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Περισυλλογή και µεταφορά 53.304,311 τόνων οικιακών απορριµµάτων



Περισυλλογή και µεταφορά 4.350 τόνων ογκωδών-αδρανών αντικειµένων (στρώµατα, γραφεία,
καρέκλες, µπάζα κ.λ.π.)



Περισυλλογή και µεταφορά 4.896,09 τόνων ανακτηθέντων ανακυκλώσιµων υλικών, Το περιεχόµενο των
µπλε κάδων µε τα απόβλητα συσκευασίας στο σύνολο των παραπάνω δροµολογίων, µεταφέρθηκε στα
Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) Ασπροπύργου & Ελευσίνας, όπου πραγµατοποιείται
η διαλογή των υλικών και ο διαχωρισµός τους σε επιµέρους κατηγορίες.



Από τη συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν στις ποσότητες ανακτηθέντων υλικών από το σύνολο των
προγραµµάτων Ανακύκλωσης, που σχεδιάζει και διεκπεραιώνει ο ∆ήµος µας από κοινου µε τις
συνεργαζόµενες εταιρείες, προκύπτει ότι περισυλλέχθηκαν τα πιο κάτω αναφερόµενα ποσά:
Α. Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ» που πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε την
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.)
105,90 τόνοι (γυάλινες συσκευασίες) από τους Κωδωνόσχηµους κάδους (Καµπάνες)
252,18 τόνοι (γυάλινες συσκευασίες) από το Πρόγραµµα «Πόρτα – Πόρτα»
Β. Στο πλαίσιο του Προγράµµατος Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών – Ηλεκτρονικών Συσκευών που
πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»
17.090 κιλά ανακυκλώσιµων ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών συσκευών



Οδοσάρωση όλων των οδών και των κοινοχρήστων χώρων της πόλης.



Επίβλεψη και καθαρισµός των είκοσι επτά (27) παιδικών χαρών ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα.



Αναδιοργάνωση δροµολογίων των απορριµµατοφόρων και ανοιχτών φορτηγών αναλόγως των αναγκών
των Τοµέων.



Επανασχεδιασµός και ενίσχυση των δροµολογίων της αποκοµιδής συσκευασιών προς ανακύκλωση.



Αποξήλωση αεροπανό, καθαρισµός αφισών από κολώνες και αποξήλωση-αποµάκρυνση όλων των
παρανόµων διαφηµιστικών πινακίδων στο εµπορικό κέντρο του Πειραιά



Επίβλεψη και καθαρισµός των λαϊκών αγορών ανά ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα, τον καθαρισµό του
παραπάζαρου µε την συνεργασία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και της Κυριακάτικης Αγοράς (παζαριού)
που διοργανώνεται κάθε Κυριακή στην πλατεία Ιπποδαµείας.



Καθαρισµός των ∆ηµοτικών Παραλιών (Πλαζ Βοτσαλάκια και Φρεαττύδας).



Άµεση αποκοµιδή µεγάλων όγκων οργανικών και ανόργανων απορριµµάτων που αποθέσαν άγνωστοι
σε σηµεία τις πόλης (Στάδιο Καραϊσκάκη και οδό Μουτσοπούλου κατ’ επανάληψη). Ο χώρος επί της
οδού Μουτσοπούλου περιφράχθηκε πάλι µε πάνελ µεταλλικά



Επέµβαση για τον καθαρισµό τεσσάρων (4) οικιών σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες.



Φροντίδα για τον καθαρισµό και την επιµέλεια του χώρου σε ναούς, πανηγύρια και περιοχές για
θρησκευτικές, εθνικές εκδηλώσεις και εορτές.



Συνεργασία µεταξύ φορέων και ΜΜΕ, µε την παροχή τεχνικού και εργατικού προσωπικού, σε
εκδηλώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (παραλίες, δασύλλια και αρχαιολογικούς χώρους)



Καθαρισµός και βάψιµο των ρείθρων πεζοδροµίων (µαύρο-κίτρινο χρώµα) καθώς επίσης και άσπρισµα
και οριοθέτηση των θέσεων των κάδων απορριµµάτων.



Άρση Ανθυγιεινών Εστιών σε εξήντα έξι (66) οικόπεδα και ακίνητα, στα οποία επενέβη η υπηρεσία µας
για τον καθαρισµό αυτών, κατόπιν Εισαγγελικών παραγγελιών και σε συνεργασία είτε µε τους
ιδιοκτήτες είτε µε τους τοµεάρχες της Υπηρεσίας Καθαριότητας, σύµφωνα µε τα άρθρα 18 και 19 του
κανονισµού Καθαριότητας.



Άρση Ανθυγιεινής Εστίας σε δύο (2) εργοστάσια στην Βιοµηχανική περιοχή του ∆΄ Τοµέα (µεγάλης
έκτασης επιχείρηση)



Άρση Ανθυγιεινής Εστίας
σε όλο το µήκος της ακτογραµµής κόλπου Καλαµπάκας, Σκαφάκι,
Μπαϊκούτση (Αρχαιολογικός Χώρος µεγάλης έκτασης µε εργασία 10 ηµερών)



Άρση Ανθυγιεινής Εστίας, έργου µεγάλης έκτασης, στον παλαιό σταθµό Ο.Σ.Ε. όρια ∆ραπετσώνας
(εργασία 8 ηµερών)



Άρση Ανθυγιεινής Εστίας στον Αρχαιολογικό Χώρο, Αρχαίου Χρηµατιστηρίου Γούναρη και Ποσειδώνος.



Άρση Ανθυγιεινής Εστίας µεγάλης έκτασης σε εγκαταλελειµµένα καταστήµατα στο Μικρολίµανο



Αντικατάσταση και τοποθέτηση 1195 µεταλλικών κάδων



Τοποθέτηση 502 πλαστικών κάδων των 240 λίτρων



Τοποθέτηση 376 επικαθήµενων κάδων



Τοποθέτηση 224 µπλε κάδων ανακύκλωσης



Τοποθέτηση 143 µπλε κάδων 240 λίτρων



Τοποθέτηση 80 µπλε κάδων 340 λίτρων στα σχολεία



Επισκευή και βάψιµο 1150 µεταλλικών κάδων



Κατάρτιση ετήσιας σύµβασης µε τον Ειδικό ∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο Νοµού Αττικής Ε.∆.Σ.Ν.Α. για τη
διάθεση εξειδικευµένου µηχανολογικού εξοπλισµού (αυτοκινούµενο λειοτεµαχιστή), ο οποίος είναι
τοποθετηµένος στο ιδιόκτητο οικόπεδο του ∆ήµου µας στο Σχιστό, για τον λειοτεµαχισµό ογκωδών και
απορριµµάτων πρασίνου.



Πραγµατοποίηση όλων των ενεργειών για την συνέχιση αποδοχής παρεχοµένων υπηρεσιών από τον
Ε.∆.Σ.Ν.Α µε τους ιδίους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν έως σήµερα, για την επέκταση του
ωραρίου λειτουργίας του Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) Σχιστού



Πραγµατοποίηση όλων των διαδικαστικών ενεργειών για την αποδοχή δωρεάς δύο (2)
απορριµµατοφόρων οχηµάτων ανακύκλωσης από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
Α.Ε.( ΕΕΑΑ) και ενέργειες για την παραλαβή τους, την έκδοση και παραλαβή αδειών κυκλοφορίας και
πινακίδων.



Πραγµατοποίηση ενεργειών για την έγκριση διενέργειας διαγωνισµού για την αγορά οχηµάτων και
λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού µέσω της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και σύνταξη των
απαραίτητων εγγράφων



Εκποίηση 800 µεταλλικών πεπαλαιωµένων κάδων που ήταν τοποθετηµένοι στο ιδιόκτητο οικόπεδο του
∆ήµου µας στο Σχιστό.



∆ιεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών προκειµένου να αποσταλούν προς ανακύκλωση στην
«Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης» ΕΕΑΑ Α.Ε., 80 πεπαλαιωµένοι µπλε κάδοι
ανακύκλωσης, µε αποτέλεσµα την µερική αποσυµφόρηση του Σχιστού οικοπέδου.



∆ιεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών προκειµένου να παραδοθούν προς ανακύκλωση στην
εταιρεία «Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων Α.Ε.», 85 πεπαλαιωµένοι πράσινοι πλαστικοί κάδοι των
240 lt.



Σύνταξη µελέτης για την εκποίηση 400 µεταλλικών πεπαλαιωµένων κάδων που είναι τοποθετηµένοι στο
ιδιόκτητο οικόπεδο του ∆ήµου µας στο Σχιστό προς αποσυµφόρηση του χώρου και διαδικαστικές
ενέργειες για την πραγµατοποίηση της. Η εκποίηση ολοκληρώθηκε το έτος 2013.



Σύνταξη µελέτης για την αξιολόγηση και αναδιοργάνωση της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης, διαµόρφωση επιχειρησιακού σχεδίου αποκοµιδής απορριµµάτων και διαχείρισης
αποβλήτων.



Σύνταξη Μελέτης για την Οργάνωση Αποκοµιδής Ογκωδών Απορριµµάτων



Σύνταξη µελέτης αναφορικά µε την εργασία καθαρισµού σχεδίασης γκράφιτι και αφαίρεσης λεκέδων και
ρύπων από τις επιφάνειες κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων του δήµου.



Σύνταξη µελέτης αναφορικά µε την εργασία πλυσίµατος των οχηµάτων της Υπηρεσίας σε εξωτερικό
συνεργάτη.



Σύνταξη µελέτης για εν γένει µεταφορές (αφορά µεταφορές ακινητοποιηµένων οχηµάτων, λόγω βλάβης,
σε διάφορα σηµεία προς επισκευή).



Σύνταξη µελέτης για την προµήθεια ελαστικών και αεροθαλάµων



Έλεγχος και πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου.



Εκπόνηση µελέτης για προµήθεια συσσωρευτών



Εκπόνηση µελέτης για προµήθεια αναλώσιµων υλικών.



Εκπόνηση µελέτης για προµήθεια αναλώσιµων υλικών για τα σάρωθρα.



Σύνταξη µελέτης για την προµήθεια φίλτρων αυτοκινήτων του ∆ήµου µας.



Σύνταξη µελέτης για την προµήθεια εργαλείων – αναλώσιµων – χρωµάτων – αεριών και γενικών υλικών
για τον εξοπλισµό των συνεργείων
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Μεταφορά του press container χαρτιού, σε συνεργασία µε την εταιρεία Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.,
από τον πεζόδροµο της ∆ραγάτση στην οδό Φίλωνος & Μακράς Στοάς.



Αποµάκρυνση του οικίσκου ανταποδοτικής ανακύκλωσης , σε συνεργασία µε την εταιρεία Ανταποδοτική
Ανακύκλωση Α.Ε., από την Πλατεία Οδυσσού, λόγω έργων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ.



Επίβλεψη των προγραµµάτων περισυλλογής ανακυκλώσιµων υλικών στα press containers χαρτιού,
στους κωδωνόσχηµους κάδους ανακύκλωσης γυαλιού, στα ανταποδοτικά κέντρα ανακύκλωσης



Αντικατάσταση απωλεσθέντων πινακίδων οχηµάτων.



∆ιάθεση οχηµάτων καθηµερινά, σε ∆/νσεις του ∆ήµου µας, που ζήτησαν τη συνδροµή µας για την
καλύτερη λειτουργία τους.



Έκδοση καρτών ψηφιακών ταχογράφων για τους οδηγούς.



Έλεγχος και πιστοποίηση ταχογράφων οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου



Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης τροχαίου υλικού για την απόσυρση 10 αυτοκινήτων της ∆.Ε.Π.Ε.Π. και
16 οχηµάτων του ∆ήµου και συνέχιση της διαδικασίας αυτής από την επιτροπή εκποίησης αχρήστου
υλικού.



Πραγµατοποιήθηκαν περίπου 1880 επισκευές και συντηρήσεις σε όλο το στόλο των οχηµάτων του
∆ήµου µας και σε όλο το τροχαίο υλικό.



Έγινε τεχνικός έλεγχος (ΚΤΕΟ) σε 85 οχήµατα του ∆ήµου.



Κατάρτιση Προϋπολογισµού οικ. έτους 2013.



Κατάρτιση Ετήσιου Τεχνικού Προγράµµατος



Κατάρτιση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης



Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγµένων έτους 2011.



Παρακολούθηση Προϋπολογισµού οικ. έτους 2012



Κατάρτιση Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών 2012 και 2013 και πραγµατοποίηση όλων των
διοικητικών ενεργειών µε το αρµόδιο Υπουργείο.



Συγκέντρωση, έλεγχος και επεξεργασία των ηµερήσιων δελτίων κίνησης οχηµάτων από τους Τοµείς
Καθαριότητας και το Γραφείο Κίνησης Οχηµάτων καθώς και των ζυγολογίων από ΣΜΑ Σχιστού, ΧΥΤΑ
Άνω Λιοσίων και από Κ∆ΑΥ Ασπροπύργου (Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών)



Καταχώρηση στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστηµα του απόβαρου:
-των απορριµµατοφόρων, που µεταφέρουν οργανικά απορρίµµατα (ΣΜΑ -ΧΥΤΑ)
-των ανοικτών φορτηγών, που µεταφέρουν ογκώδη – αδρανή (ΧΥΤΑ)
-των απορριµµατοφόρων που µεταφέρουν ανακυκλώσιµα υλικά



Έκδοση στατιστικών στοιχείων, των περισυλλεχθέντων οργανικών απορριµµάτων, ογκωδών
αντικειµένων και ανακυκλώσιµων υλικών ανά Τοµέα Καθαριότητας και ανά ∆ηµοτική Κοινότητα.



Συγκέντρωση και έκδοση στατιστικών στοιχείων για τα ανακυκλώσιµα υλικά, σε συνεργασία µε τις
εταιρείες µε τις οποίες ο ∆ήµος µας έχει συµβατική σχέση.



Επεξεργασία και τακτική ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων των προγραµµάτων απορριµµατοφόρων ανά
τοµέα καθαριότητας, σε συνάρτηση µε την αναλυτική καταγραφή της θέσης και του αριθµού των κάδων
οργανικών και ανακυκλώσιµων απορριµµάτων.



Ενέργειες σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Τµήµατα του ∆ήµου µας, για την προµήθεια Ειδών Ατοµικής
Προστασίας και Γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης.



Τηλεφωνική εξυπηρέτηση σε κλήσεις, κατά µέσο όρο εκατό (100) ηµερησίως, δηµοτών και κατοίκων που
αφορούν θέµατα καθαριότητας της πόλης.
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