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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Κάνουμε πράξη
τις δεσμεύσεις μας!

Έκδοση Νοέμβριος 2021

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Αγαπητές και αγαπητοί συμπολίτες του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου,
Το 2019 μας τιμήσατε με την ψήφο σας, επιβραβεύοντας το έργο μας και ταυτόχρονα
μας δώσατε νέα μεγάλη εντολή να συνεχίσουμε τη δημιουργική μας πορεία προς όφελος της πόλης και των δημοτών. Δύο χρόνια
μετά την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου νιώθω την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί
σας για να σας ενημερώσω για το τι έχουμε
πετύχει ως Δημοτική Αρχή την πρώτη διετία
που διανύσαμε (Σεπτέμβρης 2019 - Σεπτέμβρης 2021).
Η δύσκολη περίοδος της πανδημίας που ξεκίνησε στις αρχές του 2020 και συνεχίζεται
μέχρι σήμερα, όχι μόνο δεν εμπόδισε την υλοποίηση του έργου μας, αλλά καταφέραμε να
πραγματοποιήσουμε τα περισσότερα από όσα
είχαμε δεσμευθεί.
Στην αντιμετώπιση της κρίσης αυτής ανταποκριθήκαμε με επάρκεια, συνέπεια και αποτελεσματικότητα, παρά τις αντιξοότητες που
προέκυψαν και συνεχίζουμε προς αυτή την
κατεύθυνση. Αισθάνομαι υπερήφανος που
όλοι μαζί ανταποκρινόμαστε στις δύσκολες
συνθήκες, κρατώντας ενωμένη την τοπική κοινωνία.

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου μαζί με τα Νομικά του Πρόσωπα είναι ένας ισχυρός Δήμος με
σύγχρονη διοίκηση, αποτελεσματική και διάφανη διαχείριση, που συνεχώς ενδυναμώνεται
σε όλα τα πεδία της κοινωνικής, οικονομικής, εκπαιδευτικής, πολιτιστικής και αθλητικής ζωής.
Στις δημοτικές εκλογές του 2019 αναλάβαμε
συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Όπως θα διαπιστώσετε διαβάζοντας το φυλλάδιο που έχετε
στα χέρια σας, έχουμε ήδη υλοποιήσει τις περισσότερες, αλλά και πολλές άλλες που προέκυψαν από τις ανάγκες της εποχής και των
Πολιτών. Είμαστε δε βέβαιοι ότι τα δύο επόμενα χρόνια θα υλοποιήσουμε και τις υπόλοιπες δεσμεύσεις μας με νέα έργα υποδομής και
ανάπτυξης, αλλά και νέες δράσεις που έχει
ανάγκη η πόλη μας. Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων μας έχουν σίγουρα οι εργαζόμενοι του Δήμου οι οποίοι εργάζονται με
μεράκι και φιλότιμο για το καλό της πόλης μας.
Η δική σας εμπιστοσύνη και συμπαράσταση,
μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε με αυτοπεποίθηση και σιγουριά, με βάση τις αρχές, το
ήθος, τις αξίες, το κύρος και την αξιοπιστία του
έργου μας.

Κρατάμε τον λόγο μας και ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με έργο.
Μαζί πετύχαμε πολλά και μαζί μπορούμε περισσότερα.
Εύχομαι από καρδιάς υγεία σε εσάς και στους δικούς σας ανθρώπους.
Ανδρέας Γ. Ευθυμίου
Δήμαρχος Μοσχάτου- Ταύρου

Καθαρισμοί – απολυμάνσεις κάδων

Τεστ του ΕΟΔΥ

Παράδοση tablet σε σχολεία

Παράδοση tablet σε σχολεία

Απολυμάνσεις σε σχολεία

Θερμόμετρα - Μάσκες

Μάσκες στα σχολεία

Test σε
εργαζόμενους
σχολείων

Ηλεκτρονικό
θερμόμετρο στο
Δημαρχείο

Βοήθεια στο σπίτι

Covid-19: Στην πρώτη γραμμή της μάχης,
για την προστασία της δημόσιας υγείας
Εργαστήκαμε με συνέπεια από την πρώτη στιγμή για τον περιορισμό της πανδημίας ακολουθώντας
τις οδηγίες και τη γνώση της επιστημονικής κοινότητας.
• Ξεκινήσαμε το 2020 τη λειτουργία της Νέας Δομής Κοινωνικής, Πολιτικής και Αλληλεγγύης κατά
του covid-19 που έδρασε συμπληρωματικά στο ήδη υφιστάμενο κοινωνικό δίκτυο. Υπήρξε καθημερινή υποστήριξη για μοναχικούς ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, ευάλωτους συμπολίτες λόγω προβλημάτων υγείας, χαμηλού εισοδήματος κ.α. Καλύψαμε συνολικά 219 αιτήματα κατά τη διάρκεια της
καραντίνας.
• Χτίσαμε με επιτυχία ένα τείχος προστασίας και πρόληψης, με συνεχή τεστ όχι μόνο στους εργαζόμενους αλλά και σε κοινωνικές δομές, σε αθλητικά σωματεία κλπ. Έχουμε διενεργήσει περίπου
13.000 εργαστηριακά τεστ, είτε με δαπάνες του Δήμου είτε σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.
• Πραγματοποιήσαμε απολυμάνσεις εκτεταμένης έκτασης από πιστοποιημένο φορέα σε σχολεία,
δημοτικά κτίρια, κοινωνικές δομές και όπου παρουσιάστηκαν κρούσματα.
• Ανταποκριθήκαμε άμεσα και στηρίξαμε τη σχολική κοινότητα καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες σε tablets, μάσκες, ηλεκτρονικά θερμόμετρα, αντισηπτικά υγρά και είδη απολύμανσης. Ενισχύσαμε τις σχολικές μονάδες με αυξημένο αριθμό εργαζομένων για την τήρηση και εποπτεία
των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
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Νέες υποδομές και έργα ανάπλασης που
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Ανάπλαση Παραλίας

Πλατεία Ταξιάρχη Παπαντώνη (π. Μεταμορφώσεως)

Αποκατάσταση Σφαγείων

Ανάπλαση Πάρκου Ηρώων Ενόπλων Δυνάμεων

Αναβάθμιση οικοπέδου Πασά

Ανάπλαση πλατείας Παπαδημητρίου (Ο.Τ. 16)

Διαμόρφωση πλ. Αγίου Ιωάννη

Ανελκυστήρες στις προσφυγικές πολυκατοικίες Ταύρου

Δεσμευθήκαμε, Υλοποιήσαμε και Υλοποιούμε
αναβαθμίζουν την πόλη μας
Με συστηματική δουλειά και πολύ κόπο, παρά τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε υποβάλαμε
πλήρεις προτάσεις μελετών και πετύχαμε τη χρηματοδότησή τους.
• Εξελίσσονται οι εργασίες της Α΄ φάσης της ολοκληρωμένης ανάπλασης του πάρκου Ηρώων
(Ενόπλων Δυνάμεων) στον Ταύρο προϋπολογισμού 800.000 € ενώ έχει ήδη εγκριθεί και η χρηματοδότηση της Β’ φάσης προϋπολογισμού ύψους 590.000 € από το Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,4 εκ ευρώ.
• Ολοκληρώσαμε το έργο ανάπλασης της πλατείας Ταξιάρχη Παπαντώνη (Πλατ.Μεταμόρφωσης
Μοσχάτο). Ένα έργο με περιβαλλοντική ευαισθησία και ομορφιά που ενισχύει την αισθητική της
πόλης με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής με ποσό 584.000 € και από πόρους του
Δήμου με ποσό 87.000 €.
• Αναβαθμίσαμε το οικόπεδο «Πασά»: Διαμορφώθηκε έκταση 1.266 τ.μ. σε χώρο στάθμευσης με
πράσινο για εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής, από πόρους του Δήμου μας προϋπολογισμού 180.000 €.
• Ανακατασκευάζουμε τα κτίρια των π. Σφαγείων που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά
του Ιουλίου του 2020 με έργο προϋπολογισμού 1.200.000€ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
• Θωρακίζουμε την πόλη μας με έργα εκτεταμένης αντιπλημμυρικής προστασίας με το εν εξελίξει
αντιπλημμυρικό έργο στον Ταύρο στον κόμβο Πειραιώς και Χαμοστέρνας με χρηματοδότηση και
υλοποίηση από την Περιφέρεια Αττικής.
• Δημοπρατήσαμε και άμεσα υπογράφεται η σύμβαση για την κατασκευή του αντιπλημμυρικού
έργου στο Β.Δ. Μοσχάτο προϋπολογισμού 2,4 εκ. € με πόρους από το πρόγραμμα Α. Τρίτσης.
• Πετύχαμε τη χρηματοδότηση 10 εκ. ευρώ για την εκβάθυνση – διευθέτηση των εκβολών του Ιλισού ποταμού με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
• Παρακολουθούμε με συστηματικές παρεμβάσεις την πορεία υλοποίησης της ανάπλασης στο παραλιακό μέτωπο, την ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων και όλων των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Α΄ φάση του μεγάλου αυτού έργου διεκδικώντας παράλληλα τη άμεση
δημοπράτηση της Β’ φάσης.
• Κατασκευάζεται το αντιπλημμυρικό έργο του Β.Δ. Μοσχάτου – Ταύρου – Αγ.Ιωάννη Ρέντη προϋπολογισμού 10.000.000 € από την Περιφέρεια Αττικής.
• Πραγματοποιούμε την ανάπλαση της πλατείας Παπαδημητρίου (Ο.Τ. 16) επί των οδών Αθ. Διάκου
και Τήνου στο Μοσχάτο με έργο προϋπολογισμού 750.000 € και χρηματοδότηση από το Πράσινο
Ταμείο και δημοτικούς πόρους.
• Διαμορφώσαμε τον εξωτερικό χώρο (πλατεία) μπροστά από την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στον
Ταύρο.
• Διεκδικήσαμε και πετύχαμε την τοποθέτηση 4 ανελκυστήρων στις προσφυγικές πολυκατοικίες
Ταύρου για την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας.
• Υλοποιήσαμε εκτεταμένα έργα συντήρησης και επισκευών σε δημοτικές οδούς και πεζοδρόμια
συνολικού ποσού συμβάσεων 587.000€ και επιφάνειας 39.654 τ.μ. που περιλαμβάνουν ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις διαβάσεων και σημάνσεις οδών, δημιουργώντας προσβάσεις για
ΑμεΑ. Επίσης, υποβάλαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών αίτημα – πρόταση για συντήρηση οδοστρωμάτων προϋπολογισμού 2.000.000 €.
• Υποβάλαμε τον πλήρη φάκελο μελετών στην ΟΧΕ με τον Δήμο της Αθήνας για τη χρηματοδότηση
της διαμόρφωσης σε ΚΑΠΗ του ισογείου και του Α΄ ορόφου στο κτίριο της οδού Τιμόθεου Ευγενικού στον Ταύρο προϋπολογισμού 2,3 εκ ευρώ.
• Πετύχαμε υψηλή χρηματοδότηση 4,8 εκ.€ από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για συνολικές
παρεμβάσεις ανάπλασης και αναζωογόνησης της περιοχής των προσφυγικών στον Ταύρο (Επταλόφου – Θράκης – Τιμόθεου Ευγενικού – Πειραιώς – Χρυσοστόμου Σμύρνης).
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Πλήρης ανακατασκευή 18 παιδικών
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Ελευθερίου Βενιζέλου

Ήρας

Μακεδονίας

Νοταρά

Πλαστήρα

Αγίας Σοφίας

Αθηνάς 1

Αθηνάς 2

Εσταυρωμένου

Τεώ

Αναξαγόρα

Πυρρή

Δεσμευθήκαμε, Υλοποιήσαμε και Υλοποιούμε
χαρών και κατασκευή 3 νέων
• Ανακατασκευάσαμε 18 παιδικές χαρές στο Μοσχάτο και στον Ταύρο με πόρους από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών. Πρόκειται για πρότυπες παιδικές χαρές υψηλής αισθητικής και κυρίως, πιο ασφαλείς με νέα όργανα και παιχνίδια.
• Στον Ταύρο στις οδούς: Ελευθερίου Βενιζέλου, Ήρας, Νοταρά, Πλαστήρα, Αγ. Σοφίας, Αθηνάς
(δύο) στην πλατεία Ι.Ν. Εσταυρωμένου, Τεώ, Αναξαγόρα- περιοχή 72, Μακεδονίας- πλ. «Παναγιώτης Βακαλόπουλος».
• Στο Μοσχάτο στις οδούς: Ελ. Βενιζέλου, Κηφισού, Θεσσαλονίκης (δύο),
Πίνδου, Πυρρή, Έβρου.
• Κατασκευάσαμε νέα παιδική χαρά στην πλατεία «Ταξιάρχη Παπαντώνη» (Πλατ.Μεταμόρφωσης, Μοσχάτο), ενώ στο πλαίσιο
της ανάπλασης του Πάρκου Ηρώων (Ενόπλων Δυνάμεων) στον
Ταύρο και της πλατείας «Ανδρέας Παπαδημητρίου» (Ο.Τ. 16) στο
Μοσχάτο, κατασκευάζουμε δύο νέες παιδικές χαρές.

Έβρου

Πίνδου

Θεσσαλονίκης 1

Θεσσαλονίκης 2

Κηφισού

Ελευθερίου Βενιζέλου

Μεταμορφώσεως
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Ασφαλής και εύρυθμη

8

Συντηρήσεις αύλειων χώρων

Συντηρήσεις WC

Συντηρήσεις

2ο Δημοτικό Μοσχάτου βάψιμο

Nέες Μπασκέτες

Αύλειος χώρος 5ου Δημοτικού Ταύρου

Βιβλιοθήκη 3ου Δημοτικού Ταύρου

Νέες Αίθουσες νηπίων

Αίθουσες νηπίων

Αίθουσες νηπίων

Αίθουσες νηπίων

Αίθουσες νηπίων

Δεσμευθήκαμε, Υλοποιήσαμε και Υλοποιούμε
λειτουργία των σχολικών μονάδων
Βασικό μας μέλημα η ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων και όλων των υποδομών που αξιοποιούνται από τους νέους και ιδιαίτερα από τα μικρά παιδιά.
• Πραγματοποιήσαμε και συνεχίζουμε να πραγματοποιούμε τακτικές προμήθειες πάγιου και αναλώσιμου εξοπλισμού για όλες τις σχολικές μονάδες, με εκατοντάδες παρεμβάσεις συντηρήσεων
και επισκευών και με σημαντικές προμήθειες σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού.
• Αποκαταστήσαμε άμεσα και αποτελεσματικά τις σημαντικές βλάβες στα σχολικά κτίρια από τον
σεισμό του Ιουλίου του 2019 προϋπολογισμού 170.000 €.
• Εγκαταστήσαμε και εξοπλίσαμε 12 νέες αίθουσες σε σχολεία και σε οικόπεδα του Δήμου ώστε
να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες στέγασης των παιδιών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.
• Πραγματοποιήσαμε συντηρήσεις και επισκευές στα σχολικά κτίρια και στους αύλειους χώρους
προϋπολογισμού 567.000 € από το Πρόγραμμα Φιλόδημος και πόρους του Δήμου στα σχολεία:
2ο και 3ο Δημοτικό Μοσχάτου, 1ο και 2ο Γυμνάσιο Ταύρου, 3ο Γυμνάσιο Μοσχάτου, 1ο Λύκειο
Ταύρου και 2ο Λύκειο Μοσχάτου.
• Εγκρίθηκε η πρότασή μας για την ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου και 2ου Γυμνασίου και του 1ου
Λυκείου Ταύρου, προϋπολογισμού ύψους 2.121.000 € με εγκεκριμένη μελέτη για χρηματοδότηση
από ΟΧΕ Αθήνας και ήδη χρηματοδοτείται με ποσό ύψους 851.000 €.
• Ανακαινίστηκαν με χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση με το οποίο
συνεργαζόμαστε, δύο γήπεδα μπάσκετ και δύο γήπεδα βόλεϊ
στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Μοσχάτου τοποθετώντας παράλληλα σύγχρονο εξοπλισμό: νέο δάπεδο ασφαλείας, ιστούς βόλεϊ
και προστατευτικά.
• Εγκρίθηκε το έργο για την ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ταύρου προϋπολογισμού 250.000 € από την
ΟΧΕ Αθήνας και δημοτικούς πόρους.

Αίθουσες νηπίων

Αίθουσες νηπίων

Αίθουσες νηπίων

Αίθουσες νηπίων
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Συστηματικές βελτιώσεις και ασφάλεια
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Τιμόθεος Ευγενικός

Τιμόθεος Ευγενικός

Κλειστό Γυμναστήριο Μιαούλη

Κλειστό Γυμναστήριο Μιαούλη

Νέα όργανα στο κλειστό Γυμναστήριο

Δημοτικό Γήπεδο Σπ. Γιαλαμπίδης

Δημοτικό Γήπεδο Σπ. Γιαλαμπίδης

Δημοτικό Γήπεδο Σπ. Γιαλαμπίδης

Δημοτικό Γήπεδο Μοσχάτου

Γήπεδο 8x8

Γήπεδο 5x5

Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ

Δεσμευθήκαμε και Υλοποιούμε
στις αθλητικές μας εγκαταστάσεις
Όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου είναι αδειοδοτημένες και όλοι οι αθλητικοί χώροι
αναβαθμίστηκαν με εργασίες αντικατάστασης χλοοτάπητα, δαπέδων και εξεδρών, με ενίσχυση
του ηλεκτροφωτισμού, με συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και αποδυτηρίων, ενώ έγιναν έλεγχοι
στατικότητας εξεδρών και καλής λειτουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
• Πραγματοποιήσαμε την προμήθεια και εγκατάσταση του ξύλινου δρύινου αθλητικού δαπέδου
(παρκέ) στο Κλειστό Γυμναστήριο «Τιμόθεος Ευγενικός» στον Ταύρο με πόρους του Δήμου. Επίσης έγιναν επισκευές κιγκλιδωμάτων και βαφή εξωτερικών χώρων.
• Ολοκληρώσαμε τις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του Κλειστού Γηπέδου στο Μοσχάτο.
Οι εργασίες περιλάμβαναν την ανακατασκευή του παρκέ, βάψιμο τοίχων, κερκίδων και κιγκλιδωμάτων, εγκατάσταση καινούριων μπασκετών ολυμπιακών προδιαγραφών, καθώς και νέων ηλεκτρονικών χρονομέτρων 24”.
• Τοποθετήσαμε νέα, σύγχρονα όργανα γυμναστικής στην αίθουσα μυϊκής ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο για τη βελτιστοποίηση των ασκήσεων και την ενίσχυση της ασφάλειας των αθλούμενων όπως: 2 πάγκους ασκήσεων και 2 πάγκους κοιλιακών, μηχάνημα προσαγωγών – απαγωγών,
μηχάνημα δικέφαλων μηριαίων, μηχάνημα τετρακέφαλων, επαγγελματικός διάδρομος, μηχάνημα
θωρακικών – τρικέφαλων κλπ.
• Δημοπρατήσαμε και σύντομα τοποθετείται ο νέος ηλεκτροφωτισμός στο γήπεδο «Χάρης Παυλίδης» προϋπολογισμού 141.000€ με πόρους του Δήμου ενώ έγινε εγκατάσταση νέου παθητικού
συστήματος θέρμανσης του νερού.
• Ολοκληρώσαμε τη δημοπράτηση για την αντικατάσταση του τάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου
στο Μοσχάτο και παράλληλα προωθείται η μετατροπή του ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ σε κλειστό
με συνολική χρηματοδότηση ποσού 600.000€ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και 100.000
€ από πόρους του Δήμου. Διαμορφώθηκαν νέα αποδυτήρια και ανακατασκευάζονται τα υπάρχοντα, ενώ τοποθετήθηκαν και νέα παθητικά συστήματα θέρμανσης του νερού.
• Διενεργήσαμε εκτεταμένες εργασίες βελτιώσεων στο γήπεδο «Σπύρος Γιαλαμπίδης» (ΦΩΣΤΗΡΑ) με την αντικατάσταση της φυσούνας, τη συντήρηση του χλοοτάπητα, την τοποθέτηση
του σταμπωτού μπετόν μεταξύ αγωνιστικού χώρου και εξέδρας, την επισκευή των αποδυτηρίων,
την τοποθέτηση δύο ηλιακών θερμοσίφωνων, τη συντήρηση - βαφή των προβολέων του γηπέδου
και άλλες παρεμβάσεις.
• Κατασκευάσαμε δύο ανοικτά γήπεδα 5Χ5 και 8Χ8 στην οδό Μιαούλη χωρίς καμία επιβάρυνση
του Δήμου, με χορηγία, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
• Τοποθετήσαμε νέες πιστοποιημένες μπασκέτες σε σχολεία του Δήμου: 1ο Γυμνάσιο Ταύρου, 2ο
Δημοτικό Μοσχάτου, 1ο Γυμνάσιο Μοσχάτου, 1ο Λύκειο Ταύρου, 1ο Λύκειο Μοσχάτου.
• Στηρίζουμε και ενισχύουμε τα αθλητικά σωματεία της Πόλης μας με σημαντικά ποσά.
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2,8 εκ. ευρώ για τον νέο

Τράκτορας με ημιρυμουλκούμενο απορριμματοκιβώτιο

Νέα απορριμματοφόρα

12

Νέα απορριμματοφόρα

Υδροφόρο 10.000lt

Τρεις αναρροφητικές σκούπες

Γερανός

Τρία ημιφορτηγά pickup

Bobcat

Ferrari

Σκούπα

Κόκκινοι κάδοι

Καφέ κάδοι

Νέοι μπλε κάδοι

Υπόγειοι κάδοι

Πράσινοι
κάδοι

Καθαρισμοί
φρεατιών

Νέες αίθουσες
στο αμαξοστάσιο

Μπάρα ελεγχόμενης
εισόδου στο αμαξοστάσιο

Δεσμευθήκαμε και Υλοποιούμε
στόλο οχημάτων του Δήμου μας
Εκσυχρονίσαμε τον στόλο οχημάτων του Δήμου μας με νέα οχήματα, μηχανήματα έργου και με
λεωφορεία για τη δημοτική συγκοινωνία. Το χρονικό διάστημα 2019-2021 προβήκαμε σε μια γενναία επένδυση ύψους 2800.000€. Οι πηγές χρηματοδότησης προέρχονται κυρίως από τον Δήμο,
αλλά και από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
Ήδη έχει παραληφθεί το μεγαλύτερο μέρος του σημαντικού εξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται σε
πλήρη λειτουργία. Ο νέος στόλος οχημάτων και μηχανημάτων έργου περιλαμβάνει:
• Τέσσερα απορριμματοφόρα
• Τρία νέα λεωφορεία για τη δημοτική συγκοινωνία
• Ένα φορτηγό ανατρεπόμενο
• Μία υδροφόρα
• Ένα ημιφορτηγό pick-up διπλής καμπίνας
• Ένα ημιφορτηγό κλειστού τύπου (VAN)
• Έναν ελκυστήρα με ημιρυμουλκούμενο απορριμματοκιβώτιο
• Μία υδροφόρα
• Ένα καλαθοφόρο όχημα
• Έναν μικρό ελαστικοφόρο φορτωτή πλάγιας ολίσθησης
• Ένα πολυμηχάνημα με συνοδευτικό εξοπλισμό
• Τρία ημιφορτηγά ανοικτού τύπου (pick-up)
• Ένα επιβατικό αυτοκίνητο
• Ένα τριαξονικό φορτηγό
• 350 νέους πράσινους κάδους για αστικά απορρίμματα
• 80 νέους μπλε κάδους ανακύκλωσης και 110 καφέ κάδους
• 10 «κόκκινους» κάδους ανακύκλωσης ρούχων, παπουτσιών, λευκών ειδών κλπ
• Τρία νέα αυτοκινούμενα σκουπάκια καθαρισμού οδών
• Ένα μηχάνημα καθαρισμού πλατειών και πεζόδρομων
• Ανακατασκευάσαμε επίσης τρία απορριμματοφόρα
• Προκηρύσσουμε το επόμενο διάστημα διαγωνισμούς για την προμήθεια, με πόρους του Δήμου,
ενός φορτωτή προϋπολογισμού 120.000 € και ενός τράκτορα, προϋπολογισμού 140.000 €. Βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης δημοπράτησης η προμήθεια, με χρηματοδοτική μίσθωση με πενταετή διάρκεια συντήρησης, 2 απορριμματοφόρων και 3 φορτηγών προϋπολογισμού 1,5 εκ. €.
• Τοποθετήσαμε 12 υπόγειους κάδους σε Μοσχάτο και Ταύρο.
• Μεριμνούμε για τον συστηματικό καθαρισμό των φρεατίων υδροσυλλογής και των ρεμάτων για
την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.
• Αναβαθμίσαμε το γκαράζ του Δήμου με νέες αίθουσες για τις ανάγκες της υπηρεσίας, νέο τηλεφωνικό κέντρο, τοποθέτηση GPS στα οχήματα, κάμερες ασφαλείας και ελεγχόμενη είσοδο.

13

Δράσεις για προστασία του περιβάλλοντος με

Ανανέωση Συμφώνου
Δημάρχων

Ανακύκλωση πλαστικών
μπουκαλιών – μεταλλικών κουτιών

Κανονισμός
Καθαριότητας

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το «Παθητικό Κτίριο»

Κινητό Πράσινο Σημείο
14

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Δεσμευθήκαμε και Υλοποιούμε
εξοικονόμηση ενέργειας για την κλιματική αλλαγή
• Προσδίδουμε στρατηγική έμφαση στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και στην προώθηση
της Ανακύκλωσης και της Κυκλικής Οικονομίας.
• Αξιοποιούμε κάθε μέσο ευαισθητοποίησης όπως είναι οι διαγωνισμοί ανακύκλωσης στα σχολεία,
η εκπαίδευση μαθητών με το “Λεωφορείο της Ανακύκλωσης”, οι ημερίδες για την Κυκλική Οικονομία κ.α.
• Αναθέσαμε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο την ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας στον Δήμο
για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημοτικά κτίρια προς όφελος των ευάλωτων νοικοκυριών.
• Συμμετέχουμε ενεργά στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» για το «Κλίμα και την Ενέργεια» με στόχο
τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.
• Ορίσαμε ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών εγκαταστάσεων και δημοτικών κτιρίων και την αντικατάσταση όλου του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού
με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.
• Οι εγκαταστάσεις των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολεία και δημοτικά κτίρια διαμορφώνουν συνολική ισχύ μεγαλύτερη των 120 KWP. Στόχος μας είναι η μετατροπή των Δημοτικών κτιρίων σε Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης μέσω της ενσωμάτωσης
τεχνολογιών ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας και η εμπέδωση της κουλτούρας της πράσινης
ανάπτυξης.
• Σχεδιάζουμε το μεγάλο Πράσινο Σημείο στον χώρο των 12 στρεμμάτων επί της οδού Πέτρου
Ράλλη 22, στον Ταύρο. Είμαστε ο πρώτος Δήμος που το υλοποιεί, σε συνεργασία με τον Ειδικό
Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής.
• Εγκρίθηκε η πρότασή μας στο Πράσινο Ταμείο και ανατέθηκε η εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) στον Δήμο μας.
• Στοχεύουμε στη μετατροπή του Κλειστού Γυμναστηρίου Μοσχάτου σε πρότυπο κέντρο άθλησης
μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης καθώς εγκρίθηκε η Προτεινόμενη Πράξη για «Αθλητική
Κτιριακή Υποδομή nZEB για την Κινητοποίηση των Ενεργών Πολιτών» του Δήμου μας.
• Ξεκινήσαμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα RINNO για την ενεργειακή αναβάθμιση μίας προσφυγικής
πολυκατοικίας στον Ταύρο με το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου, το οποίο χρηματοδοτείται από
το Πρόγραμμα HORIZON της Ε.Ε. ως ένα από τα πρώτα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής
κατανάλωσης με τελικό σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των προσφυγικών πολυκατοικιών.
• Συμμετέχουμε ενεργά στο πρόγραμμα «Κινητό Πράσινο Σημείο», με ένα όχημα Διακριτής Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών της Περιφέρειας Αττικής. Επίσης, διευρύνουμε την εφαρμογή του
Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων, διαμορφώνουμε γωνιές ανακύκλωσης εφαρμόζοντας όλα τα συστήματα ανακύκλωσης και κομποστοποίησης με τη λειτουργία του καφέ κάδου και
τη διαχείριση βιοαποβλήτων με νέα οχήματα και μπλε κάδους.
• Προσδίδουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαιδευτική συνιστώσα της ανακύκλωσης μέσα από ολιγόλεπτες εκπαιδευτικές «Πράσινες Αποστολές-Green Missions» όπου οι πολίτες μαθαίνουν να
ανακυκλώνουν σωστά και να κερδίζουν δώρα επιβράβευσης σε κληρώσεις του προγράμματος
Followgreen.
• Υποστηρίζουμε περιβαλλοντικές δράσεις των σχολείων της πόλης μας όπως το «Ανακυκλώνουμε
γιατί μετράει 2020-2021» με την πραγματοποίηση εκδήλωσης βράβευσης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου για τη συγκέντρωση 32.900 πόντων από τα μέλη της πλατφόρμας, στη δράση ευαισθητοποίησης «Πάμε Ανακύκλωση» 2020-2021.
• Εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο η διοργάνωση από τον Δήμο μας του πρώτου διαγωνιστικού φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στην Ελλάδα, με εστίαση στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
• Προετοιμάζουμε τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για ενεργειακή αναβάθμιση των
δημοτικών κτιρίων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
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Σκουπάκια για περιττώματα ζώων

Μαθητικοί διαγωνισμοίανακύκλωσης

Νέα λεωφορεία Δημοτικής Συγκοινωνίας

Νέα λεωφορεία Δημοτικής Συγκοινωνίας

Νέα ιστοσελίδα Δήμου με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Εφαρμογή City On

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Βράβευση στα Best City Awards

Επέκταση δικτύου
Φυσικού Αερίου

• Εφαρμόζουμε πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών «πόρτα – πόρτα» σε διαμέρισμα της Δ.Ε. Μοσχάτου.
• Προκηρύξαμε Πανελλήνιο Φοιτητικό Διαγωνισμό για τον σχεδιασμό Βιοκλιματικού Νηπιαγωγείου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου.
• Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020 με τους Πολίτες»: «Climate Change Film Festival (CCFF)».
• Εκπονούμε σχέδια Εκτάκτων Αναγκών Αντιμετώπισης Καταστροφών από φυσικά φαινόμενα ή
και από ανθρώπινη αμέλεια.

Ουσιαστική προστασία στα αδέσποτα ζώα
Ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου προστατεύει με έργο και δράσεις τα αδέσποτα ζώα και στηρίζει τις
φιλοζωικές οργανώσεις.
• Έχουμε συνάψει ετήσιες συμβάσεις με κτηνίατρο για παροχή υπηρεσιών σε αδέσποτα, συνολικής
δαπάνης που ξεπερνά τις 87.000 € τα τελευταία χρόνια που αφορούν, μεταξύ άλλων, περισυλλογή αδέσποτων, μεταφορά, παράδοση, εμβολιασμό, νοσηλεία, αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, ιατρικές εξετάσεις, χειρουργικές μικροεπεμβάσεις κλπ.
• Συνεργαζόμαστε με τις φιλοζωικές οργανώσεις που λειτουργούν στην πόλη όπως και με φιλόζωους και ευαισθητοποιημένους συμπολίτες. Η προσπάθεια μας είναι συστηματική και αποτελεσματική και έχουμε προσφύγει στη Δικαιοσύνη για αρκετές περιπτώσεις θανατώσεων αδέσποτων.
• Διαθέσαμε 1,5 τόνους ζωοτροφών στη διάρκεια της πανδημίας για σκύλους και γάτες και διαθέτουμε κονδύλια από το Δημοτικό προϋπολογισμό για την προστασία των αδέσποτων καθώς και
επιχορηγήσεις στις φιλοζωικές οργανώσεις.
• Πραγματοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα με το φιλοζωικό σωματείο Ζω.Ε.Σ στους παιδικούς
σταθμούς για την ευαισθητοποίηση των μικρών παιδιών για τη φιλοζωία.
• Έχουμε συστηματική συνεργασία με το ΔΙΚΕΠΑΖ με σημαντικά αποτελέσματα.

Δεσμευθήκαμε και Παρέχουμε
Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για τη
βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη
Με τις δράσεις μας για την αναβάθμιση της καθημερινής ζωής των πολιτών:
• Αξιοποιούμε τα τρία νέα, ασφαλή και υπερσύχρονα λεωφορεία για τα δρομολόγια της δημοτικής
μας συγκοινωνίας.
• Αξιοποιούμε τη σύνδεση του δικτύου Φυσικού Αερίου σε όλες τις δημοτικές εγκαταστάσεις και
την επέκταση του σε όλο τον Δήμο ενώ σχεδιάζουμε και τη
δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας για την ενίσχυση των
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
• Δημιουργήσαμε νέα ιστοσελίδα του Δήμου με ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους Πολίτες, ενισχύοντας τη διαφάνεια με συμμετοχική διαβούλευση.
•
Υλοποιήσαμε
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας προϋπολογιBlockchain Υπηρεσίες
σμού 64.000 €.
• Υλοποιούμε τις ηλεκτρονικές εφαρμογές «City on» και εφαρμόζουμε
πιλοτικά Blockchain Υπηρεσίες για την πιλοτική υλοποίηση της εφαρμογής Crowd DLT στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου ΜοσχάτουΤαύρου.
• Πραγματοποιούμε ημερίδες ψηφιακής διακυβέρνησης (City Lab).
City Lab: Ημερίδα
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
• Απονεμήθηκαν στη Δημοτική Αρχή βραβεία στα Best City Awards.
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Υδροφόρα του Δήμου στην κατάσβεση πυρκαγιών

Αποστολή ειδών σε πυρόπληκτους

Συγκέντρωση σχολικών ειδών

Εκδήλωση για αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων του Δήμου

Εθελοντική Αιμοδοσία

Διανομές τροφίμων/TEBA
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Δωρεάν ψηφιακές μαστογραφίες και τεστ Παπ

Δεσμευθήκαμε και Παρέχουμε Υπηρεσίες
Mε ανθρωπιά και αλληλεγγύη
Κοινωνική Μέριμνα, Πρόνοια και Προαγωγή Υγείας
Συνεχίζουμε να κάνουμε πράξη την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή ισχυροποιώντας το δίκτυο κοινωνικών δομών φροντίδας και εξυπηρέτησης με σημαντικές δράσεις πρόνοιας και προαγωγής υγείας.
• Υλοποιούμε δέσμη προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της φτώχειας: Κοινωνικό Παντοπωλείο
(ετήσια 885 εξυπηρετούμενα άτομα), Κοινωνικό συσσίτιο (διανομές ημερησίως σε 127 άτομα),
Κοινωνικό Φαρμακείο (ετήσια 439 άτομα), επισιτιστικό πρόγραμμα με Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ετήσια 170 άτομα), Διανομές ΤΕΒΑ σε 600 οικογένειες το μήνα, Δημοτική Ιματιοθήκη- παιδικά παιχνίδια (ετήσια 210 άτομα).
• Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες από το Κέντρο Κοινότητας, κατά μέσο όρο ετησίως σε
1090 συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.
• Υλοποιούμε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» με κατ’ οίκον διανομές τροφίμων σε 98 ωφελούμενους.
• Λειτουργούμε με υψηλή επάρκεια το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης όπου απασχολούνται
30 παιδιά με ειδικές ικανότητες σε δύο βάρδιες. Στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ, το οποίο διαχειρίζεται με επιτυχία η Κοινωφελής Επιχείρηση εργάζεται εξειδικευμένο προσωπικό 9 ατόμων.
Πραγματοποιούμε προγράμματα προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας με τη λειτουργία κοινωνικής
δομής για την άνοια καθώς και προγράμματα πρόληψης με ιατρικές εξετάσεις όπως δωρεάν μαστογραφίες, τεστ ΠΑΠ, σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ, ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη
σε άνεργους δημότες και κατοίκους.
• Υλοποιούμε πρόγραμμα συναισθηματικής ανάπτυξης σε ωφελούμενους των κοινωνικών δομών.
• Υλοποιούμε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, προσεγγίζουμε τους λίγους αστέγους ενώ
διενεργούμε κοινωνικές έρευνες σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
• Υποστηρίζουμε τις ευπαθείς ομάδες με μηδενική συμμετοχή σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
απαλλαγή ή μείωση από δημοτικά τέλη και χορήγηση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.
• Παρέχουμε υπηρεσίες διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης στην Αραβική γλώσσα σε συνεργασία
με ΕΕΤΑΑ.
• Προστατεύουμε τη δημόσια υγεία, αλλά και περιορίζουμε την όχληση του πληθυσμού από διάφορες αιτίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το έργο καταπολέμησης κουνουπιών το οποίο
ξεκινά από τις αρχές Μαρτίου κάθε έτους και συνεχίζεται και καθ΄ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με διαδοχικές εφαρμογές ψεκασμού με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας και με επίγεια ψεκαστικά συστήματα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
Ο Δήμος μας αποδεικνύει έμπρακτα ότι θέτει στο επίκεντρο της προσοχής μας τον κάθε συμπολίτη.
Όταν χρειάζεται και η δική μας συνδρομή για παροχή βοήθειας σε άλλες περιοχές, ανταποκρινόμαστε αμέσως όπως έγινε και πριν μερικά χρόνια στην περίπτωση της Μάνδρας και στην πυρκαγιά
στο Μάτι.
Το ίδιο πράξαμε και το τελευταίο διάστημα που εκφράσαμε τη συμπαράστασή μας με έμπρακτο
τρόπο: Τον Νοέμβριο 2020 στους σεισμοπαθείς της Ανατολικής Σάμου, τον Μάρτιο και Απρίλιο
του 2021 σε σεισμοπαθείς της Ελασσόνας. Τον Αύγουστο 2021 σε πυρόπληκτους της Εύβοιας (Ιστιαία, Αιδηψός, Μαντούδι, Λίμνη, Αγία Άννα) κα τον Σεπτέμβριο 2021 με σχολικά είδη και είδη πρώτης
ανάγκης στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Επίσης, συνδράμαμε με υδροφόρες για την κατάσβεση
των πυρκαγιών στη Βαρυμπόμπη. Συγκεντρώνουμε είδη πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους
στο Αρκαλοχώρι.
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Καρναβάλι

Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Ταύρεια

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης

Πολιτιστικός Σεπτέμβρης
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Δεσμευθήκαμε και υλοποιούμε
Πολιτισμός, αθλητισμός, παιδεία
και εκπαίδευση σε πρώτη προτεραιότητα
Δράσεις Πολιτισμού
• Λειτουργήσαμε το 2020 και 2021, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τους δύο δημοτικούς
κινηματογράφους όπως και τη διοργάνωση του Διαδημοτικού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου.
Έγινε δυνατή η ψηφιακή τους λειτουργία σε μεγάλο βαθμό, ενώ όπου υπήρξε η δυνατότητα δια
ζώσης διδασκαλίας, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, πραγματοποιήθηκαν μαθήματα στις
καλλιτεχνικές εκπαιδευτικές δομές με τους έμπειρους εμψυχωτές.
• Αναβαθμίσαμε τον θεσμό του Καρναβαλιού που αναδείχθηκε σε έναν αναγνωρισμένο θεσμό
με υψηλό δείκτη συμμετοχής σχολείων, σωματείων, φορέων και παρεών από την πόλη και την
ευρύτερη περιοχή. Το 2020 διοργανώσαμε το καλύτερο καρναβάλι. Το 2021 ήταν αρκετά επιτυχημένο το «Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού» το οποίο πραγματοποιήθηκε σε ψηφιακή μορφή με
μεγάλη συμμετοχή 89 ομάδων με 710 συμμετέχοντες από πολλές περιοχές της Χώρας μας.
• Πραγματοποιήσαμε σημαντικές εκδηλώσεις στο ανακατασκευασμένο αμφιθέατρο Τεμπονέρας
όπως η εκδήλωση για «Το ολοκαύτωμα στην Αθήνα» και η συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας
της ΕΡΤ.
• Διοργανώσαμε δύο σημαντικές εκδηλώσεις τον Μάρτιο του 2021 για τα 200 χρόνια από την
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.
• Προχωράμε στη Β΄ φάση δημιουργίας του Μουσείου Ιστορίας στον Ταύρο με σκοπό την ανάδειξη, προβολή και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου μας.
• Πραγματοποιήσαμε 35 μουσικές συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις με σημαντικούς καλλιτέχνες και με ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους θεατές μέσω livestreaming, οι οποίες προβάλλονταν και από την ιστοσελίδα του Δήμου μας.
• Πετύχαμε τον φετινό Σεπτέμβρη την άριστη διεξαγωγή των δύο σημαντικών και ιστορικών πολιτιστικών θεσμών, τα Ταύρεια και τον Πολιτιστικό Σεπτέμβρη. Οι εκδηλώσεις ήταν αφιερωμένες
στη μνήμη του μεγάλου μας συνθέτη και αγωνιστή Μίκη Θεοδωράκη.

Εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821

Εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821
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Online μαθήματα Ωδείου

Υποστηρίζουμε τα καλλιτεχνικά εργαστήρια του Πνευματικού μας Κέντρου τα οποία κατάφεραν
να προσαρμοστούν με επάρκεια στις νέες συνθήκες.
• Το Δημοτικό Ωδείο λειτούργησε με διαδικτυακά μαθήματα στις περιόδους της καραντίνας. Συνέχισαν επίσης εξ αποστάσεως τα τμήματα Εικαστικά, Κόσμημα, Θέατρο, Μπαλέτο και Μοντέρνος
χορός, τα οποία υλοποιούνται από το Πνευματικό Κέντρο.
• Πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του θεατρικού εργαστηρίου του Πνευματικού μας Κέντρου
“Εν Δράσει”, το 14ο Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Επίσης το θεατρικό εργαστήρι μας συμμετείχε στα τέλη του Αυγούστου στο 11ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού
Θεάτρου στο Αμφιθέατρο Μαυσωλείου Διστόμου.
• Παρουσιάσαμε διαδικτυακά μια παράσταση του Ομίλου Ελληνικών Χορών του Δήμου.
• Εμπλουτίσαμε τις δύο δημοτικές δανειστικές βιβλιοθήκες.
• Αναβαθμίσαμε τους δύο δημοτικούς κινηματογράφους μας το Σινέ Κήπος και το Σινέ Μασκώτ,
με επεκτάσεις της σκηνής, ανακατασκευή οθόνης, διαμόρφωση καμαρινιών, αντικατάσταση δαπέδου της Μασκώτ κλπ.

Σινέ Κήπος
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Σινέ Νέα Μασκώτ

Αθλοδιακοπές

Κοινωνικό Φροντιστήριο

Αθλητικές Δραστηριότητες
• Δώσαμε ιδιαίτερο βάρος στη βελτίωση των υποδομών και στον εμπλουτισμό του αθλητικού εξοπλισμού.
• Καταφέραμε να συνεχιστούν διαδικτυακά τα προγράμματα Αεροβική, Πιλάτες, Ταεκβοντό και
Just dance με αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντική συμμετοχή.
• Διοργανώσαμε το καλύτερο πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης «ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ 2021»
των τελευταίων χρόνων. Σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων, αξιοποιήσαμε με τον
καλύτερο τρόπο τα προαύλια του 1ου και 2ου Γυμνασίου Ταύρου που είναι ιδανικά για παρόμοιες
δράσεις με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών, την ευαισθητοποίησή τους στην
υγιεινή διατροφή, στην προστασία του περιβάλλοντος και την ψυχαγωγία τους με έμπειρους εμψυχωτές και εκπαιδευτικούς.

Παιδεία και Eκπαίδευση για όλους
• Διαθέσαμε σε μαθητές ευάλωτων οικογενειών, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολείων
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 101 tablets και 11 Η/Υ. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 8 laptops, 4 tablets και 9 Η/Υ και διανεμήθηκαν 46 tablets που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας.
• Διατηρούμε σε υψηλό επίπεδο τις παρεχόμενες υπηρεσίες των έξι δημοτικών βρεφονηπιακών
σταθμών που διοικεί με υψηλή επάρκεια ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ.Ο.Π.Α.Κ.Α.).
• Λειτουργήσαμε και λειτουργούμε με επιτυχία το Κοινωνικό Φροντιστήριο (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) με δίκτυο εθελοντών δασκάλων και καθηγητών ενισχύοντας το δίκτυο κοινωνικής προσφοράς προς τους μαθητές παρέχοντάς τους ενισχυτική διδασκαλία.
• Υλοποιούμε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και προσφοράς υποτροφιών. Για τη νέα
εκπαιδευτική περίοδο (2021-2022) εξασφαλίσαμε μία υποτροφία σπουδών διετούς φοίτησης για
αποφοίτους Λυκείου ενώ όλοι οι υποψήφιοι με χαμηλό εισόδημα θα τύχουν ειδικής έκπτωσης
στα δίδακτρα.
• Ξεκινήσαμε τον Μάιο του 2021 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα με σημαντική συμμετοχή στο Κέντρο Δία Βίου Μάθησης του Δήμου μας που υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής
και τοπικής εμβέλειας μεταξύ 43 πεδίων που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
• Αξιοποιούμε αποτελεσματικά το Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής με εκατοντάδες μαθητών που
το επισκέπτονται από σχολεία διαφόρων περιοχών.
• Συνεχίζουμε το επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για άτομα ηλικίας 55-67 ετών.
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Δεσμευθήκαμε και Υλοποιήσαμε
Ορθολογική διαχείριση πόρων με διαφάνεια
και με σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα
Ο σχεδιασμός και η άσκηση ολοκληρωμένων πολιτικών στηρίζεται στην οικονομική ευρωστία και
στην οικονομική λειτουργία του Δήμου που διακρίνεται από απόλυτη διαφάνεια, σύνεση και ορθολογική οικονομική διαχείριση. Τα σημαντικότερα οικονομικά χαρακτηριστικά αποτυπώνονται στις
προτεραιότητες που είχαμε θέσει :
• Μειώσαμε τις οφειλές των δανείων κατά 50% τα δύο τελευταία χρόνια από 4.604.806 € την
1/1/19 σε 2.274.725 € την 30/6/21.
• Συνολικά από το ύψος των δανείων ποσού 10.900.094 € που παραλάβαμε την 1/1/2011, καταβάλλουμε με συνέπεια τις δανειακές υποχρεώσεις μειώνοντάς τες κατά 80%.
• Διατηρήσαμε τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου.
• Υποστηρίξαμε με σημαντικές επιχορηγήσεις, τακτικές και έκτακτες, τα Νομικά Πρόσωπα του
Δήμου μας με ποσό 5.377.000 € από το 2019 μέχρι σήμερα.
• Ενισχύσαμε τα αθλητικά, πολιτιστικά σωματεία και τις Εκκλησίες με το ποσό των 130.000 €.
• Κατορθώσαμε ο Δήμος μας να έχει τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη της Αττικής.
• Προχωρήσαμε σε οικονομικές απαλλαγές για πληγείσες επιχειρήσεις και για πολίτες όπως και
σε νέες μειώσεις στα δημοτικά τέλη καταστημάτων.
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Δεσμευθήκαμε και Υλοποιήσαμε
Σύγχρονη διοίκηση και λειτουργία
• Καταφέραμε να πραγματοποιηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των διοικητικών υπηρεσιών με επιτυχία. Όλα τα τμήματα της διοίκησης λειτούργησαν και ψηφιακά και δεν διαταράχθηκε η καθημερινή
λειτουργία τους.
• Πετύχαμε οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων να διεξάγονται απρόσκοπτα και να παράγουν σημαντικό έργο.
• Καταφέραμε τα δύο ΚΕΠ να λειτουργήσουν με ευέλικτο τρόπο ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πολιτών.

Αξιοποιούμε το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με νέα έργα
και παρεμβάσεις ύψους 18,5 εκ. €
Υποβάλαμε πλήρεις προτάσεις μελετών στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης
του Υπουργείου Εσωτερικών
1. «Παρεμβάσεις ανάπλασης για την αναζωογόνηση και βιοκλιματική αναβάθμιση κοινόχρηστων
χώρων του αστικού ιστού του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου».
Υποέργο 1: Παρεμβάσεις ανάπλασης για την Αναζωογόνηση και Βιοκλιματική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων της Συνοικίας των Προσφυγικών στον Ταύρο για την ιστορική και αισθητική
ανάδειξη της περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Προϋπολογισμός : 4.838.000 €, έργο που ήδη εγκρίθηκε.
Υποέργο 2: Παρεμβάσεις για την ανάπλαση και την αναβάθμιση του αστικού ιστού κατά μήκος
της οδού Κηφισού και της ευρύτερης περιοχής στο Μοσχάτο, με σκοπό την Αναζωογόνηση της
υποβαθμισμένης από το αντιπλημμυρικό έργο περιοχής και την κατασκευή της υπέργειας Λεωφόρου στον Κηφισό ποταμό και την περιβαλλοντική προστασία. Προϋπολογισμός 4.899.000 €.
2. «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες» για την ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση-πολιτισμό-τουρισμό και περιβάλλον, μέτρα πολιτικής προστασίας και προστασίας της Δημόσιας Υγείας από την εξάπλωση του COVID-19 με
προϋπολογισμό 1.116.000€.
3. «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» προϋπολογισμού 1.558.000 €.
4.«Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» προϋπολογισμού 2.656.000 €.
5. «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021» προϋπολογισμού 448.000 €.
6. Το έργο της αντιπλημμυρικής προστασίας στο Β.Δ. Μοσχάτο ύψους 2,4 εκ. € το οποίο ήδη δημοπρατήθηκε.
7. Πρόταση για συντηρήσεις σχολικών μονάδων προϋπολογισμού 500.000 €.

Διεκδικούμε με συνέπεια
και αποφασιστικότητα

ΕΟΜΜΕΧ

• Μιά τεράστια επιτυχία και δικαίωση πολύχρονων αγώνων και διεκδικήσεων για τον ΕΟΜΜΕΧ. Μετά
από πολύχρονες διεκδικήσεις μας το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε ότι το κτίριο 1 των πρώην
αποθηκών ΕΟΜΜΕΧ, στη συμβολή των οδών Θράκης 28 και Κορυζή στον Ταύρο, χαρακτηρίζεται
ως νεότερο μνημείο. Ο αγώνας συνεχίζεται και για τον χαρακτηρισμό των υπόλοιπων κτιρίων
ως μνημείων.
• Παραμένουμε αταλάντευτοι στη διεκδίκηση για την ολοκλήρωση των έργων στο Παραλιακό μέτωπο.
• Διεκδικούμε την άμεση δημοπράτηση της Β΄ φάσης του έργου, τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του χώρου, τη δημιουργία φορέα διοίκησης με τη συμμετοχή του Δήμου μας, την άμεση
απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής και τη διακοπή συσσώρευσης νέων.
• Διεκδικήσαμε και πετύχαμε την παραμονή της λειτουργίας των ΕΛΤΑ στον Ταύρο.
• Διεκδικήσαμε και πετύχαμε την επιστροφή του παθολόγου γιατρού στα Ιατρεία Ταύρου και διεκδικούμε την περαιτέρω στελέχωσή τους με το απαραίτητο προσωπικό.
• Απαιτούμε, με συνεχείς παρεμβάσεις μας προς τις αρμόδιες αρχές, τη διεξαγωγή ελέγχων για
τη ρύπανση και δυσοσμία στον Ιλισό ποταμό, ώστε να αντιμετωπιστεί με έμπρακτες ενέργειες
το πρόβλημα αυτό, που επαναλαμβάνεται κατά καιρούς χωρίς να έχει δοθεί οριστική λύση.
• Παραμένουμε σταθεροί στη διεκδίκησή μας για την απομάκρυνση των μεταλλικών ηχοπετασμάτων από τις γραμμές του προαστιακού στον Ταύρο ενώ σταθερή είναι η θέση μας για την υπογειοποίηση του προαστιακού, προκειμένου να αποφευχθεί η τριχοτόμηση της περιοχής του
Ταύρου, ενημερώνοντας τη Διοίκηση του ΟΣΕ για τις θέσεις του Δήμου.
• Προχωρήσαμε, με συνεχή διαβήματα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τη συζήτηση για
τα θέματα των Ρομά.
• Διεκδικούμε χώρους όπως τις Φαρμακαποθήκες στη Λ. Ειρήνης ώστε να αξιοποιηθούν για κοινωφελείς σκοπούς με κοινωνικές λειτουργίες και πολιτιστικές δράσεις. Επίσης, διεκδικούμε την
αξιοποίηση του οικοπέδου επί των οδών Χρ. Σμύρνης και Κλαζομενών για την ανέγερση παιδικού
σταθμού.
• Καταθέτουμε προτάσεις θεσμικού χαρακτήρα σε αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς που αφορούν
τον Δήμο μας και συνολικά την αυτοδιοίκηση.
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Συνεχίζουμε μαζί για έναν Δήμο
πιο σύγχρονο και πιο ανθρώπινο!

Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου
Κοραή 36 και Αγίου Γερασίμου
Μοσχάτο, ΤΚ. 183 45
Τηλ. Κέντρο: 2132019600
π. Δημαρχείο Ταύρου
Πειραιώς και Επταλόφου
Τηλ. Ταύρου: 2132036281
E-mail: xypeteon@otenet.gr
www.dimosmoschatou-tavrou.gr

