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�ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Έκταση �ήµου: 5,24 τετραγωνικά χιλιόµετρα

Πραγµατικός πληθυσµός �ήµου: 39.824 (απογραφή 2011)
Μόνιµος πληθυσµός �ήµου: 40.413 (απογραφή 2011)







Ανεργία: 19,67% (2011)- πηγή ΕΛΣΤΑΤ

10,61% (2001)



�ΙΕΥΘΥΝΣΗ �ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

� Τµήµα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και �ηµοτικών Κοινοτήτων

� Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας

� Τµήµα �ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείων �Ε Μοσχάτου-Ταύρου

� Τµήµα �ιοικητικής Μέριµνας



Τµήµα Υποστήριξης Συλλογικών 
Οργάνων και �ηµοτικών Κοινοτήτων

� 36 Συνεδριάσεις �Σ-382 αποφάσεις

� 40 Συνεδριάσεις Οικονοµικής Επιτροπής-378 αποφάσεις

� 11 Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής-44 αποφάσεις

� 3 Συνεδριάσεις Επιτροπής �ιαβούλευσης-3 πρακτικά

� 21 Συνεδριάσεις �ηµοτικής Κοινότητας Μοσχάτου-37 αποφάσεις

� 14 Συνεδριάσεις �ηµοτικής Κοινότητας Ταύρου-43 αποφάσεις



Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας

� Προγραµµατισµό προσλήψεων 39 εργαζοµένων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες

� Προγραµµατισµό προσλήψεων 10 γυµναστών

� �ιαδικασία προσλήψεων 86 ατόµων µέσω ΟΑΕ�

� �ιαδικασία λήξης προγράµµατος ΟΑΕ� 83 ατόµων

� Καθηµερινός έλεγχος όλων των διαδικασιών προσωπικού και µισθοδοσίας

� Υλοποίηση αιτηµάτων εργαζοµένων – υπηρεσιακών µεταβολών



Τµήµα �ηµοτικής Κατάστασης και 
Ληξιαρχείου
� 9.404 πιστοποιητικά διαφόρων τύπων

� 2.595 αποφάσεις

� 333 βεβαιώσεις κατοικίας

� 447 πλησιέστερων συγγενών

� 49 αιτήσεις πολιτογραφήσεως

� 1.318 ληξιαρχικές πράξεις και εξερχόµενα έγγραφα στη �.Ε. Μοσχάτου

� 1.223 ληξιαρχικές πράξεις και εξερχόµενα έγγραφα στη �.Ε. Ταύρου

Ετήσιος έλεγχος Ληξιαρχείου από Επιθεώρηση Ληξιαρχών Βιβλίων µε 
αποτέλεσµα έκθεσης: ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το Τµήµα �ιοικητικής Μέριµνας εξέδωσε: 38.526 έγγραφα



Παρουσίαση οικονοµικών στοιχείων 
�ήµου Μοσχάτου-Ταύρου
31/12/2010 – 31/12/2017



ΚΑΠ �ΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΕΤΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2009 4.760.825,00 3.803.722,42 8.564.547,42

2010 3.853.641,26 2.946.831,88 6.800.473,14

2011 6.713.329,42

2012 4.497.350,48

2013 3.782.556,73

2014 3.832.488,38

2015 4.144.453,64

2016 4.144.458,64

2017 4.144.463,64 51,61%

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΠ ΑΠΌ ΤΟ 2009 ΣΤΟ 2017 51,61%

4.420.083,78



ΣΑΤΑ �ΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΕΤΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

2009 650.355,50 491.681,00 1.142.036,50

2010 428.749,00 324.141,00 752.890,00

2011 274.357,86

2012 493.490,00

2013 469.800,00

2014 348.810,00

2015 338.400,00

2016 338.400,00

2017 338.400,00 70,37%

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΌ ΤΟ 2009 ΣΤΟ 2017 70,37%

803.636,50



Οφειλές �ήµου Μοσχάτου-Ταύρου

ΣΥΝΟΛΟ 31/12/2010
ΟΦΕΙΛΕΣ ΓΙΑ �ΑΠΑΝΕΣ 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31/12/2017 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ 2010 - 2017

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΟΦΕΙΛΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΕ 
ΚΑΤΆ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ 2010 4.146.231,30 464.391,55 3.681.839,75 88,80%

ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΕ 364.675,64 364.675,64 100,00%

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (ευδαπ) 596.592,34 0,00 596.592,34 100,00%

ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΌ �ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.530.000,00 150.000,00 1.380.000,00 90,20%

ΟΦΕΙΛΗ ΑΠΌ �ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 221.000,00 0,00 221.000,00 100,00%

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 273.500,00 0,00 273.500,00 100,00%

�ΗΜΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΑΥΡΟΥ 135.000,00 0,00 135.000,00 100,00%

ΣΥΝΟΛΟ 7.266.999,28 614.391,55 6.652.607,73 91,55%



2010 2017
�ΙΑΦΟΡΑ 2010 -

2017
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΜΕΙΩΣΗΣ

�ΑΝΕΙΑ 10.900.094,10 5.552.983,31 5.347.110,79 49,06%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ �ΑΝΕΙΩΝ 18.167.093,38 6.167.374,86 66,05%

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΗ ΚΆΘΕ ΕΤΟΥΣ (1/1) 01/01/11 01/01/12 01/01/13 01/01/14 01/01/15 01/01/16 01/01/17 01/01/18

2.207.100,46 2.327.154,01 2.642.967,57 4.193.336,44 5.124.269,72 6.033.099,25 6.219.442,08 5.785.139,12

�ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ



ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ �ΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ 2011-2018 
ΜΟΝΙΜΟΙ-ΑΟΡΙΣΤΟΥ

�ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1/1/2011 1/1/2018

ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ

�ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜ. - ΚΟΙΝΩΝ. 60 13 51 19

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 179 27 132 24

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 28 22

ΚΕΠ 7 8

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 36 33

310 40 246 43

350 289

16 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ �ΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΤΗ ΜΙΣΘΟ�ΟΣΙΑ ΤΟΥ 2011

Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΊΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 61 + 16



�ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΟΙΚΙΩΝ
�ΗΜΟΣ �Τ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Οικίες: 1,02 €/τ.µ
ΑΓΙΟΥ �ΗΜΗΤΡΙΟΥ Οικίες: 1,13 €/τµ

ΧΑΛΑΝ�ΡΙΟΥ Οικίες: 1,15 €/τ.µ

�.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Οικίες: 1,15 €/τ.µ

�.Ε ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Οικίες: 1,15 €/τ.µ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Οικίες: 1,18 €/τµ

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Οικίες: 1,21 €/τµ

ΙΛΙΟΥ Οικίες 1,25 €/τ.µ

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Οικίες 1,25 €/τ.µ

ΓΛΥΦΑ�ΑΣ Οικίες:1,45 €/τ.µ

ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Οικίες: 1,47 €/τµ

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Οικίες 1,48 €/τ.µ

�.Ε ΝΙΚΑΙΑΣ Οικίες: 1,52 €/τ.µ
�.Ε ΡΕΝΤΗ Οικίες: 1,52 €/τ.µ

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Οικίες: 1,55 €/τ.µ

ΑΘΗΝΑ Οικίες: 1,55 €/τ.µ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Οικίες: 1,55 €/τ.µ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΧΟΛΑΡΓΟΣ) Οικίες: 1,57 €/τ.µ

ΣΠΑΤΩΝ Οικίες: 1,64 €/τµ

ΚΟΡΥ�ΑΛΛΟΣ Οικίες: 1,68 €/τ.µ

ΧΑΪ�ΑΡΙΟΥ Οικίες: 1,69 €/τµ

ΑΛΙΜΟΣ Οικίες: 1,83 €/τ.µ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ Οικίες 1,85 €/τµ

ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ Οικίες 1,90 €/τ.µ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΠΑΠΑΓΟΥ) Οικίες: 2 €/τ.µ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Οικίες: 2,05 €/τ.µ



�/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2017

� Αποπληρώθηκαν οι υποχρεώσεις προς εργαζόµενους και ασφαλιστικά ταµεία, 

µε το ποσό των 7.293.000 €

� Επιχορηγήθηκαν τα Νοµικά Πρόσωπα του �ήµου µε το ποσό των 835.000 €

� Επιχορηγήθηκαν τα πολιτιστικά-Αθλητικά Σωµατεία και οι Σύλλογοι του �ήµου 

µε το ποσό των 75.200 €

� Μειώθηκαν οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις (2016:462.079€ / 2017: 417.000€) 

και οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις (2016: 79.746 € / 2017: 69.000 €)

� Αποπληρώθηκαν εµπρόθεσµα οι υποχρεώσεις από δανειακές συµβάσεις µε το 

ποσό των 1.127.000 €



� Οι πληρωµές για την υπηρεσία καθαριότητας ανήλθαν στο ποσό των 

6.815.000 €. Εισπραξιµότητα εσόδων από ανταποδοτικά τέλη: 98,6 %

� Εξυπηρετήθηκαν στο σύνολό τους οι λειτουργικές δαπάνες

� Ικανοποιητικό επίπεδο ταµειακών διαθεσίµων. Χρηµατικό υπόλοιπο: 

5.785.139,12 €

� Θετικό ποσοστό απόκλισης στοχοθεσίας (+ 16,55 %) εκτέλεσης 

προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, δηλαδή υπερκαλύφθηκε το 

περιθώριο απόκλισης  που δίνεται από το νόµο έως -10 % 



� Ανάπλαση Πλ. Μεταµορφώσεως-Μοσχάτο (προϋπολογισµού 1.479.913,42 €)

� �ιαµόρφωση κόµβου 25ης Μαρτίου-Αναξαγόρα-Αγ. Σοφίας και κόµβου Χρ. 

Σµύρνης-Επταλόφου-Κορυζή. Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις περιοχής 

εσταυρωµένου (προϋπολογισµού 150.000 €) 

� �ηµιουργία ράµπας πεζών ΑΜΕΑ-Κηφισός

� Ηµιπεζοδρόµηση οδού Αρχ. Σπυρόπουλου (πρώην Πάρνηθος) από Θες/κης 

έως Πειραιώς (προϋπολογισµού 110.000 €)

�/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
�ΟΜΗΣΗΣ

Μελέτες Τεχνικής Υπηρεσίας



� Προµήθεια υλικών για µερική αντικατάσταση-συντήρηση των κερκίδων των 

γηπέδων Σπ. Γιαλαµπίδη και Χ. Παυλίδη (100.000 €)

� Συντήρηση-επισκευή φθορών δηµοτικών οδών (προϋπολογισµού 800.000 €)

� Σύνδεση ακινήτων µε δίκτυο ακαθάρτων, άρση επικινδυνότητας σχολικών 

κτιρίων, επισκευή Νίκου Τεµπονέρα, αποκατάσταση 5ου �ηµοτικού Ταύρου, 

ανάπλαση πλατείας Μεταµορφώσεως, κα

Έργα που ολοκληρώθηκαν το 2017:

� Συντήρηση και επισκευή φθορών δηµοτικών οδών, προϋπολογισµού 350.000 €

� Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων µε το δίκτυο 
ακαθάρτων, προϋπολογισµού 30.000 €



�ηµοπρασίες έργων και ολοκλήρωση διαγωνισµών:

� Κατασκευή ψευδοροφής-ελαιοχρωµατισµός αµφιθεάτρου «Νίκος Τεµπονέρας», 
προϋπολογισµού 74.400 €

� Ανάπλαση παιδικής χαράς Αναξαγόρα στον Ταύρο, προϋπολογισµού 235.000 €

� Συντήρηση-επισκευή φθορών δηµοτικών οδών, προϋπολογισµού 800.000 €

� Αντικατάσταση υγροµόνωσης και χρωµατισµού 1ου-2ου Γυµνασίου Ταύρου, 
προϋπολογισµού 139.904 €

� �ηµιουργία ράµπας πεζών ΑΜΕΑ στον Κηφισό, προϋπολογισµού 60.000 €

� Άρση επικινδυνότητας σε σχολικά κτίρια, προϋπολογισµού 7.254 €

� Αποκατάσταση καθιζήσεων-διαµόρφωση αύλειου χώρου 5ου �ηµοτικού 
Ταύρου, προϋπολογισµού 7.300 €

� Συντήρηση-ελαιοχρωµατισµός σχολικών κτιρίων, προϋπολογισµού 119.538 €

� Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων µε το δίκτυο 
ακαθάρτων και κατασκευή αποχέτευσης, προϋπολογισµού 30.000 €



Μελέτες εργασιών-προµηθειών: 
� Προµήθεια οχηµάτων, µηχανηµάτων, ανταλλακτικών και πολλών άλλων 

υλικών, συνολικού ύψους, περ.: 938.431 €

� Συντηρήσεις  συνολικού ύψους, περ.: 92.038 €

� Παροχή υπηρεσιών, απόκτηση και λειτουργία λογισµικών, εκδόσεις 
πιστοποιητικών και έλεγχοι συνολικού ύψους, περ.: 75.300 €

Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών εργασιών-προµηθειών για τη συντήρηση των 
δηµοτικών και σχολικών κτιρίων, συνολικού ύψους, περ.: 29.637 €

Συντήρηση Ηλεκτρολογικών-µηχανολογικών εγκαταστάσεων: 

� 765 επισκευές σε φωτιστικά-�ΕΗ

� 996 επισκευές σε φωτιστικά πεζόδροµων-πλατείες

� 339 επισκέψεις για βλάβες σχολείων

� 308 επισκέψεις για βλάβες σε δηµοτικά κτίρια 



Τµήµα έργων συντήρησης και αυτεπιστασίας: Συντήρηση σε παιδικούς 
σταθµούς-νηπιαγωγεία-σχολικά κτίρια (χρωµατισµοί, ξυλουργικές, µεταλλικές, 
οικοδοµικές εργασίες), συντήρηση αθλητικών χώρων, δηµοτικών κτιρίων, 
παιδικών χαρών, πάρκων και πλατειών, θερινών σινεµά, πεζοδροµίων και 
οδοστρωµάτων

� Τµήµα υπηρεσίας �όµησης:

� �ιεκπεραιώθηκαν 1211 υποθέσεις (εγκρίσεις και άδειες δόµησης, εγκρίσεις 
εργασιών µικρής κλίµακας, βεβαιώσεις χρήσεις γης, εκθέσεις, κα)

Τµήµα Συντήρησης & Επισκευής οχηµάτων και λοιπού Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού:

� Ανταποκρίθηκε σε 428 εντολές για τεχνικής επιθεώρηση και επισκευή 
οχηµάτων �ήµου

� Επισκεύασε 101 περιπτώσεις και διεκπεραίωσε µία σειρά άλλων εργασιών

Τµήµα Τεχνολογιών-Πληροφορικής & Επικοινωνιών:

� �ιαχείριση προγραµµάτων, εγκαταστάσεις εξοπλισµού, συντάξεις µελετών, 
διαχείριση µητρώων, κα

� Προµήθεια λογισµικού διαχείρισης ηλεκτροφωτισµού



�/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τµήµατα περιβάλλοντος καθαριότητας, ανακύκλωσης, κίνησης οχηµάτων και 
�ηµοτικής Συγκοινωνίας:

� Συνέχιση προγράµµατος κοµποστοποίησης

� �ύο Γωνιές Ανακύκλωσης στο Μοσχάτο και στον Ταύρο (Σπιτάκι 
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης) 

� Λειτουργία Μεγάλου Πράσινου Σηµείου (Προγραµµατική Σύµβαση µε 
Περιφέρεια Αττικής)

� Έναρξη διαδικασίας συνεργασίας µε Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ

� Συλλογή Βιοαποβλήτων από ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

� Μέριµνα για αγορά και παραλαβή 335 κάδων απορριµµάτων και 1 
αυτοκινήτου πλυντηρίου κάδων και 3 φορτηγών

� Προµήθεια 185 µπλε κάδων Ανακύκλωσης  



� 88 αυτοψίες για περιβαλλοντικές οχλήσεις

� Ολοκλήρωση διαδικασιών σύµβασης µεταξύ Ε�ΣΝΑ-�ΗΜΟΥ για την παροχή 
υπηρεσιών µεταφόρτωσης στο ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ για τα έτη 2017-2020

� Περιβαλλοντική αναβάθµιση σε ρέµατα και ακάλυπτα ποτάµια, χαντάκια 
όµβριων και αυλάκια απορροής όµβριων

� Περιβαλλοντική αναβάθµιση σε 20 οικοπεδικούς χώρους

� Υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τις προβλεπόµενες 
�ράσεις

� Συµµετοχή µε το σύνολο των σχολικών µονάδων στο µεγάλο �ιαγωνισµό 
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης

� Συµµετοχή σε διαδικασίες της υπηρεσίας και επικουρικές εργασίες 
(εξωραϊσµός χώρων, καθαίρεση παράνοµων διαφηµιστικών πανό και αφισών, 
κα)

� Συµµετοχή σε επιτροπές και παρεµβάσεις

Πλήρης ετοιµότητα και ανταπόκριση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση 
ακραίων καιρικών φαινοµένων στο �ήµο και µε προσφορά σε περιοχές που έχουν ανάγκη



Εφαρµογή ΣΥΜΦΩΝΟΥ �ΗΜΑΡΧΩΝ
Συνεργασία �ήµου Μοσχάτου-Ταύρου µε το Πανεπιστήµιο �υτικής Μακεδονίας

Κατάστρωση και Υλοποίηση Ενεργειών Κλιµατικής Πολιτικής έτσι ώστε µε βάση το 
έτος αναφοράς 2009, το 2020 να επιτευχθούν οι στόχοι µείωσης του CO2. 

Ετήσια µεταβολή των εκποµπών CO2 σε σχέση µε τον στόχο που τέθηκε στο 
Σ�ΑΕ



Η ποσοστιαία µείωση των εκποµπών CO2 σε σχέση µε το έτος αναφοράς έχει 
υπερκαλυφθεί και τείνει στο 51%



Στοιχεία καθαριότητας-ανακύκλωσης-
κίνησης οχηµάτων:

� Αποκοµιδή 20.000 τόνων αστικών οικιακών απορριµµάτων

� Αποκοµιδή 1.600 τόνων ανακυκλώσιµου υλικού

� Καθηµερινή µηχανική σάρωση από 3 µηχανήµατα

� Καθηµερινό πλύσιµο µε την υδροφόρα και πλύσιµο των κάδων απορριµµάτων

� Καθηµερινός καθαρισµός σχολείων, πάρκων, παιδικών χαρών, σταδίων, κα

� Καθαρισµός 12 κατοικιών υγειονοµικού ενδιαφέροντος



Περιοδικός πίνακας µε στοιχεία έργου Μοσχάτου-Ταύρου 
2012-2017

Έτος Συλλογή (τν)
κατά κεφαλήν 
Συλλογή Μοσχάτου 
Ταύρου

κκ συλλογή 
Χώρας

�ιαφορά από το 
ΜΟ κκ της χώρας

2012 1992 49,3 45,97 7%

2013 2110 52,22 39,07 34%

2014 1852 45,84 33,18 38%

2015 1918 47,48 38,4 24%

2016 1851 45,9 37,92 21%



�ήµοι και απορρίµµατα-Οι καλύτερες και οι 
χειρότερες επιδόσεις



ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ



Πραγµατοποιήθηκαν:

� 7.598 κλαδέµατα

� 576 µέτρα µπορντούρα-κλάδεµα

� 915 κλαδέµατα µε τη χρήση τηλεσκοπικού µηχανήµατος

� 1.310 κλαδέµατα δένδρων µε τη χρήση µεσαίου γερανού

� 150.850 επεµβάσεις µε χορτοκοπτικό

� 542.959 κουρέµατα χλοοτάπητα

� 665 ξεβοτανίσµατα 

� Συντήρηση παιδικών χαρών

Η �/νση διαχειρίστηκε:
� 1.064 αιτήµατα δηµοτών

� 123 αιτήµατα προς το �ΙΚΕΠΑΖ. 

� Παρέχουµε ιατρική φροντίδα στα αδέσποτα ζώα  σε συνεργασία µε το �ΙΚΕΠΑΖ 
αλλά και µε συµβεβληµένο  κτηνίατρο του �ήµου 

� 153 αιτήµατα για εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα



�/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-
ΠΑΙ�ΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

� �ηµοτικό Ωδείο : 280 µαθητές

� 9 διαφορετικές κατηγορίες καλλιτεχνικών εργαστηρίων: 1.350 σπουδαστές

� 28 καλλιτεχνικοί εµψυχωτές

� 500 ενεργά µέλη στις δύο δανειστικές βιβλιοθήκες

� 1.000 ενεργά µέλη σε 11 κατηγορίες αθλητικών προγραµµάτων

� 800 συµµετέχοντες στις αθλοδιακοπές

� 1.200 µέλη στα δύο ΚΑΠΗ

� 330 βρέφη και νήπια στους 6 βρεφονηπιακούς µας σταθµούς

� 10.000 θεατές στους δύο δηµοτικούς µας κινηµατογράφους

� 3.500 µαθητές στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής



Πολιτιστικοί θεσµοί σε άνοδο και µε 
µεγάλη απήχηση

� Καρναβάλι: υψηλός δείκτης συµµετοχής µε δύο παρελάσεις και σηµαντικές 

εκδηλώσεις

� Ταύρεια: εκδηλώσεις µεγάλης κλίµακας και συµµετοχή νέων τοπικών 

δυνάµεων. Ενδεικτικά: η συναυλία για το Μίκη Θεοδωράκη (Σεπτέµβριος 

2017)

� �ιαδηµοτικό Φεστιβάλ Θεάτρου

� Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις



Εκπαιδευτικές λειτουργίες και 
εναλλακτικά προγράµµατα

� Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

� Κοινόχρηστα ποδήλατα

� Κέντρο �ηµιουργικής Απασχόλησης (Κ�ΑΠ)

� Κοινωνικό Φροντιστήριο 

� Προγράµµατα δηµιουργικής απασχόλησης και προσφορά υποτροφιών



Ερασιτεχνικός, Μαθητικός και Μαζικός 
Αθλητισµός

� �ηµοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις: τρία γήπεδα ποδοσφαίρου και τρία 

κλειστά γυµναστήρια

� Αθλητικά προγράµµατα για όλες τις ηλικίες, µε πολλά είδη γυµναστικής

� Προγράµµατα καλοκαιρινής �ηµιουργικής Απασχόλησης «Αθλοδιακοπές»

� Αθλητικοί θεσµοί: πχ επιτραπέζια αντισφαίριση, τουρνουά ακαδηµιών, αγώνες 

δρόµου

� �ιοργάνωση σχολικών αγώνων



Κοινωνική Αλληλεγγύη: �ηµοτικές 
κοινωνικές δοµές και παροχές, κοινωνική 
µέριµνα, προαγωγή υγείας

Κοινωνικές �οµές και διανοµές αγαθών

� 574 ωφελούµενοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο σε συνεργασία µε την 
«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Αρχιεπισκοπής

� 384 ωφελούµενοι στην Τράπεζα Τροφίµων

� 240 ωφελούµενοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο σε συνεργασία µε την ΜΚΟ 
«ΦΑΡΟΣ»

� 180 οικογένειες στη «Γωνιά της Αλληλεγγύης»

� Έκτακτες διανοµές ειδών σε 182 οικογένειες και διανοµή οπωροκηπευτικών σε 
114 οικογένειες, συλλόγους, Ιερών ναών και Σωµατεία



Παροχή υπηρεσιών και υποστηρικτικών 
λειτουργιών

� Κατανοµή προνοιακών επιδοµάτων σε 656 ωφελούµενους

� Ένταξη στο Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ΣΕ 1.048 ωφελούµενους

� Έγκριση 105 αιτήσεων ωφελούµενων για µηδενική συµµετοχή στη 
φαρµακευτική δαπάνη

� 121 ωφελούµενοι στο «Βοήθεια στο Σπίτι»

� 130 αποδέκτες ψυχολογικής υποστήριξης

� Λειτουργία Κ�ΑΠ ΑΜΕΑ

� 28 κοινωνικές έρευνες κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών

� Υποστήριξη αστέγων, απαλλαγή από δηµοτικά τέλη, υποστήριξη ανέργων, κα



Προαγωγή υγείας, πρόληψη, 
ευαισθητοποίηση

� 382 παιδιά στο πρόγραµµα προληπτικής ιατρικής

� Πρόγραµµα εµβολιασµού παιδιών 

� Προληπτική ιατρική ενηλίκων

� Προληπτικές ιατρικές εξετάσεις για γυναικολογικά θέµατα

� 145 αιµοδότες στο πρόγραµµα της Αιµοδοσίας

� �ιοργάνωση ηµερίδων 

� Συνεργασίες µε φορείς: Νοµικά Πρόσωπα, φιλανθρωπικά Σωµατεία, συλλόγους, κα 

� συµµετοχές σε δράσεις: Εθνικό �ιαδηµοτικό �ίκτυο Υγιών Πόλεων, ΕΡΤ, Εθνικό Θέατρο, κα

� υλοποίηση εκδηλώσεων: καλλιτεχνικές εκδηλώσεις σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, 
αφηγήσεις, κα



ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

�ιεκπεραίωση υποθέσεων:

� 22.815 υποθέσεις στο Κ.Ε.Π. Μοσχάτου

� 21.528 υποθέσεις στο Κ.Ε.Π. Ταύρου

� Ποικίλες διαδικασίες που αφορούν εξωτερικές ηλεκτρονικές εφαρµογές 



ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
�ΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ



Πρωτοβάθµια Σχολική Επιτροπή

� 98 αποφάσεις σε 15 συνεδριάσεις

�ιαχείριση συµβάσεων, πλειοδοτικών διαγωνισµών, συγκρότηση επιτροπών, 
επίβλεψη τεχνικών εργασιών, παραχωρήσεις σχολικών χώρων, κα



�ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή
� 150 αποφάσεις σε 19 συνεδριάσεις

� �ιαχείριση συµβάσεων, πλειοδοτικών διαγωνισµών, συγκρότηση επιτροπών, 
επίβλεψη τεχνικών εργασιών, παραχωρήσεις σχολικών χώρων, κα



�ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Παιδικοί σταθµοί:

� Α΄ βρεφονηπιακός σταθµός Μοσχάτου: 73 βρέφη-νήπια

� Β΄ βρεφονηπιακός σταθµός Μοσχάτου: 39 βρέφη-νήπια

� Γ΄ βρεφονηπιακός σταθµός Μοσχάτου: 49 νήπια

� �΄ βρεφονηπιακός σταθµός Μοσχάτου: 69 βρέφη-νήπια

� Α΄ βρεφονηπιακός σταθµός Ταύρου: 50 νήπια

� Β΄ βρεφονηπιακός σταθµός Ταύρου: 76 βρέφη-νήπια



� 229 παιδιά µε ΕΣΠΑ από το πρόγραµµα «Εναρµόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελµατικής Ζωής»

� Συναντήσεις µε αιρετή διοίκηση, προσωπικό και γονείς

� Πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές εκδροµές

� Προληπτική παρακολούθηση από παιδίατρο, κα εκδηλώσεις



ΚΑΠΗ

� 826 µέλη στο ΚΑΠΗ Μοσχάτου και 390 µέλη στο ΚΑΠΗ Ταύρου

� Παροχή υπηρεσιών προς τα µέλη όπως ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη, 

ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, προγράµµατα υγείας, καλλιτεχνικές οµάδες, 

εκπαιδευτικά προγράµµατα, θεµατικές και επετειακές εκδηλώσεις, προσφορές 

και πολλές άλλες δραστηριότητες

� �ιεκπεραίωση διοικητικών θεµάτων, ζητηµάτων προσωπικού, µισθοδοσίας, 

προµηθειών, κα



ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
� 172 αποφάσεις �ιοικητικού Συµβουλίου

� 138 αποφάσεις Προέδρου

� 253 χρηµατικά εντάλµατα

� Υλοποίηση του 1ου Φεστιβάλ Τεχνών

� Υλοποίηση του προγράµµατος �ηµιουργικής Απασχόλησης 

� Λειτουργία κινηµατογραφικής Λέσχης

� Συµµετοχή στις εκδηλώσεις του �ήµου: 10ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, 
αποκριάτικες εκδηλώσεις, συναυλίες, επετειακές εκδηλώσεις, κα

� Συµµετοχή καλλιτεχνικών τµηµάτων σε υπερτοπικά φεστιβάλ

� �ιεκπεραίωση διαγωνισµών προµηθειών και παροχή υπηρεσιών

� �ιαδικασία προσλήψεων προσωπικού για τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών 
εργαστηρίων



Ταµειακός απολογισµός εσόδων 2017

� 68.652 € εισπραχθέντα από τις συνδροµές των µαθητών από τις �ηµοτικές 

µουσικές σχολές

� 33.211 € εισπραχθέντα από τις συνδροµές των µαθητών από το εργαστήρι 

ζωγραφικής και λαϊκής τέχνης

� 21.161 € εισπραχθέντα από τις συνδροµές των µαθητών από χορούς

� 335.000 € εισπραχθέντα από την επιχορήγηση του �ήµου



ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Υλοποίηση δράσεων και παρεµβάσεων:

� Κέντρο �ηµιουργικής Απασχόλησης ΑΜΕΑ: εξυπηρετεί παιδιά ηλικίας 4-15 
ετών

� Λειτουργία των δύο δηµοτικών κινηµατογράφων

� Εργαστήρι καλλιτεχνικής φωτογραφίας

� Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (3.500 µαθητές το επισκέφθηκαν) 

� Προγράµµατα απασχόλησης ανέργων επιδοτούµενα από ΟΑΕ� (πχ. 
Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του 
δηµόσιου τοµέα, για την απασχόληση µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 
ετών)



� Σύστηµα Κοινόχρηστων ποδηλάτων

Συµµετοχή στους πολιτιστικούς θεσµούς του �ήµου (καρναβάλι, µαθητικό 
φεστιβάλ, κα)

Έσοδα και έξοδα από τις δράσεις, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τις 
επιχορηγήσεις του �ήµου:

� Γενικό σύνολο: 

� Έσοδα: 296.068 €

� Έξοδα: 274.530 €



Μεγάλες παρεµβάσεις υπερτοπικού
χαρακτήρα που σηµατοδοτούν το µέλλον 
της πόλης µας
Ολοκληρωµένη Χωρική Παρέµβαση: Ολοκληρωµένο σύνολο δράσεων σε κοινή 

πρόταση µε το �ήµο Αθηναίων:

� Αστική ανάπλαση και αναζωογόνηση της Πειραιώς και της περιοχής

Σφαγείων σε πόλο επιχειρηµατικότητας και πολιτισµού δηµιουργώντας 

ευρύτερη περιοχή δυναµικής ανάπτυξης

� Ενίσχυση της οικονοµίας και του τουρισµού αναβαθµίζοντας την Πειραιώς, 

έναν από τους πιο ιστορικούς δρόµους της Αττικής, σε λεωφόρο ανάπτυξης, 

καινοτοµίας, πολιτισµού  και δηµιουργικότητας



Αντιπληµµυρικά έργα 

� Ενδεικτικά αναφέρω: 

� Το πρόβληµα της συσσώρευσης υδάτων στην περιοχή κόµβου διασταύρωσης 
Πειραιώς και Χαµοστέρνας στον Ταύρο 

� Τα αντιπληµµυρικά έργα µε την κατασκευή αγωγού για το δίκτυο οµβρίων επί 
της οδού Θεσσαλονίκης στο Μοσχάτο 

Η εξέλιξη των έργων στην παραλία είναι παραπάνω από αισιόδοξη

� Συνεχίζονται εντατικά οι εργασίες ανάπλασης του Φαληρικού Όρµου. 
Περιλαµβάνει τα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, την µετατόπιση της 
Λεωφόρου Ποσειδώνος προς τη θάλασσα και άλλα έργα υποδοµής, 
απαραίτητα για τον �ήµο µας καθώς θα θωρακίσει αντιπληµµυρικά την 
ευρύτερη περιοχή. Αποδεχθήκαµε να αναλάβει το έργο η Περιφέρεια Αττικής. 
Και το αποδεχθήκαµε γιατί ήταν ένα ώριµο αίτηµα. Συµφωνήσαµε γιατί 
πιστεύουµε στην Αυτοδιοίκηση και στην αποκέντρωση.



Προαστιακός Σιδηρόδροµος στον Ταύρο 

� Αποτρέψαµε τη συνέχιση της τοποθέτησης  των µεταλλικών ηχοπετασµάτων
ζητώντας ταυτόχρονα την αποµάκρυνση των ήδη τοποθετηµένων από την 
ΕΡΓΟΣΕ, ενώ σταθερή είναι η θέση µας για την υπογειοποίηση του 
Προαστιακού προκειµένου να αποφευχθεί η τριχοτόµηση της περιοχής του 
Ταύρου



�ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ο �ήµος Μοσχάτου - Ταύρου βραβεύθηκε στην εκδήλωση 
Best City Awards µε το Silver Award για ανάπτυξη του 
δικτύου Social Wi-Fi στην κατηγορία "Υλοποίηση ασύρµατου 
δικτύου ελεύθερης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο σε 
κοινόχρηστους χώρους".



Συνεχίζουµε τις προσπάθειές µας 
για ένα �ήµο σύγχρονο, ανθρώπινο, 

στην υπηρεσία των πολιτών


