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Την ,την φτιάχνεις!
βρεις
Οδυσσέας

Δήμαρχος: www.ioanniskonstantatos.gr
ιστοσελίδα: www.enomenipoli.gr
Facebook: facebook.com/enomenipoli

Ελύτης

Δήμος Αργυρούπολης-Ελληνικού
www.elliniko-argyroupoli.gr

Σταθήκαμε όρθιοι στην κρίση - Φέραμε χρήματα στο Δήμο
Στην πιο δύσκολη οικονομική χρονιά για τη χώρα μας και τους δήμους, εμείς σταθήκαμε όρθιοι.
Δίχως κρατική βοήθεια, με μηδενική ενίσχυση από την Περιφέρεια για τη χρονιά που πέρασε, διαχειριστήκαμε τα οικονομικά του Δήμου με σύνεση, αναζητήσαμε χορηγίες και άλλες πηγές χρηματοδότησης.
Αρνηθήκαμε να δώσουμε τα τα λίγα χρήματα του δήμου και να θέσουμε τη λειτουργία μας σε κίνδυνο, ενώ είμαστε συνεπείς σε όλες μας τις υποχρεώσεις. Αποτινάξαμε τη “ρετσινιά” του κακοπληρωτή
δήμου. Πλέον όλες μας οι υποχρεώσεις εξοφλούνται εγκαίρως.

Μείωση δαπανών
πετρελαίου κίνησης - Μείον 36.000 lt
Σε ένα μόλις χρόνο μειώσαμε κατά 36.000 λίτρα το πετρέλαιο κίνησης (60.000 ευρώ) κέρδος, με περισσότερα
όμως οχήματα σε κίνηση και
με τη Δημοτική Συγκοινωνία
να καταναλώνει 8.000 λίτρα.
Πώς το πετύχαμε; Με καλύτερη διοίκηση, αυστηρό έλεγο
και διαφάνεια στη λειτουργία
των υπηρεσιων μας.

Κατακόρυφη αύξη των εσόδων
Σε ένα μόλις χρόνο αυξήσαμε
τα έσοδα του Δήμου και του
Αθλητικού Οργανισμού ενώ
διατηρήσαμε ιδιαίτερα χαμηλά
τα δίδακτρα σε πολιτιστικά και
αθλητικά τμήματα.

Πάγωμα Δημοτικών Τελών
Μείωση Τελών ταφής
για τους Αργυρουπολίτες

Πόθεν έσχες
Όπως προεκλογικά είχε δεσμευτεί ο δήμαρχος, έδωσε
στη δημοσιότητα την περιουσιακή του κατάσταση ώστε με
απόλυτη διαφάνεια όλοι οι πολίτες να γνωρίζουν με τι περιουσία ανέλαβε το δήμο και
κάθε χρόνο που θα τη δημοσιεύει να τη συγκρίνουν.
Να σημειωθεί πως ο σημερινός
δήμαρχος μαζί με τον κ. Τσαρπαλή που δημοσιοποίησε το
πόθεν έσχες του το 2003, είναι οι
μόνοι δήμαρχοι που το έπραξαν.

600.000 ευρώ για Συντήρηση
Σχολικών Κτιρίων
Εξασφαλίσαμε 600.000 ευρώ από τον ΟΣΚ και από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα σχολεία μας.

Ολοκλήρωση της εκκαθάρισης
της Δημοτικής Επιχείρησης
Καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την εκκαθάριση της
Δημοτικής Επιχείρησης η οποία έφερε χρέος 900.000
ευρώ. (Δεν εισέπραξαν ενοίκια για 3 χρόνια).

150.000 ευρώ χορηγίες
για τις Παιδικές χαρές

Πάγωσαν τα δημοτικά τέλη για το 2015, ενώ έγινε κατά
75% μείωση στα τέλη ταφής για τους Αργυρουπολίτες που
εξισώθηκαν προς τα κάτω με τους Ελληνικιώτες . Απαλλάχθηκαν πλήρως από τα δημοτικά τέλη τα ΑΜΕΑ.

Αφού το Κράτος δεν μας δίνει χρήματα για να ανακατασκευάσουμε τις παιδικές χαρές, εμείς αντί για διαμαρτυρία,
πανώ και διαδηλώσεις, επιλέξαμε την πολιτική των χορηγιών.
Απευθυνθήκαμε σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και ζητήσαμε να μας συνδράμουν. Πολλοί ήταν αυτοί που ανταποκρίθηκαν, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσουμε 150.000
ευρώ στην Ελλάδα της κρίσης και των μνημονίων για να
κάνουμε έργο.
Οι χορηγίες δόθηκαν σε, χρήματα, όργανα, εργασίες και με
απόλυτη διαφάνεια πέρασαν ονομαστικά από το Δημοτικό
μας Συμβούλιο. Έπεται συνέχεια την επόμενη χρονιά.
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Νοικοκυρεύουμε μέρα με τη μέρα το Δήμο μας
Αγαπητοί Συνδημότες
Συμπληρώθηκαν ήδη δύο χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων μας. Δύο χρόνια αφ' ότου παραλάβαμε από την προηγούμενη διοίκηση, μία πόλη με πολλά προβλήματα και
διαλυμένες δομές.
Από την πρώτη στιγμή, χωρίς να μεμψιμοιρούμε και χωρίς να
προτάσσουμε ως δικαιολογία την άσχημη οικονομική κατάσταση της χώρας, που έχει άμεσες επιπτώσεις και στους Δήμους,
σηκώσαμε τα μανίκια και δουλεύουμε για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας, αλλά και των προβλημάτων
που ταλαιπωρούν χρόνια τώρα την πόλη.
Το Σεπτέμβρη κλείνουμε δύο χρόνια παραμονής στο τιμόνι του
Δήμου μας. Σ' αυτά τα δύο χρόνια καταφέραμε να υλοποιήσουμε 120 έργα, τα οποία βελτίωσαν την ποιότητα ζωής της
πόλης, και θα παρουσιαστούν αναλυτικά στον ετήσιο απολογισμό της διοίκησης σε λίγες ημέρες.
Θέσαμε σε προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών μας. Υλοποιούμε ένα τεράστιο για τα οικονομικά δεδομένα της πόλης
πρόγραμμα χορηγιών, με τίτλο “Υιοθετείστε μια παιδική χαρά”
ανακαινίζοντας ήδη 18 από τις 30 παιδικές χαρές, οι οποίες ήταν
διαλυμένες και επικίνδυνες για τα μικρά παιδιά. Τις υπόλοιπες,
δεσμευόμαστε να τις ανακαινίσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου.
Με δύο μεγάλες εργολαβίες αποκαταστήσαμε 26 σχολικές μονάδες ενώ 8 γήπεδα μπάσκετ έχουν παραδοθεί ανακαινισμένα
και ασφαλή, στους συλλόγους και στους κατοίκους μας. Παράλληλα ανακαινίσθηκαν υποδομές στο “Σπίτι της Γυμναστικής” και στο Κολυμβητήριο.
Υλοποιήσαμε ένα χρόνιο αίτημα των δημοτών για την δημιουργία δωρεάν δημοτικής συγκοινωνίας που συνδέει ολόκληρη
την πόλη με 3 γραμμές. Παραδώσαμε προς χρήση ένα υπερσύγχρονο ΚΑΠΗ με Ιατρεία και τη δυνατότητα πολλών άλλων
χρήσεων στην περιοχή του Ελαιώνα στο Ελληνικό.
Φέραμε στο επίκεντρο της δημοσιότητας την τραγική κατάσταση

που επικρατεί στον καταυλισμό μεταναστών στο Ελληνικό ενώ
με όλες μας τις δυνάμεις βοηθήσαμε στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, τονίζοντας παράλληλα ότι οι άνθρωποι
αυτοί θα πρέπει να μεταφερθούν άμεσα σε εγκαταστάσεις με
ανθρώπινες συνθήκες διαμονής και υγιεινής.
Να τονισθεί ότι εδώ και ένα χρόνο, ο δήμος μας, χωρίς καμία
βοήθεια από την πολιτεία, με τεράστιο οικονομικό κόστος, υποστηρίζει την καθαριότητα του καταυλισμού μεταναστών.
Από την αρχή της θητείας μας βάλαμε στο επίκεντρο της πολιτικής μας την ανάπτυξη του Δήμου μας για τα επόμενα χρόνια.
Πιέσαμε την κυβέρνηση και βάλαμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αντισταθμιστικά οφέλη από την επένδυση του Ελληνικού, τη μεγαλύτερη επένδυση στη νότια Ευρώπη, που θα
απογειώσει το δήμο μας, ενώ παράλληλα μία μερίδα της αντιπολίτευσης προσπαθούσε και προσπαθεί να την ακυρώσει, με
σκοπό την επ' άπειρον παραμονή στο πρ. αεροδρόμιο εξαθλιωμένων μεταναστών και προσφύγων.
Η πόλη Αλλάζει. Σ' αυτά τα δύο χρόνια παραμονής μας στο τιμόνι του δήμου, κάτω από δυσχερείς οικονομικές συνθήκες,
βελτιώσαμε την ποιότητα ζώης των δημοτών μας. Όμως εκτός
από τα 120 έργα που ήδη πραγματοποιήσαμε έχουμε ακόμα
πολλά να κάνουμε.
Δεσμεύτηκα ότι θα κάνω έργο, ότι θα νοικοκυρέψω την πόλη
και θα ενώσω όλους τους Ελληνικιώτες και τους Αργυρουπολίτες. Μια πόλη, μια οικογένεια. Αυτό γίνεται πράξη μέρα με τη
μέρα.
Ο ετήσιος απολογισμός μου είναι η απόδειξη γι’ αυτό και αποτελεί εγγύηση για το έργο που ακολουθεί. Η πόλη μας στο
τέλος της θητείας μας θα είναι μια σύγχρονη και λειτουργική
πόλη αντάξια της ιστορίας της.
Για την πόλη που αγαπάμε!

Γιάννης Κωνσταντάτος
Δήμαρχος

Δημιουργήσαμε δωρεάν Δημοτική Συγκοινωνία
Η 1η γραμμή εγκαινιάστηκε στις 19 Ιανουαρίου 2015. Εξυπηρετεί την Άνω Αργυρούπολη καθημερινά
προς το Μετρό και τη χρησιμοποιούν 5.000 άτομα μηναίως, κατά μέσο όρο. Σύντομα θα λειτουργήσει
2η γραμμή που θα εξυπηρετεί τα Σούρμενα, Αγ. Παρασκευή και την περιοχή Ελαιώνα.

Δωρεάν Καλοκαιρινή
Απασχόληση
1300 παιδιά του Δήμου μας
φιλοξενήθηκαν για 5 εβδομάδες δωρεάν στην καλοκαιρινή
απασχόληση.

Χωρίς τροφεία
οι Παιδικοί Σταθμοί
Ο μοναδικός δήμος της Νότιας
Αθήνας που δεν έχει τροφεία
και φιλοξενεί δωρεάν 650 παιδιά (σχεδόν όλα τα παιδιά του
Δήμου), στους Παιδικούς Σταθμούς του. Αποδείξαμε ότι μέσα
στην κρίση στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια.

Διάθεση προϊόντων
χωρίς μεσάζοντες

Συνδέσαμε την πόλη
μας ξανά με την
Αθήνα με τη γραμμή
165
Διεκδικήσαμε και πετύχαμε να
δρομολογηθεί και πάλι η
γραμμή που συνδέει το δήμο
μας με το κέντρο της Αθήνας,
με τη γραμμή 165 που διασχίζει
όλη τη Λ. Κύπρου και είχε καταργηθεί. Παρά τα ψέμματα
εναντίον μας η γραμμή συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά,
μέχρι και σήμερα.

Οργανώσαμε τη διάθεση
προϊόντων χωρίς μεσάζοντες
σε συνεργασία με το
Ε.Κ.Κ.Ε.Α. και οργανώσαμε τη
δημοτική ιματιοθήκη με τη
συγκέντρωση και διανομή
ρούχων, δωρεάν στους συνδημότες μας.
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Υγεία - Πρόνοια - Κοινωνική Πολιτική
Στην πρωτοφανή κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, οι πολίτες μας που βρέθηκαν στο επίκεντρο δεν έμειναν
μόνοι τους. Θέσαμε εξ αρχής τις υποδομές των κοινωνικών μας υπηρεσιών στη στήριξη των συμπολιτών μας
με αγάπη, αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη. Ενισχύσαμε την οικογένεια με δωρεάν παροχές και πλήθος προγραμμάτων υγείας χωρίς να επιβαρύνουμε το ταμείο του Δήμου με ένα ευρώ.

Νέο έργο

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Εγκαινιάστηκε στις 18 Οκτωβρίου 2014. Εξυπηρετεί 300 οικογένειες κάθε μήνα με τρόφιμα και είδη υγιεινής και
δεν επιβαρύνει τον δήμο ούτε με ένα ευρώ αφού στηρίζεται στην πολιτική των χορηγιών που εγκαινίασε ο δήμαρχος αλλά και στις προσφορές πολιτών, συλλόγων και σχολείων της πόλης.

Κοινωνικό Φροντιστήριο
Με τη νέα του αυτή υπηρεσία 150 παιδιά της πόλης βρήκαν
διέξοδο στα δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα που παρέχει ο
δήμος κάθε απόγευμα σε σχολείο της πόλης.

Φέτος έχουν διπλασιαστεί οι εγγραφές των παιδιών που ζητούν
βοήθεια και είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε ΔΩΡΕΑΝ τα μαθήματα ως δήμος με εθελοντές εκπαιδευτικούς που τους ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά τους στα παιδιά μας.

Νέο έργο

Υπηρεσίες Υγείας

Νέο έργο
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

l

Εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2015
l

Κάθε Τρίτη λειτουργεί νεφρολογικό ιατρείο
στα ΚΑΠΗ μας δωρεάν για όλους τους πολίτες μας.

Δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος στους Παιδικούς
Σταθμούς και στα Νηπιαγωγεία.
Δωρεάν μαστογραφία σε πολλές δεκάδες γυναικών.
δωρεάν εμβολιασμοί παιδιών.

l Εκατοντάδες
l Δωρεάν

ιατρικές εξετάσεις για άπορους
και ανασφάλιστους συνδημότες μας.

l

Δωρεάν διανομή ρούχων και υποδημάτων σε παιδιά
και ενήλικες.

..

Φροντίζουμε τα δημοτικά κτίρια
Νοικοκυρεύουμε και ανακαινίζουμε τα παραμελημένα δημοτικά κτίρια.
Δίνουμε χρώμα στην πόλη μας

Ευπρεπισμός και βάψιμο Δημαρχιακού Μεγάρου
Μετά από πάρα πολλά χρόνια, με συνεργεία του δήμου ικανοποιήθηκε ένα πάγιο αίτημα των δημοτών, να ευπρεπιστεί δηλαδή το παραμελημένο Δημαρχιακό Μέγαρο.
Το κτίριο άλλαξε όψη και αποτελεί πλέον κόσμημα για την πόλη, αφού μαζί με την ανάπλαση της πλατείας που
θα ακολουθήσει δίνει άλλο χρώμα και τόνο στην αισθητική της πόλης και είναι ξανά ένα Δημαρχιακό Μέγαρο αντάξιο
της ιστορίας της.

Έτσι το παραλάβαμε

Σήμερα

Έτσι το παραλάβαμε

Σήμερα

Νέο κτίριο Β’ ΚΑΠΗ
Νέο Κτίριο ΚΑΠΗ: Ολοκληρώθηκε ταχύτατα και εγκαινιάσθηκε το νέο κτίριο του Β΄ ΚΑΠΗ Αργυρούπολης που θεμελιώθηκε πριν από 30 χρόνια και αποτελεί έργο όλων των
προηγούμενων διοικήσεων του Δήμου.

Eνιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των ΚΑΠΗ
Όλα τα ΚΑΠΗ του Δήμου λειτουργούν πλέον με τον ίδιο
Κανονισμό που εξασφαλίζει σε Ελληνικιώτες και Αργυρουπολίτες την διαφάνεια, ισότητα και αλληλεγγύη στις
δράσεις τους.

Νέα αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Φτιάξαμε τη νέα αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
την οποία στολίζει ανάγλυφη αναπαράσταση της Γκουέρνικα, έργο εργαζόμενου του Δήμου μας.
Στην αίθουσα υπάρχουν τα πορτρέτα των προηγούμενων
δημάρχων και κοινοταρχών, που υπηρέτησαν την πόλη
μας.
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Το νέο Πρότυπο Οικογενειακό Πάρκο στο Ελληνικό
Την Κυριακή 17 Μαϊου 2015 η δημοτική αρχή πραγματοποίησε τα εγκαίνια του νέου Πρότυπου Οικογενειακού Πάρκου, στην Αγία Παρασκευή στο Ελληνικό, υλοποιώντας την υπόσχεσή της για τη δημιουργία ενός χώρου για την οικογένεια, για τα παιδιά, αλλά και για τους τετράποδους φίλους.

Έτσι το παραλάβαμε

Έτσι το μετατρέψαμε

Νέα πιστοποιημένη και ασφαλής παιδική χαρά

Πάρκο για τους τετράποδους φίλους μας

Το νέο Πρότυπο Οικογενειακό Πάρκο, στο Ελληνικό
που εκτείνεται σε έκταση 12 στρεμμάτων και αποτελεί
πόλο έλξης για μικρούς και μεγάλους, διαθέτει ακόμα:

..
.

Χώρο πικ-νικ
Γήπεδο 5Χ5
Ελεύθερο χώρο παιχνιδιού & Θερινό Κινηματογράφο

Εκπαιδευτικός Βοτανικός Κήπος

Ευπρεπισμός - ασφάλεια συνεργείων εργοταξίων
Τα εργοτάξια του δήμου βρισκόταν σε άθλια κατάσταση με αυτοκίνητα ρημαγμένα και γεμάτα βρωμιές. Σήμερα η εικόνα έχει αλλάξει πλήρως. Νοικοκυρεύτηκαν και καθαρίστηκαν επιμελώς οι χώροι,
βάφτηκαν τα αυτοκίνητα και ευπρεπίσθηκαν οι χώροι των εργαζομένων.
Τοποθετήθηκαν κάμερες 24ωρης καταγραφής ασφαλείας περιμετρικά του εργοταξίου και έτσι μηδενίστηκαν οι κλοπές και οι δολιοφθορές που ήταν πληγή για το δήμο μας.

Έτσι το παραλάβαμε

Σήμερα

15415
Γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη
Λειτουργεί καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2
το μεσημέρι. Εβδομαδιαία δέχεται 400 κλήσεις ενώ
δίνεται ηλεκτρονικό πρωτόκολλο στο δημότη μας
που δεν έρχεται πλέον στο Δημαρχείο.
Μεγάλο μέρος των αιτημάτων τα ικανοποιούμε σε
λίγα μόλις 24ωρα ενώ ο πολίτης ενημερώνεται
πάντα για την εξέλιξη των αιτημάτων του από το αρμόδιο τμήμα για την πορεία του αιτήματός του.
Από τα 3.300 αιτήματα μέχρι στιγμής, έχουμε ικανοποιήσει τα 3.100.

9

Η πόλη μας καθαρή ξανά
Είναι κοινά αποδεκτό από την πλειοψηφία των δημοτών μας πως, και το Ελληνικό αλλά και η Αργυρούπολη είναι πόλεις καθαρές. Δίχως προσωπικό, με πενιχρό και παλαιό εξοπλισμό, εργαζόμαστε σκληρά
με νέα οργάνωση για μια Πόλη Καθαρή - Φωτεινή, όπως δεσμευθήκαμε προεκλογικά.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

“Φροντίζουμε τη Γειτονιά σας”

Καθαρισμός φρεατίων, που για χρόνια δεν είχε γίνει

Ένα ειδικό πρόγραμμα καθαριότητας, όπου όλα τα συνεργεία του δήμου φροντίζουν κάθε φορά και από μια «ξεχασμένη» γειτονιά.

Δημιουργία “W.C. Σκύλων”

Απογευματινή καθαριότητα σε πλατείες

Δημιουργήθηκαν χώροι για τις ανάγκες των σκύλων σε
πάρκα και πλατείες, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες. Δημιουργούνται δύο πάρκα για σκύλους, ενώ υλοποιείται το πρόγραμμα συλλογής και στείρωσης
αδέσποτων ζώων.

ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΨΟΥΝ

Προστατέψαμε το περιαστικό μας δάσος
Σώσαμε το περιαστικό μας δάσος από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Καταθέσαμε μήνυση για τις
κλοπές στο σύστημα δασοπροστασίας για τις οποίες η προηγούμενη διοίκηση αδιαφόρησε.
Εγκαταστήσαμε σε συνεργασία με τον ΣΠΑΥ καινούργια συστήματα δασοπυρόσβεσης. Να σημειωθεί
ότι τρεις φορές προσπάθησαν κάποιοι να το κάψουν, όμως το Σώμα Εθελοντών το οποίο συστήσαμε,
απέτρεψε αυτές τις προσπάθειες με τις περιπολίες του.
Το καλοκαίρι γίναμε όλοι μάρτυρες της μεγάλης φωτιάς η οποία έκαψε τον Υμηττό. Ξεκίνησε από το Βύρωνα, πέρασε στην Ηλιούπολη και στη συνέχεια στην
Αργυρούπολη.
Ο Δήμος μας με τρεις μόνο υδροφόρες τις οποίες ευτυχώς είχαμε επισκευάσει, καθώς τις παραλάβαμε
ακινητοποιημένες, έδωσε μάχη με το προσωπικό του
και προστάτεψε το περιαστικό άλσος και τα σπίτια.
Τονίζουμε ότι το σύστημα δασοπροστασίας είχε κλαπεί
κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διοίκησης, η οποία
αδιαφόρησε, αφού είχε εγκαταλείψει το βουνό και δεν
μας είχε ενημερώσει.
Για το γεγονός αυτό καταθέσαμε μήνυση κατ’ αγνώστων
για κλοπή, που έγινε επί των ημερών της προηγούμενης
διοίκησης.

Έτσι παραλάβαμε το υποτιθέμενο σύστημα δασοπροστασίας

Σήμερα, μετά τις δικές μας περαμβάσεις και του ΣΠΑΥ

Τοποθετήσαμε “κόκκινους κάδους”
ανακύκλωσης ρούχων στις γειτονιές
Πρόγραμμα ανακύκλωσης παλαιών ρούχων με
τους κόκκινους κάδους στις γειτονιές.

Πήραμε πίσω Δημοτική περιουσία
Με αποφασιστικό τρόπο η νέα διοίκηση πήρε πίσω χώρους που
ανήκαν στον δήμο, όπως το πρώην εργοτάξιο στην οδ. Τριπόλεως,
όπου παράτυπα είχε εκχωρηθεί σε ιδιώτες που ασκούσαν εμπορική δράση και ο δήμος τους πλήρωνε το ρεύμα!
Σήμερα το χρησιμοποιούν ως γραφεία οι εθελοντές μας.

11

Φροντίζουμε το περιβάλλον
Με μία σειρά παρεμβάσεων βελτιώσαμε την εικόνα της πόλης μας και προστατέψαμε το περιβάλλον. Περισυλλέξαμε τα εγκαταλελειμένα αυτοκίνητα, καθαρίσαμε την παραλία μας, βάψαμε τη νησίδα της Λεωφόρου Κύπρου και τοποθετήσαμε χημικές τουαλέτες σε πάρκα και παιδικές χαρές, ικανοποιώντας πάγιο
αίτημα των δημοτών μας.
Φυτέψαμε πράσινο στις πλατείες μας και εγκαταστήσαμε επαρκή φωτισμό, όπως στην πλατεία Κρητών.
Το ίδιο ακολουθούμε βήμα - βήμα και σε άλλες πλατείες.

Συλλογή εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων
Όπως είχαμε δεσμευθεί “καθαρίσαμε” την πόλη
μας από τα εκατοντάδες εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα σε διάφορες γειτονιές .
Να σημειωθεί πως τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα αποτελούσαν εστίες ρύπανσης και μόλυνσης για πολλές γειτονιές του Δήμου μας.

Σήμερα

Πλατεία Κρητών - Έτσι την παραλάβαμε

Παιδικές χαρές που ανακατασκευάστηκαν και πιστοποιήθηκαν
1. Κρώμνης και Ερμού, 2. Μιλήτου (Πέτρινο Θέατρο), 3. Κολοκοτρώνη, 4. Ομήρου, 5. Πλατεία Ανεξαρτησίας (208) 6. Ιασωνίδου & Γούναρη, 7. Δημαρχείο, 8. Μεγάλου Αλεξάνδρου 9. Τρουμπάρι, 10. Αβέρωφ, 11. Αγ. Παρασκευή (Πρότυπο Οικογενειακό Πάρκο).
Τους επόμενους μήνες θα αποκατασταθούν οι Παιδικές χαρές: 1. Πλατεία Βάρναλη, 2. Τέλος Λ. Γερουλάνου, 3. Διγενή Ακρίτα, 4. Χρυσοστόμου Σμύρνης, 5. Τραμ, 6. Εθνάρχου Μακαρίου (Ελληνικό)

Κολοκοτρώνη. Έτσι παραλάβαμε

Σήμερα

Αβέρωφ. Έτσι παραλάβαμε

Σήμερα

Αγίας Παρασκευής. Έτσι παραλάβαμε

Σήμερα

Ιασωνίδου και Γούναρη. Έτσι παραλάβαμε

Σήμερα
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Η ασφάλεια των παιδιών μας η προτεραιότητά μας
Ανακατασκευή και Πιστοποίηση Ασφαλείας όλων των Παιδικών Χαρών
Μετά από επίσημη αυτοψία και έκθεση από ανεξάρτητο φορέα διαπιστώθηκε η εγκατάλειψη των Παιδικών Χαρών και οι κίνδυνοι που κρύβουν για τα παιδιά.
Με μελέτη και πρόγραμμα ξεκίνησε η επισκευή και αναμόρφωσή τους, μία προς μία, ώστε να πιστοποιηθούν όλες. Έργο τεράστιο σε μέγεθος και κόστος, γι’ αυτό κλήθηκαν ιδιώτες να υιοθετήσουν μια
Παιδική Χαρά, ώστε να βρεθούν πόροι για το πρόγραμμα αποκατάστασης τους.

Κρώμνης & Ερμού. Έτσι παραλάβαμε

Σήμερα

Μιλήτου - Πέτρ. Θέατρο. Έτσι παραλάβαμε

Σήμερα

Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι παραλάβαμε

Σήμερα

208. Έτσι παραλάβαμε

Σήμερα

Καθιέρωση τιμητικής εκδήλωσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς
Τιμήθηκαν για πρώτη φορά οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί του δήμου για το έργο που πρόσφεραν τόσα στα σχολεία αλλά και τους μαθητές που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ /ΤΕΙ.
Είμαστε υπερήφανοι για τα παιδιά μας.

Κανένας Μαθητής μόνος
του στην κρίση
Συγκεντρώθηκαν σχολικά είδη, ώστε όλα τα παιδιά
να έχουν στο σχολείο τους τα απαραίτητα.

Νέο έργο

ΗΜΕΡΙΔΑ BULLYING

Ημερίδα για γονείς και εκπαιδευτικούς
Το τμήμα Παιδείας του Δήμου μας σε συνεργασία με την
Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων διοργάνωσε ημερίδα με
θέμα το σχολικό εκφοβισμό, τις διαταραχές του προφορικού και γραπτού λόγου και τον αυτισμό.
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Παιδεία: H ασφάλεια των σχολείων πρώτο μέλλημά μας
Η νέα διοίκηση του Γιάννη Κωνσταντάτου έδειξε ξεχωριστή φροντίδα σε θέματα παιδείας και σχολικών
κτιρίων. Με την ανάληψη των καθηκόντων της έδωσε προτεραιότητα στην επισκευή των σχολικών μονάδων και με την βοήθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, σε λιγότερο από τρεις μήνες, κατέγραψε τις
ανάγκες και με έκθεση την οποία διαβίβασε στην υπηρεσία "Κτιριακών Υποδομών" (πρώην ΟΣΚ), εξασφάλισε 600.000 ευρώ για την επισκευή των κτιρίων.
Ένα τεράστιο έργο που για χρόνια δεν είχαν δει τα σχολεία μας γίνεται τώρα, στην Ελλάδα της κρίσης
και των capital controls.

Έτσι παραλάβαμε

Σήμερα

Εργολαβίες μικρής κλίμακας στα σχολεία του Ελληνικού και της Αργυρούπολης

Το καλοκαίρι, συνεργεία του δήμου πραγματοποίησαν εκτεταμένες εργασίες συντήρησης

Νέες μπασκέτες σε 6 σχολικές μονάδες του δήμου μας

Έτσι παραλάβαμε

Σήμερα

Νέο έργο

Μετά από έλεγχο ο οποίος κατέδειξε την κακή κατάσταση των μπασκετών στα προαύλια των σχολείων μας,
οι οποίες είχαν τοποθετηθεί στην δεκαετία του ‘80, αποξηλώθηκαν και τοποθετήθηκαν καινούργιες. Για την
προστασία των παιδιών τοποθετήθηκαν αφρώδη υλικά στις μπασκέτες.

Υγιεινή των αθλουμένων στο Κολυμβητήριο
Έγινε ανανέωση στο νερό της πισίνας του Ανοιχτού Κολυμβητηρίο της πόλης μας μετά από 3,5 χρόνια
και ανακαινίσθηκαν τα αποδυτήρια της εγκατάστασης. Στους ανθρώπους μας αξίζουν οι καλύτερες συνθήκες υγιεινής και αυτό πράξαμε με ευθύνη, από τις πρώτες κιόλας ημέρες της διοίκησής μας.

Ανακατασκεύη των αποδυτηρίων του κολυμβητηρίου

Έτσι παραλάβαμε

Σήμερα

Σήμερα

Άνοιγμα γηπέδου μπάσκετ στο Ελληνικό
Στο πρώτο μόλις δεκαήμερο της νέας διοίκησής, διεκδικήθηκε και πήρε το κλειστό γήπεδο μπάσκετ στο Ελληνικό, δίνοντας ανάσα στις ομάδες για τις προπονητικές τους ανάγκες. Σήμερα προπονούνται εκεί 300 παιδιά. Στηρίζουμε όλες τις αθλητικές μας ομάδας και την πρωταθλήτρια γυναικαία Ομάδα Μπάσκετ των Σουρμένων, η
οποία μετά το άνοιγμα του γηπέδου στο Ελληνικό, έχει την έδρα της εκεί.

Η πρωταθλήτρια ομάδα του Ελληνικού, μας
έφερε το κύπελλο στο Δημοτικό Συμβούλιο
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Αθλητισμός - Ανακαίνιση ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ
Αθλητισμός - Ανακαίνιση ανοικτών γηπέδων Μπάσκετ
Παραλάβαμε σε πολύ κακή κατάσταση σχεδόν όλα τα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ της πόλης μας
ενώ σε ορισμένα είχαν αφαιρεθεί για χρόνια οι μπασκέτες. Ανακαινίσαμε τα γήπεδα του Ερμή
στον Ελαιώνα, ενώ τοποθετήσαμε νέες μπασκέτες σε γήπεδα στην πλατεία Πόντου, στην πλατεία Σμύρνης και της Αγ. Παρασκεύης, στο Ελληνικό και στην πλατεία Ποντίων και Μιλήτου στην Αργυρούπολη. Σύντομα θα ολοκληρωθούν τα γήπεδα Μπάσκετ σε:
Σπετσών, Μυστρά, ΑΟΝΑ, Ελληνικό.

Γήπεδο Ερμή - Ελαιώνας. Έτσι παραλάβαμε

Σήμερα

Γήπεδο Αβέρωφ. Έτσι παραλάβαμε
Τα συνεργεία του Δήμου τοποθετούν υπό την επιβλεψη του Αθλητικού Οργανισμού τις νέες μπασκέτες.

Εξόφληση μακροχρόνιων
χρεών σε προμηθευτές του
Αθλητικού Οργανισμού
Με την αξιοποίηση του προγράμματος των
ληξιπρόθεσμων, εξοφλήθηκαν προμήθειες
του Αθλητικού Οργανισμού ύψους 600.000
ευρώ που υπήρχαν από το 2008!
Γήπεδο Αβέρωφ. Σήμερα

Χριστουγεννιάτικος στολισμός και φωτισμός της πόλης
Για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης τοποθετήθηκαν Χριστουγεννιάτικες φάτνες και χιλιάδες
λαμπιόνια σε δέντρα στις πλατείες που θα ενισχυθούν το 2015 ακόμα περισσότερο.
Ο στολισμός δεν κόστισε ούτε ένα ευρώ στον δήμο και βασίστηκε στο πρόγραμμα χορηγιών τοπικών
επιχειρήσεων.

Υιοθετώ ένα Δένδρο
Οι μαθητές των δημοτικών σχολείων στόλισαν χριστουγεννιάτικα δένδρα με στολίδια που έφτιαξαν από οικολογικά υλικά.

Συμμετοχή στο Χορωδιακό Φεστιβάλ Κεφαλλονιάς
Με αφορμή τη βράβευση του Δημάρχου μας Γιάννη Κωνσταντάτου από το
Δήμο Κεφαλλονιάς για την προσφορά
του στον Πολιτισμό του νησιού τα προηγούμενα χρόνια, φιλοξενήθηκαν οι χορωδίες Ελληνικού και Αργυρούπολης,
όπου συμμετείχαν τιμητικά στο Φεστιβάλ.
Είναι η πρώτη φορά που οι δύο χορωδίες ταξίδεψαν μαζί και ήταν μια προσωπική υπόσχεση του Δημάρχου μας στους
χορωδούς.
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Πολιτισμός
500 χρόνια Ελληνικής Ιστορίας στο Δήμο μας
Μια συλλογή σπάνιας λαογραφικής και ιστορικής αξίας φιλοξένησε ο Δήμος μας για πρώτη φορά
δωρεάν, στο Πολιτιστικό Κέντρο "Μίκης Θεοδωράκης στην Αργυρούπολη.

Ενωμένα Κούλουμα και Αποκριές για πρώτη φορά!
Κούλουμα για όλους στο βουνό που ανήκει και στους Ελληνικιώτες και στους Αργυρουπολίτες με συμμετοχή
πλέον των 1000 κατοίκων και με συνεργάτες τους Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία.

Θερινός κινηματογράφος στο Πάρκο της Αγίας Παρασκευής
Δεκάδες συμπολίτες μας παρακολούθησαν ταινίες στον θερινό κινηματογράφο. Οι ταινίες ήταν πρώτης προβολής,
ενώ για τους εκατοντάδες θεατές που παρακολούθησαν ΔΩΡΕΑΝ τις προβολές υπήρξε στην τελευταία προβολή
κέρασμα από την Πολιτιστική Επιτροπή.

Σύγχρονη Διοικητική Αναδιοργάνωση του Δήμου
Σύγχρονη Διοικητική
Αναδιοργάνωση του Δήμου
Αναδιοργανώθηκαν πλήρως οι υπηρεσίες με αλλαγές σε πρόσωπα, νοοτροπίες
και τρόπο εξυπηρέτησης των πολιτών.
Στάλθηκαν για κρίσεις διευθυντές και
προϊστάμενοι και ο δήμος πλέον λειτουργεί με άλλο ρυθμό, νοοτροπία και
οργάνωση.
Ο Δήμος δεν είναι πια κομματικό φέουδο αλλά ανοιχτός, ισότιμα, προς όλους
τους πολίτες και τους εργαζόμενους
χωρίς διακρίσεις.

Καθιέρωση της Ψηφιακής
Υπογραφής
Είναι ο πρώτος δήμος στην χώρα που
εφάρμοσε την ψηφιακή υπογραφή
στα έγγραφά του

Υπογραφή και καθιέρωση
Χάρτας Ισότητας των δύο φύλων
Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ήταν ο μόνος δήμος που
δεν την είχε υπογράψει.

Καθιέρωση Προγράμματος
Χορηγιών προς τον δήμο
Όταν δεν έχεις χρήματα για να κάνεις
έργα οφείλεις να αναζητήσεις κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης.
Εγκαινιάσθηκε Πρόγραμμα Χορηγιών,
όπου μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον δήμο προσφέρουν βοήθεια σε πολλές δράσεις του, όπως
Παιδικές Χαρές, πολιτισμό, κτλ., με απόλυτη διαφάνεια μέσα από το Δ.Σ.

Δημιουργία Σώματος
Εθελοντών
Δημιουργήθηκε το
Σώμα Εθελοντών
του Δήμου και που
εδρεύει στην οδό
Τριπόλεως και θα
ενισχύσει όλες τις δράσεις του.

Νέο έργο
Κυκλοφοριακή μελέτη για το Ελληνικό
Το Ελληνικό και οι γειτονιές του πλήρωσαν βαρύ τίμημα από την
λειτουργία του Μετρό. Ουδείς ενδιαφέρθηκε πραγματικά να το θωρακίσει και να βοηθήσει τους κατοίκους του, όταν ακόμα υπήρχε χρόνος
και χρήμα. Με οργανωμένο και επιστημονικό τρόπο ξεκίνησε η μελέτη
για τις αναγκαίες ρυθμίσεις που θα ανακουφίσουν τις γειτονιές γύρω
από το Μετρό για να τεθεί στη συνέχεια σε δημόσια διαβούλευση με
τους δημότες.
Η μελέτη θα εφαρμοστεί μετά τις εγκρίσεις από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.
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Ο Δήμος μας βγαίνει από την απομόνωση
Ο Δήμος μας βγαίνει από την απομόνωση και προσελκύει το διεθνές ενδιαφέρον με παρεμβάσεις - συνεντεύξεις του Δημάρχου σε διεθνή μέσα αλλά και με επισκέψεις διεθνών αντιπροσωπειών από Κίνα, Τζακάρτα, Ρωσία.
Αφορμή στάθηκε η σταθερή μας θέση ότι το πρώην αεροδρόμιο πρέπει να αξιοποιηθεί και να γίνει η
επένδυση που θα φέρει θέσεις εργασίας και αντισταθμιστικά έργα στο δήμο μας.
Ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος μίλησε σε δεκάδες ξένων δημοσιογράφων και ΜΜΕ, εξηγώντας
τους γιατί πρέπει να γίνει η επένδυση και τι ρόλο θα έχει ως πρωταγωνιστής ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης.
Ακόμα και από τη μακρινή Κίνα ήρθε αντιπροσωπεία με επικεφαλής το δήμαρχο της πόλης Υuxiκ LuoYingguang και κινέζους αξιωματούχους και επιχειρηματίες. O κινέζος δήμαρχος τόνισε ότι επέλεξαν να
επισκεφθούν τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, γιατί στην Κίνα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για
την επένδυση που πρόκειται να γίνει στο Ελληνικό, ενώ πρότεινε στο Δήμαρχο να αδελφοποιηθούν οι
δύο δήμοι και να αναπτύξουν εμπορικές συναλλαγές!

Συνεντεύξεις σε ξένα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Προγραμματισμός έργων Σεπτέμβιος 2015 - Σεπτέμβριος 2016

Η “Ενωμένη Πόλη”, η Δυνατή Ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη, Συνεχίζουμε δημιουργικά

Προγραμματίζουμε για το 2016:
l

Προμήθεια νέου εξοπλισμού οχημάτων για την καθαριότητα.
2η Γραμμή Δημοτικής Συγκοινωνίας για Σούρμενα - Αγία Παρασκευή - Ελαιώνα.
l Ανάπλαση λόφου Τρουμπάρι Ελαιώνα.
l Ανάπλαση Πάρκου Αφροδίτης Ελληνικού.
l Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Ελληνικού.
l Υπογιοποιημένοι κάδοι απορριμμάτων.
l Αγωγοί ομβρίων υδάτων.
l Ανακατασκευή πεζοδρομίων σε 500 σημεία που σήμερα είναι ρημαγμένα.
l Νέα αίθουσα ΚΑΠΗ για Αγία Παρασκευή και Ελαιώνα.
l Αναδάσωση Υμηττού.
l Λαογραφικό Μουσείο.
l Φανάρια στην Πλατεία Ανεξαρτησίας (208).
l Δημοτικά Ιατρεία
l ΚΑΡΤΑ ΔΗΜΟΤΗ
l Ασανσέρ στο Δημαρχείο.
l Κοινωνικό Φαρμακείο και πολλά άλλα έργα έκπληξη για τον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό,
τις Πλατείες και τις Παιδικές μας Χαρές.
l

Γιατί

Έχουμε όραμα - Δουλεύουμε σκληρά
Κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας

Μέρα τη μέρα, Nοικοκυρεύουμε το Δήμο μας
23

Ανοιχτή Διακυβέρνηση
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για όλους

Νέο έργο

Καθημερινά πραγματοποιείται Συνάντηση Στελεχών
του δήμου, όπου συζητούνται όλα τα θέματα του
δήμου και, κυρίως, όσα θίγουν οι πολίτες και χαράζεται
πολιτική.

Δημιουργία προσωπικής
ιστοσελίδας δημάρχου
(www.ioanniskonstantatos.gr)
Στην προσωπική του σελίδα ο δήμαρχος ενημερώνει
τους πολίτες, καθημερινά, για όλα τα θέματα του δήμου,
κοινοποιεί τις προσωπικές του απόψεις αλλά κυρίως
αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων που
συζητά με τους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Εκπόνηση Μελετών
Εκπόνηση Μελετών για να χρηματοδοτηθούμε από
ΕΣΠΑ, Περιφέρεια και άλλους φορείς. Καταθέσαμε μελέτες για έργα αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ζητάμε
500 χιλιάδες για οδοποιία και πεζοδρόμια. Εγκρίθηκαν
5,5 εκ. ευρώ για το 2016.

Αποστολή Newsletter
Καθιερώσαμε την εβδομαδιαία ενημέρωση των πολιτών μας με την αποστολή ενημερωτικού δελτίου.
(Newsletter)

Διαχείριση αιτημάτων πολιτών
Καθιερώσαμε ειδική εφαρμογή καταγραφής και διαχείρισης αιτημάτων των
πολιτών μέσα από τα κινητά τους τηλέφωνα. Το μόνο που χρειάζεται είναι
να κατεβάσουν την εφαρμογή δωρεάν
στα κινητά τους.
(όνομα εφαρμογης: Elliniko - Argyroypoli

“Ζωντανά” το Δημοτικό Συμβούλιο
Καθιερώσαμε τη “ζωντανή” μετάδοση των
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για πρώτη φορά οι πολίτες βλέπουν από
το σπίτι τη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.

