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Σταθήκαμε όρθιοι στην κρίση
Στη μεγαλύτερη οικονομική κρίση που έχει δει η χώρα 

και ο Δήμος μας, όχι μόνο σταθήκαμε όρθιοι, αλλά 
κάναμε και έργο, κλείνοντας επιπλέον τη χρονιά 

με 1 εκατ. ευρώ πλεόνασμα στο ταμείο μας
ενώ έχουμε ως δήμος τα χαμηλότερα 

δημοτικά τέλη στην χώρα

νέα 
έργα 

Υποσχεθήκαμε διαφάνεια και όχι συγκάλυψη - Στείλαμε στην δικαιοσύνη όλες τις υποθέσεις διαφθοράς,
που ανακαλύψαμε από την προηγούμενη διοίκηση.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα “εκτοξεύτηκε” κατά 1.400% από

τις 700.000 ευρώ που το παραλάβαμε από την προηγού-

μενη διοίκηση. Προεκλογικά υποσχεθήκαμε πως θα ανα-

ζητήσουμε χρήματα από κάθε δυνατή πηγή. Αυτό κάναμε.

Φέραμε στο Δήμο μας 9.550.000 ευρώ: . Περιφέρεια 8 εκ. ευρώ. ΟΣΚ 600.000 ευρώ . Χορηγίες 600.000 ευρώ. ΕΣΠΑ 250.000 ευρώ. Πράσινο ταμείο 200.000 ευρώ

Μέσω της Γραμμής Εξυπηρέτησης του
Δημότη (15415) διεκπεραιώσαμε 11.250
αιτήματα πολιτών από τα 12.217 που
δεχθήκαμε.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Κληρονομήσαμε πρόστιμα ύψους 1,3 εκ. ευρώ συνολικά που αφορούσαν προηγούμενες διοικήσεις
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα 200.000 απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων που δεν πληρώθηκαν από
τον πρώην δήμο Ελληνικού.

185
έγιναν στην πόλη
μέσα σε 3 χρόνια 

+1.400%

9.650.000€

700.000€

2014 2017

92% 
Διεκπεραίωση σε αιτήματα δημοτών

Δημοκρατική Διοίκηση

Δώσαμε την δυνατότητα στους
υπαλλήλους μας μετά από πολλά
χρόνια να κριθούν αξιοκρατικά
από τα υπηρεσιακά συμβούλια
για διευθυντές και προϊστάμενοι.
Τακτοποιήσαμε εκκρεμότητες σε
82 φακέλους προσωπικού, οι
οποίες “λίμναζαν” από την προ-
ηγούμενη διοίκηση.

Ψηφιακή υπογραφή
Εγκατάσταση νέου υπερσύγχρονου
Server Room
Ψηφιοποίηση του συνόλου των
φακέλων προσωπικού
Απομακρυσμένη υποστήριξη υπο-
λογιστικών συστημάτων του δήμου

Προκειμένου να ενισχύσει τη διαφάνεια της διοίκησης, ο δήμαρχος Γ. Κωνσταντάτος έδωσε
από την πρώτη στιγμή στη δημοσιότητα το “πόθεν έσχες” και την περιουσιακή του κατάσταση. 



Στην Ελλάδα της κρίσης εμείς 
κάνουμε έργο και νοικοκυρεύουμε
μέρα με τη μέρα το Δήμο μας

Αγαπητοί Συνδημότες

Συμπληρώθηκαν ήδη τρία χρόνια από την ανάληψη
των καθηκόντων μας. Τρία χρόνια αφ' ότου παραλά-
βαμε από την προηγούμενη διοίκηση, μία πόλη με
πολλά προβλήματα,  διαλυμένες δομές και τους
δημότες μας απογοητευμένους με μια αίσθηση να
τους διακρίνει, πως, κανείς δεν ενδιαφέρεται πραγ-
ματικά για τα προβλήματα στις γειτονιές μας.

Ήμασταν ένας δήμος που το καλοκαίρι του 2014,
στα συνέδρια της ΚΕΔΕ μας ανέφεραν ως παρά-
δειγμα κακοδιοίκησης και έλλειψης ενδιαφέροντος
προς τους πολίτες. 

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 θεμάτων που τα-
λαιπωρούν χρόνια τώρα την πόλη. 

Αναζητούμε λύσεις απέναντι σε μια εχθρική γραφει-
οκρατία, ένα διαλυμένο κράτος και την έλλειψη οι-
κονομικών πόρων σε μια Ελλάδα που γνωρίζει τα
χρόνια αυτά τη μεγαλύτερη κρίση της σε όλα τα επί-
πεδα. 

Επιπροσθέτως, στο άσχημο αυτό περιβάλλον γύρω
μας κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη
φωτιά που ξεκίνησε από το Βύρωνα, χιλιάδες μετα-
νάστες που για 20 μήνες μόνοι μας τους υποστηρί-
ξαμε, το Ελληνικό που συνεχίζει να παρακμάζει με
μια επένδυση που δεν ξεκινάει και τέλος τη γνωστή
σε όλους οικολογική καταστροφή του Σαρωνικού
και της παραλίας μας στον Άγιο Κοσμά.

Μέσα σ’ όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση εμείς,
όχι μόνο σταθήκαμε όρθιοι αλλά πετύχαμε και ένα
μικρό θαύμα αφού, κατά γενική ομολογία, παράξαμε
έργο τεράστιο, που για χρόνια δεν είχε η πόλη μας,
ικανοποιήσαμε αιτήματα δεκαετιών και Ανα-

γεννήσαμε το Δήμο για τον οποίο όλοι χαίρονται να
ζουν και έχουν πλέον την αίσθηση πως τους νοιάζε-
ται και βρίσκεται κοντά τους.

Το Σεπτέμβρη συμπληρώσαμε τρία χρόνια παραμο-
νής στο τιμόνι του Δήμου μας. Σ' αυτά τα τρία χρόνια
καταφέραμε να υλοποιήσουμε 185 έργα, τα οποία
βελτίωσαν την ποιότητα ζωής της πόλης. 

Έργα όπως τα πάρκα μας, που τα επισκέπτονται
πλέον κάτοικοι από όλη την Αθήνα και έχουν γίνει
σημεία αναφοράς.

Το Πολυτεχνείο δε, μας κατέταξε στους πρώτους 10
δήμους της Αττικής σε παροχές προς τους κατοίκους
μας.

Δεσμεύτηκα ότι θα κάνω έργο, ότι θα νοικοκυρέψω
την πόλη και θα ενώσω τους Ελληνικιώτες και τους
Αργυρουπολίτες. Μια πόλη, μια οικογένεια. Σας
υποσχέθηκα ότι θα είμαι ο Δήμαρχός σας, που δεν
θα κάνει κομματική πολιτική και δεν θα θυσιάσει την
πόλη στο βωμό μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων. Αυτό
γίνεται πράξη μέρα με τη μέρα. 

Πάνω από όλα το Ελληνικό και η Αργυρούπολη, οι
άνθρωποί μας και οι ανάγκες τους!

Ο ετήσιος απολογισμός μου είναι η απόδειξη γι’ αυτό
και αποτελεί εγγύηση για το έργο που ακολουθεί. 

Έργα όχι λόγια. Η πόλη μας στο τέλος της θητείας μας
θα είναι μια σύγχρονη και λειτουργική πόλη αντάξια
της ιστορίας της.

Δήμαρχος

Γιάννης Κ. Κωνσταντάτος 

“
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Γήπεδο Ηλεκτρoύπολης

Γήπεδο Αβέρωφ

ανακαινίσαμε και αντικαταστήσαμε όλες τις 
μπασκέτες που ήταν τοποθετημένες από τη δεκαετία του ’80.

ΣήμεραΓήπεδο Πλαστήρα - Έτσι παραλάβαμε

Σήμερα και με νέες κερκίδεςΓήπεδο Ερμή - Ελαιώνας. Έτσι παραλάβαμε

γήπεδα στις
γειτονιές της πόλης12

Ενδεικτικά σας παρουσιάζουμε ορισμένα

Τραπεζούντος Ελληνικό

Γήπεδο Ολυμπίας



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 αποκατάστασής τους. Κατορθώσαμε και εξασφαλί-
σαμε χορηγίες 600.000 ευρώ ανακαινίζοντας και πιστοποιώντας 28 Παιδικές
Χαρές, που η προηγούμενη διοίκηση μας παρέδωσε σάπιες και επικίνδυνες. Οι

χορηγίες δόθηκαν από 33 εταιρίες και
φυσικά πρόσωπα, σε παιχνίδια, χρήματα
και εργασίες με απόλυτη διαφάνεια και
μετά από έγκριση του δημοτικού συμ-
βουλίου.

Τα παιδιά μας είναι το μέλλον, η ελπίδα, η ίδια μας η ζωή.
Φροντίζουμε μ’ αγάπη όλους τους χώρους που βρίσκονται,

γιατί τα παιδιά μας πρέπει να παίζουν, να αθλούνται 
και να εκπαιδεύονται σε χώρους ασφαλείς, 

καθαρούς και σύγχρονους. 

Κατεστραμμένες και επικίνδυ-
νες παιδικές χαρές παραλά-
βαμε από την προηγούμενη
δημοτική αρχή.

32

28

Ανακατασκευάσαμε και Πιστοποιήσαμε
28 παιδικές χαρές μέσα σε 3 χρόνια 

4

Πιστοποιημένες Παιδικές Χαρές Προηγούμενη Δημοτική Αρχή

“

Κρώμνης & Ερμού Ελληνικό - Έτσι παραλάβαμε Σήμερα

Ενδεικτικά σας παρουσιάζουμε ορισμένες: Πως τις παραλάβαμε και πως έγιναν από τη διοίκησή μας

Αβέρωφ - Έτσι παραλάβαμε Σήμερα



7

Φωτ. κάτω: Η κατάξερη αλάνα με σάπια και επικίνδυνα
παιχνίδια που μας παρέδωσε η προηγούμενη δημοτική αρχή

Κατασκευάσαμε τρία Οικογενειακά Πάρκα
Η πόλη μας γίνεται το επίκεντρο, και οι κάτοικοί της μπορούν πλέον να χαίρονται τους
χώρους που μέχρι χθες ήταν εγκαταλελειμμένοι και ξεχασμένοι από την προηγούμενη
διοίκηση.

Οικογενειακό Πάρκο Καλλιπόλεως Ελληνικό

Οικογενειακό Πάρκο Ελληνικού
Τον Μάρτιο του 2017 το 2ο Οικογενειακό Πάρκο
που βρίσκεται Καλλιπόλεως και Αφροδίτης στο Ελ-
ληνικό παραδόθηκε στους κατοίκους. 

Η κατάξερη αλάνα μεταμορφώθηκε με την παρέμ-
βαση του Δήμου σε έναν ελκυστικό χώρο αναψυχής
για μικρούς και μεγάλους, πανέμορφο, ασφαλή και
λειτουργικό. 

Στον νέο αυτόν πολυχώρο, υπάρχει γήπεδο 5χ5 με
χλοοτάπητα πιστοποιημένο από τη FIFA, πάγκοι για
πικ νικ, υπαίθριο γυμναστήριο και πιστοποιημένη παι-
δική χαρά. 

Το πάρκο διατίθεται δωρεάν, κατόπιν αδείας, σε δη-
μότες που θέλουν να διοργανώσουν παιδικά πάρτυ
για τα παιδιά τους, γεγονός σημαντικό, μέσα στην
εποχή της οικονομικής κρίσης που διανύουμε.

ΣήμεραΠάρκο Καλλιπόλεως - Έτσι παραλάβαμε



Εκπληρώνοντας τις υποσχέσεις της η Δημοτική Αρχή προχώ-
ρησε στην αγορά νέου στόλου οχημάτων για την υπηρεσία κα-
θαριότητας αντικαθιστώντας τον απηρχαιωμένο στόλο της, ο
οποίος βρισκόταν σε λειτουργία από το 2002.

Ο δήμος παρέλαβε στη δεύτερη φάση της προμήθειας:

1) Απορριμματoφόρο τύπου πρέσα 16 κυβικών με προσαρμο-
σμένο ανυψωτικό για τους υπογειοποιημένους κάδους που
πρόσφατα τοποθετήθηκαν.
2) Απορριμματοφόρο τύπου "μύλος" 12 κυβικών.
3) Απορριμματοφόρο τύπου "μύλος" 8 κυβικών
4) Απορριμματοφόρο τύπου "μύλος" 6 κυβικών για να είναι
ευέλικτο στους στενούς δρόμους, ιδιαίτερα του Ελληνικού, για
την αποκομιδή μικρών κάδων.
5) Κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων 55 κυβικών.

Στην πρώτη φάση της προμήθειας ο δήμος παρέλαβε:

1) Σκαπτικό μηχάνημα
2) Μικρό πυροσβεστικό άμεσης επέμβασης.

"Υποσχεθήκαμε πως θα εκσυγχρονίσουμε το Δήμο μας σε όλα
τα επίπεδα γιατί τo αξίζουν οι δημότες μας. Ο στόλος των οχημά-
των μας στην υπηρεσία καθαριότητας ήταν απηρχαιωμένος (το
2002 αγοράστηκαν τα τελευταία), ενώ ιδιαίτερα τα απορριμματο-
φόρα έβγαζαν διαρκώς βλάβες και έκαναν πολύ θόρυβο στις γει-
τονιές μας".

“Σεβόμαστε το περιβάλλον και την Πόλη μας μειώνοντας τα καυ-
σαέρια, βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Δήμου
αφού χρησιμοποιούνται κινητήρες τελευταίας τεχνολογίας" δή-
λωσε ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος.

Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης θα προμηθευθεί επίσης,
το αμέσως προσεχές διάστημα, τρία καινούργια λεωφορεία
για τη Δημοτική Συγκοινωνία, 1 Καλαθοφόρο όχημα και 1
κλαδοτεμαχιστή.

Πιστοί στις προγραμματικές μας εξαγ-
γελίες κινηθήκαμε με γρήγορους ρυθ-
μούς και μέσα σε λίγους μήνες από
την ανάληψη των καθηκόντων μας τον
Σεπτέμβριο του 2014, θέσαμε σε λει-
τουργία την πρώτη γραμμή της Δημο-
τικής μας Συγκοινωνίας. 
Σήμερα ολοκληρώνοντας τον αρχικό
μας σχεδιασμό βρίσκονται σε λειτουρ-
γία 3 γραμμές που  καλύπτουν την Αρ-
γυρούπολη και το Ελληνικό και
εξυπηρετούν δωρεάν, 12.000 δημό-
τες μας μηνιαίως, ενώ σύντομα θα

έχουμε τα νέα, σύγχρονα λεωφορεία.
Ενα έργο ζωής που το είχε ανάγκη η
πόλη μας, που όμως δεν είχε τη στή-
ριξη της αντιπολίτευσης για να γίνει.

Οι τρεις γραμμές της Δημοτικής Συγ-
κοινωνίας: 
Γραμμή 1:
Mετρό - Άνω Αργυρούπολη
Γραμμή 2: 
Σούρμενα - Αργυρούπολη 
Γραμμή 3: 
Ελληνικό - Σούρμενα 

ΔΩΡΕΑΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

#12.000
μετακινήσεις
δημοτών τον μήνα

ΝΕΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

6

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
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Οικογενειακό Πάρκο Αγίας Παρασκευής
Τον Μάϊο του 2015 εγκαινιάσαμε το νέο Πρότυπο Οικογενειακό Πάρκο
στην Αγία Παρασκευή, στο Ελληνικό. Υλοποιήσαμε την υπόσχεσή μας και
δημιουργήσαμε ένα χώρο για την οικογένεια αλλά και για τους τετράποδους
φίλους. 

Στην εποχή της κρίσης και των μνημονίων, παρά τους λίγους πόρους που
είχε στη διάθεσή της η δημοτική αρχή, απέδειξε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση
όταν υπάρχει όρεξη για δουλειά και προσφορά, μπορεί να γίνει το όχημα
που θα τραβήξει τους πολίτες από τη δίνη της μιζέριας και της δύσκολης κα-
θημερινότητας. 

Εννιά μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, εγκαινιάσαμε το Πρό-
τυπο Οικογενειακό Πάρκο των 12 στρεμμάτων μέσα στην πρώην αμερικα-
νική βάση του Ελληνικού. Έκτοτε το επισκέπτονται χιλιάδες πολίτες κάθε
μήνα. Ένας χώρος εγκαταλελειμμένος, τώρα αποτελεί πηγή ζωής, αθλητι-
σμού και ψυχαγωγίας.

Το πάρκο περιλαμβάνει πιστοποιημένη παιδική χαρά, βοτανικό κήπο, χω-
μάτινο γήπεδο ποδοσφαίρου - σαν τον παλιό καλό καιρό - κιόσκια για
ξεκούραση και πικ - νικ, χώρο για σκύλους και άλλες δραστηριότητες.

Παρά το γεγονός ότι άλλοι δήμοι
είχαν εδώ και χρόνια εγκαταστήσει
όργανα γυμναστικής σε υπαίθριους
χώρους, στο δήμο μας παρ’ ότι  η
δημιουργία υπαίθριων γυμναστη-
ρίων αποτελούσε αίτημα των δημο-
τών, αυτό δεν έτυχε καμίας
ανταπόκρισης από την προηγού-
μενη δημοτική αρχή. 
Η αρχή έγινε με την εγκατάσταση
οργάνων στο νέο οικογενειακό
πάρκο που εγκαινιάστηκε στο Ελλη-

νικό και βρίσκεται επί των οδών
Καλλιπόλεως και Αφροδίτης. 
Το δεύτερο γυμναστήριο τοποθετή-
θηκε στη Λ. Ιασωνίδου στην πλα-
τεία Σουρμένων, ενώ το τρίτο στην
σειρά τοποθετήθηκε στο πάρκο
“Ανεξαρτησίας” (208). Επίσης το-
ποθετήθηκαν γυμναστήρια στο οι-
κογειακό πάρκο της Αγ.
Παρασκευής, στην πλατεία του
Ερμή στον Ελαιώνα καθώς και στο
Α΄ Στάδιο Αργυρούπολης.

Τοποθετήσαμε 6 Υπαίθρια Γυμναστήρια στην πόλης μας

πλατεία Σουρμένων
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Φωτ. κάτω: Η κατάξερη αλάνα με σάπια και επικίνδυνα
παιχνίδια, που μας παρέδωσε η προηγούμενη δημοτική αρχή

Το στολίδι της πόλης μας
Οικογενειακό Πάρκο Ανεξαρτησίας

Το 3ο Οικογενειακό Πάρκο βρίσκεται στην Πλατεία Ανε-
ξαρτησίας και Γ. Παπανδρέου και είναι ένας πολυχώρος που
απευθύνεται σ’ ολόκληρη την οικογένεια, στην οποία δίνει
τη δυνατότητα για πολλαπλές δράσεις. 
Στα 14 στρέμματα του Οικογενειακού Πάρκου που εξωραϊ-
στηκαν με πολύ μεράκι και αγάπη, περιλαμβάνονται χώροι
για πικ νικ, βοτανικός κήπος, σύγχρονη πιστοποιημένη
παιδική χαρά, πάρκο σκύλων, υπαίθριο γυμναστήριο,
συντριβάνι, διάδρομοι περιπάτου και πέργκολες ανάμεσα
σε πολλά λουλούδια και δέντρα τα οποία φυτεύθηκαν.

ΣήμεραΠριν
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Η προηγούμενη δημοτική αρχή μας παρέδωσε ένα λεηλατημένο και εγ-
καταλελειμμένο σύστημα δασοπροστασίας. Το βουνό μας ήταν απροστά-
τευτο. Λάβαμε δραστικά μέτρα και σε συνεργασία με τον ΣΠΑΥ
εγκαταστήσαμε 200 υδροβόλα, 4 αντλιοστάσια και 12 αντλίες, ενώ επα-
ναλειτουργήσαμε τη γεώτρηση της Κιάφας που βρισκόταν σε αχρηστία
εδώ και 17 χρόνια, από την οποία υδροδοτείται το νέο σύστημα δασοπυ-
ρόσβεσης. 

Μετά από πολλά χρόνια ο δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης αποκτά
το  πρώτο του πυροσβεστικό όχημα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί
από την Πολιτική Προστασία του δήμου σε καθήκοντα δασοπυρόσβεσης.

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η διοίκηση Κωνσταντάτου έδωσε
βάση στη δημιουργία ισχυρής και εκπαιδευμένης ομάδας Πολιτικής Προ-
στασίας που συνεπικουρείται από την ομάδα εθελοντών του δήμου.

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι δημιουργήσαμε την ομάδα Εθελοντών
Δασοπροστασίας, οι οποίοι είναι άγρυπνοι φρουροί του βουνού και του
περιαστικού δάσους μας.

Προστατεύουμε το περιαστικό μας δάσος
Εγκαταστήσαμε σε συνεργασία με τον ΣΠΑΥ καινούργια συστήματα δασοπυρόσβεσης. Συστήσαμε το Σώμα
Εθελοντών το οποίο με τη συνεχή παρουσία του και τις περιπολίες όλο το καλοκαίρι, ήταν ο “φύλακας άγ-
γελος” του δάσους μας.

H δημοτική αρχή έφερε ξανά στο βουνό τους δημότες και
τους επισκέπτες της πόλης, μετά από χρόνια παρακμής και
εγκατάλειψης. 
Επισκευάσαμε τα συντριβάνια, καθαρίσαμε τα παλιά μο-
νοπάτια και δημιουργήσαμε σημεία όπου οι επισκέπτες μπο-
ρούν να κάθονται και να απολαμβάνουν το περιαστικό
δάσος.
Φυτεύθηκαν πάνω από 3.000 δέντρα για την αποκατά-
σταση των καμμένων εκτάσεων του Υμηττού, δημιουργήθη-
καν βοτανόκηποι με 1.000 αρωματικά φυτά, φροντίστηκαν 

τα εγκαταλελειμμένα μονοπάτια και επισκευάστηκαν  τα τρα-
πεζοκαθίσματα στους πρόποδες του βουνού. 

Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης αποτέλεσε το επί-
κεντρο της μεγαλύτερης οικολογικής δράσης της Ελλάδας.
Σε συνεργασία με το "Lets Do It Greece" χιλιάδες δημότες,
επισκέπτες και νέα παιδιά πλημμύρισαν τις πλαγιές του βου-
νού της Αργυρούπολης, ενώ εκπαιδευτικά παιχνίδια, κατα-
σκευές και ζωγραφική έδωσαν ευχάριστη νότα στη μεγάλη
διοργάνωση.

Δώσαμε ζωή στο βουνό μας 

Σήμερα, μετά τις δικές μας παρεμβάσεις και του ΣΠΑΥ

Έτσι παραλάβαμε το σύστημα δασοπροστασίας...

Οι Εθελοντές Δασοπροστασίας

Χιλιάδες δημότες στις δράσεις μαςΛειτουργήσαμε την περίφημη λίμνη μετά από 25 χρόνια



Ο Δήμος μας ήταν ο μοναδικός
δήμος στην Αθήνα που σήκωσε  το
τεράστιο βάρος της φιλοξενίας δεκά-
δων χιλιάδων μεταναστών στις εγκα-
ταστάσεις του πρ. Αεροδρομίου του
Ελληνικού. 

Για δύο περίπου χρόνια σταθήκαμε
στο πλευρό μεταναστών και προ-
σφύγων  κάνοντας το ανθρωπιστικό
μας καθήκον και συνδράμαμε με
όλες μας τις δυνάμεις ώστε να βελ-
τιωθούν οι συνθήκες διαμονής τους. 
Διαθέσαμε για το σκοπό αυτό τον
μηχανολογικό μας εξοπλισμό και το
ανθρώπινο δυναμικό μας, πολλές
φορές σε βάρος του Δήμου. 

Με δικές μας δαπάνες, συνδράμαμε
στο ανθρωπιστικό αυτό έργο την
ώρα που άλλοι γειτονικοί δήμοι απο-
χωρούσαν δηλώνοντας αδυναμία. 

Συνεργαστήκαμε με την κυβέρνηση
αλλά δεν διστάσαμε να προβάλ-
λουμε και σθεναρή αντίσταση απο-
τρέποντας την προσπάθεια τόσο της
κεντρικής διοίκησης όσο και γνω-
στών κύκλων που μάχονται κατά της
επένδυσης του Ελληνικού, να γίνει
το πρώην αεροδρόμιο  μόνιμο “Hot

Spot” της Αττικής, αφού ο σχεδια-
σμός προέβλεπε τη φιλοξενία
10.000 μεταναστών και προσφύ-
γων.   

Το πρώην αεροδρόμιο, ο άτυπος κα-
ταυλισμός του Ελληνικού μετά από
615 ημέρες παραμονής μεταναστών
και προσφύγων άδειασε.

Οι άνθρωποι που φιλοξενούνταν
εκεί μεταφέρθηκαν σε άλλες εγκατα-
στάσεις κατάλληλες να τους φιλοξε-
νήσουν.

Ως δήμος, από την πρώτη στιγμή εί-
χαμε επισημάνει σε όλους τους τό-
νους την ακαταλληλότητα των
χώρων και τις τραγικές συνθήκες
διαμονής αυτών των ανθρώπων.

Αν δεν αντιδρούσε ο δήμαρχος και
οι κάτοικοι του Ελληνικού και της
Αγ. Παρασκευής, σήμερα το πρ. αε-
ροδρόμιο θα είχε γίνει μόνιμος κα-
ταυλισμός με χιλιάδες μετανάστες.
Αυτό επιδίωξαν τοπικοί παράγοντες
της αντιπολίτευσης αλλά η αντί-
δραση του λαού της πόλης μας, απέ-
τρεψε τα σχέδιά τους.

ΑΠΟΤΡΕΨΑΜΕ
τη δημιουργία μόνιμου καταυλιμού
μεταναστών στο πρ. Αεροδρόμιο

O Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης με τον Υπουργό Μεταναστευτικής
Πολιτικής επιβλέπουν την εκκένωση του καταυλισμού στο Ελληνικό

Ενήμερωση κατοίκων του Ελληνικού για το μεταναστευτικό

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ν/Α Αττικής 
αποκτά έδρα στην πόλη μας
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΜΑΣ

Στο δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης θα
εδρεύει πλέον η Διεύθυνση Αστυνομίας
Ν/Α Αττικής!

Μετά από επίπονες προσπάθειες της Δι-
οίκησης του Δήμου, η αστυνομική δύ-
ναμη της πόλης μας ενισχύεται σημαντικά
σε μια εποχή που πανελλαδικά τα αστυ-
νομικά τμήματα συγχωνεύονται.

Τα σχέδια του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη προέβλεπαν συγχωνεύσεις
αστυνομικών τμημάτων σε Καλλικρατι-
κούς Δήμους με αποτέλεσμα, σε πολλές
περιπτώσεις να μειώνεται δραματικά η
αστυνομική δύναμη.

Παράλληλα είχε αποφασιστεί η κατάρ-
γηση του Α.Τ. Αργυρούπολης και η με-
ταφορά του εκτός οικιστικού ιστού στον
χώρο που στεγάζεται αυτή την στιγμή το
Α.Τ. Ελληνικού, το οποίο και αυτό σε
λίγο καιρό θα πρέπει να μεταφερθεί λόγω

της Επένδυσης του Ελληνικού.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η πρόσβαση στο
σημερινό Α.Τ. Ελληνικού χωρίς την χρήση
αυτοκινήτου είναι πολύ δύσκολη καθώς
το τμήμα βρίσκεται εκτός οικιστικού ιστού
της πόλης μας.

Με παρέμβαση του Δημάρχου Ελληνι-
κού - Αργυρούπολης, πλέον τα Τμήματα
Τάξης και Ασφάλειας Ελληνικού και Αρ-
γυρούπολης που συγχωνεύονται, θα στε-
γαστούν σε ιδιόκτητο κτίριο του δήμου
στην καρδιά της πόλης μας (κτίριο πρώην
εφορίας) το οποίο παραχωρήθηκε με από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου για 12
χρόνια.

Παράλληλα όμως στο ίδιο κτίριο θα τοπο-
θετηθεί και το επιτελείο της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ν/Α Αττικής το οποίο μέχρι
πρότινος στεγαζόταν στην Άνω Γλυφάδα. 

Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ σημαντική για

την πόλη μας αλλά και την Ελληνική
Αστυνομία που θα ενισχύσει εδώ την πα-
ρουσία της ενώ θα απαλλαγεί από το
υπέρογκο ενοίκιο που πλήρωνε μέχρι σή-
μερα.

Mε την μεταφορά της έδρας της Διεύθυν-
σης Αστυνομίας Ν/Α Αττικής στην πόλη
μας, ενισχύουμε εμπράκτως το αίσθημα
ασφάλειας των δημοτών μας καθώς έτσι
αυξάνεται ο αριθμός των αστυνομικών
που θα περιπολούν στην περιοχή μας.

O Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης με τον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο
Κωνσταντίνο Τσουβάλα
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Τέσσερις ομάδες, Τέσσερα ανακαινισμένα γήπεδα
ΑΟΝΑ, ΑΣΗ, ΑΕΣΕΛ και ΕΡΜΗΣ οι τέσσερις αθλητικοί μας σύλλογοι, έκαναν τις γιορτές τους στα ανακαινισμένα
πλέον γήπεδά τους, προς μεγάλη χαρά των παιδιών και ικανοποίηση των γονιών τους. 
Oι εργασίες που έγιναν ήταν πολλές και σημαντικές μετά από πολλά χρόνια στις ιστορικές έδρες των ομάδων.
“Για μας ανταμοιβή είναι η χαρά στα πρόσωπα των μικρών παιδιών. Υλοποιούμε μια ακόμα προεκλογική μας δέ-
σμευση, έχουμε φθάσει σχεδόν στην ολοκλήρωσή της και συνεχίζουμε την αναγέννηση της πόλης μας δυναμικά”,
δήλωσε ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος.

Νέο Γήπεδο AONA Νέο Γήπεδο ΑΣΗ

Νέο Γήπεδο ΕΡΜΗ ΝέοΓήπεδο ΑΕΣΕΛ
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Πλήρης ανακαίνιση
στο “Σπίτι της Γυμναστικής”
Μετά από πολλά χρόνια το “Σπίτι της Γυμνα-
στικής” ανακαινίστηκε πλήρως και έγινε ξανά
ένα στολίδι για την πόλη μας.

Στο κτίριο έγιναν εργασίες ελαιοχρωματισμών,
αντικαταστάθηκαν σαπισμένες ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις,  τοποθετήθηκαν νέα κλιματι-
στικά και φωτιστικά ενώ τοποθετήθηκε και
καινούργια μοκέτα γυμναστικής.

Νέα σύγχρονα αποδυτήρια, πεντακάθαρη πισίνα,
καθαρό νερό (η προηγούμενη διοίκηση είχε να
αλλάξει το νερό 3 χρόνια) και νέες αντικυματικές
διαχωριστικές διαδρομές, οι οποίες αλλάζονται
πρώτη φορά από την κατασκευή του κολυμβη-
τηρίου!

Έτσι παραλάβαμε Σήμερα

Ανακατασκευή των αποδυτηρίων του ΓΣΑ Ανακαίνιση Κολυμβητηρίου

Για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης οι αθλητικές εγκαταστάσεις
απέκτησαν άδεια λειτουργίας από το κράτος μετά από ενέργειες του
Αθλητικού Οργανισμού.

Πλήρης ανακαίνιση του κλειστού γηπέδου Ολυμπίας
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Παραδόθηκαν στους δημότες μας δύο γήπεδα 5Χ5. Το πρώτο βρίσκεται
στη γειτονιά της Εθνάρχου Μακαρίου και το δεύτερο στην Καλλιπό-
λεως. Δεκάδες παιδιά τα χρησιμοποιούν, όμως και οι μπαμπάδες δεν έμει-
ναν αδιάφοροι. Ετοιμάζονται ακόμα τρία γήπεδα 5χ5 στην Μιλήτου, στην
Τριπόλεως και στο Οικογενειακό Πάρκο Αγ. Παρασκευής.

Σήμερα

Εθνάρχου Μακαρίου - Έτσι παραλάβαμε Σήμερα

Οι μεγαλύτεροι σύλλογοι της πόλης πριν
από περίπου ένα χρόνο απευθύνθηκαν
στη δημοτική αρχή προκειμένου να μπει
μία τάξη στο καθεστώς ανομίας που με
την ανοχή της προηγούμενης δημοτικής
αρχής υπήρχε στο Α΄ Στάδιο Αργυρού-
πολης.

Κλοπές, φθορές και διαπληκτισμοί με-
ταξύ των αθλούμενων ήταν καθημερινό
φαινόμενο στο στάδιο. 

Επίσης, στον συγκεκριμένο αθλητικό
χώρο, πολλοί προπονητές από ολό-
κληρη την Αττική, λάμβαναν οικονομικό
αντίτιμο προκειμένου να προπονήσουν
αθλητές, χωρίς κανένα παραστατικό και

έλεγχο από τον Αθλητικό Οργανισμό
του δήμου, ο οποίος είναι αρμόδιος για
την εύρυθμη λειτουργία όλων των
αθλητικών χώρων της πόλης. 

Η δημοτική αρχή έδρασε άμεσα. Σε συ-
νεργασία με τους συλλόγους της πόλης,
όποιος πλέον θέλει να χρησιμοποιήσει
το Α΄ Στάδιο Αργυρούπολης θα πρέπει
να εκδόσει κάρτα εισόδου, μέσα από μια
διαδικασία απλή και σύντομη, προσκο-
μίζοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι η είσοδος
δημοτών και κατοίκων της πόλης είναι
δωρεάν, ενώ για πολίτες άλλων δήμων
υπάρχει ένα συμβολικό τίμημα των

πέντε ευρώ μηνιαίως, ώστε να καλύ-
πτονται τα έξοδα συντήρησης του στα-
δίου, όπως ακριβώς πληρώνουν οι
δημότες μας όταν χρησιμοποιούν αθλη-
τικές υποδομές άλλων δήμων.

Μέχρι στιγμής πάνω από 2.500 κάτοικοι
και δημότες έχουν αγκαλιάσει το συγκε-
κριμένο μέτρο, εκδίδοντας την κάρτα ει-
σόδου. 

Πλέον, στο Εθνικό Στάδιο Αργυρούπο-
λης επικρατεί τάξη, δεν υπάρχουν
φθορές και κλοπές, ενώ οι δημότες, οι
κάτοικοι και οι σύλλογοι της πόλης απο-
λαμβάνουν τις υψηλού επιπέδου υπη-
ρεσίες του σταδίου.

Δωρεάν και με ασφάλεια οι
δημότες μας στο Α΄ Στάδιο
Αργυρούπολης

ΒΑΛΑΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ 
ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ“

γήπεδα
ποδοσφαίρου 5χ52

Καλλιπόλεως Ελληνικό - Έτσι παραλάβαμε
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Το έργο της αναγέννησης της πόλης μας συνεχίζεται.
Οι παραμελημένες για χρόνια από την προηγούμενη
διοίκηση πλατείες απόκτησαν και πάλι ζωή. Αναπλά-
στηκαν, φωτίστηκαν και έγιναν και πάλι πόλος
έλξης για τους συνδημότες μας. 

Η πλατεία Αμαζόνων στο Ελληνικό είναι αναμφισβή-
τητα πλέον μία από τις ωραιότερες πλατείες του Δήμου
μας. Η Πλατεία Σμύρνης στο Κάτω Ελληνικό αναγεν-
νήθηκε μετά την αντικατάσταση των σάπιων φωτιστι-
κών και τις παρεμβάσεις των τεχνικών μας συνεργείων.   

Η πλατεία Σουρμένων στην κυριολεξία μεταμορφώ-
θηκε με την τοποθέτηση του νέου ηλεκτροφωτισμού,
ενώ η πλατεία Ανεξαρτησίας στην Αργυρούπολη
αποτελεί πλέον το 3ο Οικογενειακό Πάρκο του Δήμου
μας, ως ένας πολυχώρος που απευθύνεται σ’ ολό-
κληρη την οικογένεια. 

Η πλατεία Κρητών που δεσπόζει στην καρδιά του
Δήμου μας βάφτηκε, φυτεύτηκε και φωτίστηκε και
απέκτησε ξανά την παλιά της λάμψη. Μία από τις ποιο
σκοτεινές πλατείες της πόλης μας, η πλατεία της 25ης
Μαρτίου (Αγ. Βαρβάρας με Χρ. Σμύρνης), φωτίστηκε
μετά από εργασίες του τεχνικού συνεργείου του
Δήμου, όπως επίσης και η πλατεία στην οδό Τριπό-
λεως στο Ελληνικό.

Μετά τα εγκαίνια του ανακαινισμένου γηπέδου μπά-
σκετ και της παιδικής χαράς, η πλατεία Ερμή πλέον
απόκτησε χρώμα, ζωή και ασφάλεια για τα παιδιά που
παίζουν εκεί.

Τέλος, η πλατεία που φιλοξενεί το ιστορικό σήμα της
Ολυμπιακής Αεροπορίας στην είσοδο της Λ. Γερου-
λάνου άλλαξε όψη και έγινε αντάξια της ιστορίας της
πόλης και του τοπόσημου της Ολυμπιακής.

Ανακαινίσαμε 10 κεντρικές πλατείες της πόλης

πλατεία Τριπόλεως Ελληνικό 

πλατεία Αμαζόνων Ελληνικό 

πλατεία Σήματος Ολυμπιακής

φωτισμός πλατείας Σουρμένων
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Ο Λόφος Τρουμπάρι στο Δήμο Ελληνι-
κού - Αργυρούπολης, ξανάγινε όαση.
O καταπράσινος λόφος στην καρδιά της
πόλης έγινε και πάλι μια φιλόξενη γωνιά
δροσιάς, ξεκούρασης και αναψυχής. 
Η εικόνα εγκατάλειψης είναι πλέον πα-
ρελθόν. 
Ήταν ένα "στοίχημα" που έβαλε η σημε-
ρινή δημοτική αρχή να επαναφέρει τόσο
το αναψυκτήριο που είχε καεί επί της
προηγούμενης διοίκησης και είχε γίνει
άντρο παράνομων δραστηριοτήτων, όσο
και τον περιβάλλοντα καταπράσινο
χώρο που ήταν γεμάτος σκουπίδια, στην

πρωταρχική του κατάσταση. Σήμερα το
αναψυκτήριο στο Λόφο Τρουμπάρι, μετά
την ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών
διαδικασιών δημοπρατήθηκε και μισθώ-
θηκε εκ νέου. 
Παράλληλα ο Δήμος φωταγώγησε τον
λόφο, ανακαίνισε την παιδική χαρά και
καθάρισε το περιοχή από τόνους
σκουπιδιών.
Άλλο ένα ακόμα μεγάλο έργο ανάπλα-

σης ολοκληρώθηκε από την διοίκηση του
Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης στην
Ελλάδα της κρίσης. 

ΤΟ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΚΑΜΕΝΟ & ΑΝΤΡΟ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΑΜΕ

Ο λόφος Τρουμπάρι ξανά στολίδι της πόλης

Η κατάσταση που μας το παρέδωσε η προηγούμενη δημοτική αρχή

ΜΕΤΑ

Tο νέο ΚΑΠΗ στον Ελαιώνα της Αγίας Παρασκευής στο
Ελληνικό, στεγάζεται σε δημοτικό κτίριο που βρίσκεται
επί της Λ. Βουλιαγμένης.
Είναι το πιο σύγχρονο, φωτεινό και λειτουργικό ΚΑΠΗ,
που καλύπτει τις ανάγκες 600 και πλέον συνδημοτών μας
στην Αγία Παρσκευή. Το νέο ΚΑΠΗ δεν είναι απλά
τόπος συνάντησης των ηλικιωμένων. 
Είναι ένας πολυχώρος. Η χρήση του είναι πολυδιάστατη

αφού εκεί παρέχεται, εκτός από αναψυχή και ιατρική
φροντίδα. Υπάρχει επίσης αίθουσα γυμναστικής.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει φυσικοθεραπευτήριο, ια-
τρείο, αίθουσα χορού με ξύλινο δάπεδο,  αίθουσα προ-
βολής, αίθουσα καλλιτεχνικών, αίθουσα αναψυχής,
σύγχρονη κουζίνα κ. ά. Στους ανθρώπους που μας μεγά-
λωσαν αξίζει το καλύτερο.

ΜΕΤΑ

Στιγμιότυπο από την ημέρα των επίσημων εγκαινίων

ΝΕΟ ΚΑΠΗ
Το στολίδι του δήμου μας 
(Ελαιώνας Αγ. Παρασκευή)



Η διοίκησή μας από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων της έδωσε προτεραιότητα  στην επισκευή
των σχολικών μονάδων. Με την βοήθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, καταγράψαμε τις ανάγκες
και με έκθεση την οποία διαβιβάσαμε στην υπηρεσία "Κτιριακών Υποδομών" (πρώην ΟΣΚ), εξασφαλί-
σαμε 600.000 ευρώ για την επισκευή των κτιρίων, ενώ διαθέσαμε σε περίοδο κρίσης, επιπλέον 600.000
από ίδιους πόρους. Ανακαινίσαμε πάνω από 26 σχολικές μονάδες και συνεχίζουμε, δεν επαναπαυό-
μαστε γιατί η μάχη για μία καλύτερη παιδεία είναι συνεχής.

Εντατικές εργασίες συντήρησης στα σχολεία μας 
Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, συγκεντρώσαμε τα αιτή-
ματα συντήρησης των διευθυντών των σχολικών μονάδων
του Δήμου και στη διάρκεια του καλοκαιριού τα συνεργεία του
Δήμου δούλεψαν πυρετωδώς ούτως ώστε η έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς να βρει τις σχολικές μας αίθουσες έτοιμες,
φρεσκοβαμμένες και καθαρές για τα παιδιά μας.

Ο Δήμος μας σε συνεργασία με την  Ένωση Γονέων σε
ειδική τελετή στο Πολιτιστικό μας Κέντρο “Μίκης Θεοδω-
ράκης” απένειμε τιμητικούς επαίνους στους απόφοιτους
μαθητές των σχολείων του δήμου μας, οι οποίοι πέτυχαν
κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά την εισαγωγή
τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο δήμαρχος στην ομιλία του συνεχάρη όλα τα παιδιά για
τον κόπο που κατέβαλαν και τους ευχήθηκε καλή πρό-
οδο. Θερμά συγχαρητήρια επίσης έδωσε στους εκπαιδευ-
τικούς και στους γονείς των φοιτητών. Μία πρωτοβουλία
που την ακολούθησαν πολλοί άλλοι δήμοι.

H ασφάλεια και η συντήρηση
των σχολείων πρώτο μέλημά μας

1ο Λύκειο Αργυρούπολης - ΣήμεραΈτσι παραλάβαμε τα σχολεία μας

17

Καθιερώσαμε τη βράβευση των μαθητών της πόλης μας

ανακαινίσαμε ενώ παράλληλα
ικανοποιήσαμε όλα τα αιτήματα της σχολικής κοινότητας

σχολικές 
μονάδες26
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1ο Λύκειο Αργυρούπολης1ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης

Νηπιαγωγείο Ελληνικού - Έτσι παραλάβαμε

Νηπιαγωγείο Αργοναυτών - Έτσι παραλάβαμε

4ο Δημοτικο Αργυρούπολης

Σήμερα όπως το χαίρονται τα παιδιά μας

2ο Δημοτικό Αργυρούπολης

32προαύλια
σχολείων

Η ανακαίνιση των σχολικών προαυλίων ιεραρχήθηκε από τη δι-
οίκησή μας ως πρώτη ανάγκη παράλληλα με την ανακαίνιση των
σχολικών κτιρίων της πόλης μας. 
Mε καλή διαχείριση των χρημάτων του δήμου στα τρία χρόνια
της θητείας μας ανακαινίσαμε πλήρως 32 σχολικά προαύλια Παι-
δικών Σταθμών, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυ-
κείων. Μέχρι το τέλος της θητείας μας θα έχουν ανακαινιστεί όλα
γιατί έχουμε αστείρευτη αγάπη για τα παιδιά μας στα οποία αξίζει το
καλύτερο!

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΗΚΑΝ: 
2o, 4o, 5o, 8o, 11o, Δημοτικά Σχολεία Αργυρούπολης, 1ο, 2ο, 3ο
Γυμνάσια Αργυρούπολης, ΕΠΑΛ Αργυρούπολης, 1ο, 2ο, 3ο Λύκειο
Αργυρούπολης, 1ο, 2ο, 3ο, 6ο, 10ο, 13ο Νηπιαγωγεία, 6 Παιδικοί
Σταθμοί, 1ο, 2ο, 3ο Δημοτικά Σχολεία Ελληνικού, 1ο, 2ο Γυμνάσια
Ελληνικού και 1ο, 2ο Νηπιαγωγείο Ελληνικού. 

ανακαινίστηκαν στην πόλη 
μέσα σε 3 χρόνια 

Σήμερα όπως το χαίρονται τα παιδιά
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Δωρεάν το "Καλοκαιρινό Καμπ" για τα παιδιά μας

Για ακόμη μία χρονιά το καλοκαιρινό “Summer Camp” για τα παι-
διά των δημοτών της πόλης, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία,
χωρίς χρηματικό αντίτιμο. Παρά την οικονομική κρίση που δημι-
ουργεί ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τα οικονομικά του, ο
Δήμος στέκεται δίπλα στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας.
Ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης δήλωσε σχετικά:
“Με την συνεργασία εξειδικευμένων επαγγελματιών, και φέτος το
καλοκαίρι, ο Δήμος προσέφερε εξαιρετικής ποιότητας προγράμματα
για τα παιδιά που συμμετείχαν στην “Καλοκαιρινή Δημιουργική
Απασχόληση”.

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο ήταν από τις
πρώτες κοινωνικές δομές που εγκαινιάσαμε
μόλις αναλάβαμε τα καθήκοντά μας στη δι-
οίκηση του Δήμου, το 2014.  
Από τότε εξακολουθεί να λειτουργεί με συ-
νέπεια στηρίζοντας τις οικογένειες που αντι-
μετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα. 
Συνολικά 300 οικογένειες περίπου, προμη-
θεύονται κάθε μήνα τα προϊόντα άμεσης
ανάγκης. Το παντοπωλείο λειτουργεί απο-
κλειστικά με εθελοντές και χορηγίες πολι-
τών, αποφεύγοντας τη λύση των ΜΚΟ,
πρακτική που εφαρμόζουν πολλοί δήμοι για
τα κοινωνικά τους προγράμματα.

Κοινωνικό Φαρμακείο 
Το Κοινωνικό Φαρμακείο εξακολουθεί να στη-
ρίζει τις ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά
ομάδες πολιτών. Η λειτουργία του κατέστη
δυνατή χάρη στη συνεργασία του Δήμου με
φαρμακευτικές εταιρείες και αποθήκες που
ανέλαβαν τη στήριξη της δομής αλλά και
στους εθελοντές φαρμακοποιούς της πόλης
μας.

Κοινωνικό Φροντιστήριο
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου μας
εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2014 και
από τότε προσφέρει δωρεάν  προγράμματα
προσαρμοσμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα

του Υπουργείου Παιδείας.
Σήμερα 200 μαθητές φοιτούν στο Κοινωνικό
Φροντιστήριο του Δήμου μας.  

Δημοτική Ιματιοθήκη 
Η λειτουργία της Δημοτικής Ιματιοθήκης
αποσκοπεί στη δωρεάν παροχή ειδών έν-
δυσης, υπόδησης και άλλων χρηστικών
αντικειμένων καινούργιων ή μεταχειρισμέ-
νων που βρίσκονται σε καλή κατάσταση,
σε πολίτες του Δήμου Ελληνικού - Αργυ-
ρούπολης που αντιμετωπίζουν σοβαρές
οικονομικές δυσκολίες. Λειτουργεί στην
οδό Τριπόλεως, με τη βοήθεια των εθε-
λοντών μας.

Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, τα παιδιά του Δήμου Ελληνικού -
Αργυρούπολης φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς της
πόλης δωρεάν χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα ευρώ για τρο-
φεία.

Όπως δηλώνει ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, “στην Ελ-
λάδα των μνημονίων και της κρίσης στηρίζουμε τις οικογένειες
του Δήμου δίχως να έχουμε καμία αύξηση στους πόρους μας και
την κρατική επιχορήγηση. Θα συνεχίσουμε να επιτελούμε έργο
δίχως μεμψιμοιρία αφού ο κόσμος θέλει στήριξη με πράξεις και
όχι με κούφια λόγια. ΔΩΡΕΑΝ λοιπόν τα τροφεία στους παιδικούς
μας σταθμούς για ΟΛΑ τα παιδιά μας”. 

Επιπλέον με συντονισμένες ενέργειες των υπηρεσιών του Δήμου
καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση των τε-
χνικών προβλημάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων και την συν-
τήρησή τους διατηρώντας υψηλό το επίπεδο των παρεχόμενων
υπηρεσιών.

Χωρίς Τροφεία οι παιδικοί σταθμοί της πόλης

Κοινωνικό Φαρμακείο Κοινωνικό Παντοπωλείο
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δήμος σε συνεργασία με εθελοντές φιλόζωους δημότες
που φροντίζουν και περιθάλπουν αδέσποτα ζώα, προχώ-
ρησε στη σύσταση Φιλοζωικού Σωματείου, τη ‘’Φιλοζωική
Παρέμβαση Ελληνικού-Αργυρούπολης”, όπου μέσω της
λειτουργίας του σωματείου, προωθείται η ορθή εφαρμογή
του προγράμματος προστασίας αδέσποτων ζώων της πόλης μας, αλλά και μέσω της δημιουργίας σελίδας στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, επιτυγχάνεται η ενημέρωση για την εικόνα της πόλης.

Ο δήμος οργάνωσε από τον Σεπτέμβρη του 2016 μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ζώα, τις υπο-
χρεώσεις και τα δικαιώματα των ιδιοκτητών αλλά  και τα πρόστιμα για τους παραβάτες. Σε συνεργασία με εξειδικευμένη κτηνιατρική
κλινική, ξεκίνησε πρόγραμμα προστασίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς, παρέχοντάς τους ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος περιλαμβάνουν: περισυλλογή, καταγραφή, εμβολιασμό, στείρωση, αποπαρασίτωση, πε-
ρίθαλψη, υιοθεσία. Στόχος μέχρι το 2019 να καταφέρουμε να  μειωθεί και να ελεγχθεί κατά μεγάλο ποσοστό ο  πληθυσμός
των αδέσποτων ζώων στην πόλη μας . Άμεσος στόχος μας επίσης είναι η προαγωγή της ζωοφιλίας σε συνεργασία με εξιδει-
κευμένους επιστήμονες μέσα από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Πλέον, μέσω του αριθμού 15415, όταν οι πολίτες εντοπίσουν ένα αδέσποτο ζώο που χρήζει περίθαλψης, (στείρωση, αποπαρασί-
τωση, κτλ), θα μπορούν να απευθύνονται στην ειδική υπηρεσία του Δήμου, αρμόδια για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, ώστε να
καταγραφεί το περιστατικό και να προχωρήσει η διαδικασία. Τα ζώα δικαιούνται την φροντίδα μας κι εμείς με ευαισθησία πρέπει
να τους την προσφέρουμε. 

ΙΔΡΥΣΑΜΕ
την Φιλοζωϊκή Παρέμβαση
Ελληνικού - Αργυρούπολης

Στειρώσεις Αδέσποτων Γατών Νοσηλείες Αδέσποτων ζώων

187 27 12
Υιοθεσίες Σκύλων

Οικογενειακό Πάρκο - Ελληνικό Οικογενειακό Πάρκο 208 - Αργυρούπολη

Πλατεία Τριπόλεως - Ελληνικό

Τα τρία ειδικά διαμορφωμένα πάρκα σκύλων που δια-
θέτει η πόλη μας, φιλικά προς τα  ζώα συντροφιάς, είναι
πρότυποι χώροι παιχνιδιού, κοινωνικοποίησης, εκγύ-
μνασης για εκείνα, και διαθέτουν παιχνίδια με τις σωστές
προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των τε-
τράποδων φίλων μας. Όλοι οι χώροι είναι περιφραγμένοι
ώστε οι ιδιοκτήτες και τα σκυλάκια τους να απολαμβάνουν
την βόλτα και το παιχνίδι τους με ασφάλεια.

Δημιουργήσαμε 3 πάρκα σκύλων
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Με τα λίγα χρήματα που διαθέτει ο δήμος μας προσπαθεί να προσφέρει ψυχαγωγία και διέξοδο στους δημότες του, τόσο
με τα πολιτιστικά του τμήματα όσο και με κεντρικές μεγάλες εκδηλώσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως είμαστε από τους λίγους
δήμους της χώρας, που εξακολουθούμε να έχουμε Πολιτιστικά Τμήματα (θεάτρου, χορού, ζωγραφικής, ωδείου κ.α).
και εξακολουθούμε να δίνουμε μεγάλη βαρύτητα σε εσωτερικές παραγωγές από τους μαθητές των προγραμμάτων μας.

Τη χρονιά που πέρασε οργανώσαμε και πάλι πολιτιστικά δρώμενα και αφιερώματα σε μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες
όπως ο Στράτος Διονυσίου,  απολαύσαμε τη Γλυκερία σε μία μοναδική συναυλία, ενώ οι συμπολίτες μας είχαν την ευ-
καιρία να παρακολουθήσουν πολύ αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις. Στις μεγάλες γιορτές δημιουργήσαμε εορταστική
ατμόσφαιρα στο Δήμο μας χωρίς να ξεχνάμε ποτέ τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία. 

Ο Δήμος του Πολιτισμού

Συναυλία - Γλυκερία Συναυλία - Άγγελος & Στέλιος Διονυσίου

Θεατρική παράσταση “12 Ένορκοι”“Κρουαζέρα στην Μεσόγειο”

Ήθη και Έθιμα ΧριστουγέννωνΧορωδία ΑργυρούποληςΤα τραγούδια του “Κρασιού” 

“Υιοθετώ ένα δέντρο”

Θεατρική παράσταση “Εκτός Ύλης”“Πορεία προς το Πάθος” Θεατρική παράσταση “Η Γλωσσού”

Συναυλία Κιθαριστών Χριστούγεννα - Ελληνικό Απόκριες - Ελληνικό

Θεατρική παράσταση “Φιλιώ Χαϊδεμένου”
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Αποκατάσταση πεζοδρομίων σ’ όλη
την πόλη 
Επισκευάστηκαν σ’ όλη την πόλη δεκά-
δες πεζοδρόμια που ήταν σπασμένα και
σηκωμένα από τις ρίζες δέντρων ικανο-
ποιώντας τα αιτήματα των πολιτών που
εκκρεμούσαν από το 2007 και ξεπερ-
νούσαν τα 650. Το έργο συνεχίστηκε με
εντατικούς ρυθμούς και μέσα στον Αύ-
γουστο. 

Φωταγωγήθηκε η οδός Τιτάνων 
Ολοκληρώθηκε από τον Δήμο μας το
έργο φωτισμού της Τιτάνων στο Ελλη-
νικό που για πρώτη φορά φωταγωγή-
θηκε σε όλο της το μήκος!

Αντικατάσταση παλαιών αγωγών της
ΕΥΔΑΠ στην Άνω Αργυρούπολη
Με δυναμικές ενέργειες επιτύχαμε να
εξασφαλίσουμε την αλλαγή του δι-
κτύου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ στην Άνω
Αργυρούπολη στους δρόμους που
έχουν πρόβλημα. 
Η ΕΥΔΑΠ προγραμμάτισε εργολαβία
ώστε να αλλαχθεί ολόκληρο το σύ-
στημα ύδρευσης της περιοχής, αντικα-
θιστώντας τις παλαιές σωλήνες (πολλές
από αυτές περιέχουν αμίαντο) με νέες,
ώστε να εκλείψει οριστικά το πρόβλημα
των διαρροών αλλά και των διακοπών
υδροδότησης της συγκεκριμένης πε-
ριοχής. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκι-
νήσουν στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Αποξήλωση όλων των σκοραρισμέ-
νων πυλώνων της ΔΕΗ 
Ένα αθόρυβο αλλά πολύ σημαντικό
έργο που ήταν πάγιο αίτημα των πολι-
τών μας που αφορά την ασφάλεια

αλλά και την αισθητική της πόλης μας.
Έφυγαν ήδη από τις οδούς  Ανεξαρτη-
σίας και Κρήτης, Σαράφη και Κύπρου
και ακολουθεί Διγενή Ακρίτα με Αργυ-
ρουπόλεως. Συνεχίζουμε δυναμικά την
Αναγέννηση της πόλης μας.

Υπογειοποίηση των κάδων απορριμ-
μάτων 
Ένα τεράστιο έργο που αλλάζει την αι-
σθητική , την υγιεινή αλλά κυρίως τον
τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων
στις γειτονιές μας. 
Σε πρώτη φάση ο Δήμος μας εγκατέ-
στησε οκτώ συστήματα υπόγειων
κάδων (Ιασωνίδου, Γερουλάνου, Κύ-
πρου, Φλέμινγκ κ.α), τα οποία τέθηκαν
σε λειτουργία τον περασμένο Ιούνιο. 
Την προηγούμενη χρονιά πέρασαν από
έλεγχο 1000 συμβατικοί κάδοι από
τους οποίους κάποιοι επισκευάστηκαν
και κάποιοι αντικαταστάθηκαν. 

Καθαρίζουμε τα φρεάτια και απολυ-
μαίνουμε τις εσοχές των κάδων.
Με συντονισμένες ενέργειες άρχισε και
φέτος ο καθαρισμός όλων των φρεα-
τίων της πόλης και η απολύμανση των
εσοχών των κάδων απορριμμάτων.

Αντικαταστάθηκαν τα φθαρμένα και
σπασμένα παγκάκια της πόλης με νέα
μεταλλικά, ενώ μετά από πολλά χρόνια
βάφτηκαν όλες οι σκουριασμένες  κεν-
τρικές κολώνες.
Επισκευάσαμε και λειτουργήσαμε
ξανά όλα τα συντριβάνια, ενώ προ-
μηθευτήκαμε και νέους πράσινους και
μπλε κάδους απορριμμάτων. 

Καθημερινά στο δήμο μας πραγματοποιούνται έργα μικρά
και μεγάλα που αφορούν στην καθημερινότητα των συνδη-
μοτών μας. 

Βελτιώνουμε την καθημερινότητα
των συμπολιτών μας

Επισκευές Πεζοδρομίων

Νέα παγκάκια

Απολύμανση εσοχών

Καθαρισμός Φρεατίων

Συντριβάνια στις πλατείες

Υπογειοποίηση Κάδων

Αποξήλωση πυλώνων της ΔΕΗ 

ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ.ΦΩΤΕΙΝΗ.ΟΜΟΡΦΗ



Προγραμματισμός έργων Σεπτέμβιος 2017 - Σεπτέμβριος 2018

l  Νέος στόλος λεωφορείων για την

Δημοτική Συγκοινωνία

l Ελεγχόμενη στάθμευση στο Ελληνικό 
l Ασφαλτοστρώσεις σε κεντρικούς δρόμους

της πόλης
l Κατασκευή 3 νέων γηπέδων ποδοσφαίρου σε  

Μιλήτου, Τριπόλεως και Πάρκο Αγ. Παρασκευής
l Ανάπλαση Μαρίνειου στο Ελληνικό
l Τοποθέτηση νέων ταπήτων στο γήπεδο Σουρμένων
  και στο Α’ Στάδιο Αργυρούπολης 

l Ανάπλαση πάρκου Αφροδίτης
l Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο 
1ο Δημοτικό Ελληνικού 

l Επέκταση δικτύου υπογειοποιημένων 
κάδων απορριμμάτων

l Ανακαίνιση κτιρίου “Μίκης Θεοδωράκης”
l Ανακαίνιση κλειστού θεάτρου Ολυμπίας
l Κόμβος φαναριών 208 και Αγίου Γεωργίου
l Σήμανση στα σχολεία
l Ανακαίνιση ΚΑΠΗ Αλεξιουπόλεως
l Δημιουργία νέας αίθουσας ΚΑΠΗ Σουρμένων
l Ανακαίνιση πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου 

στο Άνω Ελληνικό
l Δημοτικά ιατρεία
l Τραπέζια πιγκ-πογκ σε όλη την πόλη
l Ανάπλαση πλατείας Δημαρχείου

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

Γιατί
Έχουμε όραμα  - Δουλεύουμε σκληρά

Κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας

Προγραμματίζουμε για το 2018: 

23

Έργα που νοικοκυρεύουν μέρα με τη μέρα την Πόλη μας 



22

Μία υπέροχη γιορτή ήταν η φωταγώγηση του παλαιού σήματος
της Ολυμπιακής που πραγματοποίησε  ο δήμος Ελληνικού - Αρ-
γυρούπολης. Μια γιορτή με μεγάλη σημειολογία. Μια γιορτή που
ο καθένας θα μπορούσε να βρει ένα μήνυμα. 

Το κύριο μήνυμα όμως, που έστειλε  αυτή η γιορτή δια στόματος
του Δημάρχου Γιάννη Κωνσταντάτου, ήταν ότι η Ελλάδα πρέπει
και πάλι να γίνει η Ελλάδα των πέντε Ηπείρων και των επτά Θα-
λασσών, όπως ήταν, όταν η Ολυμπιακή Αεροπορία πετούσε σε
όλα τα μήκη και πλάτη της γης, και ν' αφήσει πίσω της την Ελλάδα
των λαθών, της μιζέριας, της κομματοκρατίας και των κακών διοι-
κήσεων. 

Μπροστά σε 2.500 και πλέον πολίτες, το Βrand name,  που όπως
είπε ο Βασίλης Τσατσαράγκος, πρόεδρος του Συλλόγου
ΠΟΛ.ΚΕ.ΟΑ (Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αερο-
πορίας), βρίσκεται στην 54η θέση της παγκόσμιας κατάταξης εμ-
πορικών σημάτων, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα και σήμερα

διαθέτει την αξία του, φωτίστηκε κάτω από τα χειροκροτήματα του
κόσμου. 
"Τίποτα δεν πεθαίνει αν δεν έχει σβήσει από τη μνήμη και την
ψυχή των ανθρώπων που το αγάπησαν" τόνισε ο Δήμαρχος Ελ-
ληνικού - Αργυρούπολης λίγο πριν φωτιστούν και πάλι οι κύκλοι
του θρυλικού σήματος. 
Παρόντες στην εκδήλωση ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύ-
σης Χατζηδάκης, ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος, εκπρόσωπος του Ιδρύματος Ωνάση,
βουλευτές, εκπρόσωποι φορέων και πολλοί εργαζόμενοι, συντα-
ξιούχοι σήμερα, της Ολυμπιακής Αεροπορίας. 
Τις ευχαριστίες του Δήμου απηύθυνε προς τους εργαζόμενους,
που εργάστηκαν σκληρά για την ανακαίνιση του σήματος, ο Δή-
μαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, όπως επίσης στον Βασίλη Τσα-
τσαράγκο, στον Γεώργιο Σταύρου, στην εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ που
βοήθησε στην ανακαίνιση της πλατείας, ειδικότερα όμως στην
εταιρεία ΠΟΛΙΤΗΣ, που χρηματοδότησε τις εργασίες αποκατάστα-
σης του σήματος.

Ήταν μια υπέροχη γιορτή
Ανακαινίσαμε το Σήμα της Ολυμπιακής, το διαχρονικό τοπόσημο της πόλης μας, το οποίο εδώ
και πολλά χρόνια ήταν εγκαταλελειμμένο και σκουριασμένο. 

Ανακαινίζουμε τα παραμελημένα δημοτικά κτίρια

Ανακαινίσαμε το κυλικείο του Νεκροταφείου της πόλης και κατα-
σκευάσαμε νέα υπερσύγχρονη αίθουσα δημοτικού συμβουλίου.

Ευπρεπισμός και βάψιμο του δημαρχείου
Το κτίριο άλλαξε όψη μετά από πολλά χρόνια και αποτελεί πλέον κό-
σμημα για την πόλη, αφού δίνει άλλο χρώμα και τόνο στην αισθητική
της, ενώ έγιναν και στο εσωτερικό του πολλές εργασίες ανακαίνισης.
Είναι ξανά ένα Δημαρχιακό Μέγαρο αντάξιο της ιστορίας της. Ακο-
λουθεί το πολιτιστικό κέντρο “Μίκης Θεοδωράκης”.

Πριν

Μετά



Την Άνοιξη εάν δεν την 
βρεις,τηνφτιάχνεις!

Οδυσσέας Ελύτης

Δήμαρχος: www.ioanniskonstantatos.gr
Δήμος: www.elliniko-argyroupoli.gr
Facebook: facebook.com/DimosEllArg

15415
Γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 

Έργο κ. Χαράλαμπου Χολετσίδη, εργαζόμενου του Δήμου μας 


