
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
του Δήμου Ελληνικoύ - Αργυρούπολης 

Με απόλυτη επιτυχία εφαρμόζεται το σύστημα
της ελεγχόμενης στάθμευσης στο Ελληνικό, που
ξεκίνησε την πιλοτική του εφαρμογή από την 1η
Φεβρουαρίου. 
Δύο μήνες μετά, τα αποτελέσματα της εφαρμο-
γής του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευ-
σης 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 πρό-
βλημα για τους κατοίκους, που είναι η στάθμευση
και το κυκλοφοριακό.

Γιάννης Κωνσταντάτος: Μια ακόμα προεκλο-
γική μας δέσμευση γίνεται πράξη. Δώσαμε
λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα
του Ελληνικού.

“Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε πιλοτικά και θα
επεκταθεί και στις υπόλοιπες γειτονιές του
δήμου μας που έχουν ανάγκη, γιατί όπως και
στους άλλους δήμους που εφαρμόζεται έχει ως
κεντρική φιλοσοφία την διευκόλυνση των κατοί-

κων 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 εφαρ-
μόζεται 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”. 

"Η αυτοδιοίκηση πρέπει να δίνει λύσεις και εμείς
μετά από δυόμισι χρόνια απίστευτης γραφει-
οκρατίας, κάναμε πράξη μια ακόμα προεκλο-
γική μας εξαγγελία για νοικοκύρεμα στους
δρόμους και στις γειτονιές μας που επικρατεί κυ-
κλοφοριακή αταξία”.
Στα άμεσα σχέδια της διοίκησης είναι η επέκταση
του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης και σε
άλλα σημεία του Δήμου, τοσο στο Ελληνικό, όσο
και στην Αργυρούπολη που παρατηρούνται φαι-
νόμενα κυκλοφοριακού φόρτου.
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Βραβείο για το Περιβάλλον στον Δήμο μας
Το μεγάλο βραβείο για το Περιβάλλον και την Αει-
φορία απενεμήθη στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρού-
πολης, στα πλαίσια της 2ης Διεθνούς έκθεσης
Τεχνολογιών Περιβάλλοντος “Verde.tec 2018”.
Ο Δήμος μας βραβεύτηκε πανελλαδικά, συνολικά
για την πολιτική του και τις ενέργειες που έχει κάνει
για την προστασία και την ανάπτυξη του περιαστι-
κού δάσους στο βουνό της Αργυρούπολης.
Ενώ η προηγούμενη δημοτική αρχή μας παρέδωσε
ένα λεηλατημένο και εγκαταλελειμμένο σύστημα
δασοπροστασίας, 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 δασοπυρό-
σβεσης.
Μετά από πολλά χρόνια ο δήμος Ελληνικού -Αργυ-
ρούπολης απέκτησε το πρώτο του πυροσβεστικό
όχημα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από την
Πολιτική Προστασία του δήμου σε καθήκοντα δα-
σοπυρόσβεσης.
Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η διοίκηση
Κωνσταντάτου έδωσε βάση στη δημιουργία ισχυ-
ρής και εκπαιδευμένης ομάδας Πολιτικής Προστα-
σίας και ομάδας Εθελοντών Δασοπροστασίας, οι
οποίοι είναι άγρυπνοι φρουροί του βουνού και του
περιαστικού δάσους μας. Επισκευάσαμε τα συντρι-

βάνια, καθαρίσαμε τα παλιά μονοπάτια και δημιουρ-
γήσαμε σημεία όπου οι επισκέπτες μπορούν να κά-
θονται και να απολαμβάνουν τη φύση.
Φυτεύθηκαν πάνω από 3.000 δέντρα για την
αποκατάσταση των καμμένων εκτάσεων του Υμητ-
τού, δημιουργήθηκαν βοτανόκηποι με 1.000 αρω-
ματικά φυτά, φροντίστηκαν τα εγκαταλελειμμένα
μονοπάτια και επισκευάστηκαν τα τραπεζοκαθί-
σματα στους πρόποδες του βουνού. 
Επίσης, είμαστε ο πρώτος δήμος πανελλαδικά, που
εγκατέστησε υπερσύγχρονες κάμερες πυρανί-
χνευσης οι οποίες "σκανάρουν" όλο το βουνό και
ειδοποιούν άμεσα σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
H δημοτική αρχή έφερε ξανά στο βουνό τους δη-
μότες και τους επισκέπτες της πόλης, μετά από
χρόνια παρακμής και εγκατάλειψης. 

Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος: Αυτό το βρα-
βείο το αφιερώνω στον... Δασάρχη.

"Αυτό το βραβείο το αφιερώνω στον δασάρχη, τον
άνθρωπο που με έχει μηνύσει, γιατί βάλαμε το ξύ-
λινο φυλάκιο στο βουνό την ώρα που ο ίδιος είναι
ανύπαρκτος ουσιαστικά στην προστασία του βου-
νού, αν και είναι ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος και υπεύ-
θυνος.
Εμείς δώσαμε ξανά ζωή στο περιαστικό μας
δάσος, που ήταν χρόνια εγκαταλελειμμένο".

Η Δημοτική Αστυνομία επιβλέπει το μέτρο της Ελεγχόμενης Στάθμευσης

Οι υπερ-σύγχρονες κάμερες πυρανίχνευσης στο βουνό μας

Οι κάτοικοι δηλώνουν ενθουσιασμένοι με το μέτρο το οποίο θα 
επεκταθεί τους επόμενους μήνες και σε άλλες γειτονιές της πόλης

Πρωτοπορούμε πανελλαδικά εγκαθιστώντας υπερσύγχρονες κάμερες πυρανίχνευσης



Η Παιδεία είναι ένας τομέας στον οποίο η
σημερινή δημοτική αρχή, εδώ και 3 χρόνια
έχει δώσει προτεραιότητα και έχει θέσει στο
επίκεντρο της πολιτικής της. 

Παρά το γεγονός ότι παρέλαβε παρατημέ-
νες και σάπιες σχολικές μονάδες, με με-
θοδικότητα κατάφερε και ανακαίνισε σχεδόν
όλα τα σχολικά προαύλια και τις σχολικές εγ-
καταστάσεις, ενώ με νέες εργολαβίες θα
βελτιώσει ακόμα περισσότερο το σχολικό
περιβάλλον των μαθητών αλλά και των διδα-
σκόντων.
Η πραγματικότητα αυτή όμως φαίνεται να
μην αρέσει στην παράταξη του κ. Κορτζίδη
αλλά και σε μερίδα εκπαιδευτικών και παρα-
γόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας που
έχουν ανοίξει πόλεμο με την δημοτική αρχή
διαστρεβλώνοντας πράγματα και κατα-
στάσεις προς όφελος τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η υπόθεση του
4ου Λυκείου Αργυρούπολης το οποίο εδώ
και 17 χρόνια στεγάζει κάτω από άθλιες
συνθήκες μαθητές και δασκάλους.
Ο Δήμαρχος προκειμένου να δώσει μόνιμη
λύση σε αυτό το πρόβλημα, με προσωπικές
του ενέργειες εξασφάλισε την έγκριση του
κτιριολογικού προγράμματος, ύστερα από

χρόνια γραφειοκρατικών κωλυμάτων, από το
Υπουργείο Παιδείας για την κατασκευή του
νέου Τεχνολογικού/ΣΕΚ Λυκείου που θα
εξυπηρετεί τα εργαστήρια ΣΕΚ Αργυρούπο-
λης, Ελληνικού και Γλυφάδας σε οικόπεδο
του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, ενώ
παράλληλα θα λύσει και το θέμα στέγασης
του 4ου Λυκείου.
Παράλληλα, πρότεινε στην εκπαιδευτική κοι-
νότητα, το 4ο Λύκειο να συστεγαστεί προ-
σωρινά (μέχρι να ανεγερθεί το νέο σχολείο)

σε κτίριο που ανήκει στο δήμο Ελληνικού-
Αργυρούπολης επί της Λεωφ, Κύπρου και
στεγάζει αυτή την στιγμή Λύκειο της Γλυφά-
δας, ώστε οι μαθητές να φύγουν από τα
άθλια αυτά κτίρια που αποτελούν ντροπή για
τον πολιτισμό μας.

Οι καθηγητές, ο εκπρόσωπος του Υπουρ-
γείου και η παράταξη του κ. Κορτζίδη, απέρ-
ριψαν την πρόταση του δημάρχου χωρίς καν
να μπουν στον κόπο να την εξετάσουν, εξυ-

πηρετώντας τα δικά τους μικρο-συμφέ-
ροντα σε βάρος των μαθητών, που θα πα-
ραμείνουν εξαιτίας τους στο άθλιο αυτό
σχολείο.
Μάλιστα, έφτασαν στο σημείο να εγκαλέ-
σουν τον δήμαρχο, διότι με επιστολή του
ανέφερε ότι θλίβεται προσωπικά για την
στάση τους και συγκεκριμένα, όπως αναφέ-
ρει σε αυτή, αντί να του συμπαρασταθούν
στην πρότασή του για μετεγκατάσταση του
4ου Λυκείου, την απέρριψαν χωρίς διάλογο
και προτάσεις. 
Η αλήθεια όμως δεν κρύβεται. Η ανέγερση
του νέου σχολείου του Δήμου μας ήδη
δρομολογείται. Η ιστορία θα καταγράψει
την τραγική κατάσταση στην οποία παρέ-
δωσε ο πρ. Δήμαρχος τα σχολεία της πόλης
και την εμμονή του, για την παραμονή των
μαθητών του 4ου Λυκείου σε ένα κτίριο
άθλιο και σάπιο. Η δημοτική αρχή έχει την
συνείδηση της ήσυχη διότι έπραξε το καθή-
κον της όπως είχε δεσμευθεί.

Μοναδική κερδισμένη από την παραμονή
των μαθητών στο σημερινό κτίριο είναι η
ιδιοκτήτρια του σχολείου με τα υψηλά ενοί-
κια που εισπράττει, (ανέρχονται σε μερικά
εκατ. ευρώ) για το εντελώς ακατάλληλο κτί-
ριό της και ο νοών νοείτο.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Λίγο πριν εκπνεύσει ο προηγούμενος χρόνος, ολοκληρώ-
θηκε η ανακαίνιση του Πολιτιστικού Κέντρου "Μίκης Θε-
οδωράκης”, που έφερε εμφανώς τα σημάδια της φθοράς
και της εγκατάλειψης από την προηγούμενη δημοτική αρχή
του Χρ. Κορτζίδη. 

Το κέντρο αναφοράς του Πολιτισμού της πόλης ξανα-
βρήκε τη χαμένη του αίγλη και έγινε και πάλι το σήμα κα-
τατεθέν για τα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου μας, αφού
φιλοξενεί το μεγαλύτερο ποσοστό των εκδηλώσεων φο-
ρέων, συλλόγων, σχολείων κ. ά. 

Σήμερα, αντάξιο πλέον του ονόματός του φέρει στην προ-
μετωπίδα του τις προσωπογραφίες Ελλήνων εκπροσώπων
της τέχνης και των γραμμάτων. 

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπο-
λης, Γιάννης Κωνσταντάτος τόνισε:
"Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα εξ αρχής για εμάς η ανα-
καίνιση του ιστορικού Θεάτρου της πόλης μας Μίκης Θε-
οδωράκης που ολοκληρώθηκε την εβδομάδα αυτή με
απόλυτη επιτυχία και όπως μαρτυρούν και οι φωτογραφίες
η διαφορά είναι εμφανέστατη. 
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Παιχνίδια στις πλάτες των μαθητών
του 4ου Λυκείου - Όλη η Αλήθεια

Σε μια ιδιαίτερη βραδιά η οικογένεια των
Εθελοντών Δασοπροστασίας και Πυρόσβε-
σης του Δήμου, την Κυριακή 28 Ιανουαρίου
έκοψε την πίτα της και τίμησε τους Εθελον-
τές της Ομάδας που συμμετείχαν στην αν-
τιπυρική περίοδο 2017 και όσους της
συμπαραστάθηκαν στην επιτυχημένη πο-
ρεία της.
Το οικογενειακό κλίμα της Ομάδας και η
αναδρομή στην πορεία από τη δημιουργία

της το καλοκαίρι του 2015 έως σήμερα γέ-
μισε την ατμόσφαιρα με συγκίνηση και
έδωσε τα εχέγγυα για το μέλλον.
Στα τιμώμενα πρόσωπα ο Δήμαρχος Ελλη-
νικού Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντά-
τος, ο οποίος οραματίστηκε την δημιουργία
αυτής της ομάδας, ο πρώην  Διοικητής
του 8ου Πυροσβεστικού Σταθμού Πύραρ-
χος Φώτης Δημαρέσης, ο υπεύθυνος Πο-
λιτικής Προστασίας του Δήμου επί 35

χρόνια Μιχάλης Πεσιρίδης, ο Δημοτικός
Σύμβουλος και εντεταλμένος της Δημοτι-
κής Αστυνομίας  Λάζαρος Τογρίδης και η
Προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας Αττικής κα. Ασπασία Καρα-
μάνου.

Τις ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν στην
ανάπτυξη και καταξίωση της Εθελοντικής
Ομάδας στη συνείδηση των κατοίκων της
Πόλης εξέφρασε ο επικεφαλής της ΕΟΔ-
ΠΕΑ Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πο-
λιτικής Προστασίας Βασίλης Κρητικός.

Βραβεύτηκαν οι εθελοντές Δασοπροστασίας 
και Δασοπυρόσβεσης του δήμου μας

Αντάξιο του ονόματός του πλέον το Πολι-
τιστικό μας Κέντρο “Μίκης Θεοδωράκης

Φανάρι στο Praktiker: Ικανοποιήθηκε ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων 

Με προσωπικές του ενέργειες ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης εξασφάλισε την έγκριση του κτιριολογικού 
προγράμματος για την ανέγερση του νέου Τεχνολογικού σχολείου που θα λύσει το θέμα στέγασης του 4ου Λυκείου

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΑΣ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

“Ότι υποσχόμαστε γίνεται πράξη”. Αυτή είναι μία φράση που χρησιμο-
ποιεί συχνά ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος
και είναι πέρα για πέρα αληθινή, αφού κύριο χαρακτηριστικό της διοίκησης
είναι η υλοποίηση των υποσχέσεων. 
“Πράξη” έγινε και η υπόσχεση για τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη στη
Γέφυρα του Praktiker που αποτελούσε χρόνιο αίτημα των κατοίκων. 
Η συγκεκριμένη διασταύρωση πάνω στη Γέφυρα του Praktiker  και στην οδό
Τιτάνων του Ελληνικού ήταν μια επικίνδυνη διασταύρωση που έχουν συμβεί
εκατοντάδες ατυχήματα μερικά από τα οποία ήταν και θανατηφόρα. 
“Λύθηκε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που βασάνιζε την περιοχή” δήλωσε ο
Δήμαρχος. Σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας κατα-
φέραμε μετά από πολλά και επίμονα αιτήματα  να τοποθετηθεί επιτέλους ο
φωτεινός σηματοδότης και να γλυτώσουμε έτσι στο μέλλον πολλούς οδηγούς
από δυσάρεστες εκπλήξεις”.
Το επόμενο φανάρι που θα τοποθετηθει θα είναι στην πλατεία Ανεξαρτησίας
στην Αργυρούπολη (πρώην 208).



Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων έφτασε

Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων έφτασε
για την επένδυση στο πρ. αεροδρόμιο. Ο
Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης είναι η
πολιτική δύναμη που διαχρονικά στήριξε
και στηρίζει αυτό το επενδυτικό σχέδιο.
Καταθέτουμε τις θέσεις - προτάσεις μας
και καλούμε την κυβέρνηση να πάρει ξεκά-
θαρη θέση. 

Δεν θα δεχθούμε καμία έκπτωση στα αναφαί-
ρετα και αυτονόητα αυτοδιοικητικά μας δικαιώ-
ματα. H κοινωνία είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα
στη δημοτική αρχή και να υπερασπιστεί τα
αναμφισβήτητα δικαιώματά μας. Άλλωστε,
χωρίς τη συγκατάθεση της τοπικής κοινωνίας
καμία επένδυση δεν μπορεί να ευδοκιμήσει. 

Επί της αρχής ξεκαθαρίζουμε ότι δεν υπάρ-
χουν “όμοροι στην Επένδυση Δήμοι”. Υπάρ-
χουν τρεις Δήμοι, που μέσα στα διοικητικά
τους όρια θα πραγματοποιηθεί η “Επένδυση”.

Η επένδυση του Ελληνικού ανήκει σ' όλους
τους Έλληνες αλλά πρώτα απ' όλα ανήκει στους
κατοίκους του δήμου μας που ζουν και αναπνέ-
ουν εδώ.  

Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης έχει κεν-
τρικό ρόλο στην διαδικασία της νέας ανάπτυ-
ξης. Σχεδόν το 90% της έκτασης της νέας
επένδυσης βρίσκεται εντός των διοικητι-
κών ορίων του Δήμου.

Επιπλέον, η συγκρότηση ενός νέου πόλου, με
μικτές χρήσεις (εμπόριο, κατοικία, αναψυχή),
η δημιουργία του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα
πάρκου στην Αττική και ενός από τα μεγαλύ-
τερα στην Ευρώπη, καθώς και η ανάδειξη με
νέες χρήσεις του παράκτιου μετώπου θα οδη-
γήσουν σε δομικές αλλαγές το Δήμο Ελληνικού
- Αργυρούπολης.
Με την έκταση του πρώην Αεροδρομίου στο
Ελληνικό είμαστε διοικητικά, ιστορικά και συ-
ναισθηματικά δεμένοι καθώς αποτέλεσε την γε-
νέθλια γη των προγόνων μας. 
Για εμάς είναι εξ’ αρχής ξεκάθαρο, σύμφωνα

άλλωστε και με το ΣΟΑ που δημοσιοποιήθηκε,
ότι η επένδυση αποτελεί ανάπλαση της σημε-
ρινής πόλης, αφού ο χώρος του πρώην Αερο-
δρομίου αποτελεί φυσική επέκταση του δήμου
μας και επιτέλους θα συνδεθεί ομοιόμορφα το
Άνω Ελληνικό με το Κάτω Ελληνικό και την πα-
ραλία του Αγίου Κοσμά. 

Σε αυτά τα πλαίσια κρίνεται αναγκαία η ανά-
πτυξη από το Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης
σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς, μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για
τη βέλτιστη σύνδεση της επένδυσης με τις
υπόλοιπες περιοχές του Δήμου.

Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης έχει
ήδη επεξεργαστεί και έχει συγκεκριμένες
θέσεις και προτάσεις στα θέματα, που έχουν
να κάνουν με την γενικότερη διαχείριση των
περιοχών της επένδυσης που εντάσσονται στο
Δήμο, στα πολεοδομικά ζητήματα που τίθενται,
στα θέματα της μετεγκατάστασης δραστηριο-
τήτων, στο ζήτημα των κοινόχρηστων χώρων,
στα θέματα ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας
κ.α.

Τις θέσεις αυτές οφείλει η Ελληνική Κυβέρ-
νηση να λάβει σοβαρά υπόψιν, προκειμένου
να διασφαλίσει την ομαλή υλοποίηση της επέν-
δυσης και την ανάπτυξη της έκτασης, προφυ-
λάσσοντας όμως παράλληλα τα συμφέροντα
των δημοτών μας και εξασφαλίζοντας τα μέγι-
στα δυνατά οφέλη υπέρ της τοπικής μας κοι-
νωνίας.
Η δημιουργία μιας ατζέντας συνεργασίας με
όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην
επένδυση (Επενδυτή, Υπουργείο - Κυβέρνηση,
ΤΑΙΠΕΔ, Όμορους Δήμους) κρίνεται επιβε-
βλημένη, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι
της ανάπτυξης με ταυτόχρονα οφέλη για το
Δήμο και τους Δημότες.

Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να δημιουργη-
θεί ένα "γκέτο" προνομιούχων σε μία “κλειστή”
Πόλη - Επιχείρηση.
Οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτή μας την

θέση εκ μέρους της κυβέρνησης, μας υποχρε-
ώνει να επιστρατεύσουμε κάθε νομικό, πολι-
τικό και κοινωνικό μέσο για να διαφυλάξουμε
τα συμφέροντα του δήμου μας. Καλούμε λοι-
πόν την Κυβέρνηση, ξεκάθαρα να αποσαφη-
νίσει τις προθέσεις της σχετικά με τις
διεκδικήσεις του Δήμου και δηλώνουμε απερί-
φραστα ότι:

Δεν πρόκειται να μετακινηθούν οι υπηρε-
σίες του Δήμου από τους χώρους του πρ.
Αεροδρομίου εάν πρωτίστως δεν διασφα-
λιστούν τα εξής: 
1. Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την μετεγ-
κατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου Ελληνι-
κού - Αργυρούπολης από τον χώρο του πρ.
Αεροδρομίου.

2. Συμφωνία με τον Δήμο Ελληνικού - Αργυ-
ρούπολης για την μορφή του Φορέα Διοίκησης
του πάρκου, των κοινόχρηστων χώρων και των
περιοχών που βρίσκονται εντός της επένδυ-
σης.
3. Έναρξη των διαδικασιών για την εκπόνηση
Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) για το Δήμο
που θα συμπεριλαμβάνει τα νέα δεδομένα που
φέρνει η επένδυση.
4. Απόδοση στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρού-
πολης, των εκτάσεων που προβλέπονται βάση
του ΣΟΑ για χρήσεις κοινής ωφέλειας. 
5. Παράδοση στις υπηρεσίες του Δήμου Ελλη-
νικού-Αργυρούπολης του Master Plan της
Επένδυσης.
6. Διαμόρφωση Πλαισίου Συνεργασίας με το
Ελληνικό Δημόσιο και τον Επενδυτή.

3ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Η επένδυση του Ελληνικού ανήκει σ' όλους τους Έλληνες αλλά
πρώτα απ' όλα ανήκει στους κατοίκους του δήμου μας που ζουν
και αναπνέουν εδώ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

Η απάντηση στα ψέματα 
της αντιπολίτευσης
Προκειμένου να καλύψει την αντιπολιτευτική
του ανεπάρκεια και ανυπαρξία, ο κ. Κορτζί-
δης, για ακόμα μία φορά λέει ψέματα. 
Σε ανακοίνωσή του κατηγορεί τη δημοτική
αρχή, ότι οι κάδοι αποκομιδής σκουπιδιών
της πόλης έχουν να πλυθούν 3 μήνες(!!!).
Επίσης εγκαλεί τον δήμαρχο γιατί ανανέωσε
τον στόλο αποκομιδής, με νέα απορριμμα-
τοφόρα(!!!).
Το θράσος και ο λαϊκισμός για τον κ. Κορ-
τζίδη, από ότι φαίνεται δεν έχουν όρια. 
Να του θυμίσουμε την τραγική κατάσταση
στην οποία παραλάβαμε από την δική του
διοίκηση το αμαξοστάσιο του δήμου. 

Δεκάδες δημοτικά αυτοκίνητα παροπλι-
σμένα ή “εξαφανισμένα” από την δύναμη
του (έχει κατατεθεί σχετική μήνυση) και ο
στόλος των απορριμματοφόρων στην κυ-
ριολεξία υπό κατάρρευση και σάπιος,
όπως άλλωστε ολόκληρη η υποδομή του
δήμου που μας παρέδωσε.

Μετά από 3 χρόνια προσπαθειών της διοί-

κησης αλλά και του προσωπικού του δήμου,
το οποίο αυτή την στιγμή είναι μειωμένο
κατά 75 άτομα (συμβασιούχοι καθαριότη-
τας), η πόλη είναι καθαρή και με νέο στόλο
απορριμματοφόρων.

Να του υπενθυμίσουμε επίσης ότι ο δήμος
Ελληνικού-Αργυρούπολης ήταν ο μοναδικός
δήμος στην Αττική επί θητείας του κ. Κορ-
τζίδη που δεν είχε τοποθετήσει υπογειοποι-
ημένο σύστημα αποκομιδής απορριμμάτων,
ενδεικτικό της ανεπάρκειάς του.

Η σημερινή διοίκηση, ήδη το έχει τοποθε-
τήσει πιλοτικά σε 4 σημεία της πόλης και θα
το επεκτείνει τους επόμενους μήνες.

Τέλος παραθέτουμε σοκαριστικές φωτο-
γραφίες από την τριτοκοσμική κατά-
σταση των οχημάτων και του
αμαξοστασίου, το οποίο παραλάβαμε από
την διοίκηση του κ. Κορτζίδη. 

Τα συμπεράσματα δικά σας. 

ΝΕΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Σ’ αυτή την κατάσταση
παραλάβαμε το δημοτικό
αμαξοστάσιο

Ο νέος στόλος απορριμματοφόρων του Δήμου μας
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Σε γιορτή της Δημοκρατίας εξελίχθηκε το 3ο Συνέδριο της "Ενω-
μένης Πόλης", το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέν-
τρο "Μίκης Θεοδωράκης" στην Αργυρούπολη. 
Εκατοντάδες σύνεδροι πλημμύρισαν το πολιτιστικό κέντρο για να
παρακολουθήσουν τις εργασίες του.
Η ενότητα ήταν η λέξη που ακούστηκε πάρα πολλές φορές από
τα χείλη όλων όσων μίλησαν θέλοντας να μεταφέρουν το μήνυμα
ότι η ενότητα σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία για
την κοινωνία και την πατρίδα. 
Παράλληλα οριοθετήθηκαν οι άξονες του προγράμματος της επό-
μενης δημαρχιακής θητείας, οι οποίοι προέκυψαν μεταξύ των
άλλων και από προτάσεις των 450 και πλέον  συνέδρων που παρέ-
στησαν στις εργασίες του συνεδρίου.

Με ομόφωνη απόφαση τα μέλη του συνεδρίου εξέλεξαν την Κεν-
τρική Επιτροπή που θα οδηγήσει την παράταξη στις εκλογές του
2019 και εξέλεξε εκ νέου τον σημερινό δήμαρχο Γιάννη Κων-
σταντάτο ως επικεφαλής και υποψήφιο για την επερχόμενη
εκλογική αναμέτρηση. Εντυπωσιακό είναι δε, ότι τα μέλη της Κεν-
τρική Επιτροπής έφτασαν τα 175 μετά από επιθυμία πολλών νέων
και παλαιών στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως ο Μ. Κω-
στάκης, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους με την δημοτική πα-
ράταξη του Δημάρχου Γ. Κωνσταντάτου.

Ξεκάθαρη νίκη από την πρώτη Κυριακή 
Ως καταλυτικής σημασίας πρωτοβουλία χαρακτήρισε ο Δήμαρ-
χος Γιάννης Κωνσταντάτος την πρωτοβουλία του σημερινού προ-
έδρου του δημοτικού συμβουλίου και πριν από τις τελευταίες
εκλογές επικεφαλή της παράταξης "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ"  Γιάννη
Τσαρπαλή, να ενωθούν οι τρεις παρατάξεις προκειμένου να αντι-
μετωπίσουν τη διοίκηση Κορτζίδη, που οδηγούσε την πόλη σε
πρωτοφανή μαρασμό και απαξίωση. 
"Μιλήσαμε έντιμα" είπε. "Σ' αυτό το διάλογο είμασταν και οι τρεις
συνεπείς και τίμιοι. Η πλειοψηφία των στελεχών μας ακολούθησε

σ' αυτή μας την κίνηση. 
Υπήρξαν και κάποιοι βέβαια που δεν ακολούθησαν και προσπάθη-
σαν να υπονομεύσουν αυτή την ενότητα, να αλλοιώσουν αυτή την
ενέργεια. Δημιούργησαν παράταξη υπό τον κ. Βαζαίο με απώτερο
σκοπό να κρατήσουν τον κ. Κορτζίδη στη διοίκηση του Δήμου,
διακινδυνεύοντας την τύχη του Δήμου. Δεν τους ενδιέφερε. Αυτό
που τους ενδιέφερε ήταν να μην είναι ο Κωνσταντάτος Δήμαρχος
γιατί κάποιοι έχουν προσωπική εμπάθεια στο πρόσωπό μας. Δεν
τους ενδιαφέρει το καλό της πόλης" τόνισε, καλώντας τους συμ-
πολίτες του να απομονώσουν τέτοιες κινήσεις που είναι σίγουρο
ότι θα εμφανιστούν και πάλι.  

"Θα εμφανιστούν και πάλι κάποιοι που θα προσπαθήσουν να
διαβάλουν την παράταξή μας. Δεν τους φοβόμαστε γιατί εμείς
απαντάμε με έργα έχοντας δώσει πλέον εξετάσεις στην κοινωνία.
Όμως να μην τους δώσουμε καμία ευκαιρία. Πρέπει να έχουμε ξε-
κάθαρη νίκη από την πρώτη Κυριακή" γιατί οποιοδήποτε άλλο πεί-
ραμα, ενέχει κινδύνους, που θα ανακόψουν την ιλιγγιώδη
αναπτυξιακή πορεία του δήμου μας

Αν δεν είχαμε ανταποκριθεί... 
"Αν δεν είχαμε ανταποκριθεί στην πρωτοβουλία του Γιάννη Τσαρ-
παλή για ενότητα, σήμερα πολύ πιθανόν να υπήρχε διοίκηση Κορ-
τζίδη στο Δήμο" τόνισε. "Και σ' αυτήν την περίπτωση   δεν θα
υπήρχε ούτε Δημοτική Συγκοινωνία, που εξυπηρετεί 12-15.000 πο-
λίτες το μήνα, δεν θα είχαμε 28 πιστοποιημένες παιδικές χαρές,
στο βουνό μας δεν θα υπήρχαν όλα αυτά που φτιάξαμε και για τα
οποία βραβευθήκαμε πρόσφατα, 38 σχολεία δεν θα είχαν ανακαι-
νιστεί, οι αθλητικοί χώροι θα ήταν σε άθλια κατάσταση, το δημαρ-
χείο μας θα κατέρρεε κ. ά. πολλά ακόμα δεν θα υπήρχαν και ξέρετε
γιατί; Γιατί η διοίκηση Κορτζίδη προτιμούσε να κάνει επαναστατική
γυμναστική λέγοντας πως δεν έχει χρήματα γιατί φταίνε τα μνημό-
νια και η Μέρκελ.  
Εμείς πέρα από αυτή τη λογική σηκώσαμε τα μανίκια και δουλέψαμε

φέρνοντας χρήματα στο Δήμο όχι από την Κυβέρνηση, ούτε από
την Περιφέρεια αλλά από τον ιδιωτικό τομέα. Και με ορθή διαχεί-
ριση στα οικονομικά μας κατορθώσαμε να γυρίσουμε το Δήμο από
ελλειμματικό σε πλεονασματικό". 
Αναγγέλοντας μία σειρά νέων έργων που δρομολογούνται για το
επόμενο διάστημα δεν παρέλειψε ο Γιάννης Κωνσταντάτος να ανα-
φερθεί στο μεγάλο έργο της ανάπλασης του Ελληνικού και τα
οφέλη που θα φέρει όχι μόνο στο Δήμο αλλά στη χώρα ολόκληρη. 
Θύμισε πως η προηγούμενη διοίκηση ήταν απέναντι στην υλοποί-
ησή του και πως θέλησαν να κάνουν το Ελληνικό ένα απέραντο
hot spot που θα φιλοξενούσε 10 - 15.000 μετανάστες. 
"Το αποτρέψαμε" είπε ο Γιάννης Κωνσταντάτος, "γιατί το μέλλον
της πόλης μας δεν ήταν να γίνει hot spot. 

Στο 3ο συνέδριο της ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ χαιρέτισαν ο δήμαρχος
Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης, ο Δήμαρχος Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, οι εκπρόσω-
ποι της ΝΔ και του Κινήματος Αλλαγής, κ.κ. Δημήτρης Παπαγε-
ωργίου και Νίκος Αρβανίτης αντίστοιχα, ο Γ.Γ. της “Ενωμένης
Πόλης” κ. Γιώργος Πετράς, ο Μιχάλης Κωστάκης πρώην υπο-
ψήφιος δήμαρχος της ΝΔ κ.α.

Αντικαταστάθηκαν οι σάπιες 
κερκίδες στο γήπεδο Σουρμένων

Τα ξύλινα σπασμένα μαδέρια, που ονομά-
ζονταν κερκίδες, στο γήπεδο των Σουρμέ-
νων στο Ελληνικό, είναι πλέον παρελθόν. 
Αντικαταστάθηκαν με νέες, καλαίσθητες
κερκίδες, που παρέχουν ασφάλεια στους
επισκέπτες του γηπέδου αλλά και εικόνα
αντάξια του αθλητικού χώρου και της ιστο-
ρίας του. 

“Πολύ σύντομα θα ακολουθήσει η αντικα-
τάσταση του χλοοτάπητα και η ανακαίνιση
των αποδυτηρίων”. 

“Συνεχίζουμε δυναμικά τα έργα ουσίας
στην πόλη μας που την αλλάζουν μέρα με
τη μέρα”, δήλωσε ο δήμαρχος Γιάννης
Κωνσταντάτος. 

Γιορτή της Δημοκρατίας 
το“3ο Συνέδριο της Ενωμένης Πόλης”
Οριοθετήθηκαν οι άξονες του προγράμματος της επόμενης δημαρχιακής θητείας - Καθαρή νίκη από την 1η Κυριακή το σύνθημα

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η αντικατά-
σταση του παλαιού δικτύου αγωγών
της ΕΥΔΑΠ που συνεχώς έσπαγαν και ταλαιπω-
ρούσαν τις γειτονιές για πάρα πολλά χρόνια. 

Στις οδούς 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 παρέμβαση αυτή που συνεχίζεται με δεύ-
τερη εργολαβία της ΕΥΔΑΠ στην πόλη μας, εξα-
σφαλίστηκε μετά από επίπονες και επίμονες
προσπάθειες της διοίκησής μας και θέλω να ευ-
χαριστήσω 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 ταλαιπω-
ρούσε 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”.

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η 
αντικατάσταση του παλαιού δικτύου της
ΕΥΔΑΠ όπως είχε δεσμευθεί ο δήμαρχος
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