ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Απολογισμός Θητείας
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΜΑΙΟΣ 2019

ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΑΣ
ΤΗΝ ΚΑΝΑΜΕ ΕΡΓΟ

“

Aναγεννήσαμε την Πόλη μας
με 250 ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Γιάννης Κ. Κωνσταντάτος
Δήμαρχος

ΣΤΑΘΗΚΑΜΕ ΟΡΘΙΟΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

“

250 έργα
νέα

Στην μεγαλύτερη οικονομική
κρίση που έχει βιώσει η χώρα
και ο Δήμος μας, όχι μόνο
σταθήκαμε όρθιοι, αλλά κάναμε σημαντικό έργο και
αξιοποιούμε κάθε δυνατή
πηγή χρηματοδότησης.
Αντί να βρούμε δικαιολογίες
όπως η προηγούμενη διοίκηση για το τι δεν μπορούμε
να κάνουμε, σηκώσαμε τα μανίκια, δουλέψαμε σκληρά και
φέραμε χρήματα στο ταμείο
του Δήμου μας, που έγιναν
250 νέα έργα και παρεμβάσεις ορατές σε όλους τους
δημότες.

και παρεμβάσεις έγιναν
στην πόλη μέσα σε 5 χρόνια
11.838.138€

3.695.443€

3.219.443€

19.775.036€

11.009.136€

3.688.621€

2013
2014
2015
2016
2017
2018
Το τεχνικό μας πρόγραμμα εκτοξεύτηκε - Οι αριθμοί “μιλάνε από μόνοι τους”

Ενισχύουμε με πράξεις τον
οικογενειακό προϋπολογισμό
Δωρεάν τροφεία σε παιδικούς σταθμούς
Δωρεάν δημοτική συγκοινωνία
Δωρεάν καλοκαιρινή απασχόληση για παιδιά
Δωρεάν χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων από
τα αθλητικά σωματεία της πόλης, τις οποίες συντηρεί
εξ’ ολοκλήρου ο Δήμος.
Συμβολικές χρεώσεις στα πολιτιστικά μας τμήματα
Ο Δήμος μας έχει από τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη
στην Αττική
Μείωση κατά 75% των τελών ταφής
Απαλλαγή δημοτικών τελών για ΑΜΕΑ

Φέραμε στο Δήμο με μελέτες και προτάσεις που καταθέσαμε
20 εκατ. ευρώ
Περιφέρεια: 9 εκατ. ευρώ
Πρόγρ. Δημόσιων Επενδύσεων: 1,2 εκ. ευρώ
ΚΤΥΠ: 600.000 ευρώ
ΣΕΠΑ: 5,03 εκατ. ευρώ
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ: 617.000 ευρώ
Υπουργείο Εσωτερικών: 500.000 ευρώ
Πράσινο Ταμείο: 466.000 ευρώ
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: 2,4 εκ. ευρώ

“

Αξιοποιήσαμε τον ιδιωτικό τομέα, καλώντας δεκάδες επιχειρηματίες και ιδιώτες να γίνουν δωρητές του Δήμου μας, μέσω των
οποίων κατασκευάσαμε 18 νέες παιδικές χαρές, γήπεδα 5Χ5 , ΚΑΠΗ κ.α. η συνολική αξία των οποίων είναι πολλών δεκάδων
χιλιάδων ευρώ, χωρίς να επιβαρυνθεί το πορτοφόλι του δημότη μας. Να σημειωθεί πως όλες οι δωρεές ψηφίστηκαν ονομαστικά στο Δημοτικό Συμβούλιο με απόλυτη διαφάνεια, αποτελώντας μοναδικό επίτευγμα στα χρονικά του δήμου μας.

Κληρονομήσαμε πρόστιμα και διεκδικήσεις τρίτων, ύψους 1,7 εκ. ευρώ συνολικά που αφορούσαν προηγούμενες διοικήσεις και έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους. Δεν έχουμε χρέη προς κανέναν ιδιώτη προθημευτή και ο Δήμος είναι συνεπής σε όλες τις πληρωμές προς τρίτους.
Παραλάβαμε τo 2014 έναν Δήμο με έλλειμα 1

εκατ. ευρώ και τον μετατρέψαμε σε πλεονασματικό από το 2017,

με κατακόρυφη αύξηση των εσόδων.
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, κάτι που έχει αρνηθεί να κάνει η προηγούμενη δημοτική αρχή.

Νοικοκυρέψαμε τη διοίκηση του Δήμου μας, η οποία πλέον είναι δίπλα στον δημότη. Η γραμμή εξυπηρέτησης 15415
εξυπηρετεί 13.000 αιτήματα δημοτών ετησίως.
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“

Αναγεννήσαμε τον Δήμο μας με έργα
ουσίας και αποδείξαμε πως εμeίς μπορούμε να κα΄νουμε πράξη όσα λέμε!
Αγαπητοί συνδημότες
Φθάνοντας σχεδόν στην ολοκλήρωση της δημοτικής μας θητείας θέλουμε να κάνουμε έναν τελικό απολογισμό του όμορφου ταξιδιού που ξεκίνησε το 2014 με τη δική σας εντολή.
Το 2014 μας εμπιστευθήκατε και μας δώσατε εντολή το
“καράβι” του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης ν’ αλλάξει
“ρότα”. Κρατώντας σταθερά το “τιμόνι” και αντλώντας δύναμη από την δική σας εμπιστοσύνη, βάλαμε αυτό το “καράβι” σε ήρεμα νερά, αφήνοντας πίσω μας όλα εκείνα τα
στοιχεία που γκριζάριζαν τον ουρανό μας και σκοτείνιαζαν
την καθημερινότητά μας.
Με πίστη στις δυνατότητές μας, στην Ελλάδα της κρίσης και
με μειωμένους κατά 60% τους οικονομικούς πόρους από την
κεντρική διοίκηση, δουλέψαμε σκληρά και αναζητήσαμε
κάθε πιθανή πηγή χρηματοδότησης για να τη φέρουμε στο
Δήμο μας.
Αποδείξαμε πως η φράση “Δεν υπάρχει δεν Μπορώ,
υπάρχει δεν Θέλω”, είναι πέρα για πέρα αληθινή. Στο αυτοδιοικητικό μας αυτό ταξίδι αντιμετωπίσαμε πολλές προκλήσεις και δυσκολίες, που θα μπορούσαν να σταθούν ικανές να
μας αναγκάσουν να πούμε το “Δεν Μπορώ”.
Η διαφορά όμως είναι ότι για μας δεν υπάρχει το “Δεν
μπορώ”, ούτε το “Δεν θέλω”. Υπάρχει μόνο το “ΘΕΛΩ” το
οποίο κάναμε πράξη σ’ αυτά τα πέντε ουσιαστικά χρόνια.
Το αποτέλεσμα των πράξεων αυτών θα το δείτε στο τελευταίο
γι’ αυτή τη θητεία, απολογιστικό έντυπο που κρατάτε στα
χέρια σας. Σας διαβεβαιώ όμως, ότι έχουμε συμπεριλάβει, ως
δείγμα, το ελάχιστο των έργων που έχουμε πραγματοποιήσει και δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τα όσα αναγράφονται σ’ αυτό, γιατί είναι έργα που βλέπει κάθε συνδημότης
μας στην πόλη μας.
Το έντυπο αυτό, αναδεικνύει τις προτεραιότητές μας και τους
στόχους μας, ένας εκ των οποίων, και πρωταρχικός, ήταν η
βελτίωση της καθημερινότητας.
Να βελτιώσουμε, δηλαδή, την καθημερινότητα των συνδημοτών μας στο δήμο μας, που αποτελούσε παράδειγμα προς
αποφυγή όσον αφορά τη διοίκησή του στα αυτοδιοικητικά
forum, να φέρουμε ξανά μπροστά το Ελληνικό και την Αργυρούπολη και να κάνουμε τον δήμο μας, δήμο πρότυπο σε
ολόκληρη την Ελλάδα.
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Σήμερα, η εικόνα αυτή έχει αλλάξει. Ο δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης είναι εξωστρεφής και γίνονται πολύ συχνά
αναφορές γι’ αυτόν, σχετικά με το έργο του, τις πρωτοπορίες
και τις καινοτομίες που έχει υιοθετήσει και έχει βραβευτεί
για αυτές.
Εμείς, δεν επιλέξαμε το δρόμο της διαμαρτυρίας ή της αντικυβερνητικής αντίδρασης στην εκάστοτε κυβέρνηση. Επιλέξαμε τον δρόμο της ανάπτυξης και της δημιουργίας.
Σκοπός της διοίκησης του δήμου δεν είναι να ασκεί μικροπολιτική ή κομματική πολιτική αλλά να υπηρετεί τους δημότες,
να συνεργάζεται με την εκάστοτε κυβέρνηση και να λύνει τα
προβλήματά τους.
Δυστυχώς εκείνοι που στέκονται πολιτικά απέναντί μας, αντί
της εποικοδομητικής κριτικής, διάλεξαν το δρόμο της αρνητικής αντίδρασης, της βίας και των βανδαλισμών.
Είναι αυτοί που δεν ήθελαν την επένδυση στο Ελληνικό και
προτιμούσαν η περιοχή να γίνει μόνιμο κέντρο υποδοχής
παράνομων μεταναστών.
Εμείς, θα συνεχίσουμε στον δρόμο της δημιουργίας, μακριά
από τον λαϊκισμό και τις ψεύτικες υποσχέσεις.
Πειραματισμοί, τυχοδιωκτισμοί και εύκολες ψηφοθηρικές
υποσχέσεις είναι κατανοητό ότι θα υπάρξουν για να αποσπάσουν την προσοχή και την εμπιστοσύνη σας. Σας καλούμε να
μην ενδώσετε.
Σας καλούμε να ξεφυλλίσετε αυτό το έντυπο και να θυμηθείτε τα έργα που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και
τα νέα έργα που υποσχόμαστε και δεσμευόμαστε ότι θα πραγματοποιήσουμε.
Ζητάμε από σας ανανέωση της εμπιστοσύνης σας τον Μάιο
του 2019, όχι μόνο γιατί μπορούμε να κάνουμε έργο, αλλά
γιατί το αποδείξαμε στην πράξη.
Ζητάμε από σας να μας δώσετε ξανά ισχυρή εντολή για να
συνεχίσει το “καράβι” του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης να πλέει στα ήρεμα νερά της δημιουργίας και της ανάπτυξης.
Δήμαρχος

Γιάννης Κ. Κωνσταντάτος

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

“

Ένα αίτημα δεκαετιών έγινε πράξη

Μια βασική προεκλογική μας εξαγγελία
ήταν η δημιουργία της Δωρεάν Δημοτικής Συγκοινωνίας. Η δημοτική συγκοινωνία ήταν ένα χρόνιο αίτημα των
κατοίκων της πόλης προς τις εκάστοτε δημοτικές αρχές, το οποίο και πραγματoποιήσαμε στην πιο δύσκολη οικονομική
περίοδο.
Ξεκινήσαμε από την Άνω Αργυρούπολη
με τη δημιουργία της πρώτης γραμμής, η
οποία λειτούργησε τον Ιανουάριο του
2015, τέσσερις μόλις μήνες από την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου.
Η κριτική που μας ασκήθηκε από το σύνολο σχεδόν της αντιπολίτευσης ήταν εντελώς ισοπεδωτική και απαξιωτική. Το
εγχείρημα της Δημοτικής Συγκοινωνίας
αμφισβητήθηκε σφοδρά από εκείνους
που στάθηκαν ανίκανοι να ικανοποιήσουν το χρόνιο αίτημα των πολιτών
αυτής της πόλης.
Ακούσαμε κριτική για το κόστος της δημοτικής συγκοινωνίας αλλά και κριτική
για το τι θα κάνουμε αν χαλάσει το… λεωφορείο.
Ο χρόνος απέδειξε πως όλοι όσοι στάθηκαν αρνητικά στην ίδρυσή της, διαψεύσθηκαν πανηγυρικά.
Όχι μόνο ήταν ένα επιτυχημένο εγχείρημα, αλλά πολύ σύντομα επεκτάθηκε
αφού μπήκαν σε λειτουργία άλλες δύο
γραμμές.

Αγ. Παρασκευή, Ελαιώνα και την περιοχή
ανάμεσα στις οδούς Ανεξαρτησίας και Λ.
Αργυρουπόλεως, στην Αργυρούπολη.
Η Δημοτική Συγκοινωνία είναι ένα μεγάλο έργο που τόσο είχε ανάγκη ο Δήμος
μας. Τα δρομολόγια που εκτελούνται
ανελλειπώς και με ακρίβεια, παρέχουν
εύκολη μετακίνηση των συμπολιτών μας
εντός της πόλης, εντελώς δωρεάν.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας εξυπηρετούνται 20.000 πολίτες σε μηνιαία
βάση και εξασφαλίζεται η μετακίνησή
τους προς τους εμπορικούς δρόμους των
δύο δημοτικών μας ενοτήτων αλλά και
στο Κολυμβητήριο, στο Νεκροταφείο,
στο Μετρό, στο Δημαρχείο, στην Πολεοδομία και στο Ταχυδρομείο.
Εξυπηρετείται επιπλέον η μαθητική κοινότητα για την πρόσβασή της στα σχολεία.
Μετά από τρία χρόνια λειτουργίας προχωρήσαμε στην προμήθεια νέων υπερσύγχρονων λεωφορείων. Η μετακίνηση
έγινε ασφαλέστερη, ταχύτερη και με
σύγχρονες προδιαγραφές, αφού τα νέα
λεωφορεία διαθέτουν και οθόνες εσωτερικής ενημέρωσης.

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

#20.000
μετακινήσεις
δημοτών τον μήνα

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

Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, θεωρούμε
πως με την ίδρυσή της βάλαμε ένα από
τα σημαντικότερα κομμάτια στο παζλ της
μεγάλης εικόνας που έχουμε σαν στόχο.

Την αλλαγή της πόλης μας και τη βελΗ 2η και 3η γραμμή κάλυψαν τις ανάγκες τίωση της καθημερινότητας των συμπολιτων περιοχών, Σούρμενα, Άνω Ελληνικό, τών μας.
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ΝΕΑ ΚΑΠΗ
κατασκευάστηκαν και εγκαινιάστηκαν από την δημοτική αρχή κατά
την διάρκεια της θητείας της. Δεν
ξεχάσαμε την Tρίτη Ηλικία.

Νέο ΚΑΠΗ Αλεξιουπόλεως

“
Νέο ΚΑΠΗ Αλεξιουπόλεως

Νέο ΚΑΠΗ Ιασωνίδου

Τιμούμε την Τρίτη Ηλικία, τους πατεράδες και τους παππούδες μας. Στους
απόμαχους της ζωής που στα χρόνια
της κρίσης στήριξαν και εξακολουθούν να στηρίζουν τις ελληνικές οικογένειες θέλουμε να δίνουμε το
καλύτερο.
Από την αρχή της θητείας μας υποσχεθήκαμε πως θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να έχουν τα ΚΑΠΗ, όμορφους χώρους συνάντησης και τις καλύτερες υποδομές.
Στα χρόνια της πρώτης αυτής θητείας
και μέσα στην κρίση, ανακατασκευάσαμε εξ ολοκλήρου και παραδώσαμε
στους συμπολίτες μας της Τρίτης Ηλικίας τρία υπερσύγχρονα ΚΑΠΗ, ενώ
ολοκληρώσαμε ύστερα από χρόνια
καθυστερήσεων το 4ο ΚΑΠΗ στην
οδό Ολυμπίας στην Αργυρούπολη.
Το Β’ ΚΑΠΗ Αργυρούπολης
Στις 15 Μαρτίου 2015 έγιναν τα εγκαίνια του Β’ ΚΑΠΗ Αργυρούπολης στο νέο κτίριο επί της οδού
Ολυμπίας 42. Βρίσκεται δίπλα από
τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου
(Παναγίτσα) Αργυρούπολης.

Νέο ΚΑΠΗ Ολυμπίας

Το ΚΑΠΗ στη Λ. Ιασωνίδου στο
Ελληνικό
Πρόκειται για έναν πανέμορφο πολυχώρο που εγκαινιάστηκε στις 5
Οκτωβρίου 2018 και περιλαμβάνει
καθιστικό, αίθριο, σάλα ψυχαγωγίας, αίθουσα χορού, φυσικοθεραπευτήριο, ιατρείο και γραφείο.

Νέο ΚΑΠΗ Ελαιώνα & Αγ. Παρασκευής
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Στόχος μας είναι να προσφέρει
στους ηλικιωμένους υψηλές υπηρεσίες όπως πραγματικά τους αξίζει.

To ΚΑΠΗ Ελαιώνα και Αγίας Παρασκευής
Στις 25 Μαρτίου 2016 εγκαινιάστηκε η αίθουσα του ΚΑΠΗ που
βρίσκεται στο δημοτικό κτίριο επί
της Λ. Βουλιαγμένης 602.
Είναι ένα πολυδιάστατο ΚΑΠΗ
που μπορεί να φιλοξενήσει 600 και
πλέον άτομα και δεν είναι απλά
τόπος συνάντησης των ηλικιωμένων.
Η χρήση του είναι πολυδιάστατη
αφού εκεί παρέχεται εκτός από
αναψυχή και ιατρική φροντίδα.
Το ΚΑΠΗ του Ελαιώνα περιλαμβάνει φυσικοθεραπευτήριο, ιατρείο,
αίθουσα χορού με ξύλινο δάπεδο,
αίθουσα προβολής, αίθουσα καλλιτεχνικών, σύγχρονη κουζίνα κ.ά.
Το ΚΑΠΗ της Αλεξιουπόλεως
στην Αργυρούπολη
Το παλαιότερο ΚΑΠΗ της Αργυρούπολης ανακαινίσθηκε πλήρως
και παραδόθηκε σύγχρονο, μοντέρνο και πλήρως εξοπλισμένο
στους ηλικιωμένους συμπολίτες
μας.
Παρουσία του Μητροπολίτη κ. Συμεών, βουλευτών, δημάρχων και
πλήθους κόσμου έγιναν τα εγκαίνιά του στις 29 Οκτωβρίου 2018.
Να σημειωθεί πως ο χώρος εκτός
των άλλων υποδομών διαθέτει
σύγχρονη θεατρική σκηνή με αυτόνομα καμαρίνια ώστε να μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και για άλλες
δραστηριότητες και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
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Ανακατασκευάσαμε
και Πιστοποιήσαμε

Πιστοποιημένες Παιδικές Χαρές
με το ειδικό σήμα του Υπουργείου Εσωτερικών που πρώτοι
λάβαμε το 2016.

το σύνολο των παιδικών χαρών
της πόλης μας μέσα σε 4 χρόνια
Από την αρχή της θητείας μας τοποθετήσαμε την ανακατασκευή όλων των παιδικών χαρών του δήμου μας
στους πρωταρχικούς μας στόχους, αφού η κατάσταση στην οποία βρίσκονταν όταν παραλάβαμε τη
διοίκηση του δήμου, ήταν τραγική και επικίνδυνη
για την ασφάλεια των παιδιών μας. Έργο υψηλού
κόστους και ευθύνης.

Αβέρωφ - Έτσι παραλάβαμε

Σήμερα

7

Η κατάσταση που παραλάβαμε τις παιδικές χαρές της πόλης

#32

κατεστραμμένες και επικίνδυνες για
τα παιδιά μας παιδικές χαρές, μας παρέδωσε
η προηγούμενη διοίκηση της πόλης, στο
τέλος της θητείας της. Σήμερα, αυτοί που μας
τις παρέδωσαν σ’ αυτή την κατάσταση, μας
λένε ότι ήταν “υποχρέωσή” μας να τις φτιάξουμε. Δική τους υποχρέωση άραγε δεν ήταν;
Εμείς, όχι από “υποχρέωση”, αλλά
από αγάπη και ευθύνη για τα παιδιά,
τις φτιάξαμε και τις πιστοποιήσαμε
πρώτοι σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Εθν. Μακαρίου, Ελληνικό - Έτσι παραλάβαμε

Διγενή Ακρίτα Αργυρούπολη - Έτσι παραλάβαμε

Πάρκο Ανεξαρτησίας Αργυρούπολη - Έτσι παραλάβαμε
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Πλαστήρα Αργυρούπολη - Έτσι παραλάβαμε

Κεντρική αίθουσα στο “Στέκι Πολιτισμού”

Nέος
Πολυχώρος
Πολιτισμού

“

Μία ακόμα υπόσχεση του
Δημάρχου προς τους ανθρώπους του πολιτισμού,
έγινε πράξη.

Τμήμα χορού
Ο νέος Πολυχώρος Πολιτισμού εγκαινιάστηκε παρουσία εκατοντάδων δημοτών μας πριν από λίγους μήνες.
'Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Γιάννης
Κωνσταντάτος κατά την διάρκεια των
εγκαινίων, η δημιουργία αυτού του
εναλλακτικού και ξεχωριστού χώρου,
αποσκοπεί στη φιλοξενία όλων των ανθρώπων των τεχνών και των γραμμάτων, των πολιτιστικών τμημάτων και
συλλόγων της περιοχής μας, αλλά και
όσων αγαπούν τα πολιτιστικά δρώμενα.
Ο νέος πολυχώρος σχεδιάστηκε με
πολύ μεράκι και προνοητικότητα,
τόσο για τους ενήλικες όσο και τα
μικρά παιδιά, έτσι ώστε, όλοι να απολαμβάνουν σε αυτό, δημιουργικές και
ευχάριστες ώρες. Eίναι δε εντυπωσιακό

Αίθουσα μπιλιάρδου

ότι 300 επιπλέον δημότες μας έχουν
εγγραφεί στα τμήματα χορού του
δήμου μας. Διαθέτει αίθουσα δημιουργικής απασχόλησης για τα μικρά παιδιά, αλλά και αίθουσα μπιλιάρδου για
όσους αγαπούν αυτή την ενασχόληση.
Στο προσεχές μέλλον θα προστεθεί και
αίθουσα γυμναστικής.
Στο εντευκτήριο, που είναι ένας χώρος
ευεξίας, μπορεί κανείς να απολαύσει
τον καφέ του σε συνδυασμό με την υπέροχη θέα, καθώς και να παρακολουθήσει παραστάσεις, μουσικές, χορευτικές
ή θεατρικές, αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων.
Ο Πολυχώρος Πολιτισμού βρίσκεται
στην οδό Αργυρουπόλεως 94-96 στον
3ο όροφο.

Χώρος δημιουργικής απασχόλησης
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“

Μέσα στην οικονομική κρίση και στα διαρκώς συρρικνούμενα, από την κεντρική διοίκηση, οικονομικά του δήμου μας
αλλά και της Αυτοδιοίκησης γενικότερα, δεν “σταυρώσαμε” τα
χέρια, δεν ξιφουλκήσαμε με “εχθρούς ανεμόμυλους” ως
άλλοι Δον Κιχώτες και δεν ασκήσαμε πολιτική κριτική περιμένοντας από το ανήμπορο κράτος να λύσει κι αυτό το πρόβλημα
του δήμου μας.
Με μελέτη και πρόγραμμα οργανωθήκαμε και απευθυνθήκαμε σε επιχειρήσεις του δήμου μας και σε φυσικά πρόσωπα και
τους προτρέψαμε να “υιοθετήσουν μια παιδική χαρά του
δήμου μας”.
Η πρωτοβουλία μας αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη συγκινητική
ανταπόκρισή περισσότερων από 40 ιδιωτών και επιχειρήσεων,

οι οποίοι εξασφάλισαν υλικά, παιχνίδια και εργασίες προκειμένου να κατασκευαστούν 18 παιδικές χαρές, τις οποίες παρέλαβε με πρωτόκολλο η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου. Ακόμα 10
παιδικές χαρές κατασκευάστηκαν από τον Δήμο και την Περιφέρεια Αττικής.
Οι δωρεές είχαν την αποδοχή και την έγκριση της πλειοψηφίας
του δημοτικού μας συμβουλίου. Η αντιπολίτευση για ιδεολογικούς λόγους καταψήφισε τις ανακατασκευές των παιδικών
χαρών.
Σήμερα, είμαστε υπερήφανοι για το τεράστιο αυτό έργο που
επιτελέσαμε, γιατί δημιουργήσαμε ένα ασφαλές περιβάλλον για
τα παιδιά μας. Αυτά είναι το μέλλον μας, η ελπίδα μας, η ίδια
μας η ζωή.

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

Κρώμνης & Ερμού Ελληνικό - Έτσι παραλάβαμε

Σήμερα

Κολοκοτρώνη Αργυρούπολη - Έτσι παραλάβαμε

Σήμερα

Πλατεία Ανεξαρτησίας (208) - Έτσι παραλάβαμε
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Σήμερα

Χιλιάδες δημότες συμμετείχαν στις δράσεις δενδροφύτευσης

Τοποθέτηση Πυροφυλακίου

Τοποθετήσαμε κάμερες πυρανίχνευσης

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 άγγελος”
του δάσους μας. Για τις παρεμβάσεις μας στο βουνό ο δασάρχης μήνυσε τον Δήμαρχο, ο οποίος αθωώθηκε πανηγυρικά από την δικαιοσύνη.

Οι Εθελοντές Δασοπροστασίας

Αγοράσαμε υπερσύγχρονο πυροσβεστικό όχημα

Σήμερα, μετά τις δικές μας παρεμβάσεις και του ΣΠΑΥ

Τοποθετήσαμε 200 υδροβόλα που καταβρέχουν το περιαστικό δάσος

Έτσι παραλάβαμε το σύστημα δασοπροστασίας:
Λεηλατημένο και κατεστραμμένο

11

Λειτουργήσαμε την περίφημη λίμνη μετά από 25 χρόνια

“

Το βουνό μας Θωρακισμένο
είναι ξανά πηγή ζωής για
την πόλη μας

Η παρέμβασή μας στο βουνό ήταν δυναμική, μεθοδική και ουσιαστική. Φροντίσαμε το περιαστικό μας δάσος να γίνει πόλος έλξης για
τους πολίτες και χώρος αναζωογόνησης και χαράς για μικρούς και
μεγάλους.
Κάναμε ξανά το βουνό μας ελκυστικό για τους δημότες και τους
επισκέπτες της πόλης, μετά από χρόνια παρακμής και εγκατάλειψης. Επισκευάσαμε τα συντριβάνια, η λιμνούλα ξαναζωντάνεψε, καθαρίσαμε τα παλιά μονοπάτια και δημιουργήσαμε σημεία όπου οι
επισκέπτες μπορούν να κάθονται και να απολαμβάνουν το περιαστικό δάσος.
Πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με το "Lets Do It Greece" την μεγαλύτερη εθελοντική δράση στην Ελλάδα.
Ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, πλήθος φορέων, το εθελοντικό σώμα
του δήμου, πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλογοι, αθλητικά σωματεία, ιδιώτες, και τα σχολεία της πόλης, πραγματοποίησαν καθαρισμό
όλου του ορεινού μετώπου.
Επιπλέον, φυτέψαμε πάνω από 3.500 δέντρα για την αποκατάσταση
των καμμένων εκτάσεων του Υμηττού και δημιουργήσαμε βοτανόκηπους με 1.000 αρωματικά φυτά της πατρίδας μας.
Η προηγούμενη δημοτική αρχή μας παρέδωσε ένα λεηλατημένο και
εγκαταλελειμμένο σύστημα δασοπροστασίας. Το βουνό μας ήταν
απροστάτευτο.
Λάβαμε δραστικά μέτρα και σε συνεργασία με τον ΣΠΑΥ εγκαταστήσαμε 200 υδροβόλα, 4 αντλιοστάσια και 12 αντλίες, ενώ επαναλειτουργήσαμε τη γεώτρηση της Κιάφας που βρισκόταν σε
αχρηστία εδώ και 17 χρόνια, από την οποία υδροδοτείται το νέο σύστημα δασοπυρόσβεσης.
Εγκαταστήσαμε επίσης, πρώτη στην Ελλάδα, υπερσύγχρονες θερμικές κάμερες ανίχνευσης φωτιάς και αγοράσαμε ιδιόκτητο πυροσβεστικό όχημα.
Με τις παρεμβάσεις αυτές θωρακίσαμε το βουνό από τον κίνδυνο
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των πυρκαγιών, πράττοντας ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν. Το αποτέλεσμα ήταν θεαματικό αφού τα τελευταία τρία χρόνια δεν υπήρξε
ούτε ένα περιστατικό πυρκαγιάς.
Δημιουργήσαμε το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
στον 1ο όροφο του Εμπορικού Κέντρου Αργυρούπολης, όπου στεγάζεται όλος ο εξεδεικευμένος τεχνολογικός εξοπλισμός που έχει
προμηθευτεί ο δήμος για τη διαχείριση των θερμικών ανιχνευτών έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιάς στο βουνό, το ψηφιακό σύστημα
επικοινωνιών τελευταίας γενιάς και η ψηφιακή χαρτογράφηση της
Πόλης και του Υμηττού.
Όμως γι’ αυτό που είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, είναι η σύσταση
του σώματος Εθελοντών Δασοπροστασίας, των “άγρυπνων φρουρών” του βουνού μας.
Ξεκινήσαμε από το μηδέν για να οργανώσουμε την Πολιτική Προστασία του Δήμου μας. Μάθαμε από ομάδες γειτονικών δήμων και
σήμερα είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα, όπως είμαστε υπερήφανοι και για τη μεγάλη μας εθελοντική οικογένεια.
Για τις παρεμβάσεις και τις δράσεις μας στο βουνό δεχθήκαμε τιμητική διάκριση στα πλαίσια του Πανελληνίου Συνεδρίου για τις Smart
cities από τις κορυφαίες εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου της
χώρας μας.
Η εγκατάσταση θερμικών καμερών ήταν πρωτοπόρα στον Ελλαδικό χώρο και αυτό έφερε την αναγνώριση της πόλης μας.
Σκέψη μας πάντα είναι ν’ αφήσουμε πίσω μας τη μιζέρια και τον λαϊκισμό. Με αισιοδοξία, παρά τις όποιες δυσκολίες, δίνουμε αυτόν
τον αγώνα καθημερινά, έχοντας το βλέμμα μας στραμμένο σ’ ένα
μέλλον που θα είναι φωτεινό για όλους τους συμπολίτες μας.
Πιστεύουμε ότι τα καταφέρνουμε. Το βουνό μας είναι κι αυτό μία
απόδειξη. Και συνεχίζουμε…

“

O ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ

Το πάρκο χωρίζεται σε 7 διαφορετικές ενότητες όπου θα
προσφέρουν στον επισκέπτη μια διαφορετική εμπειρία και
πληθώρα χρήσεων και δραστηριοτήτων σε δημότες και επισκέπτες.
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ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
Περιοχή Εργοστασίου Αεροσκαφών
Περιοχή Αθλητισμού
Περιοχή Ρέματος Τραχώνων για τη φύση
και το περιβάλλον
Ολυμπιακή Πλατεία και περιοχή
Αστικής Καλλιέργειας
Πάρκο Γλυπτικής Ελληνικού
Αττικό Τοπίο - Περιοχή Εκθέσεων Ελληνικού

“

Το σχέδιο που δόθηκε στην δημοσιότητα, για την δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο δήμο μας, στα
πλαίσια της επένδυσης στο πρώην Αεροδρόμιο του
Ελληνικού, έρχεται να επιβεβαιώσει για ακόμη μία
φορά, τις διαχρονικές θέσεις της διοίκησής μας αναφορικά με την “επένδυση του Ελληνικού”.
Το σχέδιο του νέου πάρκου στο πρώην Αεροδρόμιο
του Ελληνικού διαψεύδει τους λαϊκιστές που διέδιδαν, πότε, ότι ολόκληρη η περιοχή του αεροδρομίου
θα τσιμεντοποιηθεί, και πότε, ότι το “μικρό” πάρκο
που θα δημιουργηθεί θα είναι ιδιωτικό και προσβάσιμο μόνο από τους “πλούσιους” κατοίκους της περιοχής.
Για ακόμη μία φορά διαψεύσθηκαν. Το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο έκτασης 2.000 στρεμμάτων περίπου,
(από τα μεγαλύτερα αστικά πάρκα στην Ευρώπη) που
θα δημιουργηθεί στο πρώην Αεροδρόμιο του Ελληνικού, θα είναι προσβάσιμο, ανοιχτό και δημόσιο σε
όλους, θα χαρακτηρίζεται από υψηλής αισθητικής
αρχιτεκτονική τοπίου, θα περιέχει πολιτιστικές, αθλητικές, και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ θα γίνει
σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Ευρώπη.

1.000.000

Nέες Φυτεύσεις

Ωφέλη:
Πόλος ανάπτυξης για το Δήμο
Eνίσχυση κατά πολύ στις αξίες γης στην περιοχή
προσφέροντας παράλληλα και ενίσχυση της
ποιότητας ζωής
Ένας καινούργιος πνεύμονας πρασίνου
στη περιοχή μας

Κερδίσαμε
την μάχη του
Ελληνικού
Υπήρξαμε η μοναδική πολιτική δύναμη τα τελευταία 5 χρόνια που στήριξε την επενδυση του Ελληνικού, χωρίς παλινωδίες, ως μονόδρομο ανάπτυξης
για την ελληνική κοινωνία, και δικαιωθήκαμε καθώς
το σχέδιο της επένδυσης ψηφίστηκε από 250 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Απεναντί μας στάθηκαν οι δυνάμεις του λαϊκισμού
και άλλα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία ήθελαν το πρ. Αεροδρόμιο του Ελληνικού να παραμείνει σκουπιδότοπος.
Αποτρέψαμε τα σχέδια του πρώην Δημάρχου να δημιουργηθεί μόνιμος καταυλισμός 10.000 μεταναστών στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής στο
Ελληνικό (Π/Υ 129 - Τολ) μέσα στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού.

“

Τι πετύχαμε:
Κατοχυρώσαμε τα Aυτοδιοικητικά και Xωροταξικά
δικαιώματά μας στο 90% της έκτασης της συνολικής επένδυσης, κάτι που έβρισκε αντίθετη την
προηγούμενη διοικηση που υποστήριζε ότι ο
χώρος του πρ. Αεροδρομίου που θα γίνει η επένδυση ανήκει ισομερώς και στους δήμους Αλίμου
και Γλυφάδας.
Ο Δημος είναι κυρίαρχος στον Φορέα Διαχείρισης του Ελληνικού έχοντας την πλειοψηφία στο
Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον Δήμαρχο
Γιάννη Κωνσταντάτο.
Διασφαλίσαμε το μεγαλύτερο πάρκο στην Ευρώπη που θα κατασκευαστεί στον Δήμο μας να
είναι ανοιχτό και προσβάσιμο από όλους.
Αποτρέψαμε να γίνει το Ελληνικό μόνιμος καταυλισμός μεταναστών.

Η σχεδιαζόμενη, από την κυβέρνηση αξιοποίηση
του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού αποτελεί
για εμάς μια απόλυτα θετική εξέλιξη μέσα όμως
από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουμε ήδη
αναπτύξει, τόσο προεκλογικά όσο και με την ανάληψη των καθηκόντων μας, ως δημοτική αρχή.
Εγγυώμαι προσωπικά ως δήμαρχος, ότι θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις, κόντρα στον λαϊκισμό, την μιζέρια και την οπισθοδρόμηση, να
διασφαλίσω όλα εκείνα τα αντισταθμιστικά οφέλη
για την πόλη μας, ώστε ο δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης να γίνει ο καλύτερος δήμος, όχι μόνο
της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης.
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Ενημέρωση κατοίκων του Ελληνικού για το μεταναστευτικό

Οι δημότες στάθηκαν στο πλευρό μας για την αποτροπή δημιουργίας μόνιμου καταυλισμού μεταναστών στο πρ. αεροδρόμιο. Μαζί τα καταφέραμε.
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γήπεδα στις
γειτονιές της πόλης

ανακαινίσαμε και αντικαταστήσαμε όλες τις σάπιες

μπασκέτες που ήταν τοποθετημένες από τη δεκαετία του ’80.
Ενδεικτικά σας παρουσιάζουμε ορισμένα

Γήπεδο Πλαστήρα - Έτσι παραλάβαμε

Γήπεδο Ερμή - Ελαιώνας. Έτσι παραλάβαμε

Ανακαίνιση Γηπέδου Αβέρωφ

Ανακαίνιση Γηπέδου Ηλεκτρoύπολης

Σήμερα

Σήμερα και με νέες κερκίδες

Γήπεδο Ολυμπίας

Ανακαίνιση Γηπέδου ΑΟΝΑ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Δωρεάν και με ασφάλεια οι
δημότες μας στο Α΄ Στάδιο
Αργυρούπολης

“

ΒΑΛΑΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ
ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Ένα πάγιο αίτημα των συλλόγων της πόλης
ήταν να μπει μία τάξη στο καθεστώς ανομίας που με την ανοχή της προηγούμενης
δημοτικής αρχής υπήρχε στο Α΄ Στάδιο
Αργυρούπολης.

Η δημοτική αρχή έδρασε άμεσα. Σε συνεργασία 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, προσκομίζοντας
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 καλύπτονται τα

Κλοπές, φθορές και διαπληκτισμοί μεταξύ των αθλούμενων ήταν καθημερινό
φαινόμενο στο στάδιο.
Επίσης, στον συγκεκριμένο αθλητικό
χώρο, πολλοί προπονητές από ολόκληρη
την Αττική, λάμβαναν οικονομικό αντίτιμο
προκειμένου να προπονήσουν αθλητές,
χωρίς κανένα παραστατικό και έλεγχο από
τον Αθλητικό Οργανισμό του δήμου, ο
.
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.
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.

.

.

.

.

.

έξοδα συντήρησης του σταδίου, όπως ακριβώς πληρώνουν οι δημότες μας όταν χρησιμοποιούν αθλητικές υποδομές άλλων
δήμων.

οποίος είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία όλων των αθλητικών χώρων της
πόλης.
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Μέχρι στιγμής πάνω από 2.500 κάτοικοι
και δημότες έχουν αγκαλιάσει το συγκεκριμένο μέτρο, εκδίδοντας την κάρτα εισόδου.
Πλέον, στο Εθνικό Στάδιο Αργυρούπολης
επικρατεί τάξη, δεν υπάρχουν φθορές
και κλοπές, ενώ οι δημότες, οι κάτοικοι και
οι σύλλογοι της πόλης απολαμβάνουν τις
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του σταδίου.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Πλήρης ανακαίνιση

στο “Σπίτι της Γυμναστικής”
Μετά από πολλά χρόνια το “Σπίτι της Γυμναστικής” ανακαινίστηκε πλήρως και έγινε ξανά
ένα στολίδι για την πόλη μας.
Στο κτίριο έγιναν εργασίες ελαιοχρωματισμών,
αντικαταστάθηκαν σαπισμένες ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις, τοποθετήθηκαν νέα κλιματιστικά και φωτιστικά ενώ τοποθετήθηκε και
καινούργια μοκέτα γυμναστικής.

Έτσι παραλάβαμε
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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 με τοποθέτηση
νέας κλιματιστικής μονάδας.
Τοποθετήσαμε νέο παρκέ στο κλειστό γήπεδο του Αγ. Κοσμά

Νέα σύγχρονα αποδυτήρια, πεντακάθαρη πισίνα, καθαρό νερό με τακτική αλλαγή του (η προηγούμενη
διοίκηση είχε να αλλάξει το νερό 3 χρόνια), νέες αντικυματικές διαχωριστικές διαδρομές, και πολλά έργα
συντήρησης τα οποία έγιναν για πρώτη φορά από την
κατασκευή του κολυμβητηρίου!

Ο λόφος Τρουμπάρι
ξανά στολίδι της πόλης
ΣΗΜΕΡΑ

Μεγάλο μέρος του κτιρίου ήταν καμένο

ΣΗΜΕΡΑ

“

Το παραλάβαμε καμένο και άντρο παραβατικότητας. Με
σχέδιο και μεθοδικότητα το αναγεννήσαμε.

Η κατάσταση που μας το παρέδωσε η προηγούμενη δημοτική αρχή

Ο Λόφος Τρουμπάρι στο Δήμο Ελληνικού - 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 παρελθόν. Ήταν ένα "στοίχημα" που
έβαλε η σημερινή δημοτική αρχή να
επαναφέρει τόσο το αναψυκτήριο που
είχε καεί και λεηλατηθεί 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 μισθώθηκε εκ νέου.
Παράλληλα ο Δήμος φωταγώγησε τον
λόφο, ανακαίνισε την παιδική χαρά
και καθάρισε το περιοχή από τόνους
σκουπιδιών.
Άλλο ένα μεγάλο έργο ανάπλασης ολοκληρώθηκε από την διοίκηση του Δήμου
Ελληνικού - Αργυρούπολης στην Ελλάδα
της κρίσης.
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6
Γήπεδο Αγ. Παρασκεύης

ΓΗΠΕΔΑ 5Χ5

κατασκεύαστηκαν από την δημοτική αρχή για
μικρούς και μεγάλους μπαλαδόρους σε κάθε
γειτονιά της πόλης και ετοιμάζονται άλλα 4.

“

Υλοποιώντας το φιλόδοξο πρόγραμμα “Παίζουμε μπάλα
ξανά στις γειτονιές μας” ολοκληρώσαμε την κατασκευή έξι
γηπέδων 5Χ5 για να μπορούν να αθλούνται και να διασκεδάζουν τα μεγαλύτερα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι με ασφάλεια.
Με πρόγραμμα δωρεών αλλά και δημοτικούς πόρους, μετατρέψαμε τις πρώην αλάνες σε οργανωμένα γήπεδα όπου
συγκεντρώνονται δεκάδες παιδιά.
Το πρώτο από τα γήπεδα που υποσχεθήκαμε κατασκευάσθηκε στην Καλλιπόλεως και στη συνέχεια ακολούθησαν
στην Αγία Παρασκευή, Τριπόλεως, Μιλήτου, Εθνάρχου
Μακαρίου και Χρυσάνθου Τραπεζούντος.

Γήπεδο Αγ. Χρυσ. Τραπεζούντος
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Όλα τα γήπεδα φέρουν δάπεδο πιστοποιημένο από τη
FIFA. Υποσχεθήκαμε γήπεδα ποδοσφαίρου για τα παιδιά σε
όλες τις γειτονιές και η υπόσχεση γίνεται πράξη!

Καλλιπόλεως Ελληνικό - Έτσι παραλάβαμε

Σήμερα

Εθνάρχου Μακαρίου - Έτσι παραλάβαμε

Σήμερα

Οικογενειακό Πάρκο Ανεξαρτησίας, το στολίδι του Δήμου μας

“

Το 3ο Οικογενειακό Πάρκο βρίσκεται στην Πλατεία Ανεξαρτησίας 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
εξωραϊστηκαν με πολύ μεράκι και αγάπη, περιλαμβάνονται χώροι για πικ-νικ, βοτανικός κήπος,
σύγχρονη πιστοποιημένη παιδική χαρά, πάρκο
σκύλων, υπαίθριο συντριβάνι, διάδρομοι περιπάτου και πέργκολες ανάμεσα σε πολλά λουλούδια και δέντρα τα οποία φυτεύθηκαν.
Επίσης κερδίσαμε το στοίχημα της συντήρησής του,
καθώς αρκετοί υποστήριζαν ότι θα μαραζώσει.

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

Έτσι το παραλάβαμε

Σήμερα
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3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΜΕ
νέα οικογενειακά
πάρκα
Πάρκο Αγ. Παρασκευής, Ελληνικό
Πάρκο Καλλιπόλεως, Ελληνικό
Πάρκο Ανεξαρτησίας, Αργυρούπολη

Οικογενειακό Πάρκο” Αγ. Παρασκευής, Σήμερα

“

Ανάμεσα στις προτεραιότητές μας με την ανάληψη των καθηκόντων μας ήταν ο
εξωραϊσμός του περιβάλλοντος και η δημιουργία όμορφων τόπων αναψυχής και
δραστηριοτήτων για τους συμπολίτες μας, μικρούς και μεγάλους.
Στην πόλη μας υπήρχαν μεγάλοι χώροι που ονομάζονταν “πάρκα”, που στην
πραγματικότητα όμως ήταν αδιαμόρφωτες αλάνες, εγκαταλελειμμένες από την
προηγούμενη διοίκηση, χωρίς υποδομές αναψυχής και γενικά χωρίς εκείνα τα
στοιχεία που θα τα καθιστούσαν ελκυστικά και ασφαλή.
Σήμερα η πόλη μας διαθέτει όχι ένα, αλλά τρία Οικογενεικά Πρότυπα Πάρκα
και οι κάτοικοι μπορούν πλέον να τα χαίρονται και να τα χρησιμοποιούν ως τόπους συνάντησης και αναψυχής για εκείνους και τα παιδιά τους.
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Ο χώρος της πρ. “129”. Παραλάβαμε αλάνα!
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Οικογενειακό Πάρκο Αγίας Παρασκευής
Η αρχή έγινε από την Αγία Παρασκευή στο Ελληνικό. 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 και για τους τετράποδους φίλους.
Εννιά μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, εγκαινιάσαμε το Πρότυπο Οικογενειακό Πάρκο των 12 στρεμμάτων μέσα
στην πρώην αμερικανική βάση του Ελληνικού.
Ένας χώρος εγκαταλελειμμένος αποτελεί πλέον πηγή ζωής, αθλη-

Σήμερα
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τισμού και ψυχαγωγίας, ενώ δεκάδες πάρτι γίνονται στους ειδικά
διαμορφωμένους χώρους του.
Το Πάρκο περιλαμβάνει πιστοποιημένη παιδική χαρά, βοτανικό
κήπο, γήπεδο 5Χ5, τραπέζια πινγκ πόνγκ, ποδηλατόδρομο,
υπαίθριο γυμναστήριο, κιόσκια για ξεκούραση και πικ - νικ,
πάρκο σκύλων, θερινό κινηματογράφο και πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.
Σήμερα το επισκέπτονται χιλιάδες πολίτες αφού ο άλλοτε εγκαταλελειμμένος χώρος αποτελεί σημείο συνάντησης και ψυχαγωγίας και πηγή ζωής, όχι μόνο για την συνοικία της Αγίας
Παρασκευής στο Ελληνικό, αλλά και για όλη την Αττική.

Σήμερα

Πλατεία Γούναρη & Ιασωνίδου

Ανακαινίσαμε 12 κεντρικές πλατείες της πόλης
Το έργο της αναγέννησης της πόλης μας συνεχίζεται. Οι παραμελημένες για χρόνια από την προηγούμενη διοίκηση πλατείες απόκτησαν και πάλι ζωή. Αναπλάστηκαν, φωτίστηκαν και έγιναν και πάλι
πόλος έλξης για τους συνδημότες μας.
Η πλατεία Αμαζόνων στο Ελληνικό είναι αναμφισβήτητα πλέον μία
από τις ωραιότερες πλατείες του Δήμου μας. Η πλατεία στην συμβολή των λεωφόρων Γούναρη και Ιασωνίδου έχει γίνει πόλος έλξης
των δημοτών μας μετά την πλήρη ανακαίνισή της. Η Πλατεία Σμύρνης στο Κάτω Ελληνικό αναγεννήθηκε μετά την αντικατάσταση των
σάπιων φωτιστικών και τις παρεμβάσεις των τεχνικών μας συνεργείων.
Η πλατεία Σουρμένων στην κυριολεξία μεταμορφώθηκε 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’ ολόκληρη την
οικογένεια.

Πλατεία Αμαζόνων, Ελληνικό

Σε ολόκληρη την πόλη έχουν τοποθετηθεί υπαίθρια γυμναστήρια.
Πάγιο αίτημα των δημοτών μας, που δεν είχε τύχει καμίας ανταπόκρισης από την προηγούμενη δημοτική αρχή.
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 Τριπόλεως στο Ελληνικό.

Πλατεία Σήματος Ολυμπιακής

Μετά τα εγκαίνια του ανακαινισμένου γηπέδου μπάσκετ και της παιδικής χαράς, η πλατεία Ερμή πλέον απόκτησε χρώμα, ζωή και ασφάλεια για τα παιδιά που παίζουν εκεί. Επίσης, ανακαινίστηκαν οι
πλατείες στην Λ. Βουλιαγμένης (ΑΒ Βασιλόπουλος), Μυστρά και
Ποντίων και στον παράδρομο της Λ. Βουλιαγμένης που οδηγεί στο
Μετρό Αλίμου
Τέλος, η πλατεία που φιλοξενεί το ιστορικό σήμα της Ολυμπιακής
Αεροπορίας στην είσοδο της Λ. Γερουλάνου άλλαξε όψη και έγινε
αντάξια της ιστορίας της πόλης και του τοπόσημου της Ολυμπιακής.

Τοποθέτηση υπαίθριων γυμναστηρίων σε όλη την πόλη
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Οικογενειακό Πάρκο Καλλιπόλεως, Σήμερα

“

Tο 2ο Οικογενειακό Πάρκο βρίσκεται στις
οδούς Καλλιπόλεως και Αφροδίτης στο Ελληνικό.
Η κατάξερη αλάνα μεταμορφώθηκε με την
παρέμβαση του Δήμου σε έναν ελκυστικό
χώρο αναψυχής για μικρούς και μεγάλους,
πανέμορφο, ασφαλή και λειτουργικό.
Στον νέο αυτόν υπαίθριο πολυχώρο, υπάρχει
γήπεδο 5Χ5 με χλοοτάπητα πιστοποιημένο
από τη FIFA, πάγκοι για πικ -νικ, υπαίθριο γυμναστήριο και πιστοποιημένη παιδική χαρά.
Το πάρκο διατίθεται δωρεάν, κατόπιν άδειας
σε δημότες που θέλουν να διοργανώσουν
πάρτυ για τα παιδιά τους, γεγονός σημαντικό
μέσα στην εποχή της οικονομικής κρίσης που
διανύουμε.

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

Πάρκο Καλλιπόλεως - Έτσι παραλάβαμε
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Σήμερα

ΤΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ - ΤΟ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΕΡΕΙΠΙΟ

ΝΕΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΦΛΕΜΙΓΚ
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σχολικά
κτίρια

ανακαινίσαμε

ενώ παράλληλα
υλοποιήσαμε τα περισσότερα αιτήματα
της σχολικής κοινότητας

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Καθιερώσαμε τη βράβευση των επιτυχόντων μαθητών της πόλης μας
Ο Δήμος μας σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων σε
ειδική τελετή στο Πολιτιστικό μας Κέντρο “Μίκης Θεοδωράκης” 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 πρόοδο. Θερμά συγχαρητήρια επίσης έδωσε στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς των φοιτητών. Μία πρωτοβουλία
που την ακολούθησαν πολλοί άλλοι δήμοι.
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40

προαύλια
σχολείων

ανακαινίστηκαν στην πόλη
μέσα σε 5 χρόνια

“

Στην αρχή της θητείας μας παραλάβαμε το σύνολο των σχολικών κτιρίων σε τραγική κατάσταση, αφού για χρόνια δεν
είχε γίνει καμία σοβαρή εργολαβία συντήρησης σ΄ αυτά.
Πολλά δε εξ αυτών ήταν επικίνδυνα, καθώς έπεφταν σοβάδες, είχαν μουχλιασμένους τοίχους, ενώ οι τουαλέτες ήταν
τόσο άθλιες, που οι μαθητές απέφευγαν να τις χρησιμοποιούν.
Η εικόνα αυτή άλλαξε αφού με τρεις μεγάλες εργολαβίες
ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, επισκευάσαμε και συνεχίζουμε να
συντηρούμε τις περισσότερες σχολικές μονάδες. Έγιναν δεκάδες παρεμβάσεις σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Σε μία μόνο θητεία έγινε τέτοιο
έργο, που δεν είχε γίνει για χρόνια. Φυσικά συνεχίζουμε, γιατί
ο αγώνας για ένα καλύτερο σχολείο δεν τελειώνει ποτέ.

Εκτός από τα σχολικά κτίρια, έχουν γίνει μαζικές παρεμβάσεις
σε 40 και πλέον προαύλια παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων
και σχολείων, τα οποία ουσιαστικά έχουν μεταμορφωθεί σε
χώρους άθλησης και διασκέδασης των μαθητών αφού ανακαινίστηκαν τα γήπεδα μπάσκετ που υπάρχουν σ’ αυτά, αντικαταστάθηκαν οι φθαρμένες μπασκέτες και αντικαταστάθηκαν επίσης τα δάπεδα με νέο σύγχρονο υλικό.
Επιπλέον, για πρώτη φορά από το 2018 όλοι οι παιδικοί μας
σταθμοί έχουν άδεια λειτουργίας καθώς πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις πιστοποίησης που αναφέρονται στην κείμενη
νομοθεσία. Για να επιτευχθεί η αδειοδότηση όλων των παιδικών μας σταθμών τα συνεργεία του Δήμου μας εργάστηκαν
εντατικά όλο το προηγούμενο καλοκαίρι.
Παράλληλα, στο πλαίσιο ενίσχυσης των κοινωνικών δομών
της πόλης, λειτουργεί νέο βρεφικό τμήμα στον παιδικό
σταθμό της οδού Φλέμιγκ.

Ενδεικτικά ορισμένα προαύλια: Πως τα παραλάβαμε
και όπως έγιναν από τη διοίκησή μας

Νηπιαγωγείο Αργοναυτών - Έτσι παραλάβαμε

5ο Δημοτικό Αργυρούπολης - Έτσι παραλάβαμε
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Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Δήμος μας είναι ένας
από τους ελάχιστους δήμους της χώρας που δεν επιβάλει
τροφεία στους Παιδικούς του Σταθμούς και φιλοξενεί όλα
τα παιδιά Δωρεάν.

Σήμερα όπως το χαίρονται τα παιδιά μας

ΣΗΜΕΡΑ

Έτσι παραλάβαμε τον στόλο οχημάτων του δήμου

Ευπρεπισμός - Ασφάλεια
συνεργείων, εργοταξίων
Τα εργοτάξια του δήμου βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση με αυτοκίνητα ρημαγμένα και γεμάτα βρωμιές. Σήμερα η εικόνα έχει αλλάξει πλήρως.

Σήμερα

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.
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Σήμερα
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Αγορά νέου στόλου οχημάτων
Εκπληρώνοντας τις υποσχέσεις της η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην αγορά νέου στόλου οχημάτων για την υπηρεσία καθαριότητας αντικαθιστώντας τον απηρχαιωμένο στόλο της, ο
οποίος βρισκόταν σε λειτουργία από το 2002.
Ο δήμος προμηθεύτηκε:
- Τρία νέα Λεωφορεία για την δημοτική συγκοινωνία
- Καλαθοφόρο όχημα
- Σκαπτικό μηχάνημα
- Μικρό πυροσβεστικό άμεσης επέμβασης.
- Απορριμματoφόρο τύπου πρέσα 16 κυβικών με προσαρμοσμένο ανυψωτικό για τους υπογειοποιημένους κάδους που πρόσφατα τοποθετήθηκαν.

- Απορριμματοφόρο τύπου "μύλος" 12 κυβικών.
- Απορριμματοφόρο τύπου "μύλος" 8 κυβικών.
- Απορριμματοφόρο τύπου "μύλος" 6 κυβικών για να είναι ευέλικτο στους στενούς δρόμους, ιδιαίτερα του Ελληνικού, για την
αποκομιδή μικρών κάδων.
- Κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων 55 κυβικών.
"Υποσχεθήκαμε πως θα εκσυγχρονίσουμε το Δήμο μας σε όλα τα
επίπεδα γιατί τo αξίζουν οι δημότες μας. Ο στόλος των οχημάτων
μας στην υπηρεσία καθαριότητας ήταν απηρχαιωμένος (το 2002
αγοράστηκαν τα τελευταία), ενώ ιδιαίτερα τα απορριμματοφόρα
έβγαζαν διαρκώς βλάβες και έκαναν πολύ θόρυβο στις γειτονιές
μας", δήλωσε ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος.
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Με απόλυτη επιτυχία
εφαρμόζεται η ελεγχόμενη
στάθμευση στο Ελληνικό
Δώσαμε λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα - Ανακουφίσαμε
τις γειτονιές της πόλης

“

υπόλοιπες γειτονιές του
δήμου μας που έχουν ανάγκη,
γιατί όπως και στους άλλους δήμους που εφαρμόζεται έχει ως
κεντρική φιλοσοφία την διευκόλυνση των κατοίκων μας. Να
μπορούν δηλαδή να σταθμεύουν ξανά στις γειτονιές τους.
Η καλή συνεργασία τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών
είναι απαραίτητη προκειμένου να
συνεχίσει να εφαρμόζεται αυτή με
επιτυχία, πράγμα που έως τώρα
υπάρχει.
Οι συνδημότες μας που βρίσκονται εντός της ελεγχόμενης ζώνης,
σταθμεύουν ελεύθερα με την
απαραίτητη κάρτα - άδεια και οι
επισκέπτες μπορούν να σταθμεύουν για λίγες μόνο ώρες με
την κάρτα χρονοχρέωσης”.

Με απόλυτη επιτυχία εφαρμόζεται το σύστημα της ελεγχόμενης
στάθμευσης στο Ελληνικό, που
ξεκίνησε την πιλοτική του εφαρμογή από την 1η Φεβρουαρίου
2018. Έντεκα μήνες μετά, τα αποτελέσματα της εφαρμογής του
συστήματος της ελεγχόμενης
στάθμευσης στην περιοχή, είναι
ορατά, δικαιώνοντας τον Δήμαρχο Γιάννη Κωνσταντάτο για
την επιλογή του μέτρου αυτού,
ο οποίος απέδειξε ότι με προγραμματισμό και επιστημονική
προσέγγιση μπορεί να δοθεί
λύση στο υπ’ αριθμόν 1 πρόβλημα για τους κατοίκους, που
είναι η στάθμευση και το κυκλοφοριακό.
Γιάννης Κωνσταντάτος: Μια
ακόμα προεκλογική μας δέσμευση γίνεται πράξη. Δώσαμε
λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Ελληνικού.

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται η επέκταση του μέτρου και
στις υπόλοιπες γειτονιές του Ελληνικού. Στην επόμενη θητεία
μας το μέτρο της ελεγχόμενης
στάθμευσης θα επεκταθεί και
στην Αργυρούπολη.

“Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε πιλοτικά και θα επεκταθεί και στις
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Η Δημοτική Αστυνομία ελέγχει το μέτρο
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Κατασκευή πεζοδρομίων Αγίας Παρασκευής Μετρό Ελληνικού
Ένα ζωτικής σημασίας πρόβλημα βρήκε τη λύση του.
Διαπλατύναμε και ανακατασκευάσαμε το πεζοδρόμιο στο
σταθμό του Μετρό, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής,
ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων.
Το δημόσιο αυτό έργο έδωσε λύση στο ζωτικής σημασίας
πρόβλημα, της ασφαλούς πρόσβασης των κατοίκων
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στο σταθμό, αφού το μικρό πλάτος σε ορισμένα σημεία
ανάγκαζε τους πεζούς να κατεβαίνουν στο οδόστρωμα
της Λ. Βουλιαγμένης με κίνδυνο της ζωής τους.
Τη δαπάνη για την ανακατασκευή μετά από αίτημα του
Δημάρχου ανέλαβε εξ ολοκλήρου η “Ελληνικό Α.Ε.”.

Λειτουργήσαμε Κοινωνικό Φροντιστήριο

200
“

Διάθεση σχολικών ειδών

ΜΑΘΗΤΕΣ
ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Κανένας μαθητής μόνος του στην κρίση
Δωρεάν πρόσβαση στην πλατφόρμα μάθησης brainy.gr

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου μας εγκαινιάστηκε
τον Δεκέμβριο του 2014. Λειτουργεί δωρεάν και προσφέρει
προγράμματα προσαρμοσμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα
του Υπουργείου Παιδείας, για τους μαθητές και τις μαθήτριες
της Γ’ Γυμνασίου και της Α΄ και Β΄ Λυκείου.
Παράλληλα όλοι οι μαθητές έχουν δωρεάν πρόσβαση στην
πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης Brainy.gr,
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
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προκειμένου να ενισχύσουν την μελέτη τους. Επίσης, κάθε
χρόνο συγκεντρώνονται σχολικά είδη για μαθητές, οι οικογένειες των οποίων αδυνατούν, λόγω οικονομικών δυσκολιών
να ανταπεξέλθουν στην αγορά τους.
Σήμερα 200 μαθητές φοιτούν στο Κοινωνικό Φροντιστήριο
του Δήμου μας.
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Διάθεση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες
Οργανώσαμε τη διάθεση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες σε συνεργασία
με το Ε.Κ.Κ.Ε.Α. Κάθε Σάββατο οι συμπολίτες μας μπορούν να προμηθεύονται προϊόντα σε πολύ καλές τιμές.

Μαθήματα ανώδυνου τοκετού

Δημοτική Ιματιοθήκη
Η λειτουργία της Δημοτικής Ιματιοθήκης
αποσκοπεί στη δωρεάν παροχή ειδών
ένδυσης, υπόδησης και άλλων χρηστικών αντικειμένων καινούργιων ή μεταχειρισμένων που βρίσκονται σε καλή
κατάσταση, σε πολίτες του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.
Λειτουργεί στην οδό Τριπόλεως.

Ο Δήμος Ελληνικού- Αργυρούπολης και το τμήμα Πρόληψης & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με την Μαία Κατερίνα
Γεωργακούλα, παρέχει συμβουλές και μαθήματα ανώδυνου τοκετού
στους νέους γονείς.

Δωρεάν Ιατρικός Έλεγχος από το “Ερρίκος Ντυνάν”
Μια ακόμη προληπτική δράση σε συνεργασία με το Ερρίκος Ντυνάν
Hospital Center πραγματοποιήθηκε στον δήμο μας. Καρδιολόγοι,
Ορθοπεδικοί, Οφθαλμίατροι και Δερματολόγοι εξέτασαν προληπτικά
τους κατοίκους μας.Το πρόγραμμα θα επαναλαμβάνεται ανά τακτά
χρονικά διαστήματα.

Νεφρολογικό Ιατρείο
Δωρεάν εξετάσεις για όλους τους δημότες μας.

Δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος στους Παιδικούς Σταθμούς
και στα Νηπιαγωγεία.
Δωρεάν μαστογραφία σε πολλές δεκάδες γυναικών.
Εκατοντάδες δωρεάν εμβολιασμοί παιδιών.
Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για άπορους και ανασφάλιστους
συνδημότες μας.
Λογοθεραπευτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν 80
οικογένειες.
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ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

εξυπηρετούνται από τις κοινωνικές δομές του δήμου μας.
Στηρίζουμε τους συμπολίτες μας με ευαισθησία και διακριτικότητα.

Λειτουργήσαμε Κοινωνικό Παντοπωλείο

Λειτουργήσαμε Κοινωνικό Φαρμακείο

“

Η κοινωνική πολιτική ήταν εξ αρχής στο επίκεντρο της
πολιτικής μας και αποτέλεσε βασική εξαγγελία του
προεκλογικού μας προγράμματος. Έχοντας ως κύριο
μέλημά μας να συμπαρασταθούμε σε όσους το έχουν
ανάγκη δημιουργήσαμε δομές όπως το κοινωνικό
παντοπωλείο, το κοινωνικό φαρμακείο, τα δημοτικά
ιατρεία, τη δημοτική ιματιοθήκη, και το κοινωνικό
φροντιστήριο.
Μέσα από αυτές τις δομές υποστηρίζονται εκατοντάδες
συμπολίτες μας. Όμως στόχος μας είναι αυτές οι
δομές να κλείσουν γιατί οι συμπολίτες μας δεν θα τις
χρειάζονται και θα εξυπηρετούν μόνοι τους τις ανάγκες
τους. Όμως όσο αυτό δεν είναι πρακτικά εφικτό εμείς
θα εξακολουθήσουμε να είμαστε δίπλα τους, διατηρώντας το “δίχτυ” ασφαλείας στην καθημερινότητά
τους.

Λειτουργήσαμε Νεφρολογικό Ιατρείο

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο εντάσσεται στο πλαίσιο της ασκούμενης
τοπικής κοινωνικής πολιτικής και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του
2014. Η ένταξη των δικαιούχων πολιτών πραγματοποιείται κατόπιν
αίτησής τους, προσκόμισης και ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας.

Το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας μεριμνά
και εφαρμόζει μέτρα πρόληψης και διαχείρισης των νοσημάτων, τα
οποία έχουν σκοπό την προφύλαξη του πληθυσμού από οποιαδήποτε νοσηρή κατάσταση.

Κοινωνικό Φαρμακείο

Στο πλαίσιο ανάπτυξης του εθελοντισμού και την ενίσχυση του
Δήμου με τη λειτουργία υποστηρικτικών κοινωνικών δομών προσφέρονται υπηρεσίες συμβουλευτικής και στήριξης στους κατοίκους
μέσω των Δημοτικών Κοινωνικών Ιατρείων.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο ξεκίνησε να λειτουργεί το 2015 με το προσωπικό του τμήματος και εθελοντές Φαρμακοποιούς.
Η ένταξη των δικαιούχων πολιτών πραγματοποιείται κατόπιν αίτησής
τους, προσκόμησης και ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών
και διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας. Τα φάρμακα παρέχονται δωρεάν
μόνο μετά από προσκόμιση ηλεκτρονικής συνταγής.

Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
Τα ΚΑΠΗ αποτελούν κοινωνικές δομές στήριξης των ηλικιωμένων
με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση βιολογικών - ψυχολογικών
και κοινωνικών προβλημάτων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα,, ισότιμα και ενεργά μέλη. Στο Δήμο μας σήμερα λειτουργούν τέσσερα
ΚΑΠΗ τα οποία ανακαινίστηκαν και έγιναν σύγχρονα με νέες δομές
και υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους.

Κέντρο Κοινότητας
Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δράση που λειτουργεί ως συμπληρωματική δομή του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής
και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου. Η λειτουργία του εστιάζει στην
παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και διασύνδεσης προς τους πολίτες,
ειδικότερα σε αυτούς που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

26

Δημοτικά Κοινωνικά Ιατρεία

ΚΕΠ Υγείας
Το ΚΕΠ Υγείας συντονίζει την οργάνωση προληπτικών εξετάσεων
βάσει τεκμηριωμένων οδηγιών για σημαντικά νοσήματα όπως:
Καρκίνος του Μαστού , Καρκίνος του Τραχήλου της Μήτρας, Καρκίνος του Προστάτη , Καρκίνος του Παχέος Εντέρου κ. ά.

Πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα της τρίτης και τέταρτης ηλικίας
που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, με κινητικές δυσλειτουργίες
και ειδικά προβλήματα.

Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
Στους 9 Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της πόλης μας φιλοξενούνται
παιδιά προσχολικής ηλικίας δωρεάν, με στόχο την παροχή ενιαίας
προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, την κοινωνικοποίηση, την
ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών αλλά και την ευαισθητοποίηση
γονέων σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.

Bravo Awards 2018 - Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης βραβεύτηκε με 3 βραβεία

“

Σηκώσαμε την πόλη μας ψηλά

Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης πριν από 4,5 χρόνια
στα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ και στις δημόσιες αναφορές ήταν
“Δήμος παράδειγμα προς αποφυγή” λόγω της κακής διοίκησής του, και της έλλειψης οράματος.
Σήμερα, μετά από σκληρή δουλειά, αποτελεί ένα δήμο
πρότυπο που όχι μόνο έχει βραβευτεί πανελλαδικά για
μια σειρά παρεμβάσεις και καινοτομίες, αλλά έχει βελτιώσει θεαματικά την ποιότητα ζωής των δημοτών του με μία
σειρά από παρεμβάσεις στην καθημερινότητά του.
Τα βραβεία που απονεμήθηκαν στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης την τελευταία τετραετία και αναδεικνύουν τις
βέλτιστες πρακτικές και τις καινοτόμες πρωτοβουλίες
μας είναι πολύπλευρα και σημαντικά:
Smart Cities- Digital Citizens “Έξυπνο σύστημα έγκαιρης
προειδοποίησης πυρόσβεσης και προληπτικής δασικής
προστασίας στον ορεινό όγκο του Υμηττού”
Best City 2017, Βραβείο Silver, “Οικογενειακό Πάρκο Ανεξαρτησίας”
Verde.Tec 2018 “Έγκυρη ανίχνευση πυρκαγιάς για την

προστασία του Υμηττού”
Best City Awards 2018, Βραβείο Gold “Σύστημα επίβλεψης πυρανίχνευσης Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης”
Best City Awards 2018, Βραβείο Silver “Ψηφιακή κάλπη
για πολιτιστικές δράσεις”
Best City Awards 2018, Βραβείο Bronze “Μετατροπή του
σύζευξης από PRI σε SIP Trunking”
Bravo Sustainability Awards 2018, Διάκριση “Περιβαλλοντικές Παρεμβάσεις & Συνεργασίες με τρίτους φορείς”
ΚΕΔΕ 2018, Βραβείο για την Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.
Τιμητικός Έπαινος από τον Δήμαρχο του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης για την “Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης για την συνεισφορά στην προστασία του
ορεινού όγκου Υμηττού για την αντιπυρική περίοδο
2018”.

29

Κατασκευάστηκε νέα αίθουσα ΔΣ

Φροντίσαμε τα
δημοτικά μας κτίρια

“

Από την αρχή της θητείας μας στοχεύσαμε και στον εξωραϊσμό των δημοτικών μας κτιρίων. Όπως οι περισσότερες δομές στο δήμο μας, έτσι κι
αυτά έφεραν έντονα τη σφραγίδα της
εγκατάλειψης και της φθοράς.

Στη θητεία μας τα κτίρια αυτά επισκευάστηκαν τόσο εξωτερικά όσο και
εσωτερικά, άλλαξαν όψη και πλέον
αποτελούν κόσμημα για την πόλη
μας.
Νέα αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Φτιάξαμε νέα αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου, ανακαινίζοντας χώρο
στο δημοτικό κτίριο του Ωδείου που
βρίσκεται επί της Λ. Κύπρου.

Απτά παραδείγματα το Δημαρχείο της
πόλης μας, το Πολιτιστικό μας Κέντρο “Μίκης Θεοδωράκης” το δημοτικό κολυμβητήριο, το “Σπίτι της
Γυμναστικής, το κυλικείο του νεκροταφείου και το δημοτικό κτήριο
στην Σπετσών, που έφεραν έντονα τα
σημάδια του χρόνου με τους φθαρμένους σοβάδες, τα σκουριασμένα σίδερα και τα γκράφιτι στους τοίχους.
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Το Δημαρχείο σήμερα

Στην αίθουσα υπάρχουν πορτραίτα
των προηγούμενων δημάρχων και
κοινοταρχών που υπηρέτησαν την
πόλη μας. Στολίζεται δε με ανάγλυφη
παράσταση της Γκουέρνικα, έργο εργαζόμενου του Δήμου μας.
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Το δημαρχείο όπως το παραλάβαμε
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Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ν/Α
Αττικής αποκτά έδρα στην
πόλη μας
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

“

Μετά από επίπονες προσπάθειες της Διοίκησης του Δήμου, η αστυνομική δύναμη της πόλης μας ενισχύεται σημαντικά
σε μια εποχή που πανελλαδικά τα αστυνομικά τμήματα συγχωνεύονται.
Τα σχέδια του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη προέβλεπαν συγχωνεύσεις αστυνομικών τμημάτων σε Καλλικρατικούς Δήμους με αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις να μειώνεται δραματικά η αστυνομική δύναμη.

Παράλληλα είχε αποφασιστεί η κατάργηση
του Α.Τ. Αργυρούπολης και η μεταφορά
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.
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Θα πρέπει να τονιστεί ότι
η πρόσβαση στο σημερινό Α.Τ. Ελληνικού
χωρίς τη χρήση αυτοκινήτου είναι πολύ δύσκολη καθώς το τμήμα
βρίσκεται εκτός οικιστικού ιστού της
πόλης μας.
Με παρέμβασή μας, πλέον, τα Τμήματα
Τάξης και Ασφάλειας Ελληνικού και Αργυρούπολης που συγχωνεύονται, θα στεγαστούν σε ιδιόκτητο κτίριο του δήμου
στην καρδιά της πόλης μας (κτίριο πρώην
εφορίας) το οποίο παραχωρήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για 12
χρόνια.
Παράλληλα όμως στο ίδιο κτίριο θα μεταφερθεί και το επιτελείο της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ν/Α Αττικής το οποίο μέχρι
πρότινος στεγαζόταν στην Άνω Γλυφάδα.

O Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης με τον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Α. Ανδρικόπουλο
Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ σημαντική για
την πόλη μας αλλά και την Ελληνική Αστυνομία που θα ενισχύσει εδώ την παρουσία της, ενώ θα απαλλαγεί από το
υπέρογκο ενοίκιο που πλήρωνε μέχρι σήμερα.
Mε την μεταφορά της έδρας της Διεύθυνσης 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.

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 επαρκές προσωπικό, εργαζόμαστε σκληρά με νέα οργάνωση
για μια Πόλη Καθαρή και Φωτεινή,
όπως δεσμευθήκαμε προεκλογικά.
Παράλληλα εφαρμόζουμε ένα ειδικό πρόγραμμα καθαριότητας,
όπου όλα τα συνεργεία του δήμου
φροντίζουν κάθε φορά και από μια
«ξεχασμένη» γειτονιά.
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Καθαρισμός φρεατίων, που για χρόνια δεν είχε γίνει
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Aντικατάσταση του παλαιού
δικτύου της ΕΥΔΑΠ
Για αρκετά χρόνια πολλές γειτονιές της πόλης μας ταλαιπωρούνταν από το σπάσιμο των αγωγων της ΕΥΔΑΠ
που άφηναν τα σπίτια χωρίς νερό. Με προσωπική παρέμβαση του Δημάρχου λύθηκε και αυτό το πρόβλημα.
Στις οδούς Αθ. Διάκου, Κορίνθου, Αμαζόνων, Δαβάκη, Πίνδου, Μιλήτου και σε άλλους μεγάλους δρόμους αλλάζει το
δίκτυο, το οποίο θα πρέπει να σημειωθεί ότι είχε σωλήνες
αμιάντου, που είναι γνωστό για τις καρκινογόνες ιδιότητές
του.
“Η σημαντική αυτή παρέμβαση συνεχίζεται με δεύτερη εργολαβία της ΕΥΔΑΠ στην πόλη μας, που εξασφαλίστηκε μετά
από επίπονες και επίμονες προσπάθειες της διοίκησής μας και
θέλω να ευχαριστήσω ολόψυχα τον πρόεδρο και το ΔΣ
της ΕΥΔΑΠ που αντιλήφθηκαν το μέγεθος του προβλήματος

και το δίκαιο αίτημα των κατοίκων μας, που για πάρα πολλά
χρόνια τους ταλαιπωρούσε το δίκτυο που χαλούσε διαρκώς”, τονίζει ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος.
“Αυτοδιοίκηση σημαίνει να δίνεις λύσεις και εμείς αποδείξαμε και σε αυτό το ευαίσθητο θέμα ότι μπορούμε να το
πετύχουμε”.

31

Επισκευές εκατοντάδων πεζοδρομίων

Ασφαλτόστρωση κεντρικών δρόμων (φωτ. Λ. Γερουλάνου)

.

.

ΠΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΜΟΡΦΗ

Βελτιώνουμε την καθημερινότητα
των συμπολιτών μας

“

Επισκευές πεζοδρομίων
Επισκευάστηκαν σ’ όλη την πόλη δεκάδες πεζοδρόμια που ήταν σπασμένα και
κατεστραμμένα από τις ρίζες των δένδρων. Ικανοποιήσαμε αιτήματα συμπολιτών μας που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα
από το 2007.

Ασφαλτοστρώσεις
Όπως είχαμε δεσμευθεί πραγματοποιήσαμε ένα από τα πιο σημαντικά έργα
στην πόλη μας. Μετά από 20 σχεδόν
χρόνια προχωρήσαμε σε ένα εκτενές
πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων (Γερουλάνου, Αλίμου, Γ. Μαρίνου, Γούναρη
κ.α.) έχοντας εξασφαλίσει από την Περιφέρεια χρηματοδότηση ύψους 1 εκ.
ευρώ. Στόχος μας είναι μέσα στη θητεία
μας να ασφαλτοστρωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δρόμοι.

Αντικατάσταση παλαιών αγωγών
της ΕΥΔΑΠ
Με δυναμικές ενέργειες πετύχαμε να εξασφαλίσουμε την αλλαγή του δικτύου
ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ στην Άνω Αργυρούπολη στους δρόμους που είχαν πρόβλημα.
Εκτελέστηκε εργολαβία που προγραμμάτισε η ΕΥΔΑΠ και αλλάχθηκε ολόκληρο
το σύστημα ύδρευσης της περιοχής. Αντικαταστάθηκαν οι παλιές σωληνώσεις
που περιείχαν και αμίαντο, με νέες, εξαλείφοντας το πρόβλημα των διαρροών
και των διακοπών που παρατηρούνταν
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Υπογειοποίηση Κάδων

πολύ συχνά στην περιοχή.

Αποξήλωση των σκουριασμένων
πυλώνων της ΔΕΗ

Συντριβάνια στις πλατείες

Ένα αθόρυβο αλλά πολύ σημαντικό
έργο που ήταν πάγιο αίτημα των πολιτών
που αφορά την ασφάλεια και την αισθητική της πόλης μας ήταν η αποξήλωση
των σκουριασμένων πυλώνων της ΔΕΗ.
Απομακρύνθηκαν ήδη από τις οδούς
Ανεξαρτησίας και Κρήτης, Σαράφη και
Κύπρου, Διγενή Ακρίτα και Αργυρουπόλεως και συνεχίζουμε…
Αποξήλωση πυλώνων της ΔΕΗ

Υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων
Σε πρώτη φάση ο δήμος εγκατέστησε
οκτώ συστήματα υπόγειων κάδων (Ιασωνίδου, Γερουλάνου, Κύπρου, Φλέμινγκ
κ.ά., τα οποία ήδη λειτουργούν.
Στόχος μας είναι το δίκτυο των υπόγειων
κάδων να επεκταθεί σ’ όλη την πόλη.
Η υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων αποτελεί ένα τεράστιο έργο που αλλάζει την αισθητική, την υγιεινή και
κυρίως τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων στις γειτονιές.

Καθαρισμός Φρεατίων

Το συντριβάνια λειτουργούν
και πάλι
Επισκευάσαμε και λειτουργήσαμε ξανά
τα συντριβάνια της πόλης μας, δημιουργώντας όμορφα αισθητικά αποτελέσματα
στις πλατείες της πόλης μας.

Νέα παγκάκια

Kid’s Festival

“

Το καλύτερο Χριστουγεννιάτικο φεστιβάλ για παιδιά στα νότια προάστια διοργανώνεται κάθε χρόνο στον Δήμο Ελληνικού
- Αργυρούπολης. Ένα φεστιβάλ το οποίο
έχει γίνει θεσμός και το επισκέπτονται κάθε
χρόνο χιλιάδες παιδιά με τους γονείς τους.
Στα εργαστήρια μουσικής, αυτοσχεδιασμού, δημιουργίας κινούμενων σχεδίων,
ρομποτικής, μαγειρικής, πειραμάτων &
κατασκευών, αλλά και μέσα από θεατρικές
παραστάσεις, αφήγηση παραμυθιών, μικροί και μεγάλοι έχουν κάθε χρόνο μια
μοναδική ευκαιρία για γνώση και ψυχαγωγία, ενώ το σπίτι του Αγ. Βασίλη περιμένει
τους μικρούς επισκέπτες να το ζεστάνουν με
γέλια και παιδικές φωνούλες
Τα χαμόγελα των παιδιών και η φλόγα
χαράς και δημιουργίας στα μάτια τους είναι
η καλύτερη ανταμοιβή μας.
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Η ιστορία του Ελληνικού μέσα από
το Λεύκωμα που εξέδωσε ο Δήμος

Η Ένωση Ποντίων Σουρμένων, παρουσία κορυφαίων δημάρχων (Παχατουρίδης Περιστερίου & Χατζηδάκης Π. Φαλήρου) τίμησε τον Δήμαρχο της πόλης Γιάννη Κωνσταντάτο για
την πρωτοβουλία του, για την έκδοση του Ιστορικού Λευκώματος για το Ελληνικό.

Η ιστορία του Ελληνικού μέσα
από τις σελίδες του Λευκώματος
που εξέδωσε ο δήμος, στην κατάμεστη αίθουσα Πολιτισμού της
Ένωσης Ποντίων.
Ήταν ένα ταξίδι στις ρίζες από
την αρχαιότητα έως και σήμερα.
Αφορμή γι' αυτό το ταξίδι υπήρξε
η πρωτοβουλία της δημοτικής
αρχής Ελληνικού - Αργυρούπολης, του Δημάρχου Γιάννη Κωνσταντάτου.
Ο δήμος εξέδωσε ένα ιστορικό
Λεύκωμα για το Ελληνικό, παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές,
αφού όπως αναγράφεται και στο

εξώφυλλό του "ψυχή της
πόλης μας είναι οι μνήμες της".
Και πράγματι, μέσα στις σελίδες
αυτού του Λευκώματος "κλείστηκαν" ιστορίες ανθρώπινες, μνήμες χαρούμενες και μνήμες
πόνου και δυστυχίας, μνήμες που
είναι ικανές ακόμα και σήμερα,
σχεδόν έναν αιώνα μετά, να πονούν σαν φρεσκοανοιγμένες
πληγές.
Η Δημοτική αρχή τίμησε με το
αφιέρωμα αυτό, τη μνήμη των
πρώτων σκαπανέων του Ελληνικού αλλά και όλων εκείνων που
στο διάβα της ιστορίας έσμιξαν
μαζί τους και έκτισαν από τα θεμέλια μια καινούργια πόλη.
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Ο Δήμος του Πολιτισμού
Ο δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης έχοντας ως
κύριο μέλημά του την ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών του, έχει καθιερώσει την
υλοποίηση σημαντικών πολιτιστικών δρώμενων,
σε ετήσια βάση.
Τα δρώμενα αυτά, αποσκοπούν στην ψυχαγωγία
όλων των δημοτών ανεξαρτήτως ηλικίας, στην ποιοτική βελτίωση της διαπαιδαγώγησης των παιδιών
και των νέων, την παροχή ευκαιριών καλλιτεχνικής
έκφρασης και δημιουργικής απασχόλησης για μικρούς και μεγάλους, καθώς και την υποστήριξη της
ερασιτεχνικής δημιουργίας.
Με τους πενιχρούς οικονομικούς πόρους, που δια-

Συναυλία - Αρβανιτάκη

Αξίζει να σημειωθεί πως είμαστε από τους λίγους δήμους της χώρας, που εξακολουθούμε να έχουμε πολιτιστικά τμήματα (θεάτρου, χορού, ζωγραφικής,
ωδείου κ.ά.) και εξακολουθούμε να δίνουμε μεγάλη
βαρύτητα σε εσωτερικές παραγωγές από τους 700
και πλέον μαθητές των προγραμμάτων μας.
Στο σύνολο της θητείας μας, από το Σεπτέμβριο του
2014 έως και σήμερα, πραγματοποιήσαμε περισσό-

τερες από 300, δωρεάν, εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες. Επί των ημερών μας και για πρώτη φορά, στα
πολιτιστικά δρώμενα του δήμου μας, εντάχθηκαν θεατρικές παραστάσεις της κεντρικής αθηναϊκής σκηνής, εντελώς δωρεάν. Δημιουργήσαμε αφιερώματα
σε μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες, όπως ο Στράτος
Διονυσίου, και ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης.
Απολαύσαμε μεγάλες συναυλίες με σημαντικά ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου, όπως η Ελευθερία
Αρβανιτάκη,η Γλυκερία, ο Κώστας Χατζής, ο Γιώργος Κατσαρός, οι αδελφοί Διονυσίου κ.ά., επίσης
χωρίς την καταβολή εισιτηρίου.

Συναυλία - Γλυκερία

Συναυλία - Άγγελος & Στέλιος Διονυσίου

Θεατρική παράσταση “Φιλιώ Χαϊδεμένου”

Θεατρική παράσταση “12 Ένορκοι”

Θεατρική παράσταση “Εκτός Ύλης”

“Κρουαζέρα στην Μεσόγειο”

Τα τραγούδια του “Κρασιού”

Χορωδιακό Φεστιβάλ

Θερινός Κινηματογράφος

Χριστούγεννα - Ελληνικό

Συναυλία - Locomondo

Φιλαρμονική Κεφαλονιάς

“Υιοθετώ ένα δέντρο”

Κούλουμα
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θέτει ο δήμος μας προσπαθεί και καταφέρνει να προσφέρει ψυχαγωγία στους δημότες του, τόσο με τα
πολιτιστικά του τμήματα, όσο και με τις μεγάλες,
υψηλού επιπέδου, εκδηλώσεις που διοργανώνει.

ΙΔΡΥΣΑΜΕ

την Φιλοζωϊκή Παρέμβαση
Ελληνικού - Αργυρούπολης

“

Φροντίδα για τους
τετράποδους φίλους μας

Ο Δήμος σε συνεργασία με εθελοντές φιλόζωους δημότες που
φροντίζουν και περιθάλπουν αδέσποτα ζώα, προχώρησε 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 δικτύωσης, επιτυγχάνεται η ενημέρωση για την εικόνα της πόλης.
Οι βασικοί άξονες του προγράμματος περιλαμβάνουν: περισυλλογή, καταγραφή, εμβολιασμό, στείρωση, αποπαρασίτωση, περίθαλψη, υιοθεσία.
Στόχος μέχρι το 2019 να καταφέρουμε να μειωθεί και να ελεγχθεί κατά μεγάλο ποσοστό ο πληθυσμός των αδέσποτων ζώων
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στην πόλη μας.
Άμεσος στόχος μας επίσης, είναι η προαγωγή της ζωοφιλίας
σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες μέσα από
την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Πλέον, μέσω του αριθμού 15415, όταν οι πολίτες εντοπίσουν
ένα αδέσποτο ζώο που χρήζει περίθαλψης, (στείρωση, αποπαρασίτωση, 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.
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Στειρώσεις Αδέσποτων ζώων

Νοσηλείες Αδέσποτων ζώων

Οικογενειακό Πάρκο - Ελληνικό

75
Υιοθεσίες Αδέσποτων ζώων

Οικογενειακό Πάρκο 208 - Αργυρούπολη

Δημιουργήσαμε 3 πάρκα σκύλων
Τα τρία ειδικά διαμορφωμένα πάρκα σκύλων που διαθέτει η πόλη μας, φιλικά προς τα ζώα συντροφιάς, είναι
πρότυποι χώροι παιχνιδιού, κοινωνικοποίησης, εκγύμνασης για εκείνα, και διαθέτουν παιχνίδια με τις σωστές
προδιαγραφές, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των τετράποδων φίλων μας. Όλοι οι χώροι είναι περιφραγμένοι
ώστε οι ιδιοκτήτες και τα σκυλάκια τους να απολαμβάνουν
την βόλτα και το παιχνίδι τους με ασφάλεια.

Πλατεία Τριπόλεως - Ελληνικό
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Χριστουγεννιάτικος Στολισμός
Η Πόλη μας πιο φωτεινή από ποτέ άλλοτε
Το 2014 ο Χριστουγεννιάτικος στολισμός που βρήκαμε από την προηγούμενη διοίκηση ήταν μία σπασμένη βάρκα στην λεωφ. Ιασωνίδου και μερικά
χαλασμένο επίστυλα. Ο Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος ήταν ένα θέμα ταμπού για την προηγούμενη διοίκηση η οποία, για ιδεολογικούς λόγους,
κατά την διάρκεια των εορταστικών ημερών δεν στόλιζε την πόλη.
Η μίζερη και σκοτεινή αυτή εικόνα είναι πλέον παρελθόν. Χρόνο με τον
χρόνο η σημερινή διοίκηση με τα περιορισμένα οικονομικά που διαθέτει,
εμπλουτίζει τον διάκοσμο της πόλης και πλέον το Ελληνικό και η Αργυρούπολη είναι κατά γενική ομολογία από τους καλύτερα στολισμένους Δήμους στην χώρα.
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Την ανώτατη διάκριση του "Εταίρου" απένειμε στο Δήμαρχο Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτο
και στον πρόεδρο του Συλλόγου Κρητών Αργυρούπολης
Χρήστο Λουσίδη (φώτο), το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και
Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", ως αναγνώριση του
σημαντικού αφιερώματος που διοργάνωσε ο Δήμος υπό την
αιγίδα του ιδρύματος και την υποστήριξη του παραρτήματος
Αττικής και του Συλλόγου Κρητών Αργυρούπολης, πριν από
λίγους μήνες.

.
.
.

Η αναγόρευσή του ως “Εταίρου” του ιδρύματος αποτελεί
μία ιδιαίτερη στιγμή, αφού είναι βαθιές οι πολιτικές τους
ρίζες, στον χώρο του πατριωτικού κέντρου και της Δημοκρατικής παράταξης.
"Είναι τιμή για την πόλη μας και για μένα προσωπικά
αυτή η διάκριση" είπε ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος.

.
.

Σεπτέμβριος 2018: Τιμητική Πρόσκληση και Συμμετοχή του Δημάρχου
μας και δεκαπενταμελούς χορευτικού συγκροτήματος του τμήματος Παραδοσιακών Χορών του Δήμου στις εορταστικές δράσεις που οργάνωσε ο γαλλικός δήμος Castanet-Tolosan για τον εορτασμό των
τριάντα χρόνων από την ίδρυση της Επιτροπής Αδελφοποιήσεων.

.

Ιούλιος 2018: Θερινό Αθλητικό Καμπ στην Ισπανική πόλη Alboraya με
αποστολή πέντε νέων του δήμου μας.

.

.

Απρίλιος 2018: Τριμελής αντιπροσωπία του δήμου στον Ισπανικό
Δήμο Alboraya.

.

Ιούλιος 2017: Θερινό Αθλητικό Καμπ στο Castanet-Tolosan της Γαλλίας με αποστολή πέντε νέων του δήμου μας.

.

.

Ευρωπαϊκές δράσεις αδελφοποιήσεων και ανταλλαγές νέων με το
πρόγραμμα Erasmus+.
Σκοπός των δράσεων αυτών είναι η ενίσχυση της επικοινωνίας και της
ανταλλαγής κουλτούρας μεταξύ νέων, από διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Στις δράσεις αυτές συμμετείχαν νέοι από την Γαλλία, την Ιταλία,
την Ρουμανία και την Ελλάδα.

.

Ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης Γ. Κωνσταντάτος με
τον Δήμαρχο Castanet Lafon Arnaud
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.

"Μια διάκριση που μας ενώνει με την Κρήτη με τους δεσμούς της αγάπης και της Δημοκρατίας.

.
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Την Άν τιάχνεις!
βρεις,την φ
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Οδυσσέας Ε

Πρόσοψη του Δημαρχείου - Έργο κ. Χαράλαμπου Χολετσίδη, εργαζόμενου του Δήμου μας

Δήμαρχος: www.ioanniskonstantatos.gr
Δήμος: www.elliniko-argyroupoli.gr
Facebook: facebook.com/DimosEllArg
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Γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη

