις 17-18.10.2014. 

Συγκεντρώθηκαν συνολικά 315 μονάδες αίματος  
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12.  Δημοτικά Ιατρεία  

Δημότες που έχουν εξυπηρετηθεί ανά ειδικότητα: 

1η

- Χειρουργός/Ογκολόγος: 88 άτομα 

 Μονάδα (Άγιος Νικόλαος, Αγίου Νικολάου & Ζίτσης) 

- Παιδοψυχίατρος: 130 άτομα 

- Οφθαλμίατρος: 102 άτομα 

- Οδοντίατροι: 85 άτομα  

- Γυναικολόγος: 156 άτομα 

- Νευρολόγος: 26 άτομα 

- Ψυχολόγοι: 316 άτομα  

- Νοσηλεία (μέτρηση πίεσης, σάκχαρο, χοληστερίνη, ενέσεις): 539 άτομα  

- Ηλεκτροκαρδιογραφήματα: 350 άτομα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου 

Σύνολο Εξυπηρετούμενων 1ης

 

 Μονάδας: 1.792 άτομα 

2η

- Γυναικολόγος: 68 άτομα  

 Μονάδα (Άγιος Φανούριος, Γρηγορίου Ε΄ 25) 

- Χειρουργός/Ογκολόγος: 105 άτομα 

- Γενικός ιατρός: 19 άτομα 

- Οφθαλμίατρος: 20 άτομα  

- Ορθοπεδικός: 80 άτομα 

- Οδοντίατροι: 6 άτομα  

- Νευρολόγος: 6 άτομα 

- Ωτορινολαρυγγολόγος: 11 άτομα 

- Παιδίατροι: 27 άτομα 

- Ψυχολόγος: 44 άτομα 

- Εμβόλια: 157 άτομα 

- Νοσηλεία (μέτρηση πίεσης, σάκχαρο, Χοληστερίνη, ενέσεις): 493 άτομα 

- Χορήγηση ατομικών δελτίων υγείας μαθητών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 189 δελτία 

Σύνολο Εξυπηρετούμενων 2ης Μονάδας:1.036 άτομα 
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Επίσης από τα Δημοτικά Ιατρεία υλοποιήθηκαν:  

 

Πραγματοποιήθηκαν 305 συνεδρίες στο φυσικοθεραπευτήριο κατόπιν ιατρικής 

παραπομπής συμπεριλαμβανομένου 25 συνεδρίες κατ’ oίκον. 

Φυσικοθεραπεία 

Σύνολο Εξυπηρετούμενων από τα Δημοτικά Ιατρεία: 2.828 άτομα 

Σύνολο Εθελοντών Ιατρών και κοινωνικών επιστημόνων που παρείχαν τις 

υπηρεσίες τους: 16. 

 

Προγράμματα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης 

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

Υλοποιήθηκε εκ νέου, σε 

συνεργασία με το Ελληνικό 

Ίδρυμα Ογκολογίας, το 

πρόγραμμα πρόληψης και 

έγκαιρης διάγνωσης του 

καρκίνου του μαστού και του 

τραχήλου της μήτρας. 

Η Κινητή Μονάδα Μαστού του 

Ιδρύματος παρείχε υπηρεσίες στην Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής (δωρεάν 

εξετάσεις - test PAP και μαστογραφία) σε γυναίκες ηλικίας 25-65 ετών. 

Πραγματοποιήθηκαν ΤΕΣΤ ΠΑΠ 850, ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1000  

 

• Δωρεάν έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας 

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων και δράσεων προληπτικής ιατρικής της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου πραγματοποιήθηκαν για τέταρτη χρονιά 

δωρεάν σπιρομετρήσεις (έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας) από 7 έως 9 

Απριλίου 2014, στο Δημαρχείο Ιλίου, σε συνεργασία με την Ελληνική 

Πνευμονολογική Εταιρεία και την Κινητή Μονάδα Σπιρομετρήσεων. 
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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. Συνολικά σπιρομετρήθηκαν 

δωρεάν 399 άτομα, μειώνοντας κόστος και χρόνο αναμονής στα δημόσια 

νοσοκομεία για τους πολίτες του Δήμου. 

• Δωρεάν πρόγραμμα μη φαρμακευτικής αντιμετώπισης της υπέρτασης και 
μέθοδος διαχείρισης του στρες 

Εγκαινιάστηκε μία νέα 

συνεργασία με την Ιατρική Σχολή 

του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο 

πλαίσιο της συγκεκριμένης 

συνεργασίας, από Ιανουάριο έως Μάιο του 2014, πραγματοποιήθηκε ένα 

παρεμβατικό πρόγραμμα μείωσης της αρτηριακής πίεσης στο γενικό πληθυσμό. 

Επρόκειτο για ένα καινοτόμο παρεμβατικό πρόγραμμα μη φαρμακευτικής 

αντιμετώπισης της υπέρτασης με μεθόδους διαχείρισης του στρες για αλλαγή 

του τρόπου ζωής και υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών, σε προ-υπερτασικούς 

και υπερτασικούς ασθενείς της κοινότητας.  

Το εν λόγω πρόγραμμα περιλάμβανε:  

- Διάγνωση της υπέρτασης  

- Κοινωνικοδημογραφικές και σωματομετρικές μετρήσεις  

- Μέτρηση του στρες και του τρόπου ζωής, αλλά και των καθημερινών 

συνηθειών  
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- Εκτίμηση του συνολικού καρδιομεταβολικού κινδύνου.  

- Το πρόγραμμα επίσης περιλάμβανε 

διαλέξεις, βιωματικά σεμινάρια, γνωσιακή 

αναδόμηση, προώθηση της άσκησης και 

της υγιεινής διατροφής μέσω της 

διαχείρισης του στρες.  

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκονταν η ελάττωση του κόστους θεραπείας και 

περίθαλψης και η μείωση των παρενεργειών των φαρμάκων ενός 

αξιοσημείωτου ποσοστού ατόμων επί του γενικού πληθυσμού, αλλά και η 

διάδοση της φιλοσοφίας της αυτορυθμιστώ της υπέρτασης, της πρόληψης και 

της αγωγής υγείας. Σταθμός ανίχνευσης-διαλογής ατόμων που πληρούσαν τα 

κριτήρια εισαγωγής ήταν τα Δημοτικά Ιατρεία Αγίου Φανουρίου. Συνολικά 

εξετάστηκαν 60 άτομα. 

• Δωρεάν Πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ 

Το πρόγραμμα ΥΔΡΙΑ πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας σε 

συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ. Το εν λόγω πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε 

κέντρα Υγείας, χώρους Πρωτοβάθμιας περίθαλψης και σε τοπικές δομές. Στο 

Δήμο μας επιλέχθηκαν τα δημοτικά ιατρεία του Αγίου Νικολάου. Στόχος του 

προγράμματος ήταν να αποτυπωθεί η κατάσταση υγείας, διατροφικών 

επιλογών και συνθηκών διαβίωσης στην Ελλάδα και η διαμόρφωση μιας ενιαίας 

δράσης αντιμετώπισης των προβλημάτων.  

• Λειτουργία παραρτήματος του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής 

Συνεχίζεται η συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον φιλανθρωπικό 

οργανισμό «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για τον δωρεάν 
Παιδικό Εμβολιασμό για παιδιά ανασφάλιστων γονέων και χρονίως ανέργων 

γονέων καθώς και για παιδιά που ζουν στην Ελλάδα χωρίς να έχουν λάβει 

ιατρική παρακολούθηση. Κατά το έτος 2014 πραγματοποιήθηκαν 157 άτομα 

εμβολιασμοί.  
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13. Σχολές Γονέων – ΙΝΕΔΙΒΙΜ  

Οι σχολές γονέων γίνονται πάντα σε 

συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ 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 και 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. 

Λειτούργησαν 4 τμήματα «Σχολές Γονέων». Δύο πρωινά τμήματα στο Καλλιτεχνικό 

Καφενείο και δύο απογευματινά τμήματα στο 1ο Λύκειο Ιλίου. Στον εκπαιδευτικό 

κύκλο συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν τον κύκλο 50 άτομα. 

 

14. Ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης  

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης της Γενικής 

Γραμματείας 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.), που λειτουργεί σε συνεργασία με 

την Κοινωνική Υπηρεσία, υλοποίησε εντός του 2014 τα ακόλουθα προγράμματα 

διάρκειας 50 ωρών: 

1. Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο  

2. Ιταλικά για τουρισμό Α1-Α2   
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3. Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο  

4. Διαμόρφωση και Διακόσμηση εσωτερικών χώρων  

5. Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)    

6. Υπολογιστικά φύλλα – Παρουσιάσεις  

7. Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο   

8. Ισπανικά για τον Τουρισμό (Α1-Α2)   

9. Διαμόρφωση και Διακόσμηση Εσωτερικών χώρων  

10. Αγωγή Υγείας – Πρώτες βοήθειες   

11. Βασικά Αγγλικά Α1      

12. Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή  

Συνολικά παρακολούθησαν τα μαθήματα 262 άτομα  

 

15. Κοινωνικά Φροντιστήρια  

Συνεχίστηκε για δεύτερη χρονιά το Πρόγραμμα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για 

τη σχολική περίοδο 2014 - 2015. Στα Κοινωνικά Φροντιστήρια, που 

πραγματοποιήθηκαν απογευματινές ώρες Δευτέρα – Παρασκευή, στο 1ο ΓΕΛ Ιλίου, 

συμμετείχαν μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου χωρίς κανένα κριτήριο επιλογής και 

στελεχώθηκε από 22 εθελοντές καθηγητές και τελειόφοιτους πανεπιστημίου.  

Συνολικά τα μαθήματα του κοινωνικού φροντιστηρίου παρακολούθησαν 229 

μαθητές από όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου, σε 36 τμήματα.  

 

16. Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης  
Παιδιών  

Για πέμπτη χρονιά υλοποιήθηκε από 

την Κοινωνική Υπηρεσία το θερινό 

πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής 

απασχόλησης παιδιών, δαπάνης 

69.611,85€, στο οποίο συμμετείχαν 385 

παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. 
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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. 

Για πρώτη χρονιά υλοποιήθηκε από την Κοινωνική Υπηρεσία και θερινό 

πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά με αναπηρία.  

Η δαπάνη ανήλθε στο ποσό 12.915, 00€ στο οποίο συμμετείχαν 25 παιδιά. 

 

17. Ημερίδες – Εκδηλώσεις- Παρεμβάσεις – Δράσεις  

• Εκδήλωση προς τιμή των εθελοντών του Δήμου  
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο προς τιμή των εθελοντών που 

στηρίζουν καθημερινά τις κοινωνικές δομές και τις υπηρεσίες του Δήμου.  

Στην εκδήλωση τιμήθηκαν οι Ιατροί, για την πολύτιμη προσφορά τους στη 

λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων, με τη δωρεάν εξέταση χιλιάδων 

συνανθρώπων μας και οι Εκπαιδευτικοί, για τη στήριξη της οικογένειας και τη 

λειτουργία των Κοινωνικών Φροντιστηρίων.  

• Φεβρουάριος 2014: Συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους πληγέντες της 
Κεφαλονιάς με ομάδα εθελοντών – με τρόφιμα και ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη. 

• 10.03.2014 ημερίδα Λογοθεραπείας: η Κοινωνική Υπηρεσία σε συνεργασία με 

τον Πανελλήνιο Σύλλογο Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών, διοργάνωσε 

ημερίδα με θέμα: Πολλές γλώσσες, πολλοί πολιτισμοί, μία επικοινωνία – 

Προκλήσεις μάθησης και ο ρόλος του σύγχρονου Δημοτικού Σχολείου. 

• 12.04.2014 κάλεσμα αλληλεγγύης των γυναικών που συμμετέχουν σε 13 

τοπικούς συλλόγους και φορείς της πόλης για δεύτερη χρονιά. Συγκέντρωσαν 

χρήματα για τη στήριξη των απόρων συμπολιτών μας. 
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• 29.04.2014 παρουσίαση του comic «Ήφαιστος: η αρχή του Δρόμου».  
Το πρωτότυπο αυτό κόμικ δημιουργήθηκε από τη συλλογική εργασία νέων με 

και χωρίς αναπηρία στο πλαίσιο προγράμματος PEDIA: Participation Equality 

for the Development of Inclusion Ability.  

• Πάσχα 2014 συλλογή παιχνιδιών, λαμπάδες στο εμπορικό κέντρο 
AVENUE 

• 06.10.2014: Ενημερωτική συνάντηση με δομή ανοιχτής φιλοξενίας για 

ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά υπηκόων τρίτων χωρών. 

• Μάρτιος 2014: Ο εξωραϊστικός σύλλογος «Εθνική Εστία» δώρισε ένα 

αναπηρικό αμαξίδιο στην Κοινωνική Υπηρεσία το Δήμου. 

• Χριστούγεννα 2014: δωρεά δώρων από σύλλογο εργαζομένων του δήμου 

• Εκδηλώσεις κοινωνικού και εορταστικού χαρακτήρα  
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων, 

πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις αγάπης της Διοίκησης και στελεχών της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας για ανταλλαγή ευχών και δώρων με τα παιδιά 

Ιδρυμάτων που εδρεύουν στο Δήμο. 

 Συγκεκριμένα χορηγήθηκαν 405 δώρα στα παρακάτω ιδρύματα: 

- 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 Τρίτση, όπου φιλοξενούνται νέες γυναίκες και άγαμες μητέρες που 

έχουν ζητήσει πολιτικό άσυλο. 
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18. Εκπαίδευση σπουδαστών  

Από 02.07.2014 έως και 31.08.2014 πραγματοποιήθηκε πρακτική άσκηση μίας (1) 

φοιτήτριας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 

Ιστορίας (έδρα Μυτιλήνη). 

Από 03.11.2014 έως και 03.02.2015 πραγματοποιήθηκε πρακτική άσκηση δύο (2) 

φοιτητριών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (έδρα Κόρινθος) 

 

Συνεργασίες 
 

1. Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Εφήβου «Ιλιαχτίδα»  

Συνεχίζεται η λειτουργία των 

Ψυχοπαιδαγωγικών Κέντρων «Ιλιαχτίδα Ι» 

και «Ιλιαχτίδα ΙΙ», τα οποία σε συνεργασία 

με τη Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ, προσφέρουν 

υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας 

ψυχικής υγείας, ειδικής αγωγής και 

μάθησης σε παιδιά και εφήβους. 

Ειδικότερα προσφέρονται σε παιδιά και 

εφήβους προγράμματα Εργοθεραπείας, 

Λογοθεραπείας, Ειδικής Αγωγής, Ψυχολογικής υποστήριξης και Συμβουλευτική 

Οικογένειας.  

Κατά το έτος 2014 το Κέντρο «Ιλιαχτίδα Ι» δέχθηκε: 83 νέες αιτήσεις. 

Η διεπιστημονική ομάδα προέβη σε 243 αξιολογήσεις παιδιών.  

25 παιδιά ξεκίνησαν συνεδρίες, οι δαπάνες των οποίων καλύφθηκαν από 

ασφαλιστικά ταμεία, ενώ 27 παιδιά ολοκλήρωσαν τα θεραπευτικά τους 

προγράμματα, 12 παιδιά εξυπηρετήθηκαν δωρεάν ως άπορα, 1 παιδί 

παραπέμφθηκε σε άλλες πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες / φορείς και υπήρξαν 19 

ακυρώσεις. 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
 

 
59 

2014 

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο:  

• 69 συνεδρίες με Κοινωνικό Λειτουργό.  

• 47 συνεδρίες με Ψυχολόγο.  

• 27 συνεδρίες με Ειδικό Παιδαγωγό.  

• 43 συνεδρίες Εργοθεραπείας.  

• 57 συνεδρίες Λογοθεραπείας.  

Σύνολο Θεραπευτικών Παρεμβάσεων: 243 

Επίσης, από το Σεπτέμβριο ξεκίνησε η λειτουργία του «Ιλιαχτίδα ΙΙ».  

 

3.  Κέντρο Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών  

Το Κέντρο Κοινωνικής και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών 

ξεκίνησε την λειτουργία του τον 

Οκτώβριο του 2010 στην περιοχή του 

Ιλίου, σε συνεργασία με το Σύλλογο 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού». Το κτίριο, 

που αποτελεί παραχώρηση του Δήμου Ίλιου και λειτουργεί με την υποστήριξή του, 

βρίσκεται στην περιοχή της Παλατιανής στη συμβολή των οδών Αγίας Ελένης και 

Πλήθωνος Γεμιστού και είναι στελεχωμένο από κοινωνικό λειτουργό. Ταυτόχρονα, 

λειτουργεί και το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας επί της οδού Ναυπλίου 2, 

το οποίο αποτελεί παραχώρηση ιδιώτη. Η βασική δράση που πραγματοποιούνται 

στους συγκεκριμένους χώρους είναι: 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
 

Κατά το διάστημα από 01.01.2014 έως 31.12.2014 το Τμήμα Κοινωνικής Στήριξης 

του Οργανισμού ανταποκρίθηκε στο αίτημα 490 οικογενειών για ενίσχυση σε είδος. 

Ο συνολικός αριθμός εξυπηρετούμενων παιδιών ήταν 1.112 παιδιά εκ των οποίων τα 

580 ήταν παιδιά που δέχθηκαν τις υπηρεσίες του Οργανισμού για πρώτη φορά. 

Από το σύνολο των οικογενειών: 
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• 171 ήταν μονογονεϊκές οικογένειες  

• 362 οικογένειες ήταν με άνεργους γονείς ή απασχόληση σε επισφαλή εργασία.  

• 52 ήταν πολύτεκνες οικογένειες  

Από τις παραπάνω οικογένειες οι: 

• 204 μας προσέγγισαν από ιδιωτική πρωτοβουλία  

• 286 παραπέμφθηκαν στο Χαμόγελο του Παιδιού από άλλους φορείς και 

υπηρεσίες  

 

 

Γράφημα 1:  
Ποσοστιαία απεικόνιση του τρόπου προσέλευσης των περιστατικών 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από το σύνολο των οικογενειών οι: 

• 272 προσήλθαν για πρώτη φορά στην υπηρεσία (56%) 

• 218 εξυπηρετούνται από προηγούμενες χρονιές (44%) 
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Γράφημα 2:  
Ποσοστιαία απεικόνιση των παλαιών και νέων οικογενειών στήριξης 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Συμβουλευτικό Κέντρο ΚΕΘΕΑ – ΕΞΕΛΙΞΙΣ  

Μετά την αξιολόγηση της πιλοτικής λειτουργίας 

του Κέντρου για το έτος 2013, το 2014 το 

Κέντρο ενισχύθηκε με μία ακόμη ψυχολόγο, 

λόγω των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών της 

ευρύτερης περιοχής, βελτιώνοντας έτσι τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Η ανταπόκριση του Κέντρου στα αιτήματα των συγγενών και των σημαντικών 

άλλων των εξαρτημένων, ανεξαρτήτως ηλικίας και καταγωγής, στα αιτήματα των 

εξαρτημένων από διαφορετικές ουσίες (αλκοόλ, χασίς, ηρωίνης ή άλλων ουσιών), 

σε όποια φάση κι αν βρίσκονται (πρώιμη, περιστασιακή, κατάχρηση) ή και άλλων 

εξαρτήσεων (τζόγος, διαδίκτυο) κατέστη αμεσότερη και ποιοτικότερη. Αποτέλεσμα 

ήταν η αύξηση των συνεδριών και η δημιουργία νέων θεραπευτικών ομάδων.   
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5.  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. 

 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΦΑΕΘΩΝ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 2014 

1. Στις 14 Ιανουαρίου 2014 ξεκίνησε στο 
Κέντρο Πρόληψης ΦΑΕΘΩΝ Ομάδα 
Γονέων στην οποία συμμετείχαν Γονείς από 

τους Δήμους Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων 

Αναργύρων-Καματερού και ολοκληρώθηκε 

μετά από 6 συναντήσεις. 

2. Στις 13 Ιανουαρίου 2014 ξεκίνησε Ομάδα Εφήβων στο 10ο Γυμνάσιο Ιλίου η 

οποία ολοκληρώθηκε μετά από 5 συναντήσεις. 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  
                            

ΙΑ ΦΕ ΜΑ ΑΠ ΜΑ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝΟΛΟ Μ.Ο. 

ΑΜΕΣΑ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ   

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 23 36 36 33 74 57 58 44 97 68 39 36 601 50, 1 

ΝΕΑ ΜΕΛΗ 7 8 1 2 4 4 6 0 0 0 1 2 35 2, 9 

ΔΥΝΑΜΗ 3 2 3 3 3 4 8 2 4 5 6 6 49 4, 1 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

FTDI 2 1 0 2 4 5 4 0 0 0 3 1 22 1, 8 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0, 3 
ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ   

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 30 31 32 21 41 32 52 19 44 47 43 34 426 35, 5 

ΝΕΑ ΑΤΟΜΑ 14 5 6 0 9 4 2 0 3 3 2 2 50 4, 2 

ΔΥΝΑΜΗ 9 9 9 9 9 8 7 7 10 9 7 10 103 8, 6 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 0 
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3. Στις 14 Ιανουαρίου 2014 ξεκίνησε δεύτερη Ομάδα Εφήβων στο 10ο Γυμνάσιο 
Ιλίου η οποία ολοκληρώθηκε και αυτή μετά από 5 συναντήσεις. 

4. Στις 29 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε Ομάδα Παιδιών-Project 
«Αυτογνωσία» στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» από μαθητές 
της Β’ Λυκείου του 7ου Λυκείου Ιλίου.  

5. Στις 28 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε ομάδα Εφήβων στο χώρο του 
Κέντρου Πρόληψης ΦΑΕΘΩΝ από μαθητές του 3ου Γυμνασίου Ιλίου με θέμα 

«Σύσφιξη σχέσεων Ομάδας και Διαχείριση άγχους». 

6. Στις 10 Μαρτίου 2014 ξεκίνησε στο Κέντρο Πρόληψης ΦΑΕΘΩΝ το 
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Ο κήπος με τις 11 γάτες» και «Δημιουργία δικού 
μας παραμυθιού» στην οποία συμμετείχαν Εκπαιδευτικοί από τους Δήμους 

Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων-Καματερού και ολοκληρώθηκε μετά από 

5 συναντήσεις. 

7. Στις 7 Μαρτίου 2014 ξεκίνησε στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου Ομάδα Παιδιών η 

οποία ολοκληρώθηκε μετά από 4 συναντήσεις. 

8. Στις 20 Μαρτίου 2014 ξεκίνησε Ομάδα Παιδιών στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου 

η οποία ολοκληρώθηκε μετά από 6 συναντήσεις. 

9. Στις 20 Μαρτίου 2014 ξεκίνησε δεύτερη Ομάδα Παιδιών στο 8ο Δημοτικό 
Σχολείο Ιλίου η οποία ολοκληρώθηκε μετά από 6 συναντήσεις. 

10. Στις 20 Μαρτίου 2014 ξεκίνησε Ομάδα Παιδιών στο 14ο Δημοτικό Σχολείο 
Ιλίου η οποία ολοκληρώθηκε μετά από 6 συναντήσεις. 

11. Στις 14 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πρόληψης ΦΑΕΘΩΝ 
Ομάδα Εφήβων από μαθητές του 4ου Γυμνασίου Ιλίου με θέμα: «Άγχος & 

Διαφορετικότητα». 

12. Στις 9 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πρόληψης ΦΑΕΘΩΝ 
Ομάδα Εφήβων από μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ιλίου με θέμα: «Άγχος & 

Διαφορετικότητα». 
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13. Στις 3 Απριλίου 2014 ξεκίνησε στο 4ο Γενικό Λύκειο Ιλίου Ομάδα Εφήβων η 

οποία ολοκληρώθηκε μετά από 2 συναντήσεις. 

14. Στις 8 Μαΐου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πρόληψης ΦΑΕΘΩΝ 
Ομάδα Εφήβων από μαθητές του 5ου Γυμνασίου Ιλίου με θέμα: «Άγχος & 

Διαφορετικότητα». 

15. Στις 20 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο 7ο Νηπιαγωγείο Ιλίου 
Ενημέρωση Γονέων με στόχο τη δημιουργία Ομάδας Γονέων. 

16. Στις 17 Οκτωβρίου 2014 ξεκίνησε στο 10ο Γυμνάσιο Ιλίου Ομάδα Εφήβων η 

οποία ολοκληρώθηκε μετά από 5 συναντήσεις. 

17.  Στις 21 Οκτωβρίου 2014 ξεκίνησε στο 10ο Γυμνάσιο Ιλίου και δεύτερη Ομάδα 
Εφήβων η οποία ολοκληρώθηκε μετά από 5 συναντήσεις.  

18. Στις 29 Οκτωβρίου 2014 ξεκίνησε στο Κέντρο Πρόληψης ΦΑΕΘΩΝ το 
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Παιχνίδια Παιδιών» στην οποία συμμετείχαν 

Εκπαιδευτικοί από τους Δήμους Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων-

Καματερού και ολοκληρώθηκε μετά από 5 συναντήσεις. 

19. Στις 28 Νοεμβρίου 2014 ξεκίνησε στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου Ομάδα 
Παιδιών η οποία ολοκληρώθηκε μετά από 4 συναντήσεις. 

20. Στις 18 Νοεμβρίου 2014 ξεκίνησε στο 2ο ΕΠΑΛ Ιλίου Ομάδα Εφήβων η οποία 

ολοκληρώθηκε μετά από 5 συναντήσεις. 

21. Στις 25 Νοεμβρίου 2014 ξεκίνησε στο Κέντρο Πρόληψης ΦΑΕΘΩΝ 
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Δασκάλους με θέμα «Διαφορετικότητα» στο 

οποίο συμμετείχαν Εκπαιδευτικοί από τους Δήμους Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων 

Αναργύρων-Καματερού και ολοκληρώθηκε μετά από 10 συναντήσεις. 

22. Στις 4 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο 25ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου 
Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα «Διαφορετικότητα» και ταυτόχρονα 

εφαρμόστηκε «Η τεχνική της Προσομοίωσης τυφλών» από τον κ. Αυγουλά 

Ευάγγελο Πρόεδρο του Κ.Π. ΦΑΕΘΩΝ. 
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6. Κέντρο Ατόμων με Αναπηρία  
Στο χώρο της Λέσχης ΑΜΕΑ πραγματοποιούνται οι εξής αθλητικές και καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες:  

• Προπόνηση στο άθλημα Boccia  

• Αγωνιστικός χορός με αναπηρικά αμαξίδια  

• Σύγχρονος χορός  

• Latin Ευρωπαϊκοί χοροί και  

• Zumba  

• Κάθε εβδομάδα πραγματοποιείται μάθημα ζωγραφικής σε ευάλωτες ομάδες 

που συντονίζει επιστήμονας ψυχικής υγείας από τον Συνεταιρισμό ΕΔΡΑ. 

Επιπρόσθετα, ξεκίνησε η συνεργασία με το 

σωματείο ΚΙΝΑΨΥ, Κίνηση Αδερφών Ατόμων με 

Προβλήματα Ψυχικής Υγείας, στο οποίο 

παραχωρείται μία φορά τον μήνα η αίθουσα της 

λέσχης ΑΜΕΑ για την πραγματοποίηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.  

Από τον Οκτώβριο Φιλοξενείται στο χώρο το 

Σωματείο Κίνηση Αδελφών Ατόμων με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας (ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ), 

κατόπιν σχετικής συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του δημόσιου φορέα 

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, όπου τα μέλη του και εθελοντές 

συνεργάζονται σε εβδομαδιαία βάση κάθε Πέμπτη 17:00 με 19:00. 

7.  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 «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. 
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Τον Φεβρουάριο, μετά από αίτημα της Κοινωνικής Υπηρεσίας της Μαθητικής Εστίας 

προς την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, έγινε παρέμβαση με εισήγηση 

Ψυχολόγου και νοσηλεύτριας της Υπηρεσίας, στις φιλοξενούμενες με θέμα: 

«Προληπτική ιατρική και βασικές αρχές υγιεινής». 

8. 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. 

  

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

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», στο πλαίσιο του Προγράμματος 

προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας για γυναίκες 

ηλικίας 25 –65 ετών με τη δοκιμασία του test PAP, κάθε τρία χρόνια, το οποίο έχει 

σχεδιάσει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, .  

10. Συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
Παροχή υπηρεσιών των Δημοτικών Ιατρείων (ιατρικές εξετάσεις, εμβολιασμοί, 

προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα κ.ά.), στους 

φιλοξενούμενους στη Μονάδα του Κέντρου – Ξενώνας Ιλίου (Λ. Δημοκρατίας 65Α).  

11. Συμμετοχή της Υπηρεσίας στο Κεντρικό Επιστημονικό 
Συμβούλιο για την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της 
Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.)  

12. Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων 
Ομάδων - ΑΜΕΑ 
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κατάρτιση των ωφελουμένων του προγράμματος με 

τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ-ΑΜΕΑ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ» Α.Σ 

«ΕΡΓΑΞΙΑ» που πραγματοποιήθηκε στο Ι.Π.Α.Π. «Η Θεοτόκος». Στο πρόγραμμα 

καταρτίστηκαν 90 ωφελούμενοι άνεργοι στις εξής ενότητες: 
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• «Φροντιστές- Συντηρητές Κτιρίων» 

• «Τυποποιημένη Εργασία» 

• «Οργάνωση και Λειτουργία Κοινωνικής Επιχείρησης Φροντίδας Κήπων και 

Πρασίνου» και περιελάμβανε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στους πολύ 

καλά οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης και εργαστήρια του Ι.Π.Α.Π.  

«Η Θεοτόκος». 

  

13. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΓΑΞΙΑ»  

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κατάρτιση των ωφελούμενων του προγράμματος με 

τίτλο « Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων – ΑμεΑ 

Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων- Καματερού¨» Α.Σ. ΕΡΓΑΞΙΑ που 

πραγματοποιήθηκε στο Ι.Π.Α.Π. 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 

 

14. Πρόγραμμα PEDIA 

Τον Ιούνιο 2014 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα PEDIA, που ξεκίνησε τον Μάιο του 

2013 και το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση του 

Ινστιτούτου Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης. 

 

15. Συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ (Α’ ψυχιατρική κλινική 

Αιγινητείου Νοσοκομείου) για την υλοποίηση Ψυχοεπιδημιολογικής Έρευνας για τις 

διαταραχές μνήμης και διάθεσης ηλικιωμένων στον Δήμο Ιλίου. 
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16. Συνεργασία με την Μονάδα Ψυχογηριατρικής ΕΚΕΨΥΕ  για την 

υλοποίηση Ψυχοεπιδημιολογικής Έρευνας για τις διαταραχές μνήμης, και διάθεσης 

ηλικιωμένων στον Δήμο Ιλίου. 

 

17. ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  (Κ.Α.Π.Η.)  

Στο Δήμο Ιλίου λειτουργούν (8) οκτώ Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

(Κ.Α.Π.Η.) σε όλες της περιοχές του, λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης, καθώς και 

των κινητικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι με στόχο την 

προσβασιμότητα στις κοινωφελείς υπηρεσίες. Απώτερος στόχος των Κ.Α.Π.Η. είναι 

η κοινωνικοποίηση, η δραστηριοποίηση και η βελτίωση ποιότητας ζωής των 

ηλικιωμένων. 

 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η.  

ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 
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Το έτος 2014 σε όλα τα Κ.Α.Π.Η. έγιναν νέες εγγραφές και ανανεώσεις εγγραφών 

μελών (ανανεώσεις γίνονται ανά διετία όπως 2014-2015)  

Κοινωνική Υπηρεσία & ΚΑΠΗ 

Συνολικά εγγράφηκαν ο παρακάτω αριθμός μελών: 

- 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 

 

 Οι Εθελοντικές ομάδες που απαρτίζονται από 103 μέλη, δραστηριοποιήθηκαν 

στην εθελοντική εργασία για την διεκπεραίωση προγραμμάτων και στην εύρυθμη 

λειτουργία των Κ.Α.Π.Η. στους τομείς:  

- Καντίνας  

- Εκδηλώσεων – εκδρομών 

- Ενημερωτικών συναντήσεων 

- Αλληλεγγύης  

- Αποθήκης 

 Η Ομάδα Αλληλεγγύης προσέφερε σε 5 συνανθρώπους μας, απλόχερα την 

αγάπη της, την στήριξη, την συνοδεία σε νοσοκομεία, όπου δεν υπήρχε 

οικογενειακό περιβάλλον. 

 

 Εκδηλώσεις στους χώρους των Κ.Α.Π.Η.: 
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- Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας έγινε 

στις 12 και 13.02.2014 σ’ όλα τα 

Κ.Α.Π.Η. 

- Εκδηλώσεις για την παγκόσμια μέρα 

της γυναίκας, στις 08.03.2014. 

- Εορτασμός Εθνικών επετείων 25ης

Μαρτίου και 28

 
ης

Κ.Α.Π.Η. 

 Οκτωβρίου σ’ όλα τα 

- Πασχαλινή εκδήλωση και μοίρασμα 

αναστάσιμων λαμπάδων. 

- Ομιλία στους χώρους των Κ.Α.Π.Η. με 

θέμα: «Πτώσεις στην Τρίτη Ηλικία» από το εξειδικευμένο επιστημονικό 

προσωπικό της Υπηρεσίας. 

- Πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών στις 

18.11.2014. 

 

1. Μια Τετραήμερη εκδρομή οργανώθηκε για κάθε Κ.Α.Π.Η., σε συνεργασία με 

τους Εκπροσώπους των Μελών και την Επιτροπή των Εκδρομών. 

Εξωτερικά προγράμματα 

Συμμετείχαν συνολικά 887 Μέλη. 

Αναλυτικά: 

- Α΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στην Κέρκυρα, συμμετείχαν 100 άτομα. 

- Β΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στην Κέρκυρα, συμμετείχαν 200 άτομα. 

- Γ΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στην Κέρκυρα, συμμετείχαν 50 άτομα. 

- Δ΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στην Κέρκυρα, συμμετείχαν 144 άτομα. 

- Ε΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στην Κέρκυρα, συμμετείχαν 93 άτομα. 

- ΣΤ΄ Κ.Α.Π.Η. και Η΄ Κ.Α.Π.Η. Πήγαν μαζί στην Κέρκυρα.  

Συμμετείχαν συνολικά 200 άτομα. 

- Ζ΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στη Χαλκιδική. Συμμετείχαν 100 άτομα. 
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2. Μια Διήμερη εκδρομή οργανώθηκε για κάθε Κ.Α.Π.Η., σε συνεργασία με τους 

Εκπροσώπους των Μελών και την Επιτροπή των Εκδρομών. 

Συμμετείχαν συνολικά 830 Μέλη. 

Αναλυτικά: 

- Α΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στη Λίμνη Πλαστήρα. Συμμετείχαν 100 άτομα. 

- Β΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στο Βόλο - Πήλιο. Συμμετείχαν 150 άτομα. 

- Γ΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στην Ολυμπία. Συμμετείχαν 48 άτομα. 

- Δ΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στον Αστακό. Συμμετείχαν 100 άτομα. 

- Ε΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στην Καλαμπάκα. Συμμετείχαν 100 άτομα. 

- ΣΤ΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στο Καρπενήσι - Προυσσό. Συμμετείχαν 195 άτομα. 

- Ζ΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στο Βόλο-Πήλιο. Συμμετείχαν 137 άτομα. 

 
3. Δύο ημερήσιες εκδρομές οργανώθηκαν για κάθε Κ.Α.Π.Η., όπου 

συμμετείχαν συνολικά 2.408 μέλη. 

Αναλυτικά: 

- Α΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στην Στενή - 

Ευβοίας και στο Άστρος όπου 

συμμετείχαν 299 άτομα. 

- Β΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στην Λαμία – 

Μονή Δαμάστας - 

Γοργοπόταμο και στην Ορεινή Κορινθία όπου συμμετείχαν 451 άτομα. 

- Γ΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στην Παλιά & Νέα Επίδαυρο και στα Καλάβρυτα όπου 

συμμετείχαν 278 άτομα. 

- Δ΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στη Στενή Ευβοίας και συμμετείχαν και στο Αίγιο όπου 

συμμετείχαν 191άτομα.   

- Ε΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στην Αγία Θεοδώρα και στο Αίγιο όπου συμμετείχαν 295 

άτομα. 

- ΣΤ΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στην Παναγία Μαλεβή - Άστρος Κυνουρίας και στη 

Βυτίνα όπου συμμετείχαν 393 άτομα. 
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- Ζ΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στο Γαλαξείδι - Δελφούς και στη Δημητσάνα όπου 

συμμετείχαν 401 άτομα. 

- Η΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στα Καλάβρυτα - Μέγα Σπήλαιο – Αγία Λαύρα και στο 

Γαλαξείδι όπου συμμετείχαν 100 άτομα. 

 

4. Ένας πρωινός περίπατος οργανώθηκε για 

κάθε Κ.Α.Π.Η., σε συνεργασία με τους 

Εκπροσώπους των Μελών και την Επιτροπή των 

Εκδρομών. Συμμετείχαν συνολικά 757 μέλη. 

Αναλυτικά: 

- Α΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στον Ωρωπό με συμμετοχή 92 ατόμων. 

- Β΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στη Νέα Μάκρη με συμμετοχή 200 ατόμων. 

- Γ΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στον Ωρωπό με συμμετοχή 40 ατόμων. 

- Δ΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στον Ωρωπό με συμμετοχή 92 ατόμων. 

- Ε΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στον Όσιο Εφραίμ-Νέα Μάκρη με συμμετοχή 150 ατόμων. 

- ΣΤ΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στον Ωρωπό με συμμετοχή 83 ατόμων. 

- Ζ΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στον Ωρωπό με συμμετοχή 70 ατόμων. 

- Η΄ Κ.Α.Π.Η. πήγε στον Όσιο Εφραίμ-Νέα Μάκρη με συμμετοχή 30 ατόμων. 

5. Εννέα (9) θαλάσσια μπάνια στην περιοχή του Σχοινιά. Συμμετείχαν 450 μέλη. 

6. Παρακολούθηση Θεατρικής παράστασης σε κεντρικό θέατρο για το ΣΤ΄ 

Κ.Α.Π.Η. Συμμετείχαν 52 μέλη.  

7. Συνεστιάσεις στο Αθλητικό κέντρο στη Ραδιοφωνία:  

• Τιμητική βράβευση ζευγαριών μελών των Κ.Α.Π.Η. για 50 χρόνια γάμου 

•  Παρουσίαση των χορευτικών ομάδων. Συμμετείχαν 1289 άτομα συνολικά. 

8. Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κατασκηνώσεις-Λουτροθεραπεία για 
ηλικιωμένα και ΑμεΑ έτους 2014» σε συνεργασία με Περιφέρεια Αττικής, 

Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στον ξενώνα Σιδηροκάστρου-

Κολυμπαρίου και Κανδάνου Κρήτης, όπου συμμετείχαν 14 Μέλη των Κ.Α.Π.Η. 
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 Υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας 

1. Συνταγογράφηση καρδιολογικών 

φαρμάκων σε μέλη ασφαλισμένα 

στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μία φορά την 

εβδομάδα ανά ΚΑΠΗ.  

Αριθμός εξυπηρετούμενων: 90-100 

άτομα εβδομαδιαία. 

2. Μέτρηση σακχάρου – χοληστερίνης 

- αρτηριακής πίεσης, μια φορά την 

εβδομάδα και στα 8 Κ.Α.Π.Η. 

Αριθμός εξυπηρετούμενων: 80 

άτομα εβδομαδιαία. 

3. Καρδιογραφήματα (προϋπόθεση συμμετοχής στα θαλάσσια μπάνια) , τον 

Μάιο – Ιούνιο 2014, σε συνεργασία με τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου.  

 Αριθμός εξυπηρετούμενων: 400 μέλη. 

4. Ιατρικές γνωματεύσεις δόθηκαν από τον καρδιολόγο για την συμμετοχή στα 

θαλάσσια μπάνια του 2014 (από τον Μάιο έως τον Ιούνιο 2014) με 

προγραμματισμένα ραντεβού. Αριθμός εξυπηρετούμενων: 400 μέλη. 

5. Ιατρικές γνωματεύσεις δόθηκαν από τον καρδιολόγο, για την συμμετοχή στο 

πρόγραμμα της γυμναστικής. Αριθμός εξυπηρετούμενων: 120 μέλη. 

6. Συγκέντρωση φαρμάκων και προσφορά στο Κοινωνικό Φαρμακείο της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, τον Ιούνιο - Δεκέμβριο 2014. 

 Εργοθεραπεία 

1. Πρόγραμμα κοσμήματος, μία (1) φορά την εβδομάδα, στο Β΄, Ε΄ Κ.Α.Π.Η. 

Αριθμός συμμετεχόντων: 29 μέλη. 

2. 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. 

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

της εργοθεραπεύτριας του Κ.Α.Π.Η. Εννέα (9) επισκέψεις σε Νηπιαγωγεία του 

Δήμου μας. 
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Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με την εποπτεία τη εργοθεραπεύτριας τα 
παρακάτω προγράμματα:  

• Πρόγραμμα γυμναστικής, τρεις (3) 

φορές την εβδομάδα. 

Αριθμός συμμετεχόντων: 187μέλη. 

• Πρόγραμμα παραδοσιακού χορού, 

μία (1) φορά την εβδομάδα. 

Αριθμός συμμετεχόντων: 145 μέλη. 

• Πρόγραμμα χειροτεχνίας – 

διακόσμησης, μία (1) φορά την 

εβδομάδα, στο Β΄, Ε΄ Κ.Α.Π.Η. Αριθμός συμμετεχόντων: 12 μέλη. 

• 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. 

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

εθελόντρια ηθοποιό. Αριθμός συμμετεχόντων: 25 μέλη. 

 Άλλες Δράσεις 

Συμμετοχή των χορευτικών ομάδων παραδοσιακών χορών στα ΙΛΙΑ 2014. 
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5.  Παιδεία,  Πολιτισμός & Αθλητισμός  
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Παιδεία  
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Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής  
 

Εισαγωγή 

 
Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί  είναι 

πρωταρχικά χώροι αγωγής και 

ασφαλούς διαμονής για παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, που σκοπό έχουν 

την ολόπλευρη σωματική, νοητική, 

συναισθηματική και κοινωνική 

ανάπτυξη των παιδιών.  

Στους χώρους αυτούς, επιτελείται ένα 

σύνθετο έργο, η υλοποίηση του οποίου απαιτεί συντονισμένη και αυστηρά 

προγραμματισμένη δράση σε πολλά επίπεδα. 

Ωστόσο, οι διαρκώς αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες και η επιβεβλημένη στήριξη της 

τοπικής οικογένειας, επιβάλλει τη διεύρυνση των υπηρεσιών, οι οποίες θα πρέπει να 

συνοδεύονται από υψηλό επίπεδο παροχών.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο σχεδιασμός του Δήμου Ιλίου, περιλαμβάνει τόσο την αύξηση του 

αριθμού των θέσεων των εγγεγραμμένων παιδιών, όσο και την σφαιρική κάλυψη των 

πάσης φύσεως αναγκών αυτών. 

Για τον λόγο αυτό, στα τμήματα της Διεύθυνσης «Προσχολικής Αγωγής» του Δήμου 

Ιλίου, μετά την ένταξη και του 11ου Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οικογένεια των 

Βρεφονηπιακών Σταθμών, κατά την περίοδο 2014-2015 κλήθηκαν για φιλοξενία 787 
παιδιών (νήπια και βρέφη).  

Έτσι, στον Δήμο Ιλίου λειτουργούν πέντε (5) Βρεφονηπιακοί και έξι (6) Παιδικοί 
Σταθμοί, οι οποίοι διέπονται από τον ίδιο κανονισμό λειτουργίας.  

 Το έργο που επιτελέστηκε κατά τον χρόνο αυτό περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω.  
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ΤΟΜΕΑΣ  1ος  - Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ω Σ Η  
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Λειτουργίας των Τμημάτων της 

Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής 

το προσωπικό που απασχολείται, 

οι κλάδοι και οι ειδικότητες, είναι 

συγκεκριμένες για κάθε μονάδα, ως 

προς τον αριθμό και την σύνθεση.  

Για τον λόγο αυτό το πρώτο και 

κύριο μέλημα μας, είναι η επαρκής και άρτια στελέχωση των Σταθμών, με το έμψυχο 

υλικό που αναλογεί σε κάθε περίπτωση. 

Το σχολικό έτος 2014-2015 πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η ανανέωση των συμβάσεων, 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σαράντα ατόμων (40), για την 

υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής», στο οποίο ο Δήμος Ιλίου εντάχθηκε εκ νέου για τη σχολική 

περίοδο αυτή. 

Επιπλέον, εγκρίθηκε και ολοκληρώθηκε η πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων 

διαφόρων ειδικοτήτων, με την ανωτέρω εργασιακή σχέση, μέσω του ίδιου ευρωπαϊκού 

προγράμματος, για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών, στην προσπάθεια του 

Δήμου Ιλίου να υποστηρίξει και την άνεργη μητέρα, ο αριθμός των οποίων διαρκώς 

αυξάνεται.  

Παράλληλα, εγκρίθηκε και πραγματοποιήθηκε η πρόσληψη είκοσι τριών (23) ατόμων 

διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, για την 

εξυπηρέτηση των υπόλοιπων αναγκών της Διεύθυνσης σε προσωπικό. 

Με τις προσπάθειες μας αυτές, εξασφαλίσαμε επαρκές προσωπικό, σύμφωνα με τον 

κανονισμό λειτουργίας, κατάλληλα ενημερωμένο και καταρτισμένο, ενισχύοντας όλο 

εκείνο το έργο που αφορά την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την καλλιέργεια της 

παιδικής ψυχής μέσα στο περιβάλλον των Παιδιών Σταθμών, που συνδυάζει την 

οικογενειακή φροντίδα με την εκπαίδευση. 
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ΤΟΜΕΑΣ  2ος - Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η  
 
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην 

κάλυψη των διατροφικών αναγκών των 

φιλοξενούμενων παιδιών, η σίτιση των 

οποίων περιλαμβάνει τις επαρκείς 

ποσότητες που αναφέρονται στο πρωινό, 

το πρόγευμα, το γεύμα και το 

απογευματινό, για τα παιδιά που 

παραμένουν έως αργά στους χώρους 

των Παιδικών Σταθμών.  

Σε ότι αφορά την ποιότητα των τροφίμων διασφαλίζεται πλήρως με την προμήθεια των 

κατάλληλων ειδών (νωπά κρέατα και φρέσκα λαχανικά, καθημερινή παρασκευή 

φαγητών σε συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής κ.λ.π.), επεκτείνοντας τη χρήση 

πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων εντάσσοντας, πέρα από το ελαιόλαδο και τα 

όσπρια που χρησιμοποιούσαμε μέχρι τώρα, το βιολογικό γιαούρτι, τα βιολογικά αυγά 

και την βιολογική μαργαρίνη. 

 

ΤΟΜΕΑΣ  3ος  - Υ Γ Ε Ι Α  –  Ι Α Τ ΡΙ Κ Η  Π ΑΡ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Η  

Η ιατρική παρακολούθηση των παιδιών από τον παιδίατρο του Δήμου μας, 

πραγματοποιήθηκε αποτελεσματικά, ενώ υλοποιήθηκε το ετήσιο πρόγραμμα 

προληπτικής οδοντιατρικής εξέτασης, κατά τον μήνα Μάρτιο, σε συνεργασία με τα 

Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Ιλίου και την εθελοντική ομάδα οδοντιάτρων, με σκοπό την 

πρόληψη και ενημέρωση σε θέματα στοματικής υγιεινής των παιδιών και τη δημιουργία 

βάσης δεδομένων, για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των αιτίων που προκαλούν τα 

προβλήματα σ’ αυτές τις ηλικίες. 

Με επιτυχία συνεχίστηκε το πρόγραμμα γυμναστικής, με ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια και 

συχνότητα (δύο φορές την εβδομάδα για κάθε τμήμα), δίνοντας έκφραση στην ανάγκη 

των παιδιών για κίνηση και ρυθμό. 
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ΤΟΜΕΑΣ  4ος  - Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η  Κ ΑΙ  Ψ Υ Χ Α Γ Ω Γ Ι Α  

Ο τομέας αυτό περιλαμβάνει: 

1. Ένα πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, με προσεχτικά 

επιλεγμένα και κατάλληλα, σύγχρονα παιδαγωγικά υλικά.  

2. Η ψυχαγωγία με ατομικά και ομαδικά παιχνίδια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

3. Η οργάνωση και διεξαγωγή εορτών και εκδηλώσεων, κατά την διάρκεια του έτους, 

μέσα από τις οποίες τα παιδιά κερδίζουν και βιώνουν την χαρά των συμμετοχικών 

διαδικασιών, κοινωνικοποιούνται, εκφράζονται, διασκεδάζουν, αποκτούν 

αυτοπεποίθηση και αναπτύσσονται αρμονικά. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, όπως κάθε χρόνο, πραγματοποιήθηκαν και 

φέτος: 

Προμήθε ι ες  

Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού: 

• Εποπτικό Υλικό,  

• Γραφική Ύλη, 

•  Έντυπο Υλικό.  

• Ψυχαγωγικό υλικό εσωτερικού χώρου (κατασκευές – πάζλ -ενσφηνώματα -  

οικοδομικό υλικό κ.λ.π.) 

 

Εκδηλώσεις  

• Οι ετήσιες εκδηλώσεις στους Σταθμούς, ξεκινούν με 

την κοπή της Βασιλόπιτας για το καλό του χρόνου 

και την χαρά για το φλουρί που πάντα συνοδεύεται 

από δώρο. 

• Πραγματοποιήθηκε, επίσης, με μεγάλη επιτυχία το 

Αποκριάτικο πάρτυ μασκέ, σε κάθε Σταθμό, με 

πολλές «λιχουδιές» και εδέσματα εορταστικά, σε 

κλίμα κεφιού και χαράς. 
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• Με τον ίδιο τρόπο και στο ίδιο πνεύμα 

πραγματοποιήθηκε η ετήσια Πασχαλινή γιορτή 

στους χώρους των Βρεφονηπιακών Σταθμών, με 

την προμήθεια γλυκισμάτων και την κατασκευή 

συμβολικών δώρων για τα παιδιά από τα ίδια τα 

παιδιά. 

• Την Άνοιξη επίσης πραγματοποιήθηκε θεατρική 
παράσταση, σε κάθε Σταθμό ξεχωριστά, από την 

έμπειρη θεατρική ομάδα CARUSEL με τίτλο 

‘’ΕΙΡΗΝΗ’’ του Αριστοφάνη. 

• Το 8ο Παιδικό Φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2014, στο Πάρκο 

Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης ‘’Αντώνης Τρίτσης’’ περιελάμβανε:  

- Παιδική γιορτή με μουσικοχορευτικά δρώμενα που παρουσίασαν τα παιδιά με 

θέμα: «Γίνε απόψε μαζί μου παιδί». 

- Πλαισίωση του χώρου με μακέτες, κατασκευασμένες από το παιδαγωγικό 

προσωπικό των Σταθμών με την συμβολή των παιδιών. 

- Ελεύθερη περιήγηση στο χώρο.  

- Κεράσματα και συμβολικό δώρο (φύτεμα λουλουδιών).  

Για την καλοκαιρινή αυτή εκδήλωση των Σταθμών κρίθηκαν αναγκαίες :  

- Προμήθειες διαφόρων ειδών για την διοργάνωση του 8ου Φεστιβάλ των Π.Σ. 

(κεράσματα κ.λ.π.) καθώς και διαφόρων εργασιών (ηχητική και φωτιστική 

κάλυψη, κ.λ.π.). 

- Εκτύπωση προσκλήσεων και αφισών. 
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• Για την Χριστουγεννιάτικη γιορτή σε κάθε Σταθμό, έγινε η σχετική διακόσμηση του 

χώρου με την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και ετοιμάστηκαν κάρτες, 

χειροτεχνίες και δώρα για τα παιδιά, από τα ίδια τα παιδιά, στο πλαίσιο του 

παιδαγωγικού προγράμματος, ενώ πραγματοποιήθηκε και η προμήθεια γλυκισμάτων 

και κερασμάτων.  

• Σημαντική θέση στις ετήσιες εκδηλώσεις των Σταθμών, έλαβε και η γιορτή των 

επίσημων εγκαινίων του 11ου Βρεφονηπιακού Σταθμού ο οποίος πλέον εντάχθηκε 

στην μεγάλη οικογένεια των Μονάδων Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου. 

 

ΤΟΜΕΑΣ  5ος  - Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ε Σ  Κ ΑΙ  Α Λ Λ Ε Σ   Ε Ρ Γ Α Σ Ι ΕΣ  

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 

Β.Ν.Σ και τον 4ο Π.Σ. 

2. Προμήθεια εξοπλισμού (επίπλων, 

ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών 

κ.λ.π.)  για τον 11ο Β.Ν.Σ.  

3. Προμήθεια υγειονομικού και 

φαρμακευτικού υλικού. 

 

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν μικροδαπάνες, μέσω της παγίας προκαταβολής για την 

διευκόλυνση της λειτουργίας των Σταθμών (π.χ. κλειδαριές, μικροεπισκευές κ.λ.π.), 

όπου και όποτε κρίθηκε απαραίτητο. 
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ΤΟΜΕΑΣ  6ος  - Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ ΕΙ Σ  -  Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Ε Σ  Κ Τ Ι Ρ Ι ΩΝ  Κ ΑΙ  

Κ Τ Ι Ρ Ι ΑΚ Ω Ν   Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν  

Σημειώνεται ότι οι εννέα από τους έντεκα Σταθμούς στεγάζονται σε σύγχρονα, 

αντισεισμικά ιδιόκτητα κτίρια του Δήμου Ιλίου, με αύλειους χώρους που εξυπηρετούν τις 

ανάγκες των παιδιών. 

Για την καλή συντήρηση  των κτιριακών εγκαταστάσεων και την πρόληψη προβλημάτων 

που προκύπτουν από τη χρήση αυτών, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω συντηρήσεις:                                   

1. Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων 

2. Συντήρηση καυστήρων 

3. Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 

4. Αντικατάσταση υαλοπινάκων στους 

Παιδικούς Σταθμούς και 

Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 

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  

Επίσης, για την αντιμετώπιση των συχνών παραβιάσεων και διαρρήξεων των κτιρίων 

που στεγάζονται οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και προκειμένου να υπάρξει 

ασφάλεια για τα παιδιά και τους εργαζόμενους, λειτούργησαν τα συστήματα 

συναγερμού σε όλες τις μονάδες. 

 

ΤΟΜΕΑΣ  7ος  - Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Σ  
Τ Ο Μ Ε Α Σ  

Ο υπό κατασκευή Βρεφονηπιακός Σταθμός επί 

των οδών Ήρας, Ναυσικάς και Κεφαλληνίας, 

http://www.ilionbns.eu/�
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στο ΟΤ 6,  σε οικόπεδο 1.132 μ., δυναμικότητας 50 παιδιών, δωρεά από το 

Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Προστασία Μητρικών Έργων Σταμάτη & 

Ελένης Βαφειαδάκη» (Αρ. Αποφ. Δημ. Συμβουλίου: 290/2008), βρίσκεται στο στάδιο της 

ολοκλήρωσης και πρόκειται να λειτουργήσει τον επόμενο χρόνο. Την εποπτεία έχει η 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου. 

Ο προϋπολογισμός των απαιτούμενων αναγκών σε εξοπλισμό και λοιπά είδη έχει ήδη 

προχωρήσει και αναμένεται η παράδοση του κτιρίου για να ξεκινήσει η διαδικασία των 

διαγωνισμών. 

Εκτός των ανωτέρω, στον επιχειρησιακό 

τομέα αναφέρεται και η εκ νέου ένταξη των 

Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ, κάθε 

χρόνο, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα 

αφενός την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, 

αφετέρου τη διασφάλιση ανανέωσης του 

εποχιακού προσωπικού, καθώς και την στήριξη των οικογενειών της περιοχής, οι 

οποίες με την υπαγωγή μας στο πρόγραμμα απαλλάσσονται της συμβολικής 

οικονομικής συμμετοχής.  

Επιπλέον, μέσω του προγράμματος αυτού, εκφράζεται η βούληση του Δήμου Ιλίου και 

για την στήριξη της άνεργης μητέρας. 

Συνολικός αριθμός φιλοξενούμενων παιδιών για το σχολικό έτος 2014-15 μέσω ΕΣΠΑ: 

197 νήπια. 

 

ΤΟΜΕΑΣ  8ος  - Τ Ο Μ Ε Α Σ  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  Κ Α Ι  

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ  

Στο πλαίσιο της καλύτερης συνεργασίας και 

συναλλαγής με γονείς και ενδιαφερόμενους πολίτες, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των 

παροχών μας: 
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1. Συνεχίστηκε η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών για την διευκόλυνση των 

γονέων και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. 

2. Δόθηκε η δυνατότητα στην άνεργη μητέρα να αξιολογηθεί εκ νέου το αίτημα της 

εγγραφής κατά τον χρόνο που θα τύχει εργασίας. 

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

Βρεφονηπιακών Σταθμών, μέσα από την ενημέρωση της ιστοσελίδας. 

4. Συνεχίστηκε η εφαρμογή 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. Για εισοδήματα από 15.001,00€ - 

30.000,00€, για το 2ο παιδί που 

φιλοξενείται από την ίδια οικογένεια, προβλέπεται απαλλαγή. 

6. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η στατιστική καταγραφή στοιχείων επί των αιτήσεων 

εγγραφών - επανεγγραφών, έτσι ώστε τα σημαντικά στατιστικά αποτελέσματα, να 

αποτελέσουν εργαλείο αναβάθμισης της κοινωνικής πολιτικής της Διεύθυνσης. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙ  ΤΩΝ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ 

ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  2014 – 2015 

ΦΥΛΟ  
ΠΑΙΔΙΟΥ  

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ  

Μ
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538 456 786 208 981 13 25 653 211 109 719 74 198 

54,12% 45,88% 79,07% 20,93% 98,69% 1,31% 2,52% 67,11% 21,69% 11,20% 72,55% 7,47% 19,98% 

Η επικοινωνία με τους γονείς, υπήρξε καθημερινή, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 

συγκεντρώσεις γονέων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, με στόχο την 

καλύτερη γνωριμία, την ανταλλαγή απόψεων και την καταγραφή προτάσεων για την 

αποδοτικότερη λειτουργία των μονάδων.  

Επίσης, έγινε συγκέντρωση γονέων, παρουσία του παιδοψυχίατρου και επιστημονικού 

συνεργάτη του Δήμου, όπου οι γονείς δέχτηκαν με μεγάλη ευχαρίστηση και ενδιαφέρον. 

 Οι συγκεντρώσεις γονέων θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τα 

επόμενα χρόνια. 

Κατανοώντας ότι οι παρούσες 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες επιβάλλουν την 

ενδυνάμωση των ανθρώπινων δεσμών και 

σχέσεων, οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί 

του Δήμου μας, παρασκευάζουν και διαθέτουν σε 

καθημερινή βάση πλέον του ημερήσιου εφοδίου 

που προορίζεται για τα παιδιά, μεγάλο αριθμό 

μερίδων φαγητού που διατίθεται μέσω της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου σε οικογένειες και άτομα που το έχουν ανάγκη. 
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Πολιτισμός  
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Διεύθυνση Πολιτισμού  

 

Εισαγωγή 

Ο πολιτισμός αποτελεί μια σταθερή αξία για τον Δήμο Ιλίου, η οποία έχει αποκτήσει τη 

δική της δυναμική στην πόλη. Στόχος της Διεύθυνσης Πολιτισμού είναι η ψυχική 

ανάταση, καλλιέργεια και ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, η οποία 

μπορεί και ενδυναμώνει τη σχέση των πολιτών με την ιστορία και την παράδοση. 

Σε αυτό το πλαίσιο προγραμματίζονται ποικίλες ποιοτικές εκδηλώσεις κάθε χρόνο και 

όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια εργάζονται με μεράκι για το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα. 

Κάθε πολιτιστική εκδήλωση πραγματοποιείται με δωρεάν είσοδο για όλους, ενώ η 

στενή συνεργασία με τους Εθνικοτοπικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους & Σωματεία του 

Δήμου μας, συντελεί στον πολιτιστικό πλούτο της πόλης.  

Κάνοντας μια συνοπτική απογραφή των εκδηλώσεων ανά κατηγορία, το 2014 

πραγματοποιήθηκαν: 

 36 Μουσικές εκδηλώσεις & Συναυλίες  

 21 Θεατρικές παραστάσεις  

 17 Μουσικοχορευτικές παραστάσεις 

 12 Παιδικές θεατρικές παραστάσεις 

 4  Παρουσιάσεις βιβλίων 

 3  Προβολές ντοκιμαντέρ  

 2  Εκθέσεις ζωγραφικής  

 1  Ημερίδα  

 1  Παιδικό φεστιβάλ  
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Α ν α λ υ τ ι κ ό ς  α π ολ ο γ ι σ μ ός  εκ δ η λ ώ σ ε ω ν  τη ς  Δ ι εύ θ υ ν σ η ς  

Π ο λ ι τ ι σ μ ού  
 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014  

• ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Οδοιπορικό στις Αλησμόνητες πατρίδες» 

από το σωματείο Ελληνικών χορών «Παραδοσιακή Φλόγα». 

• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Π.Ε.Λ.Τ.– Μ.Ε.Ν. ΙΛΙΟΥ υπό την αιγίδα του Δήμου 

Ιλίου, τα μέλη της πανελλήνιας εταιρίας λόγου & τέχνης (Π.Ε.Λ.Τ.) και σε 

συνεργασία με την Μ.Ε.Ν. Ιλίου παρουσίασαν: 

- ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Καλλιτεχνικό Καφενείο 

- ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ 

ΠΡΙΝ ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ» από το μουσικό-ποιητικό σύνολο της Π.Ε.Λ.Τ. με την 

συμμετοχή του χορευτικού τμήματος του πολιτιστικού & λαογραφικού συλλόγου 

Δάφνης «Ταξιδευτές πολιτισμού».  

• ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - Από το κουϊντέτο ξύλινων της Κρατικής Ορχήστρας 

Αθηνών με έργα Bach, Verdi, Mancini, Γ. Κωνσταντινίδη, Μ. Χατζιδάκι κ.ά. 

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «Η Αετοράχη της Αρκαδίας» του Ιωάννη Ηλ. 

Νικολακόπουλου. Την παρουσίαση έκανε ο καταξιωμένος επιστήμονας (Διδάκτορας 

του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου) κ. Ηλίας Γιαννικόπουλος. 

• ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ - Ιστορικό Λεύκωμα Δήμου Ιλίου 

     Εν όψει της έκδοσης του ιστορικού λευκώματος του Δήμου Ιλίου, ο ερευνητής της 

τοπικής ιστορίας κ. Ανδρέας Μηλιώνης παρουσίασε στοιχεία για τον ερχομό των 

πρώτων οικογενειών στα Νέα Λιόσια από τις αρχές έως τα μέσα του 19ου αιώνα. 

• ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ με τίτλο: «Η Αμοργός» - Σύλλογος Αρκάδων 

Ιλίου. 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014  

• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ με το μουσικό σχήμα «ΔΗΘΕΝ».  

• ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - Συναυλίες για τα ΚΑΠΗ από την παραδοσιακή και λαϊκή 

ορχήστρα του ΟΤΕ μαζί με το παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα του πολιτιστικού 

Κέντρου του ΟΤΕ. 

• ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - Λαϊκή και παραδοσιακή βραδιά από την ορχήστρα του 

ΟΤΕ.  

• ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ - Μουσική και τραγούδια της παρέας με το Μουσικό σχήμα 

«Μουσική πορεία» στο προαύλιο του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου. 

• ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - Τραγούδια της παρέας με τον Νίκο 

Βενετάκη στην Πλατεία Αγίου Φανουρίου.  

• ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΡΤΥ - Αποκριάτικα παιχνίδια στο Αθλητικό Κέντρο 

Ραδιοφωνίας.  

• ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - Παραδοσιακό πρόγραμμα με τον Νίκο Φιλιππίδη και τον 

Βαγγέλη Δημούδη σε συνεργασία με πολιτιστικούς και εθνικοτοπικούς Συλλόγους 

της Πόλης μας στο Δημαρχείο Ιλίου.  

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΙΛΙΟΥ - Η Αρκαδία στα Ελληνόφωνα χωρία της Ιταλίας.  

Ένα αφιέρωμα των Αρκάδων στα Ελληνόφωνα χωριά του Σαλέντο της Ιταλίας. 

 

 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2014  

• ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - «Τα Αποκριάτικα» με τους Βιβή Βουτσελά, Γιάννη 

Καραμάνη, Νίκο Μουργελά. Αποκριάτικο μουσικό πρόγραμμα με παραδοσιακά 

τραγούδια από όλη την Ελλάδα στην Πλατεία Γοργόνας, περιοχή Παλατιανής.  

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ - «Ο Κοκκινός Κάβουρας» του Μίμη Ανδρουλάκη.  

• ΓΙΟΡΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ - Women@Work, Αφιέρωμα στην Παγκόσμια ημέρα της 

Γυναίκας από το Κέντρο Γυναικών του Δήμου Ιλίου με ένα εξαιρετικό τρίο γυναικών 

τραγουδοποιών. 

• ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ - «Ο Μεγάλος Ξεριζωμός», σε συνεργασία με 

το Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, 

παρουσιάστηκαν χοροί από την περιοχή της Σμύρνης από τον χορευτικό όμιλο 

ΕΛ.ΠΑ.ΧΟ. 
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• ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ - Η Ελένη Κοντοπίδη και η 

Ιωάννα Κάππου με τους μουσικούς τους, ερμήνευσαν έργα των Χατζηδάκη, 

Θεοδωράκη, Μαρκόπουλου, Λοϊζου κ.ά. σε ποίηση των Ελύτη, Σεφέρη, Καββαδία, 

Γκάτσου και άλλων. 

• ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - «Ο χορός της κλεφτουριάς για τους καπεταναίους» 

από το σωματείο «Ελληνική παράδοση» σε συνεργασία με τον Δήμο Ιλίου. 

• ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ προς τιμήν των Ηπειρωτών ευεργετών, από την Ένωση 

Ηπειρωτών Ιλίου. 

• Επετειακές εκδηλώσεις 2014 για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 

- Πρόγραμμα Εθνικής Επετείου 

Τρίτη 25 Μαρτίου 2014 

10.30 π.μ. Τέλεση δοξολογίας στο Μητροπολιτικό Ναό της πόλης 

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο πεσόντων. 

Ο πανηγυρικός της ημέρας. 

Κατάθεση στεφάνων. 

11.15 π.μ. Παρέλαση. 
12.30 π.μ. Δεξίωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου. 

- Εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο 

Δευτέρα 24.03.2014 

8.00μ.μ. Χορευτική παράσταση - «Ο χορός της κλεφτουριάς για τους 

καπεταναίους». Το Σωματείο «Ελληνική Παράδοση» σε συνεργασία με τον 

Δήμο Ιλίου παρουσίασε προς τιμήν των Ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης 

του 1821 την χορευτική παράσταση – δρώμενο «Ο χορός της κλεφτουριάς για 

τους καπεταναίους»,στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη. 

Τρίτη 25.03.2014 

5.30 μ.μ. Εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς από σχολεία και συλλόγους της 

πόλης, στο Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας. 
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014  

• ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - «Τσιγγάνικες του κόσμου μουσικές».  

• Τσιγγάνικη μουσική και τραγούδια από την Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, τραγούδι – 

απαγγελία: Θέλμα Καραγιάννη. 

• ΗΜΕΡΙΔΑ – «Αποσκοπώντας στην προσωπική μας ανάπτυξη», σε συνεργασία με 

το Κέντρο Συμβουλευτικής και προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) και τη συμμετοχή του  

4ου, 6ου ,10ου Γυμνάσιο Ιλίου, του 3ου και 6ου Γενικού Λυκείου Ιλίου και του Ειδικού 

Γυμνασίου & Λυκείου Ιλίου.  

• ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ - «Δρόμοι που μας ένωσαν. Ίλιον πόλη εσωτερικών 

μεταναστών», με ομιλητής τον ερευνητή τοπικής ιστορίας και συγγραφέα Ανδρέα 

Μηλιώνη. 

 

ΜΑΪΟΣ 2014  

• ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – «Ρεμπέτικο–Λαϊκά και Παρεξηγημένα». Ο Βασίλης Ζιάκας 

και η παρέα του παρουσίασαν ένα πρόγραμμα από όλο το φάσμα της ιστορίας του 

ρεμπέτικου τραγουδιού. 

• ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - «Παραμύθι χωρίς όνομα» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, 

από την θεατρική ομάδα του 5ου ΓΕΛ Ιλίου.  

• ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ - «Ζωγραφίζοντας την άνοιξη», από το Κέντρο Γυναικών 

Ιλίου, στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014  

• ΙΛΙΑ - Παρασκευή 30.05.1014, Σάββατο 31.05.2014 & Κυριακή 01.06.2014, στο 

Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής. Πιο αναλυτικά: 
- Παρασκευή 30.05.1014 

Παραδοσιακοί και μοντέρνοι χοροί από τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιλίου.  

- Σάββατο 31.05.2014 

Παραδοσιακοί χοροί από τους Εθνικοτοπικούς και Πολιτιστικούς Συλόγους. 

- Κυριακή 01.06.2014 

Τα αθλητικά τμήματα του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. και οι αθλητικοί σύλλογοι της πόλης 

παρουσίασαν τη δουλειά τους. 
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• ΣΑΒΒΑΤΟ 31.05.2014 & ΚΥΡΙΑΚΗ 01.06.2014        

ΘΕΑΤΡΟ - «Η γλωσσού» του Μαριβώ, από τη θεατρική ομάδα «θεατρΙΛΙΟΝ».  

• ΔΕΥΤΕΡΑ 02.06.2014  

1η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΣΙΩΝ από το σωματείο 

Ελληνικών χορών «Παραδοσιακή Φλόγα». Παρουσιάστηκαν μουσειακές φορεσιές-

κειμήλια από δεκατρείς περιοχές της Ελλάδας.  

• ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ 07.06.2014 και 08.06.2014      

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΑΔΙΑ!». Λαϊκό παραμύθι της Σκύρου από το 

τμήμα παιδικού θεάτρου της νεανικής σκηνής «Ονειροβάτες». 

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.06.2014         

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ με τον Νίκο Βερύκοκο και τον Ηλία Μαυρίκη σε μια μουσική 

παράσταση αφιερωμένη στο νησιώτικο τραγούδι. 

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.06.2014     

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Καλοκαιρινό ταξίδι στο Αιγαίο με σταθμούς τα 

λιμάνια των Ελληνικών νησιών» από τον Α.Ο. Ιάσων. 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 14.06.2014 

2ο ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ από την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου.  

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 & ΣΑΒΒΑΤΟ 14.06.2014 

ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΚΛΗΔΩΝΑ από την Ένωση Κρητών Ιλίου.  

- Την Παρασκευή 13.06.2014 με το μουσικό συγκρότημα του Μανώλη Αλεξάκη και 

- Το Σάββατο 14.06.2014 με το μουσικό συγκρότημα του Γιώργη Καραγιώργη, με 

τον Σταμάτη Αλαξανδράκη και Σταύρο Σουλακιώτη, στο Πάρκο Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» (βοηθητικό γήπεδο)  

• ΤΕΤΑΡΤΗ 18.06.2014 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ - «8ο Φεστιβάλ βρεφονηπιακών σταθμών» στο Θέατρο του  

Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης».  

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.06.2014 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 2014 - Το μουσικό στέκι Ιλίου σε συνεργασία με 

τον Δήμο Ιλίου γιόρτασε την Ευρωπαϊκή γιορτή μουσικής με ανοιχτή συναυλία όπου 

συμμετείχαν πολλά μουσικά σχήματα από ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, στην 

Πλατεία Αγαμέμνονος, στο Άλσος Ιλίου. 
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• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 & ΣΑΒΒΑΤΟ 21.06.2014 

30 ΧΡΟΝΙΑ ΕΣΤΙΑΚΑ - Από τα επιμορφωτικά τμήματα του συλλόγου «Η Εθνική 

Εστία» και το μουσικό συγκρότημα του συλλόγου «Τα παιδιά της Εστίας», στην 

Πλατεία Παλιννοστούντων. 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 21.6.2014 

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - «Πόντος! Της καρδιάς ο αναστεναγμός και 

της ψυχής ο πόνος». Ένα ταξίδι μνήμης μέσα από την ζώσα Ποντιακή παράδοση 

με χρώματα και ηχοχρώματα Ευξείνιας παρακαταθήκης.  

• ΣΑΒΒΑΤΟ 21 & ΚΥΡΙΑΚΗ 22.06.2014 

ΘΕΑΤΡΟ - «Οι βλαβερές συνέπειες του καπνού» & «Επέτειος». Κωμικά 

μονόπρακτα του Άντον Τσέχωφ, από το εφηβικό τμήμα της νεανικής σκηνής 

«Ονειροβάτες».  

• ΔΕΥΤΕΡΑ 23 & ΤΡΙΤΗ 24.06.2014 

7ο ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ       

«Ο Γενικός Γραμματεύς» του Ηλία Καπετανάκη, από τη θεατρική ομάδα Δήμου 

Ιλίου.  

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25 & ΠΕΜΠΤΗ 26.06.2014 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ       

Μουσικά σχολεία από όλη την Αττική ενώθηκαν σε μια πανδαισία μουσικών 

χρωμάτων με αφορμή τα 25 χρόνια από την ίδρυση και λειτουργία των Μουσικών 

Σχολείων.  

• ΣΑΒΒΑΤΟ 28.06.2014 

ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ - Ένας Ευρωπαϊκός θεσμός, που για δεύτερη φορά φέραμε στο 

Ίλιον, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Ιλίου. Μια γιορτή, κατά την οποία τα 

καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά όλο το βράδυ κάνοντας μεγάλες εκπτώσεις, ενώ 

στην πόλη υπήρχαν πολλές μουσικές σκηνές, με κορυφαία μουσικά σχήματα που 

μας διασκέδασαν μέχρι το πρωί. Παρουσιάστηκαν οι καλλιτέχνες: 

o Πλατεία Γεννηματά οι παραδοσιακές ορχήστρες: 

- Πέτρος Λούκας Χαλκιάς 

- Νησιώτικο συγκρότημα Κυκλαδίτικης παραδοσιακής μουσικής «ΑΙΓΑΙΑΣ» 

- Χορευτικά από τους πολιτιστικούς και εθνικοτοπικούς συλλόγους της πόλης 
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o Κεντρική σκηνή στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου: 

- Ο Κώστας Μακεδόνας και η Ζωή Παπαδοπούλου με την συνοδεία της 

ορχήστρας «Έμμετρον». 

o Στο Άλσος Ιλίου:  

- Σχήματα και καλλιτέχνες από το Μουσικό Στέκι Ιλίου έπαιξαν Rock, Jazz, 

Blues, Funk και άλλα είδη μουσικής. 

o Στο γήπεδο μπάσκετ του Άλσους Ιλίου:  

- Παράσταση Καραγκιόζη και στη συνέχεια επίδειξη ταχυδακτυλουργών και 

μάγων. 

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014  

• ΤΕΤΑΡΤΗ 02.07.2014 

7ο ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ       

«Τελετή» του Παύλου Μάτεση, από το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Νίκαιας – 

Αγ.Ιωάννη Ρέντη «Ρενδία Λέξις».  

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.07.2014 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ από το μουσικό εργαστήρι «Η Οδός Ονείρων». Τη συναυλία 

από τους μαθητές του εργαστηρίου ακολούθησε η συναυλία της Ορχήστρας των 

Ονείρων με έργα μεγάλων Ελλήνων συνθετών στο Θέατρο του  Πάρκου 

Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 05.07.2014 

7ο ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ       

«Η Υπόσχεση» της Άννας Μαυρολέων, από το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου 

Μοσχάτου – Ταύρου «Εν Δράσει», στο Θέατρο του  Πάρκου Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης».  
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2014  
 

• ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2014 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΑΒΒΑΔΙΑ - «Η Προφητεία της Περουάνας»  

Η μουσική ανοιχτή ομάδα «Άτραπος» και ο Βαγγέλης Βερώνιας ιχνηλάτησαν το 

λόγο του Βαγγέλη Καββαδία με κοντραμπάσο, κιθάρες και φωνές χαράσσοντας την 

δική τους μουσική ρότα στα μελοποιημένα ποιήματα του, στο Θέατρο του  Πάρκου 

Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2014 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΛΥΚΟΥΡΓΟ ΚΑΛΛΕΡΓΗ & ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  

«Ξανθίππη η γυναίκα του» του Γιώργο Χριστοδούλου με την ηθοποιό Τζένη 

Κολλάρου – Καλλέργη. Η παράσταση ήταν αφιερωμένη στην μνήμη του Λυκούργου 

Καλλέργη. Προβλήθηκε βίντεο από την ζωή και το έργο του καθώς και σπάνια 

κινηματογραφικά πλάνα με τον Λυκούργο Καλλέργη στο ρόλο του Σωκράτη, στο 

Θέατρο του  Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» .  

• ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2014 

4ο JAZZ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ - Κορυφαίοι μουσικοί από όλες τις γενιές της ελληνικής jazz 

με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Τρανταλίδη,  στο Θέατρο του  Πάρκου 

Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» 

• ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2014 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ -«Το όνειρο της ΡΟ» της Στέλλας 

Μιχαηλίδου, από το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου «Εν 

Δράσει», στο Θέατρο του  Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης 

Τρίτσης».  

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2014 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ - Η πορεία της μουσικής και των συνθετών του 

ρεμπέτικου και σμυρναίικου τραγουδιού. Ένα ταξίδι στην δεκαετία του 30 όπου 

μεγαλούργησαν μεγάλοι μικρασιάτες συνθέτες όπως ο Τούντας, ο Περιστέρης, ο 

Παπάζογλου κ.ά, στο Θέατρο του  Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 

«Αντώνης Τρίτσης». 
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• ΣΑΒΒΑΤΟ 13.09.2014 

ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - Τραγούδια της παράδοσης και του κεφιού  

Παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα με τους Βαγγέλη Δημούδη στο 

τραγούδι, Γ.Κωτσίνη στο κλαρίνο και την ορχήστρα τους. Χόρεψαν οι Πολιτιστικοί 

και εθνικοτοπικοί σύλλογοι της Πόλης μας, στο Θέατρο του  Πάρκου 

Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». 

• ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2014 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - «Ο Σιμιγδαλένιος» του Αλέξανδρου 

Αδαμόπουλου, από το θεατρικό εργαστήρι του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη 

«Ρενδία Λέξις» στο Θέατρο του  Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 

«Αντώνης Τρίτσης».  

• ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2014 

7ο ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ       

«Υπό έναν όρο» της Ελένης Ρουφάνη, από τη θεατρική ομάδα του Δήμου Διονύσου 

Ο.Ν.Α.Π, «Θέσπις» στο Θέατρο του  Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 

«Αντώνης Τρίτσης».  

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.09.2014 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΩΝ ΙΛΙΟΥ  «Η Αρχαία Ολυμπία» - Παραδοσιακό γλέντι με την 

Φιλιώ Πυργάκη και τον Θεόφιλο, στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 

«Αντώνης Τρίτσης» (βοηθητικό γήπεδο).  

• ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2014 

ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ από το ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΚΑΔΩΝ «ΟΙ ΠΡΟΣΕΛΗΝΟΙ». 

Παραδοσιακό Αρκαδικό γλέντι με παραδοσιακή μουσική, χορούς και τοπικά 

εδέσματα στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» 

(βοηθητικό γήπεδο). 

• ΔΕΥΤΕΡΑ 21 & ΤΡΙΤΗ 22.09.2014 

7ο ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ       

«Ο Γενικός Γραμματεύς» του Ηλία Καπετανάκη, από τη θεατρική ομάδα Δήμου 

Ιλίου στο Θέατρο του  Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης 

Τρίτσης».  
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• ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2014 

7ο ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ       

«Ποιος σκότωσε τον Ουϊλιαμ» της Λίλιαν Δημητρακοπούλου από την ομάδα 

θεάτρου Π.Α.Ο.Δ. Αγίας Παρασκευής, στο Θέατρο του Πάρκου Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». 

• ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2014 

ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ - «Όνειρο μέσα σε όνειρο». Παράσταση εμπνευσμένη από την 

ποίηση του καταραμένου συγγραφέα του αμερικάνικου ρομαντισμού, Έντγκαρ Άλαν 

Πόε, στο Θέατρο του  Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης 

Τρίτσης». 

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2014 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ - «Μπάμπης Βελισσάριος»  

Αγαπημένες και διαχρονικές δημιουργίες των μεγάλων εκπροσώπων της ελληνικής 

μουσικής, Μ. Βαμβακάρη, Β. Τσιτσάνη, Γ. Παπαϊωάννου, Μ. Χιώτη, Γ. Ζαμπέτα, Α. 

Πάνου, Μ. Χατζιδάκι, Μ. Θεοδωράκη, ΣΤ. Ξαρχάκου, Γ. Μαρκόπουλου, Μ. Λοϊζου 

κ.ά. με το συγκρότημα του Μπάμπη Βελισσάριου. Στο Θέατρο του  Πάρκου 

Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2014 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΙΛΙΟΥ «Ηπειρώτικο Σεργιάνι», με το συγκρότημα του 

Γιώργου Κοτσίνη και τον Αντώνη Κυρίτση στο τραγούδι στο Πάρκο Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» (βοηθητικό γήπεδο). 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2014 

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ - Παγγορτυνιακή Ενωση. Ζωντανή παραδοσιακή 

μουσική και χορευτικά από αρκαδικά συγκροτήματα, στο Θέατρο του  Πάρκου 

Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». 
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014  
 

• ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2014 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ - «Μίλα, μήλα μαγικά» Διασκευή του έργου “The big magic” του 

Brenan Murray. Ένα παραμύθι που φωτίζει τις σύγχρονες αγωνίες των παιδιών. 

Από την θεατρική ομάδα «Αστροναύτες». 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2014 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ - «Έλα να πούμε ψέματα» της Μάρως Δούκα. Συνάντηση 

με τη συγγραφέα Μάρω Δούκα, η οποία μας παρουσίασε το βιβλίο της «Έλα να 

πούμε ψέματα». 

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.11.2014 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ - «Τα τραγούδια αλλιώς» με την Ερωφίλη, η οποία μαζί με το 

μουσικό της σχήμα, μας ταξίδεψαν σε ένα διαφορετικό live, ερμηνεύοντας 

αγαπημένα ελληνικά και ξένα τραγούδια. 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 8 & ΚΥΡΙΑΚΗ 09.11.2014  

ΘΕΑΤΡΟ - «Ο Γενικός Γραμματεύς» του Ηλία Καπετανάκη, από τη θεατρική ομάδα 

Δήμου Ιλίου.  

• ΚΥΡΙΑΚΗ 16.11.2014 

ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ - «Αφήγηση παραμυθιών του Ευγένιου Τριβιζά» από την 

ηθοποιό Μαρία Τερζάκη, με συνοδεία ζωντανής μουσικής και διαδραστικά 

παιχνίδια, για παιδιά από 3 ετών. 

• ΔΕΥΤΕΡΑ 17.11.2014 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - «Αφιέρωμα στην ημέρα του Πολυτεχνείου», 

με προβολή ταινίας – ντοκιμαντέρ του Ζυλ Ντασέν «Δοκιμή». Την εκδήλωση 

πλαισίωσε η Λαϊκή ορχήστρα του Μουσικού σχολείου Ιλίου με τραγούδια του 

Αγώνα. Παράλληλα στο φουαγιέ του θεάτρου υπήρξε έκθεση φωτογραφίας.  

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2014 

ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ - «Ο γάμος στην παραδοσιακή κοινωνία», από το Σωματείο 

Ελληνικών Χορών «Παραδοσιακή Φλόγα, το οποίο παρουσίασε μια 

μουσικοχορευτική παράσταση με χορούς, τραγούδια και έθιμα του γάμου από την 

Αλεξάνδρεια (Ημαθία), το Καβακλί (Β. Θράκη) και το Πωγώνι (Ήπειρος). 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 22 & ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2014 
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ΘΕΑΤΡΟ - «Καληνύχτα Μαργαρίτα» του Γεράσιμου Σταύρου, από τη θεατρική 

ομάδα «Ονειροβάτες». 

• ΔΕΥΤΕΡΑ 24.11.2014 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΓΚΑΤΣΟ - «Αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο». Ο σύλλογος 

Αρκάδων Ιλίου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ιλίου 

παρουσίασε ένα αφιέρωμα στον ποιητή από την Αρκαδία, Νίκο Γκάτσο. 

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.11.2014 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ - «Η Σιωπηλή Σχολή: Μια αναδρομή στην ιστορία 

της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης». Ο Δήμος Ιλίου και η Μητρόπολη Ιλίου 

Αχαρνών και Πετρουπόλεως πρόβαλαν το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Η Σιωπηλή 

Σχολή: Μια αναδρομή στην ιστορία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης», 

που δημιούργησε το ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση 

της διδακτορικής διατριβής της Γενικής Γραμματέας του ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ κ. Ειρήνης 

Σαρίογλου με τίτλο «Η Επιρροή της Τούρκικης πολιτικής επί της Ελληνικής 

Εκπαίδευσης στην Πόλη 1923-1974». Επίσης, το σωματείο «Ελληνική 

Παράδοση» παρουσίασε χορούς και τραγούδια από την περιοχή των 

Πριγκιποννήσων. 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 29.11.2014 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ «ΚΡΑΤΑ ΜΕ» με τους Αντώνη Μιτζέλο & Έρρικα Πατρικίου . 

• ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2014 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - «Τέσσερις Μικρές Καληνύχτες». 

Δραματοποιημένη αφήγηση 4 παραμυθιών με ζωντανή μουσική και θέμα την 

διαφορετικότητα από την ομάδα Πίτς Φιτίλι. 
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014  
 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2014 

ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ - Δραματοποιημένη αφήγηση των παραμυθιών 

Ντορεμυθιών του Ευγένιου Τριβιζά: «Το μωρό που του κλέψανε το μπιμπερό» & «Ο 

Αναστάσης και η ουρά της στάσης». 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2014 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - «Ιράκ -9 τρόποι επιθυμίας». Θεατρική επιτυχία του  

of-Broadway «Ιράκ -9 τρόποι επιθυμίας» της πολυβραβευμένης συγγραφέως 

Heather Raffo.  

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12 .2014 

ΕΝΩΣΗ ΛΙΟΣΙΩΤΩΝ ΙΛΙΟΥ - «Πάλιν ακούσατε άρχοντες, πάλιν να σας ειπούμε».  

Ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων κάλαντα και χοροί από την Θράκη έως την 

Κρήτη και από Ήπειρο έως την Νικαριά μαζί με την παραδοσιακή μουσική ζυγιά 

«ΧΟΡΟΣΤΑΛΙΤΕΣ». 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2014 

ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ του Ευγένιου Τριβιζά: «Το ποντικάκι που ήθελε να 

αγγίξει ένα αστεράκι». 

• ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2014 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - «Το τσάι της αγάπης». Το Κέντρο Γυναικών του 

Δήμου Ιλίου διοργάνωσε τη φιλανθρωπική εκδήλωση «Το τσάι της Αγάπης», όπου 

συμμετείχε το μουσικό σχήμα «Παντός καιρού». 

• ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2014 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ - «Χριστούγεννα στην Ήπειρο μια φορά και έναν καιρό».  

Το σωματείο ελληνικών χορών «Παραδοσιακοί φλόγα» παρουσίασε το 

Χριστουγεννιάτικο θεατρικό έργο «Χριστούγεννα στην Ήπειρο μια φορά και έναν 

καιρό». 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12 .2014 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «Ζωή σε δέκα καρέ» από τη 

συγγραφέα Μαίρη Πίσσια. 
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• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2014 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ - «Απ’ την πλατεία Βάθης…στην σωτηρία της ψυχής», ένα 

αφιέρωμα στον Μιχάλη Μπουρμπούλη & την Λίνα Νικολακοπούλου, με την 

ερμηνεία των Βαγγέλη Δούβαλη και Μπέτυ Χαρλαύτη, με σολίστες μουσικούς.  

• ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2014 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - «Αφήγηση- Δραματοποίηση παραμυθιών εικονιστική 

αναπαράσταση» από το Κέντρο Γυναικών Δήμου Ιλίου. 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2014 

ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ? -  «Χριστούγεννα στους δρόμους». Ο Άγιος Βασίλης με βοηθό του 

τον ξυλοπόδαρο και τους μουσικούς περπάτησαν στο κέντρο της πόλης, μοίρασαν 

ευχές τραγούδησαν και έπαιξαν με τα παιδιά και κάλεσαν τον κόσμο στην μεγάλη 

μουσική παράσταση το απόγευμα για να τραγουδήσουν τα κάλαντα. 

Πραγματοποιήθηκαν στους πεζόδρομους στο κέντρο της πόλης και στην Πλατεία 

«Γ.Γεννηματά». 

• ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2014 

ΘΕΑΤΡΟ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - Οι Γιορτές είναι μαγεία, με διαδραστικό θέατρο 

δρόμου με στοιχεία commedia dell’art , θέαμα δρόμου με ακροβατικά κόλπα και μια 

διαδραστική παράσταση σαπουνόπερας, στην Πλατεία «Γ.Γεννηματά».  

• ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2014 

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - Ημέρα τιμής στον Αρκά εκπαιδευτικό, από το Σύλλογο 

Αρκάδων, όπου τίμησαν τους Αρκάδες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κατοικούν στο Ίλιον.  

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από παραδοσιακά τραγούδια και τον ύμνο των Χριστουγέννων. 

• ΤΡΙΤΗ 23.12.2014 

ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  - Οι Εθνικοτοπικοί και Πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου Ιλίου 

τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα κάλαντα στην Πλατεία «Γ.Γεννηματά».  

• ΤΕΤΑΡΤΗ 24.12.2014 & 31.12.2014        

Η φιλαρμονική του Δήμου Ιλίου έπαιξε χαρμόσυνες Χριστουγεννιάτικες και 

Πρωτοχρονιάτικες μελωδίες από διάφορες περιοχές της Ελλάδος στους κεντρικούς 

δρόμους της πόλης.  

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2014 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - Χριστουγεννιάτικη Ευχή 

«Κεραμιδόγατοι και Μονόκεροι».  
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• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2014 

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΥΚΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ «ΑΤΤΙΚΑ» - «Η Ευρώπη τραγουδά bel canto», 

με τον τενόρο Γιάννη Χριστόπουλο και την σοπράνο Ναταλία Καντζιά. Η συναυλία 

της Ορχήστρας νυκτών εγχόρδων «ΑΤΤΙΚΑ» πραγματοποιήθηκε υπό την 

διεύθυνση του μαέστρου Άρη Δημητριάδη. Το πρόγραμμα περιελάμβανε στο  

Α΄ μέρος Ιταλικές κανσονέτες και Β΄ μέρος ελληνικά τραγούδια του μεσοπολέμου, 

αλλά και μελωδίες του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θεοδωράκη.  

 

Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο  ΜΟ Υ Σ Ε Ι Ο  

Κατά τη διάρκεια του 2014 συνεχίστηκε το επιτυχημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ένα 

μουσείο για την πόλη του Ιλίου» στο Λαογραφικό Μουσείο, καθώς και άλλες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα πλήρως προσαρμοσμένο στις ηλικίες 

που απευθύνθηκε, παρακολούθησαν παιδιά όλων των τάξεων του Δημοτικού και του 

Γυμνασίου. 

Στις 16 και 17 Μαΐου διεξήχθη «Παιδικό Εργαστήρι Βιβλιοδεσίας» με μεγάλη συμμετοχή 

παιδιών διαφόρων ηλικιών για την «Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων».  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η είσοδος στο Λαογραφικό Μουσείο της πόλης, καθώς καις τα 

προγράμματα, είναι δωρεάν για το κοινό.  

 

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ  Κ Ι ΝΗ Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ  

Ο χειμερινός Δημοτικός Κινηματογράφος λειτούργησε στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» 

προβάλλοντας δέκα (10) παιδικές ταινίες πρώτης προβολής τα Σάββατα & τις Κυριακές 

πάντα με ελεύθερη είσοδο, από τον Μάρτιο έως και τον Μάιο 2014.  

Ο θερινός Δημοτικός κινηματογράφος, λειτούργησε προβάλλοντας δεκατρείς (13) 

ταινίες πρώτης προβολής, τέσσερις (4) από αυτές ήταν παιδικές, Ιούλιο και Αύγουστο 

του 2014, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη με ελεύθερη είσοδο.  
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Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ο Σ Τ ΕΚ Ι  

Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 7.30 μ.μ. στο Καλλιτεχνικό καφενείο (Αγ. Φανουρίου 99 – 2ος 

όροφος), συναντιόνταν οι μουσικοί της πόλης μας (Μουσικό Στέκι), για να παίξουν 

μουσική και να ανταλλάξουν απόψεις.  

 

K Ε Ν Τ Ρ Ο  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ω Ν  Ι Λ Ι Ο Υ  

Λειτούργησε με ποικίλες δραστηριότητες όπως: 

Σεμινάρια οικιακής οικονομίας, αγωγής υγείας, κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, ιστορίας, 

αυτοάμυνας, διακόσμησης, γεωπονίας, λαογραφίας, ενώ κάθε Δευτέρα λειτούργησε 

Λέσχη Ανάγνωσης. Επίσης, διοργάνωσε επισκέψεις σε μουσεία και ιδρύματα, ενώ 

συνεργάστηκε με την Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Ιλίου και τις Κοινωνικές Δομές σε 

θέματα αλληλεγγύης.  

 

Ε Π Ι Μ Ο ΡΦ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Δ Η Μ Ο Υ  Ι ΛΙ Ο Υ  

Λειτούργησαν τα ακόλουθα επιμορφωτικά τμήματα για το έτος 2013-2014: 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ 22 

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 33 

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-ΠΑΙΔΙΚΟ 29 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 27 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 42 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΟ 61 
ΘΕΑΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 15 
ΚΟΠΤΙΚΗ -ΡΑΠΤΙΚΗ 94 
ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 64 
ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 39 
ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟ 11 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 41 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 125 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟ 10 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ 613 
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Ω Δ Ε Ι Ο  Δ Η Μ Ο Υ Ι Λ Ι Ο Υ  

ΤΜΗΜΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ  

ΠΝΕΥΣΤΑ 20 
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ 5 
ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ 1 

ΚΙΘΑΡΑ 68 
ΠΙΑΝΟ 15 

ΠΙΑΝΟ- ΑΡΜΟΝΙΟ 14 
ORFF 15 

ΚΡΟΥΣΤΑ 8 
ΣΑΞΟΦΩΝΟ 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ 146 
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Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού  

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού με την λειτουργία του έχει συμβάλει ουσιαστικά στην 

ανάπτυξη του Αθλητισμού στον Δήμο μας, υλοποιώντας δραστηριότητες που 

απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες των Δημοτών μας. 

Με κεντρική φιλοσοφία «Ο Αθλητισμός είναι Ζωή» τα Αθλητικά Προγράμματα 

αγκαλιάστηκαν θερμά σε όλες τις συνοικίες του Δήμου μας.  

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, το αθλητικό Τμήμα έχει 

ως κεντρικό στόχο την «δια βίου άσκηση». 

Το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Ιλίου το 2014, μέσα από δομημένες 

δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σχεδιασμένες για αναψυχή, υγεία και ευρωστία, 

απασχόλησε δημιουργικά και διατήρησε το υψηλό επίπεδο παροχών του προς τους 

δημότες του Ιλίου. Το 2014 υλοποιήθηκαν 30 αθλητικά προγράμματα, σε αυτά 

συμμετείχαν 3.000 δημότες μας όλων των ηλικιών, καλύπτοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό 

μεγάλο εύρος των αθλητικών ενδιαφερόντων τους, ενώ παράλληλα τέθηκαν υπό την 

αιγίδα του πληθώρα δραστηριοτήτων από Κοινωνικούς, αθλητικούς και πολιτιστικούς 

φορείς της πόλης μας. 

Διοργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία σχολικά πρωταθλήματα στην Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση και δραστηριότητες, σε συνεργασία με την Σχολική κοινότητα του Δήμου 

μας, καθώς επίσης, και με αθλητικούς και άλλους φορείς. Στις δραστηριότητες αυτές 

συμμετείχαν περισσότερα από εφτακόσια 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 2014 το Αυτοτελές Τμήμα διένειμε αθλητικό υλικό σε όλα τα σχολεία που 

συμμετείχαν στα πρωταθλήματα του. 
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Το Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού αποτελεί τον βασικότερο μοχλό ανάπτυξης του 

αθλητισμού στο Ίλιον, συνεπικουρώντας και τον αγωνιστικό - σωματειακό αθλητισμό,  

λειτουργεί πληθώρα αθλητικών εγκαταστάσεων και γενικότερα προάγει την σωματική 

υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Πόλης μας. 

Επιγραμματικά το 2014 έγιναν τα ακόλουθα: 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ   ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΔHMOY ΙΛΙΟΥ  2014 

• ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ  25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου στο Πάρκο Περιβαλλοντολογικής Ευαισθητοποίησης 

«Αντώνης Τρίτσης» πραγματοποιήθηκε Ανώμαλος Δρόμος από τον ΣΕΓΑΣ σε 

συνεργασία με τον Δήμο μας και με τη συμμετοχή Σωματείων από όλο το 

λεκανοπέδιο της Αττικής και περιελάμβανε όλες τις ηλικιακές αγωνιστικές κατηγορίες 

της Ομοσπονδίας του στίβου, δηλαδή αθλητές και αθλήτριες ηλικίας από 12 έως και 

35 ετών.   

• ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου 

Ιλίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμέτοχη ημερίδα με θέμα «Προτάσεις για τη 

σχολική φυσική αγωγή του 21ου αιώνα».   

• ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ  
Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου 

Ιλίου, το Αυτοτελές τμήμα Αθλητισμού έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα και 

βράβευσε τους Αθλητικούς Συλλόγους και τους αθλητές του Δήμου μας για τις 

αθλητικές τους διακρίσεις τις χρονιές 2011-12 και 2012-13. (5 Συλλόγους και 65 

Αθλητές). 

• ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΗΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 
Στις 9 Μαρτίου διεξήχθη Ποδηλατικός Γύρος Πόλης με την συνεργασία της Γενικής 

Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και τα special Οlymbics Ελλάς και τον 

ποδηλατικό σύλλογο «Οδυσσέα». Στη διοργάνωση συμμετείχαν εκτός από τους 

δημότες όλων των ηλικιών και τα παιδιά των special Οlymbics. Η εκδήλωση 

στέφτηκε με μεγάλη επιτυχία.   
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• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΗΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 
Στην πόλη μας και συγκεκριμένα στο Β’ Κλειστό Γυμναστήριο Ιλίου Γ. Κακούρης, το 

Σάββατο 22 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας Ολυμπιακής Πάλης Εφήβων – Νεανίδων. 

• ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΚΑΚΙ  ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  
Οι σχολικοί αγώνες σκάκι διεξήχθησαν, με μεγάλη επιτυχία, το Σάββατο 5 Απριλίου 

με την συμμετοχή 35 μαθητών από τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου μας. 

• ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
Η πεζοπορία διεξήχθη την Κυριακή 6 Απριλίου στην Πάρνηθα με την συμμετοχή 50 

δημοτών μας. 

• ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  
Το τουρνουά Ποδοσφαίρου διεξήχθη από τις 7 Απριλίου έως 7 Μαΐου με την 

συμμετοχή 19 Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας. 

• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ  
Την Κυριακή 13 Απριλίου στο Πάρκο Περιβαλλοντολογικής Ευαισθητοποίησης 

Αντώνης Τρίτσης πραγματοποιήθηκε Ανώμαλος Δρόμος από τον Σύλλογο 

Βετεράνων Αθλητών Ανωμάλου Δρόμου σε συνεργασία με τον Δήμο μας όπου 

συμμετείχαν Σύλλογοι από όλη την Ελλάδα.   

• ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΚΑΚΙΟΥ «1η ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΙΛΙΑΔΑ» 
Το Φεστιβάλ σκακιού διεξήχθη την Σαββατοκύριακο 3 και 4 Μαΐου  στην πλατεία 

Ηρώων Πολυτεχνείου. Το πρόγραμμα περιλάμβανε το Σάββατο ΣΙΜΟΥΛΤΑΝΕ με 

τον GRANDMASTER Γιάννη Νικολαΐδη (έπαιξε εναντίων 30 σκακιστών) και την 

Κυριακή BLIND πάλι με τον Γιάννη Νικολαΐδη (ο οποίος χωρίς να βλέπει) απέναντι 

σε 5 σκακιέρες.  

• ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  4 ΜΑΙΟΥ   
Το πεζοπορία διεξήχθη την Κυριακή 4 Μαΐου στην Δίρφη Ευβοίας με την συμμετοχή 

50 δημοτών μας. 
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• ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΝΙΣ   4 ΜΑΙΟY 
Ο Δήμος Ιλίου, την Κυριακή 4 Μαΐου σε συνεργασία με την Αθλητική Λέσχη 

"ΑΙΟΛΟΣ", διοργάνωσε Σχολικούς Αγώνες Τένις στο αγώνισμα του απλού. 

• ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ  
Το τουρνουά Μπάσκετ διεξήχθη από τις από 8 Μαΐου έως 20 Μαΐου με την 

συμμετοχή 10 Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας. 

• ΓΙΟΡΤΗ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ   ΣΑΒΒΑΤΟ  10 ΜΑΙΟΥ 
Στη γιορτή που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Μαΐου συμμετείχαν τα τμήματα 

Μαζικού Αθλητισμού στο Β΄ Κλειστό Γυμναστήριο «Γ. Κακούρης» με την συμμετοχή 

180 κοριτσιών.  

• ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 11 ΜΑΙΟΥ   
Οι αγώνες διεξήχθησαν την Κυριακή 11 Μαΐου με την συμμέτοχη παιδιών από τα 

προγράμματα μαζικού αθλητισμού του Δήμου μας στο Κολυμβητήριο του Ε.Κ.Α.  

• ΣΧΟΛΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΙ  
Το τουρνουά Βόλεϊ διεξήχθη από τις από 21 Μαΐου έως 11 Ιουνίου με την 

συμμετοχή 10 Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας. 

• ΓΙΟΡΤΗ ΓΥΜΝΣΤΙΚΗΣ «ΙΛΙΑ» 2014  ΚΥΡΙΑΚΗ  1 ΙΟΥΝΙΟΥ 
Η τελική εκδήλωση Αθλητισμού – Πολιτισμού πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 

Ιουνίου στο Αθλητικό Κέντρο Παλατιανής, με τη συμμετοχή των τμημάτων Μαζικού 

Αθλητισμού, Ρυθμικής, Αεροβικής-Ενόργανης Γυμναστικής και Πολεμικών Τεχνών. 

• ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 
Το Σάββατο 7 Ιουνίου η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου Αχαρνών & Πετρούπολης 

διοργάνωσε, με την βοήθεια του δήμου μας, αγώνες Στίβου και Ποδοσφαίρου με την 

συμμετοχή όλων των ενοριών της Μητρόπολης. 

• ΑΝΟΙΧΤΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΝΙΣ  ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 
Οι αγώνες διεξήχθησαν τα Σαββατοκύριακα του Ιουνίου με τη μεγάλη συμμετοχή 

ανδρών- γυναικών στο μόνο και διπλό.  
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• ΠΑΙΔΙ  ΚΑΙ  ΘΑΛΑΣΣΑ  

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε δύο περιόδους των δύο εβδομάδων, κατά το 

οποίο γυμναστές συνοδεύουν και εξασκούν τα παιδιά στην κολύμβηση στην 

παραλία του Σχινιά (8.00-14.00). Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν αγόρια και 

κορίτσια από 6 έως12 ετών.  

Οι περίοδοι που πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα είναι: 

- 6 ΙΟΥΝΙΟΥ - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 

- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ - 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 

 

• ΑΘΛΗΤΙΚΟ  ΚΑΜΠ              

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε τρεις περιόδους των δύο εβδομάδων, κατά 

το οποίο τα παιδιά συμμετείχαν σε αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα στο 

Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας (ώρες 7.30 - 15.30). Στο πρόγραμμα αυτό 

συμμετείχαν αγόρια και κορίτσια από 6-12 ετών. 

Οι περίοδοι που πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα είναι: 

- 16 ΙΟΥΝΙΟΥ - 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 

- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ - 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 

- 14 ΙΟΥΛΙΟΥ - 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 
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6.  Αρμοδιότητες Κρατικού Χαρακτήρα  
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Εισαγωγή 

Κυρίαρχο στόχο στον τομέα  αρμοδιοτήτων κρατικού χαρακτήρα αποτελεί η διαρκής 

αναβάθμιση των υπηρεσιών και η διασφάλιση της ποιότητάς τους. Αυτό επιτυγχάνεται  

με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, μέσα από διαφανείς και συμμετοχικές 

διαδικασίες, προσβάσιμες σε όλους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την 

εξασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις που αφορούν την πόλη και το 

μέλλον της. 

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πολυεπίπεδος, πολυλειτουργικός και αποτελεί τον 

ρυθμιστή των τοπικών ζητημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο και με επίκεντρο τον πολίτη, ο 

Δήμος Ιλίου κατέβαλε μια καθημερινή, αδιάκοπη προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή 

αξιοποίηση τόσο του ανθρώπινου δυναμικού, όσο και των υπόλοιπων πόρων. 

 

 

 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών  

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του δήμου μας για άλλη μία χρονιά, το 2014, 

ενίσχυσε τη θέση του και την αξιοπιστία του στη συνείδηση των πολιτών. Αυτό 

αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η προσέλευση των πολιτών στο ΚΕΠ αυξήθηκε κατά 

60% σε σχέση με το 2013. 

Αριθμητικά αυτό αποτυπώνεται στις πρωτοκολλημένες αιτήσεις του δικτυακού τόπου 

«ΕΡΜΗΣ», όπου αυτές ανήλθαν στις 19.411 για το 2014, έναντι 11.705 το για το 2013. 

Παράλληλα με τις ανωτέρω αιτήσεις, καθημερινά διενεργούνται πλήθος άλλων 

εργασιών κυρίως κοινωνικού αντικειμένου και υψίστης προτεραιότητας στην 

καθημερινότητα των πολιτών. Οι εργασίες αυτές δεν αποτυπώνονται στατιστικά, 

αυξάνουν όμως κατά μεγάλο ποσοστό  το αριθμό των 19411 αιτήσεων που 

προαναφέρθηκαν. Κάποιες από αυτές τις εργασίες είναι οι κάτωθι: 

• Εισιτήριο ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

• Χορήγηση επιδόματος κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης 

• ΄Εκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου  
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• ΄Εκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου 

• ΄Εκδοση και διόρθωση στοιχείων ΑΜΚΑ 

• Ηλεκτρονική κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων (περιοδεύων) 

• Θεώρηση γνησίου υπογραφής (περί τα 250 άτομα ημερησίως, 60.000 ετησίως) 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η λειτουργία του Εθνικού Δημοτολογίου, που τέθηκε σε 

εφαρμογή το 2014, βελτίωσε σε μεγάλο βαθμό την ποσότητα και κυρίως την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΚΕΠ.  

Πλέον ο πολίτης όταν ζητάει πιστοποιητικό δημοτολογίου (γέννησης, οικογενειακής 

κατάστασης), το λαμβάνει επιτόπου χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί το ΚΕΠ δεύτερη 

φορά, όπως συνέβαινε στο παρελθόν (μια φορά για την αίτηση και άλλη φορά για την 

παραλαβή).  

Αριθμητικά αναφέρουμε ότι το 2014 εκδόθηκαν 6824 πιστοποιητικά οικογ. κατάστασης , 

έναντι 3223 το 2013 (αύξηση 47%). 

 Ακολουθεί κατάσταση με τον αριθμό των υποθέσεων ανά διαδικασία για το έτος 2014. 

Στη στήλη (πλήθος  μετά τη κάθετο(/) εμφανίζονται στοιχεία του 2013. 

Κωδικός Περιγραφή Πλήθος 

0000 Υπηρεσία Γενικής Χρήσης 198  /  50 

0014 
Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο 

Δήμο όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι 
εγγεγραμμένα στον αυτό δήμο ή κοινότητα 

87  /  43 

0017 Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης  2598 

0022 Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ  2 

0023 Χορήγηση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών 648 

0024 Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής 
κατάστασης 6824  /  3223 

0025 Έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας 10 

0026 Μεταδημότευση υποψηφίου για τις δημοτικές και 
περιφερειακές εκλογές 21 

0028 Αίτηση για Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 10 

0042 Ανανέωση οικογενειακού βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ (για 
τα άγαμα τέκνα)  1 

0049 Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης 
τύπου Α (πλήρες) - τύπου Α - τύπου Β  202 
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0050 Μεταφορά οπλιτών ή στρατεύσιμων σε υπόχρεους 
μειωμένης θητείας 9 

0055 Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) 4 

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  145 

0064 Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας από 
ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ 14 

0066 Χορήγηση άδειας επάρκειας διδασκαλίας γλώσσας  10 

0107 Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου πανεπιστημίου για τη 
στρατολογία ή για άλλη χρήση  9 

0112 Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας 
πανεπιστημίου 13 

0113 Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών 
πανεπιστημίου 115  /  57 

0123 Ανανέωση άδειας οδήγησης  28  /  5 

0124 Αντικατάσταση παλαιάς άδειας οδήγησης με νέου 
τύπου  38  /  2 

0132 
Χορήγηση αντιγράφου άδειας οδήγησης (ελληνικής ή 
άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε.) λόγω απώλειας ή 

κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης  
4 

0136 Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατηγού 
δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου (ταξί Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου) 1 

0147 Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας 
(ΤΣΜΕΔΕ) 3 

0158 
Μεταβίβαση και έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας 

φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) μικτού 
βάρους πάνω από 6000 χιλ/μα  

1 

0159 Αλλαγή χρώματος οχήματος 4 

0167 Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για τον κλάδο υγείας 
ΤΣΜΕΔΕ 1 

0171 Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου  247  /  136 

0174 Διόρθωση επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου  3 

0176 Εγγραφή στο δημοτολόγιο 33 

0177 
Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου 

ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ίδιου ή 
των γονέων του  

40 

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

καταγωγής τους 
17 

0180 Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό 
δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινοτήτων 30 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
 

 
116 

2014 

καταγωγής τους 

0181 Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη 
δημότης 147  /  70 

0182 Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας 156  /  42 

0183 Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα 
αρρένων  30 

0184 Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας 23 

0187 Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατηγού 
αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)  106 

0188 Δήλωση ακινησίας φορτηγών και λεωφορείων ιδιωτικής 
χρήσης  2 

0192 Μεταβίβαση οχήματος ιδιωτικής χρήσης λόγω 
κληρονομιάς  3 

0193 
Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου 

επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας Ιδιωτικής 
Χρήσης (ΙΧ)  

164 

0196 
Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού 

αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω 
απώλειας, φθοράς ή κλοπής  

12 

0198 Χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη 
κληρονομιάς  74 

0200 Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη 
διαθήκης  557 

0201 
Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε δικαστική 

συμπαράσταση (πρώην δικαστική απαγόρευση ή 
αντίληψη)  

4 

0202 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή 
προσβολής κληρονομικού δικαιώματος  79 

0205 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε 
αναγκαστική διαχείριση  4 

0209 

Έκδοση αποδεικτικού απολύσεως, πιστοποιητικού 
σπουδών Μέσης Εκπαίδευσης, πιστοποιητικού 

σπουδών για στρατολογική χρήση, υπηρεσιακού 
σημειώματος φοίτησης μαθητών και βεβαίωσης 

συμμετοχής σε γενικές ή εισιτήριες εξετάσεις Γ/θμιας 
εκπαίδευσης 

3 

0213 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.)  1 

0216 Αλλαγή επωνύμου  1 

0221 Χορήγηση πιστοποιητικού περί καταθέσεως αιτήσεως 
πτωχεύσεως  18 

0222 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη λύσης γάμου 81 

0227 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως  29 

0230 Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής 823  /  522 
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χρήσης ή δικαστικής χρήσης 

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

τους 
4 

0281 
Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε υποψήφιους 

σπουδαστές ανώτερων ή ανώτατων σχολών εσωτερικού 
ή εξωτερικού 

13 

0283 Χορήγηση αναβολής κατάταξης για μεταπτυχιακές 
σπουδές ή για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας  1 

0288 Χορήγηση αρχικής αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών  236 

0292 Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε πολιτογραφηθέντες  1 

0309 Έκδοση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στο ΙΚΑ  2 

0310 Έκδοση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από το 
ΙΚΑ  1 

0311 Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας ΙΚΑ (άμεσα 
ασφαλισμένου) 3 

0376 Επισημείωση εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
Σύμβασης της Χάγης 1 

0566 
Άδεια εργασίας σε καταστήματα του άρθρου 4 του Π.Δ. 

180/79 Υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 282/98) 

3 

0684 Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε 
εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων 20 

0700 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης  1490 

0701 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου  655 

0702 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου  492 

0767 Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 
2014 940  /  574 

0772 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης 
τυφλότητας  1 

0774 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα 
με βαριά αναπηρία  14 

0778 Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε απροστάτευτα 
παιδιά  1 

0908 Χορήγηση πιστοποιητικού μη άσκησης ενδίκων μέσων 
κατά αποφάσεως Ειρηνοδικείου  1 

1139 
Χορήγηση επιδόματος από το πρόγραμμα οικονομικής 

ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με 
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω  

1 

1168 Αίτηση - δήλωση συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης 
(Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου) 2 

1212 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη διώξεως ως 
φυγόποινου  60 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
 

 
118 

2014 

1249 Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από 
ΟΓΑ 1 

1375 Επιστροφή εισφορών ΚΕΑΝ  1 

1382 Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων 
αποδοχών κύριας και επικουρικής σύνταξης από το ΝΑΤ 3 

1400 Οικογενειακό επίδομα ΟΑΕΔ  542 

1406 Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 5 

1409 Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον 
ΟΑΕΔ 9 

1410 Βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔ 2 

1411 Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από 
τον ΟΑΕΔ 9 

1523 Χoρήγηση κάρτας πολιτισμού 420  /  103 

1534 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 3 

2048 
Συμμετοχή στο Πρόγραμμα εξαήμερων διακοπών 

«Τουρισμός για όλους» εξαήμερων διακοπών του ΕΟΤ 
2013-2014 

48 

2049 Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» Γ΄ηλικίας του Ε.Ο.Τ. 
2013 - 2014 17 

2086 Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ  1 

2155 Αποξήλωση παροχής Χ.Τ. (καλωδίου, κιβωτίου και 
μετρητή) της ΔΕΗ 1 

2165 Χορήγηση βεβαίωσης αρχικής ηλεκτροδότησης από τη 
ΔΕΗ 2 

2175 Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο ΤΣΑΥ 1 

2203 Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής 
δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του 124 

2269 Αλλαγή oνόματος στο λογαριασμό κατανάλωσης 
υδροληψίας (ΕΥΔΑΠ) 16 

2307 
Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για 

φορολογική χρήση (Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων) 

457  /3 

2611 Επανεκτύπωση βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ φυσικού 
προσώπου 2 

2763 Χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στα μητρώα αγροτών  1 

2913 Διακοπή χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου 
συνταξιούχου από ΟΑΕΕ - πρώην ΤΕΒΕ 2 

5008 Χορήγηση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας ανηλίκου 41 

5014 

Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης των 
ομογενών, οι οποίοι διέκοψαν τη μόνιμη κατοικία τους σε 
χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία, 

ήρθαν στην Ελλάδα και εγγράφηκαν στο Μητρώο 
Αρρένων μετά την συμπλήρωση του 35ου έτους της 

2 
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ηλικίας τους ή είχαν συμπληρώσει το 35ο έτος της 
ηλικίας τους κατά την 1-1-2006 

5018 Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων - 
ανωτάτων σχολών 6 

5019 
Διακοπή Αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών (για 

κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές, ιατρική ειδικότητα - 
διδακτορικό) 

52 

5021 

Διακοπή αναβολής κατάταξης υπηρετούντος αδελφού, -
πατέρα δύο ζώντων τέκνων, -υπηρετούντων σε τακτικές 
ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους, - πολιτογραφηθέντων, 
- υποψηφίων βουλευτών, - ευρωβουλευτών Νομαρχών, 

Δημάρχων ή προέδρων Κοινοτήτων, - ομογενών 

1 

5028 Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης 1 

5040 Κατάταξη πρότακτου στις Ένοπλες Δυνάμεις 6 

ΣΥΝΟΛΟ:  19411 / 11705 
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Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων  
 

 

Ένας από τους βασικούς μοχλούς προβολής του Δημοτικού έργου και υποβοήθησης 

των πρωτοβουλιών του Δημάρχου αποτελεί το έργο του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων 

Σχέσεων, το οποίο κατά τη διάρκεια του 2014 είχε διαρκή συνεργασία με όλες τις 

Υπηρεσίες του Δήμου, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και προβολή των δράσεων και 

εκδηλώσεών τους. 

Ανάμεσα στις εργασίες που διεκπεραίωσε το Γραφείου Τύπου το 2014 

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 (163) 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. 
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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. 

9. Την παραγωγή ολιγόλεπτων βίντεο από δράσεις του Δήμου Ιλίου, την ανάρτηση 

και προώθησή τους στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης 

Από τις παραπάνω εργασίες και δραστηριότητες, ενδεικτικά ξεχωρίζουμε μερικές: 

Διοργάνωση εκδηλώσεων & ημερίδων  

 Κινητοποίηση των πολιτών για την παγκόσμια πρωτοβουλία «Η ώρα της γης». 

 Εκδήλωση για την παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος στο Πάρκο Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». 

 Εγκαίνια του 11ου Βρεφονηπιακού Σταθμού. 

 Εγκαίνια νέας πλατείας στην περιοχή Ραδιοφωνίας. 

 Εκδήλωση με θέμα «Ιστορικές οικογένειες του Δήμου Ιλίου», με τον ερευνητή 

τοπικής ιστορίας και συγγραφέα Ανδρέα Μηλιώνη. 

 Εκδήλωση με θέμα «Το Ίλιον κατά την περίοδο της εσωτερικής μετανάστευσης 

(1945 – 1975), με τον ερευνητή τοπικής ιστορίας και συγγραφέα Ανδρέα Μηλιώνη. 

 Προβολή ιστορικού ντοκιμαντέρ «Η Σιωπηλή Σχολή: Μια αναδρομή στην ιστορία 

της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης». 

 Οργάνωση και διεξαγωγή ημερίδων:  

- Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Προτάσεις για τη σχολική φυσική αγωγή του 

21ου αιώνα». 

- Ημερίδα με θέμα «Αντιμετώπιση της ανεργίας και υποστήριξη ευάλωτων 

ομάδων». 

- Ημερίδα «Ημέρα Σταδιοδρομίας» με θέμα «Παροχή πληροφοριακών στοιχείων 

στους μαθητές Λυκείου και Γ΄ Γυμνασίου για τη σωστή επιλογή σπουδών σε 

ΑΕΙ και ΤΕΙ.  

- Διοργάνωση τελετής ορκωμοσίας του Δημάρχου και του νέου Δημοτικού 

Συμβουλίου Ιλίου. 
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 Οργάνωση και συμμετοχή στις εκδηλώσεις:  

- Χελιδονίσματα 

- Ποδηλατικός Γύρος Ιλίου 

- Ετήσιο μνημόσυνο Πεσόντων Ριμινιτών - Ιερολοχιτών στην πλατεία Ρίμινι 

 

ΕΝΤΥΠΑ-  ΠΑΝΟ -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  
  Κοινωνικές Δομές «Ίλιον Στήριξη» 

 Δημόσιος Απολογισμός Πεπραγμένων 

 Ημέρα Περιβάλλοντος 

 «Ώρα της Γης» 

 Προγράμματα πρόληψης 

 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.  
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Γραφείο Δημοτικού συμβουλίου  

Το έτος 2014 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 

27 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου μας, κατά τη διάρκεια των οποίων 

ελήφθησαν 415 αποφάσεις, εκ των οποίων οι 

251 ομόφωνες.   

 Επίσης πραγματοποιήθηκαν: 

 

• 53 συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και ελήφθησαν 488 σχετικές 

αποφάσεις, εκ των οποίων οι 476 ομόφωνες.  

• 25 συνεδριάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ελήφθησαν 124 σχετικές 

αποφάσεις, εκ των οποίων οι 122 ομόφωνες. 
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Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  

Η συνολική λειτουργία όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης (Δημοτολόγιο- Πρωτόκολλο-

Τμήμα Προσωπικού- Τμήμα Μισθοδοσίας- Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας), είχε στόχο την 

μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την 

εξυπηρέτηση των πολιτών που προσέρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου. 

Υλοποιήθηκαν και εκδόθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα προκηρύξεων με συμβάσεις 

μίσθωσης έργου και ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων: 

1. ΣΜΕ 1/2014 ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου είκοσι (20) 

ατόμων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υποστηρικτικές δράσεις για τη 

λειτουργία των επιμορφωτικών τμημάτων του Δήμου και του Δημοτικού Ωδείου». 

2. ΣΟΧ 2/2014 ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή 

παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιλίου (ΔΕ 

Ηλεκτρολόγων). 

3. Ανακοίνωση υπ’ αρ. 38857/30-06-2014 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου 

ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση εποχιακών και 

πρόσκαιρων αναγκών. 

4. Ανακοίνωση υπ’ αρ. 67933/27-11-2014 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου 

ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση 

εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών. 

5. Ανακοίνωση υπ’ άριθμ, 5817/31-01-2014 για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων 

ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων 

αναγκών. 

6. Ανακοίνωση υπ’ αρ. 70128/11-12-14  του Δήμου Ιλίου για την πρόσληψη με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 30 (τριάντα) 
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Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την κάλυψη των Προγραμμάτων 

Αθλητισμού για Όλους ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου. 

7. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου, 

συνολικά 8 (οκτώ) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», του Δήμου Ιλίου 

(Βρεφονηπιακοί Σταθμοί). 

8. ΣΟΧ 3/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου, 

συνολικά 14 (δεκατεσσάρων) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού 

προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», του Δήμου 

Ιλίου (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί). 

9. ΣΟΧ 4/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου, 

συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 

αναγκών του Δήμου (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί). 

Το 2014 υλοποιήθηικαν επίσης, οι  διατάξεις περί εθελοντικής αυτοδιοικητικής 

κινητικότητας του άρθρου 30 του Ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του 

άρθρου 51 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/2014): «Διοικητικές Απλουστεύσεις-

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις ΝΠΔΔ και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση 

διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

Τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 526/Β’/2014) 

για ένταξη των οργανικών μονάδων των πρώην ΝΠΔΔ στο Δήμο και κατάταξη στις 

συσταθείσες θέσεις του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με 

προσωρινά αποτελέσματα ΑΣΕΠ) του μεταφερόμενου προσωπικού των 

καταργηθέντων Νομικών Προσώπων «ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.» & «ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ.Κ.Α.» 

Έγινε επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων των πρώην ΝΠΔΔ με τις 

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

Κατά το έτος 2014 ανοίχθηκαν 1.429 νέες οικογενειακές μερίδες στο Δημοτολόγιο του 

Δήμου μας, ενώ την 31.12.2014  είχαμε περίπου 80.140  εγγεγραμμένους δημότες. 
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Τέλος, από το Ληξιαρχείο του Δήμου Ιλίου: 

• Εκδόθηκαν 423 Άδειες Γάμου  

• Συντάχθηκαν 1.206 Ληξιαρχικές πράξεις (145 Γεννήσεις 572 Γάμοι  18 Σύμφωνα 

Συμβίωσης 365 Θάνατοι και 106 Εκθέσεις προς άλλα Ληξιαρχεία)  

• Διακινήθηκαν 4.606 έγγραφα (αιτήσεις αυτοπροσώπως ή μέσω ΚΕΠ πολιτών 

αυτεπάγγελτες αναζητήσεις φορέων και αυτεπάγγελτες αναζητήσεις της υπηρεσίας 

μας προς άλλους φορείς)  

• Συντάχθηκαν 95 δηλώσεις για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας 

• Τελέστηκαν 298 πολιτικοί γάμοι στο Δημαρχείο 
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Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  

Το 2014 υπήρξε μια χρονιά που η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας 

επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα οικονομικά μεγέθη της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 Οι επιχορηγήσεις που εισέπραξε ο Δήμος μας το 2014 αναλύονται ως κάτωθι: 

• ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 8.600.700,57€ έναντι ποσού 8.690.868,30€ 

το 2013. 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 

2014 8.600.700,57 

Θα πρέπει να τονιστεί 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. 

• Επιχορήγηση ΣΑΤΑ 689.320,00€ έναντι ποσού 1.060.800,00€ το 2013. 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 

2014 689.320,00 
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• ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων 661.902,13 έναντι 

ποσού 606.421,58€ το 2013. 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 

2014 661.902,13 

 

 

Παρά τη μεγάλη μείωση των επιχορηγήσεων ο Δήμος κατάφερε να διατηρήσει την 

θετική του οικονομική κατάσταση όπως φαίνεται και στα παρακάτω οικονομικά μεγέθη.  

Αναλυτικά : 

• Το  αποθεματικό του Δήμου όπως φαίνεται από τον ταμιακό απολογιστικό πίνακα 

που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ανήλθε στο ποσό των 7.197.193,55€. Η 

εξέλιξη του αποθεματικού από το 2006 έως το έτος 2014 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€ 

2014 7.197.193,55€ 
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• Οι συνολικές υποχρεώσεις προς τις τράπεζες από δάνεια που έχουν ληφθεί 

ανέρχεται με 31.12.14 στο ποσό των 3.210.703,49€. Τα υπόλοιπα των δανείων από 

το 2007 έως το 2014 αναλύονται ως ακολούθως: 

  

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€ 

2014 3.210.703,49€ 
    
 

• Η εφαρμογή της πληρωμής των προμηθευτών, μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό 

λογαριασμό και με αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών, περιόρισε την 

ταλαιπωρία των προμηθευτών και βελτίωσε ακόμα περισσότερο τον χρόνο που 

πληρώνονται. Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, ο Δήμος πληρώνει τους 

προμηθευτές σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από τις 45 ημέρες. Οι οφειλές του Δήμου 

προς τους προμηθευτές ανήλθαν στο ποσό των 681.158,40€. Τα υπόλοιπα των 

οφειλών προς τους προμηθευτές  από το 2007 έως το 2014 αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 

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€ 
2014 681.158,40€ 
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• Οι υποχρεώσεις βραχυπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες και συνολικές ανέρχονται σε: 

  
 

‘Ετος 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€ 
2014 1.434.482,64€ 2.637.591,49€ 4.072.074,13€ 

 
 

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.  

Εκτελέστηκαν από το Τμήμα Προμηθειών το έτος 2014 περίπου 187 φάκελοι 

προμηθειών και εργασιών, οι οποίες είχαν να κάνουν με την κάλυψη σημαντικών 

αναγκών του Δήμου Ιλίου, απαραιτήτων για την λειτουργία των υπηρεσιών του. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής: 

• Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του  

• Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων 

• Καθαρισμοί Αθλητικών Εγκαταστάσεων  

• Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου 

• Προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου  

• Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου  

• Απολύμανση, Απεντόμωση, μυοκτονία σε χώρους του Δήμου 

• Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων 

• Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου 

• Προμήθεια σάκων Απορριμμάτων  
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• Προμήθεια γεύματος για τις ανάγκες σίτισης για τις Δημοτικές Περιφερειακές και 

Ευροεκλογές 2014  

• Προμήθεια ανταλλακτικών αθλητικού εξοπλισμού για την ετήσια συντήρηση-

αντικατάσταση, στις αθλητικές εγκαταστάσεις 

• Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες συντήρησης Δημοτκού Φωτισμού 

και κτιρίων του Δήμου 

• Εργασίες για την φυτοπροστασία δέντρων 

• Εργασίες κλάδευσης ψηλών δέντρων 

• Εργασία για την διανομή εντύπων 

• Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων  

• Έκτακτες συντηρήσεις υπαρχόντων αντλητικών μηχανημάτων 

• Περίθαλψη αδέσποτων ζωών 

• Προμήθεια εποχιακών φυτών  

• Προμήθεια έτοιμου φαγητού των απόρων κατοίκων του Δήμου Ιλίου 

• Προμήθεια αναλώσιμων ειδών λειτουργείας συσσιτίων 

• Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων Καθαριότητας 

• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενίσχυσης των κιβωτίων ηλεκτρικής 

διανομής (πίλλαρ)  

• Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος  

• Προμήθεια εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διαφόρων εντύπων και εγγράφων των 

Υπηρεσιών του Δήμου  

• Μεταφορές αθλουμένων σε αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου Ιλίου  

• Προμήθεια ειδών απολυμαντικών, υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού  

• Προμήθεια γραφικής ύλης και Φωτοαντιγραφικού χαρτιού   

• Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου 

• Προμήθεια ειδών απολυμαντικών, υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τους 

παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς 

• Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 

• Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη σύνταξη μελέτης βρεφονηπιακού 

σταθμού στο Ο.Τ. 729 
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• Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων - Επαναληπτικός Διεθνής Διαγωνισμός 

έτους 2014 

• Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών  

• Συντήρηση γηπέδων με συνθετικό χλοοτάπητα 

• Προμήθεια παγκακιών κοινοχρήστων χώρων 

• Εργασίες για την έκδοση αφισών, εντύπων και πανό για τις εκδηλώσεις του Δήμου 

• Συντήρηση - επισκευή περιφράξεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις   

• Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου  

• Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα 

• Προμήθεια οικοδομικών υλικών - υλικών σιδήρου 

• Προμήθεια συστήματος ελέγχου παρουσίας προσωπικού 

• Προμήθεια αναλωσίμων για μηχανές γραφείου των υπηρεσιών του Δήμου 

• Προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες  του αθλητικού τμήματος 

• Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε  κόμβους (υφιστάμενους και 

νέους) καθώς και σε διαβάσεις πεζών εντός του Δήμου Ιλίου                         

• Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών 

τηλεομοιοτυπίας (φαξ)  

• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης 

• Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στα Δημοτικά κτίρια 

• Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου 

• Εργασίες ερευνητικών γεωτρήσεων για την ανέγερση νέων κτιρίων του Δήμου Ιλίου  

• Προμήθεια εργαλείων και αναλώσιμων ειδών για τα συνεργεία του Δήμου  

• Ετήσια συντήρηση του UPS, του υποσταθμού και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 

του Δημοτικού Καταστήματος   

• Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες υπηρεσιών του 

Δήμου Ιλίου, έτους 2014 

• Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων σε Δημοτικά κτίρια 

• Προμήθεια αφισών για τις Δημοτικές Περιφερειακές και Ευρωεκλογές 2014   

• Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την πυρασφάλεια κτιριακών εγκαταστάσεων 

του Δήμου  

• Εργασίες επισκευής αποκατάστασης και βελτίωσης φωτισμού στο χώρο πρασίνου 

μεταξύ των οδών Πωγωνάτου, Αγ. Σοφίας και Πετρουπόλεως  
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• Εργασίες αποκατάστασης φθορών σε ανοικτούς - κλειστούς αθλητικούς χώρους για 

την ασφαλή λειτουργία των χρηστών τους 

• Προμήθεια παιχνιδιών, παιδαγωγικού και εποπτικού υλικού για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου  

• Προμήθεια ασφαλτομίγματος  

• Καθαρισμός μοκετών, ταπετσαριών, κουρτινών διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου 

Ιλίου  

• Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση άπορων κατοίκων του Δήμου Ιλίου, κατά 

τη θερινή περίοδο 2014 

• Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος 

• Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία 

• Αναβάθμιση συστήματος ασφαλείας του Δημοτικού Καταστήματος 

• Συντήρηση - καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης 

• Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού στο Ο.Τ. 6 

• Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου Ιλίου 

• τακτική συντήρηση παιδικών χαρών για την ασφαλή λειτουργία τους  

• Προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών για τις ανάγκες των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου  

• Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου  

• Προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση των παιδικών χαρών  

• Υπηρεσία Μισθωμένης Γραμμής Μεταφοράς Δεδομένων 

• Αναβάθμιση προγραμμάτων τεχνικής υπηρεσίας  

• Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων 

• Αμοιβή για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών  

• Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στις παιδικές χαρές του Δήμου  

• Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου  

• Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών 

• Συντήρηση δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών  

• Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2014 – 2015 και 

κτιρίων του Δήμου 
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• Αποξήλωση επισκευή, τροποποίηση και επανατοποθέτηση οργάνων παιδικών 

χαρών 

• Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων 

• Σίτιση μουσικού σχολείου Ιλίου 

• Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος 

• Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου 

• Ετήσια σύνδεση των συστημάτων ασφαλείας σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ιλίου με 

κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού  

• Προμήθεια εμποδίων πεζοδρομίου και ανακλαστήρων οδοστρώματος 

• Συντήρηση κλιματισμού του Δημοτικού Καταστήματος και κλιματιστικών 

συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του Δήμου  

• Προμήθεια λιπασμάτων 

• Προμήθεια υλικών λειτουργίας φυτωρίου 

• Προμήθεια κηπευτικού χώματος 

• Προμήθεια μηχανημάτων 

• Προμήθεια δέντρων - θάμνων 

• Προμήθεια καυσίμων 

• Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου   

• Προμήθεια ειδών για την συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής στα 

Δημοτικά Γυμναστήρια 

• Προμήθεια σχολικών ειδών για άπορους έτους 2014  

• Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού 

• Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου  

• Συντήρηση οχημάτων έτους 2015 

• Προμήθεια ειδών απολυμαντικών, υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού των 

Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου για το έτος 2015 

• Μίσθωση μηχανημάτων 

• Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας LED για την συντήρηση του 

εορταστικού στολισμού του Δήμου   

• Διασύνδεση των δικτύων μέσης τάσης της ΔΕΗ με τον υποσταθμό στο κλειστό 

γυμναστήριο Κακούρη  
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• ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΕΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

• Προμήθεια - εγκατάσταση εξαρτημάτων και υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών σε ανελκυστήρες δημοτικών κτιρίων (3.849,90 € με το Φ.Π.Α.)   

• Συντηρήσεις, τροποποιήσεις και συνδρομή σύνδεσης συναγερμών και συστημάτων 

ασφαλείας σε κτίρια του Δήμου    

• Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

• Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζόμενων περιόδου 2014  

• Προμήθεια λιπαντικών έτους 2014 

• Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής  

• Προμήθεια προγράμματος «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ». 

• Προμήθεια αντιολισθηρών ταινιών για τα κλιμακοστάσια στα κτίρια του Δήμου 

• Προμήθεια αντιρρυπαντικής βαφής 

• Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας στο νεόδμητο παιδικό σταθμό 

στο Ο.Τ.6 

• Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού του Δήμου Ιλίου 

• Προμήθεια αναλωσίμων για μηχανές γραφείου των υπηρεσιών του Δήμου 

• Αντικατάσταση κεντρικού πίνακα του ανελκυστήρα στο Δημαρχιακό Κατάστημα   

• Προμήθεια βιβλίων 

• Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για την λειτουργία παιδικών χαρών  

• Προμήθεια στεφανιών για διάφορες εκδηλώσεις – δεξιώσεις – εθνικές ή τοπικές 

εορτές του Δήμου μας 

• Αντικατάσταση μοτέρ  εξαερισμού στο Κ.Ε.Π. του Δήμου Ιλίου  

• Συντηρήσεις υδραυλικών ανελκυστήρων σε Δημοτικά κτίρια 

• Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας 

• Ενοικίαση χημικής τουαλέτας 

• Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας στο Β' κλειστό «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» 

• Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών 

τηλεομοιοτυπίας (φαξ)  
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• Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου έτους 2014 

• Προμήθεια έτοιμου φαγητού για σίτιση των απόρων κατοίκων και μικρογεύματος 

(δεκατιανού) για άπορους μαθητές Δήμου Ιλίου 

 
 
 
 

Έκθεση πεπραγμένων του Δήμου για την διαχειριστική περίοδο 01.01.2014 

έως 31.12.2014    

Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα της Χρήσεως που καταχωρήθηκαν στα βιβλία του 

Δήμου, συντάχθηκαν σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Δήμων και 

Κοινοτήτων που προβλέπεται από το Π.Δ. 315/1999. Προέκυψαν δε από την απογραφή 

έναρξης και από τη λογιστικοποίηση των παραστατικών της χρήσεως τα  οποία 

εκδόθηκαν για την υλοποίηση του προϋπολογισμού.  

Ο Δήμος μας συνέταξε Ισολογισμό και Αποτελέσματα Χρήσεως για δέκατη τρίτη (13η) 

συνεχή χρονιά 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 2014 και 

2013. 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 2014  2013  
 Ποσά σε Ευρώ  Ποσά σε Ευρώ  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Έξοδα Εγκαταστάσεως (αναπ/στη αξία ) 482.977,24 1,00% 631.452,75 1,32% 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (αναπ/στη αξία ) 35.390.346,00 73,01% 34.607.698,72 72,19% 
Συμμετοχές  1.084.692,45 2,24% 1.074.354,45 2,24% 
Αποθέματα 534.744,42 1,10% 474.665,07 0,99% 
Απαιτήσεις 2.594.247,71 5,35% 1.904.172,10 3,97% 
Διαθέσιμα 7.029.697,84 14,50% 7.328.651,26 15,29% 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 1.353.735,73 2,79% 1.917.501,71 4,00% 
Σύνολο Ενεργητικού 48.470.441,39 100,00% 47.938.496,06 100,00% 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ     

Ίδια Κεφάλαια 41.892.252,64 86,43% 40.966.238,70 85,46% 
Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα 2.039.460,09 4,21% 1.808.367,73 3,77% 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2.637.591,49 5,44% 3.210.257,58 6,70% 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.434.482,64 2,96% 1.645.528,91 3,43% 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 466.654,53 0,96% 308.103,14 0,64% 
Σύνολο Παθητικού 48.470.441,39 100,00% 47.938.496,06 100,00% 

     
 
 

 

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως για το 2014 διαμορφώθηκε ως εξής: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014  ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2014 ) 

   Ποσά κλειομένης χρήσεως 2014  Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013 
              
 Ι Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως            
 1. Έσοδα από πώληση υπηρεσιών   7.239.574,85      7.660.750,98   
 2. Έσοδα από φόρους –εισφορές-πρόστιμα-           
  Προσαυξήσεις   933.136,08      1.365.991,37   
 3. Τακτικές επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό 12.572.336,79  20.745.047,72    11.191.830,22  20.218.572,57 
 Μείον : Κόστος αγαθών & υπηρεσιών     16.882.312,75      17.313.667,90 
 Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως    3.862.734,97      2.904.904,67 
 Πλέον : Άλλα έσοδα     123.681,64      52.065,57 
 Σύνολο     3.986.416,61      2.956.970,24 
 Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  5.627.437,58      5.771.222,63   
            3. Έξοδα δημοσίων σχέσεων   15.667,27  5.643.104,85    14.368,83  5.785.591,46 
 Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες ) εκμεταλλεύσεως  -1.656.688,24      -2.828.621,22 
 Μείον :            
 4. Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα   214.407,40      252.935,90   
 Μείον :            
 2. Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών 

και χρεογράφων  
      0,00     

 3. Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα   203.449,95  10.957,45  232.440,91  232.440,91  20.494,99 
 Ολικά Αποτελέσματα ( ζημίες ) εκμεταλλεύσεως    -1.645.730,79      -2.808.126,23 
 ΙΙ ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσματα            
 1. Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα   930.070,98      927.113,54   
 2. Έκτακτα κέρδη   0,00      0,00   
 3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων   188.009,68      1.403.575,24   
 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. 

Χρήσεων 
  0,00      0,00   

     1.118.080,66      2.330.688,78   
 Μείον :            
 1. Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα 6.898,66      1.000,00     
 2. Έκτακτες ζημίες 0,00      0,00     
 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 44.007,24      214.082,53     
 4. Προβλέψεις για εκτ. κινδύνους 0,00  50.905,90  1.067.174,76  0,00  215.082,53  2.115.606,25 
 Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα  
(Κέρδη/Ζημίες)  

   -578.556,03      -692.519,98 

 Μείον :            
 Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων  1.769.162,81      1.749.720,51   
 Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό 
κόστος  

1.769.162,81  0,00    1.749.720,51  0,00 

 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Πλεόνασμα/Έλλειμμα ) 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

  -578.556,03      -692.519,98 
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι τα συνολικά έσοδα του Δήμου στη χρήση 

2014 ανήλθαν στο ποσό των €22.201.217,42 έναντι ποσού €22.854.262,82 της 

προηγούμενης χρήσης και αναλύονται κατά Κωδικό Αριθμό ως εξής: 

Κ.Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ποσά κλειόμ. 
Χρήσ.2014 

 Ποσά προηγ. 
χρήσ.2013 

 ΔΙΑΦΟΡΑ 

72 Έσοδα από φόρους εισφορές, τέλη,  933.136,08  1.365.991,37  -432.855,29  Πρόστιμα και προσαυξήσεις 
73 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 7.239.574,85  7.660.750,98  -421.176,13 
74 Επιχορηγήσεις 12.572.336,79  11.191.830,22  1.380.506,57 
75 Έσοδα Παρεπομένων ασχολιών 123.681,64  52.065,57  71.616,07 
76 Έσοδα κεφαλαίων 214.407,40  252.935,90  -38.528,50 
 Σύνολο Οργανικών Εσόδων 21.083.136,76  20.523.574,04  559.562,72 

81.01 Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα 930.070,98  927.113,54  2.957,44 
82.01 Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 186.348,77  1.325.887,19  -1.139.538,42 

82.07 Έσοδα από επιστροφές (αχρεωστήτως)  
καταβληθέντων 1.660,91  77.688,05  -76.027,14 

 Σύνολο Ανόργανων Εσόδων 1.118.080,66  2.330.688,78  -1.212.608,12 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 22.201.217,42  22.854.262,82  -653.045,40 

 

Τα έξοδα της χρήσεως, τόσο τα οργανικά όσο και τα ανόργανα, ανήλθαν στο ποσό των 

€ 22.779.773,45  έναντι της προηγούμενης χρήσης ποσού € 23.546.782,80 και 

αναλύονται κατά Κωδικό Αριθμό ως εξής : 

Κ.Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ποσά κλειόμ. 
Χρής.2014 

 Ποσά προηγ. 
χρήσ.2013 

 ΔΙΑΦΟΡΑ 

 Αναλώσεις Αναλωσίμων Υλικών 531.145,60  540.498,16  -9.352,56 
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 11.349.795,42  9.340.220,93  2.009.574,49 
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 836.377,03  712.113,15  124.263,88 
62 Παροχές τρίτων 3.339.301,28  2.798.826,87  540.474,41 
63 Φόροι – τέλη 24.564,28  58.889,26  -34.324,98 
64 Διάφορα έξοδα 3.658.425,49  3.115.545,34  542.880,15 
65 Τόκοι και συναφή έξοδα 203.449,95  232.440,91  -28.990,96 
66 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 1.769.162,81  1.749.720,51  19.442,30 

67 Χορηγήσεις Επιχορηγήσεις 
Επιδοτήσεις 660.909,27  3.999.024,16  -3.338.114,89 

68 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 355.736,42  784.420,98  -428.684,56 
 Σύνολο Οργανικών Εξόδων 22.728.867,55  23.331.700,27  -602.832,72 
       

81.00 Έκτακτα & Ανόργανα έξοδα 6.898,66  1.000,00  5.898,66 
82.00 Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 44.007,24  214.082,53  -170.075,29 

 Σύνολο Ανόργανων Εξόδων 50.905,90  215.082,53  -164.176,63 
       
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 22.779.773,45  23.546.782,80  -767.009,35 
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Με την υπ’ αριθμ. 857/15.12.2014 απόφαση του Δημάρχου ανατέθηκε ο έλεγχος της 

οικονομικής διαχείρισης του Δήμου Ιλίου για την οικονομική χρήση από 01.01.2014 έως 

31.12.2014 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. 
 
 

 

 

Παρατηρήσεις σχετικά με τον ταμειακό απολογιστικό πίνακα έτους 2014 
 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:  
 

I. Τα τακτικά εισπραχθέντα έσοδα (Κ.Α προϋπολογισμού 0)  του Δήμου 
ανήλθαν στο ποσό  των 18.720.935,25, ποσό που είναι μειωμένο κατά 3,20% σε 

σχέση με τα τακτικά εισπραχθέντα έσοδα του 2013 (19.339.041,42€). Το βασικά 

κονδύλια των τακτικών εσόδων έχουν ως κάτωθι: 

 

1. ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 8.600.700,57€ (Κ.Α 
προϋπολογισμού 0611), ποσό που είναι μειωμένο κατά  1,04% σε σχέση με το 

ποσό που εισπράχθηκε το έτος 2013 (8.690.868,30€). 
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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 
2014 8.600.700,57 

 
2. ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς 1.465.463,24€ (Κ.Α προϋπολογισμού 0619) και 

το οποίο αναλύεται: 

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

1.430.743,76 (Κ.Α. 0619.0002) 

• ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών 

μονάδων 34.719,48€ (Κ.Α. 0619.0001) 

 
3. ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 661.902,13€ 

(Κ.Α προϋπολογισμού 0614), ποσό που είναι αυξημένο κατά 9,15% σε σχέση 

με το ποσό του 2013. 

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 
2014 661.902,12 
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4. Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 5.803.651,29€ (Κ.Α προϋπολογισμού 
0311), ποσό που είναι μειωμένο κατά 5,14% σε σχέση με το 2013. Η μείωση 

έχει προκύψει κυρίως από την αύξηση των ανεξόφλητων λογαριασμών. 

Η εξέλιξη της είσπραξης του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από το 

2009 έως σήμερα έχει ως ακολούθως: 

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 

2014 5.803.651,29 
 

5. Τέλος ακίνητης περιουσίας 793.466,07€ (Κ.Α προϋπολογισμού 0441), ποσό 

που είναι μειωμένο κατά 6,00% σε σχέση με το 2013. 

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 

2014 793.466,07 
 

6. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 58.284,91€ (Κ.Α 
προϋπολογισμού 0452), ποσό που είναι μειωμένο κατά 7,94% σε σχέση με το 

2013. Το τέλος αυτό 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 κ.λ.π. να καταβάλλουν στο Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 20 του 

Ν.2539/97. 
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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 
2014 58.284,91 

 
7. Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 364.446,49€ € (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: 

 
ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 
2009 362.957,34 

2010 382.424,59 

2011 376.934,44 

2012 370.045,25 

2013 361.127,68 

2014 364.446,49 
 

8. Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 214.407,40€ (Κ.Α 
προϋπολογισμού 0211), ποσό που είναι μειωμένο κατά 15,23% σε σχέση με το 

2013. Το χρηματικό υπόλοιπο την 31.12.2014 ήταν κατατεθειμένο κυρίως στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και στην Τράπεζα Πειραιώς. 
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II. Τα έκτακτα εισπραχθέντα έσοδα (Κ.Α. προϋπολογισμού 1) του Δήμου 
ανήλθαν στο ποσό των 3.182.962,98€. 
 Το βασικά κονδύλια των έκτακτων  εσόδων έχουν ως κάτωθι: 

 

1. Επιχορήγηση ΣΑΤΑ 689.320,00€ (Κ.Α προϋπολογισμού 1311.0001), ποσό 

που είναι μειωμένο κατά 35,02% σε σχέση με το εισπραχθέν ποσό του 

προηγούμενου έτους. 

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 

2014 689.320,00 
 

2. Πρόστιμα ΚΟΚ από τροχαία 94.915,58€ (Κ.Α προϋπολογισμού  1512.0002). 
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: 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2009 354.401,84 

2010 243.122,56 

2011 157.767,90 

2012 76.293,47 

2013 64.832,48 

2014 94.915,58 
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3. Επιχορήγηση για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 
163.900,00€ (Κ.Α προϋπολογισμού 1312).   
Η εξέλιξη της επιχορήγησης από το 2009 έως σήμερα έχει ως ακολούθως: 

 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ 

2009 229.555,14 

2010 106.500,00 

2011 194.460,00 

2012 155.210,00 

2013 161.400,00 

2014 163.900,00 
 
 

4. Χρηματοδοτήσεις για επενδύσεις και έργα 859.968,63€  (Κ.Α 
προϋπολογισμού 132). 
Οι κυριότερες χρηματοδοτήσεις που έγιναν αφορούν: 

• Κατασκευή παιδικού σταθμού στο Ο.Τ 6 του Δήμου Ιλίου 727.481,02€ 

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

σχολικών υποδομών» 68.918,59€ 

• Τεχνική βοήθεια του Δήμου Ιλίου 47.601,00€ 

• Παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτου χώρου στο Ο.Τ 2019Α 15.968,02€ 

 
III. Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που εισπράττονται για πρώτη φορά 

175.412,18€ (Κ.Α προϋπολογισμού 2). 
Το ανωτέρω ποσό είναι αυξημένο κατά 29,01% σε σχέση με το ποσό που 

εισπράχθηκε το 2013. 
 

IV. Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 
140.514,30€ (Κ.Α προϋπολογισμού 3). 
Το ανωτέρω ποσό  είναι αυξημένο κατά 31,51% σε σχέση με το εισπραχθέν ποσό 

του 2013. 
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  ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
 

 
 

Τακτικά 
έσοδα 

 (Ο) 

Έκτακτα 
έσοδα 

 (1) 

Έσοδα 
παρελθ. 

Ετών 
 (2) 

Απαιτήσεις 
ΠΟΕ  
(3) 

Κρατήσεις 
(4) 

Χρηματικό 
υπόλοιπο  

(5) 

2014 18.720.935,25 3.182.962,98 175.412,18 140.514,30 4.852.455,98 7.479.568,16 
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 

 

 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ  
 
Τα ποσά που πληρώθηκαν κατά το 2014 έχουν ως κάτωθι: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 27.354.655,30 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 7.197.193,55 
ΣΥΝΟΛΟ 34.551.848,85 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2014 2013 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-00 5.457.253,63 8.717.838,25 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-10 3.323.035,40 2.800.780,03 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-15 4.341.841,94 1.738.161,65 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ-20 4.580.518,76 4.432.334,48 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-25 96.777,55 9.424,40 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-30 2.647.407,84 2.990.436,79 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-35 1.264.387,67 1.188.562,23 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ-45 129.793,80 112.030,68 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-50 67.513,19 353.641,04 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-70 0,00 12.841,94 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ –81 771.994,37 713.359,59 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ-82 4.674.131,15 3.889.455,61 
ΣΥΝΟΛΟ 27.354.655,30 26.958.866,69 
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Η ανάλυση των  ποσών  που πληρώθηκαν  ανά υπηρεσία  έχει  ως κάτωθι: 

 
I. Το ποσό που πληρώθηκε για τις «ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ανήλθε σε 

5.457.253,63€. 
Το ανωτέρω ποσό είναι μειωμένο  κατά 37,40% σε σχέση με τα ποσά που 

πληρώθηκαν το 2013. 

Το βασικά κονδύλια των εξόδων των «ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» έχουν ως κάτωθι: 

 

1. Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 660.909,27€ - (Κ.Α. 
προϋπολογισμού 6711): 

• Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 660.909,27€ (επιχορηγήσεις του 

Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη των οργανικών εξόδων λειτουργίας 

των σχολείων του Δήμου). 

 

2. Εισφορά υπέρ συνδέσμων 1.439.778,87€ - (Κ.Α προϋπολογισμού 6721) 
Αναλυτικά : 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2014 2013 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1.294.900,41 1.703.290,83 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Α.Σ.Δ.Α 144.878,46 192.838,80 
ΣΥΝΟΛΟ 1.439.778,87 1.896.129,63 
 

3. Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 501.299,84€ - (Κ.Α 
προϋπολογισμού 6736). 

 

4. Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 534.251,03€ (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. 

  

5. Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δανείων 747.491,52€  

(Κ.Α. προϋπολογισμού 652). 
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6. Δαπάνες αιρετών 128.135,50€ (Κ.Α. προϋπολογισμού 612). 
 

7. Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης  276.372,53€ (Κ.Α. προϋπολογισμού 615). 
 

8. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία 41.600,00€  
(Κ.Α. προϋπολογισμού 6734 & 6735) 

 

 

II. Το ποσό που πληρώθηκε για τις «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»   ανήλθε σε 3.323.035,40€. 

 
Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 18,65% σε σχέση με τα πληρωθέντα ποσά έτους 

2013. Η αύξηση οφείλεται στην απορρόφηση των νομικών προσώπων και στην 

ενσωμάτωση των στοιχείων του προϋπολογισμού τους στον προϋπολογισμό του 

Δήμου. Οι κυριότερες δαπάνες είναι: 

 

• Τακτικές αποδοχές μονίμων (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές και 

υπερωρίες)   1.602.188,01€  (Κ.Α. προϋπολογισμού 601 & 6051) 

• Τακτικές αποδοχές αορίστου (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές και 

υπερωρίες) 1.056.947,98€ (Κ.Α προϋπολογισμού 10.6021,10.6022,10.6052) 

• Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται εργοδοτικές 

εισφορές) 11.075,93€ (Κ.Α προϋπολογισμού 6041,6054). 

• Φωτισμός για δημοτικά κτίρια 210.048,01€ (Κ.Α. προϋπολογισμού 6273) 

• Μισθώματα κτιρίων 54.678,24€ (Κ.Α. προϋπολογισμού 6232) 

• Προμήθειες παγίων 86.823,11€ (Κ.Α. προϋπολογισμού 713) 
 

III. Το ποσό που πληρώθηκε για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ανήλθε σε 4.341.841,94€. 

 

Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 149,80% σε σχέση με τα πληρωθέντα ποσά 

έτους 2013. Οι κυριότερες δαπάνες είναι: 
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• Τακτικές αποδοχές μονίμων (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές και 

υπερωρίες)  736.648,88€  (Κ.Α. προϋπολογισμού 601,6051) 

• Τακτικές αποδοχές αορίστου (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές και 

υπερωρίες) 1.328.174,52€ (Κ.Α. προϋπολογισμού 602,6052)  

• Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού (περιλαμβάνονται εργοδοτικές 

εισφορές και υπερωρίες) 846.188,39€ (Κ.Α. προϋπολογισμού 604,6054)  

• Προμήθεια αναλωσίμων (τροφίμων ειδών κοινωνικού παντοπωλείου, 

υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού , γραφική ύλη κλπ.) 265.898,21€   

(Κ.Α προϋπολογισμού 66). 

• Μισθώματα κτιρίων 206.106,42€ (Κ.Α. προϋπολογισμού 6232) 

• Μισθώματα μεταφορικών μέσων 105.739,75€ (Κ.Α. προϋπολογισμού 6234) 

• Έξοδα αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων 190.035,70€  

(Κ.Α. προϋπολογισμού 6471,6473) 

• Προμήθεια παγίων  34.319,12€ (Κ.Α. προϋπολογισμού 71) 

• Σίτιση μαθητών μουσικού γυμνασίου-λυκείου 52.118,67€  

(Κ.Α. προϋπολογισμού 6481.0005) 

• Φωτισμός για τα σχολεία και κτίρια του Δήμου 170.630,28€  

(Κ.Α. προϋπολογισμού 15.6273)  
 

 

IV. Το ποσό που πληρώθηκε για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ » ανήλθε σε 4.580.518,76€. Οι κυριότερες δαπάνες είναι: 

 

• Τακτικές αποδοχές μονίμων (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές και 

υπερωρίες)  2.381.003,21€ (Κ.Α. προϋπολογισμού 601 & 6051) 

• Τακτικές αποδοχές αορίστου (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές και 

υπερωρίες)  288.056,22€ (Κ.Α. προϋπολογισμού 602,6052)  

• Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 51.497,02€ 

(Κ.Α προϋπολογισμού 606) 

• Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών –πλατειών 1.030.996,25€ 

(Κ.Α. προϋπολογισμού 6211) 
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• Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 325.454,05€  

(Κ.Α. προϋπολογισμού 6263) 

• Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 229.696,47€  

(Κ.Α. προϋπολογισμού 6641) 

• Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 83.612,94€  

(Κ.Α. προϋπολογισμού  7135.0001) 

• Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος 34.071,00€  
(Κ.Α. προϋπολογισμού  7135.0002) 

• Προμήθειες αναλωσίμων 23.295,31€   

(Κ.Α. προϋπολογισμού 6699) 

• Ασφάλιστρα  12.539,16€  

(Κ.Α. προϋπολογισμού 6253) 
 

  

V. Το ποσό που πληρώθηκε για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ανήλθε σε 
2.647.407,84€.  
 

Οι κυριότερες δαπάνες είναι: 

 

• Τακτικές αποδοχές μονίμων (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές και 

υπερωρίες)  624.204,39€  (Κ.Α. προϋπολογισμού 601 & 6051) 

• Τακτικές αποδοχές αορίστου (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές και 

υπερωρίες)  406.656,85€ (Κ.Α. προϋπολογισμού 602, 6052) 

• Τακτικές αποδοχές εκτάκτων (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές και 

υπερωρίες)  43.133,96€ (Κ.Α. προϋπολογισμού 604, 6054) 

• Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 16.056,71€  

(Κ.Α. προϋπολογισμού 606) 

• Προμήθειες παγίων  81.866,12€ (Κ.Α. προϋπολογισμού 713) 

• Απαλλοτριώσεις 34.890,80€ (Κ.Α. προϋπολογισμού 7111) 

• Προμήθειες υλικών-αναλωσίμων 276.114,30€ (Κ.Α. προϋπολογισμού 66) 

• Έργα 852.952,67€ (Κ.Α. προϋπολογισμού 73) 
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Τα κυριότερα έργα που εκτελέστηκαν και πληρώθηκαν το 2014 είναι τα κάτωθι: 

 

• Κατασκευή παιδικού σταθμού στο Ο.Τ 6 727.333,55€ 

• Σποραδικές συντηρήσεις, βελτιώσεις βατότητας οδοστρωμάτων και 

πεζοδρομίων του οδικού δικτύου του Δήμου Εργ.Α1/13 39.170,11€ 

• Παρεμβάσεις βελτίωσης σχολικών κτιρίων Εργ.Δ1/13 28.705,75€ 

 
VI. Το ποσό που πληρώθηκε για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ανήλθε σε 

1.264.387,67€.  
Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 6,38% σε σχέση με τα πληρωθέντα ποσά έτους 

2013. Οι κυριότερες δαπάνες είναι: 

 

• Τακτικές αποδοχές μονίμων (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές και 

υπερωρίες)  794.887,88€ (Κ.Α προϋπολογισμού 601 & 6051) 

• Τακτικές αποδοχές αορίστου (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές και 

υπερωρίες)  73.324,80€ (Κ.Α προϋπολογισμού 602,6052) 

• Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 19.201,62€ 

(Κ.Α προϋπολογισμού 606) 

• Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 120.000,00€  

(Κ.Α προϋπολογισμού 6213) 

• Προμήθεια ειδών  171.613,22€ (Κ.Α προϋπολογισμού 66) 

• Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 22.550,13€  

(Κ.Α προϋπολογισμού 6263) 
 

VII. Το ποσό που πληρώθηκε για την «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ» ανήλθε σε 
129.793,80€. Οι κυριότερες δαπάνες είναι: 

 

• Τακτικές αποδοχές μονίμων (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές και 

υπερωρίες)  84.768,43€ (Κ.Α προϋπολογισμού 601 & 6051)     

• Τακτικές αποδοχές αορίστου (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές και 

υπερωρίες)  39.051,60€ (Κ.Α προϋπολογισμού 602,6052) 

• Ύδρευση 3.297,00€ (Κ.Α προϋπολογισμού 6213) 
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VIII. Το ποσό που πληρώθηκε για την «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ » ανήλθε σε 
67.513,19€ 

 

Οι κυριότερες δαπάνες είναι: 

 

• Τακτικές αποδοχές μονίμων (περιλαμβάνονται εργοδοτικές εισφορές και 

υπερωρίες)  67.513,19€ (Κ.Α προϋπολογισμού 601 & 6051)       
 
 

Τέλος, παρατίθενται τα παρακάτω ανακεφαλαιωτικά οικονομικά στοιχεία: 

 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

  2014 2013 
ΕΣΟΔΑ Προϋπ. Βεβαιωθ. Εισπραχ. Προϋπ. Βεβαιωθ. Εισπραχθ. 

Τακτικά Έσοδα 20.878.418,15 20.521.641,18 18.839.134,11 21.469.046,02 20.615.461,14 19.487.272,90 
Έκτακτα & Λοιπά 
Έσοδα 13.731.513,15 10.004.806,89 8.233.146,58 11.918.517,48 8.448.316,47 6.774.072,41 

Χρηματικό 
Υπόλοιπο 7.479.568,16 7.479.568,16 7.479.568,16 8.177.089,54 8.177.089,54 8.177.089,54 

ΣΥΝΟΛΟ 42.089.499,46 38.006.016,23 34.551.848,85 41.564.653,04 37.240.867,15 34.438.434,85 

              
ΕΞΟΔΑ Προϋπ. Ενταλθ. Πληρ. Προϋπ. Ενταλθ. Πληρ. 

Έξοδα 42.089.499,46 27.354.655,30 27.354.655,30 41.564.653,04 26.958.866,69 26.958.866,69 

Αποθεματικό     7.197.193,55     7.479.568,16 

ΣΥΝΟΛΟ 42.089.499,46 27.354.655,30 34.551.848,85 41.564.653,04 26.958.866,69 34.438.434,85 
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Επίλογος  

Όπως διαφαίνεται από την παραπάνω αναλυτική παρουσίαση του έργου της Δημοτικής 

Αρχής, γίνεται αντιληπτό ότι δίνοντας προτεραιότητα στον τομέα της κοινωνής μέριμνας, 

ο Δήμος Ιλίου υλοποίησε τους στόχους που με ρεαλισμό έθεσε για το 2014, ενεργώνας 

με επίκεντρο τον πολίτη και τις ανάγκες του, ενισχύοντας παράλληλα και τους 

υπόλοιπους τομείς της ζωής στην πόλη. Υπό το πρίσμα της διαφάνειας και της σύνεσης, 

του σεβασμού στο δημόσιο χρήμα, άσκησε μια οικονομική πολιτική, με ορθή αξιοποίηση 

του οικονομικού του διαθέσιμου, το οποίο του έδωσε το πλεονέκτημα να αντιμετωπίζει 

με θάρρος το ασταθές οικονομικό περιβάλλον που επικράτησε το 2014. 

Κλείνοντας αυτόν τον απολογισμό, διαβεβαιώνουμε όλους τους πολίτες του Δήμου Ιλίου 

ότι παρά τις δύσκολες χρηματοοικονομικές συνθήκες που εξακολουθούν να επικρατούν 

στη χώρα, συνεχίζουμε αποφασιστικά τον αγώνα μας, προσηλωμένοι στους στόχους 

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