
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
του Δήμου Ελληνικoύ - Αργυρούπολης 

Το νέο στόλο οχημάτων για την υπηρεσία
Καθαριότητας, παρέλαβε ο Δήμος Ελληνικού
- Αργυρούπολης.
Εκπληρώνοντας τις υποσχέσεις της η Δη-
μοτική Αρχή προχώρησε στην ανανέωση του
μηχανολογικού εξοπλισμού της υπηρεσίας
Καθαριότητας αντικαθιστώντας τον απηρχαι-
ωμένο στόλο της, ο οποίος βρισκόταν σε λει-
τουργία από το 2002. 

Ο δήμος παρέλαβε στη δεύτερη φάση
της προμήθειας: 
α) Απορριμματoφόρο τύπου πρέσα 16 κυβι-
κών με προσαρμοσμένο ανυψωτικό για τους
υπογειοποιημένους κάδους που πρόσφατα
τοποθετήθηκαν.
β) Απορριμματοφόρο τύπου "μύλος" 12 κυβικών
γ) Απορριμματοφόρο τύπου "μύλος" 8 κυβικών
δ) Απορριμματοφόρο τύπου "μύλος" 6 κυβι-
κών για να είναι ευέλικτο στους στενούς δρό-
μους, ιδιαίτερα του Ελληνικού, για την
αποκομιδή μικρών κάδων.
ε) Κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων 55
κυβικών.
Στην πρώτη φάση της προμήθειας ο

δήμος παρέλαβε: 
α) Σκαπτικό μηχάνημα
β) Μικρό πυροσβεστικό άμεσης επέμβασης.

Είναι γεγονός, πως με την ανανέωση του μη-
χανολογικού εξοπλισμού βελτιώνεται η απο-
κομιδή των απορριμμάτων, ενώ μειώνεται
σημαντικά το κόστος συντήρησης και επι-
σκευής του απηρχαιωμένου στόλου. 
Παράλληλα αναβαθμίζεται η ποιότητα του
εργασιακού περιβάλλοντος των εργαζομένων
στην καθαριότητα, αφού τα νέα μηχανήματα
παρέχουν ασφάλεια και μειώνεται σημαντικά
η δαπάνη των καυσίμων. 

"Υποσχεθήκαμε πως θα εκσυγχρονίσουμε
τον Δήμο μας σε όλα τα επίπεδα γιατί τo αξί-
ζουν 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 γειτονιές μας" δήλωσε ο
δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος.
"Τώρα αποκτήσαμε έναν νέο σύγχρονο

στόλο, που βελτιώνει  τις συνθήκες εργασίας
των υπαλλήλων καθαριότητας και αναβαθμί-
ζει τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους
δημότες, σε συνδυασμό παράλληλα με την
υπογειοποίηση των κάδων".

"Σεβόμαστε το περιβάλλον και την Πόλη μας
μειώνοντας τα καυσαέρια, βελτιώνοντας το
περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Δήμου αφού
χρησιμοποιούνται κινητήρες τελευταίας τε-

χνολογίας" είπε ο Δήμαρχος.
Τόνισε τέλος, πως αλλάζει όλη η φυσιογνω-
μία στην διαχείριση των απορριμμάτων,
αφού εκτός των όσων ανέφερε παραπάνω,
επισήμανε πως μειώνεται το κόστος αποκο-
μιδής και μεταφοράς.

Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης θα προ-
μηθευθεί το επόμενο διάστημα 1 Καλαθο-
φόρο όχημα και 1 κλαδοτεμαχιστή. 
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Τον νέο στόλο οχημάτων παρέλαβε
ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης
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Εγκαινιάστηκε η λειτουργία του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
Παρουσία του Δημάρχου Ελληνι-
κού - Αργυρούπολης Γιάννη Κων-
σταντάτου, του Προέδρου της
ΚΕΔΕ Γιώργου Πατούλη, του Σε-
βασμιώτατου Μητροπολίτη Συ-
μεών και πλήθους δημοτών,
εγκαινιάστηκε το ΚΕΠ Υγείας στον
Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης.

Το ΚΕΠ Υγείας, μία σημαντική κοι-
νωνική δομή, έρχεται να προστεθεί
και να ενισχύσει το ευρύ φάσμα
κοινωνικών δομών που έχει ανα-
πτύξει ο δήμος, προκειμένου να
βοηθήσει του δημότες που τους
έχει "χτυπήσει" η οικονομική κρίση.

Βασικό μέλημα του Προγράμμα-
τος είναι η ευαισθητοποίηση, η
ενημέρωση, η διοργάνωση προλη-
πτικών εξετάσεων και παραπομ-
πών σε δομές υγείας, όλων των
δημοτών, ανεξαρτήτου ασφαλιστι-
κής ικανότητας, με έμφαση στα
συνηθέστερα νοσήματα που αντι-
μετωπίζουν οι επαγγελματίες
υγείας στην Πρωτοβάθμια Φρον-
τίδα Υγείας.

Ο ρόλος των ΚΕΠ Υγείας είναι να
διασυνδέει τις υπηρεσίες υγείας
του δήμου αλλά και όλων των φο-
ρέων που ασχολούνται με προ-

γράμματα πρόληψης και προαγω-
γής υγείας.

Ο δημότης θα μπορεί να επικοινω-
νεί με το ΚΕΠ Υγείας ή να επισκέ-
πτεται τους χώρους του και να
ενημερώνεται για θέματα προληπτι-
κής υγείας.

Το ΚΕΠ Υγείας βρίσκεται Αλεξιου-
πόλεως 27, στην Αργυρούπολη.
Λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη
10:00 έως 13:00. 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 
210 9961973 & 210 9904205

ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ



Σε πολύμηνη φυλάκιση με τριετή αναστολή
καταδικάστηκε  ο πρ. Δήμαρχος Χρ. Κορ-
τζίδης για το αδίκημα της συκοφαντικής δυ-
σφήμισης ύστερα από μήνυση που υπέβαλε
ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Γιάννης Κωνσταντάτος.

Ο Χρ. Κορτζίδης με σειρά συκοφαντικών
δημοσιευμάτων υποστήριζε, χωρίς να παρα-
θέτει στοιχεία ότι ο Δήμαρχος της πόλης
“Ζημιώνει τον Δήμο, για χατήρι επιχειρημα-
τία”. 

Ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Γιάννης Κωνσταντάτος δήλωσε σχετικά: 

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών κα-
ταδίκασε σε πολύμηνη φυλάκιση (14 μήνες
με τριετή αναστολή)   τον επικεφαλής της
Αξιωματικής αντιπολίτευσης  Χρήστο Κορ-
τζίδη και τον δημοτικό του Σύμβουλο Τάκη
Κοροβέση για την εις βάρος μου συκοφαν-
τική δυσφήμιση.
Η Απόφαση της Δικαιοσύνης αποτελεί ηθική
μου δικαίωση απέναντι στον τριετή πόλεμο
που δέχομαι από τον πρώην δήμαρχο και
την συρρικνωμένη, πλέον, παράταξή του.

Μέσα από την εφημερίδα του «Εξ Ευωνύ-

μων» έχει κατά καιρούς εκτοξεύσει τόνους
χολής και ψεύδους εναντίον μου. Τον είχα
προειδοποιήσει ότι τα ανέχομαι όλα, πλην
της αμφισβήτησης της εντιμότητας και ακε-
ραιότητάς μου.
Με συκοφάντησε ότι “Ζημιώνω τον Δήμο
για χατήρι επιχειρηματία” χωρίς να προσκο-
μίσει στοιχεία στο δικαστήριο, γι’ αυτό άλ-
λωστε και καταδικάστηκε.

Δεν περίμενα φυσικά να ζητήσει συγγνώμη

ή να ανακαλέσει, τις αβάσιμες και συκοφαν-
τικές του κατηγορίες, καθώς με νέα του ανα-
κοίνωση - στην οποία δημοσιοποιεί την
ποινή του - εμμένει στις συκοφαντικές του
κατηγορίες, στρεφόμενος επίσης και κατά
της δικαιοσύνης χαρακτηρίζοντας την
απόφασή της “εσφαλμένη και άδικη”.

Άλλωστε, δεν το έκανε σε πολύ πιο τραγικές
καταστάσεις που προκάλεσε στην θητεία
του, θα το έκανε τώρα που επιχείρησε την

ηθική μου εξόντωση και σπίλωση;
Προφανώς όχι, καθώς είχε συνηθίσει τόσα
χρόνια ως “επαγγελματίας αγωνιστής” να
μπορεί να λέει ατιμώρητος ό,τι θέλει.
Η μοναδική μου επιδίωξη είναι να αναγεν-
νήσω την πόλη μας την οποία παρέλαβα από
την διοίκησή του, απαξιωμένη και με κατε-
στραμένες υποδομές.
Το έργο μου αυτό, συκοφαντεί και πολεμάει
λυσσαλέα από την πρώτη μέρα που ανέλαβα.
Η απάντηση όμως, που παίρνει καθημερινά,
είναι τα 185 έργα που έχουν γίνει μέχρι στιγ-
μής στην πόλη και η αναγνώριση του έργου
μου από τους συνδημότες μου. 
Τον παραδίδω στην κρίση τους και δηλώνω
ότι όσα χρήματα επιδικάσει το Δικαστήριο
ως αστική αποζημίωσή μου θα τα διαθέσω
σε κοινωνικούς φορείς της πόλης.
Όσο για τον Δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργο
Παπανικολάου, που έσπευσε ως μάρτυρας
να υπερασπιστεί τον συκοφάντη "σύν-
τροφό" του Χρήστο Κορτζίδη, η παρουσία
του στο πλευρό του υποδηλώνει τους κοι-
νούς στόχους και τις στενές σχέσεις που
έχουν αναπτύξει.

σ.σ.: Ο Χρ. Κορτζίδης άσκησε έφεση και αφέ-
θηκε ελεύθερος.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Η Δημοτική Αρχή Ελληνικού - Αργυρούπολης, στα πλαίσια
ενός ευρέως προγράμματος ανακαίνισης και πιστοποίησης
παιδικών χαρών και πλατειών στην πόλη, παρέδωσε άλλη
μία παιδική χαρά - πλατεία, ανακαινισμένη, ασφαλή και πι-
στοποιημένη στους δημότες της.

Η πλατεία της οδού Εθνάρχου Μακαρίου στην καρδιά της
Αργυρούπολης, ήταν εδώ και πολλά χρόνια εγκαταλελειμ-
μένη, με σάπια παιχνίδια κάνοντάς την επικίνδυνη για
χρήση από μικρά παιδιά. 

Η παιδική χαρά - πλατεία στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου
είναι η 29η στην σειρά, την οποία ανακαινίζει και πιστο-
ποιεί η διοίκηση του Γιάννη Κωνσταντάτου μέσα σε 3
χρόνια.
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Πολύμηνη φυλάκιση στους
συκοφάντες της δημοτικής αρχής

Κόντρα στις ενστάσεις και τις αμφι-
σβητήσεις του συνόλου σχεδόν της
αντιπολίτευσης, ένα από τα πρώτα
έργα που δρομολόγησε η διοίκηση
Κωνσταντάτου, τηρώντας τις προ-
εκλογικές εξαγγελίες της παράταξής
του, ήταν η Δημοτική Συγκοινωνία. 

Η υλοποίηση του σπουδαίου αυτού
έργου ξεκίνησε λίγους μόλις μήνες
μετά την ανάληψη των καθηκόντων της
νέας διοίκησης, με τη δημιουργία της
πρώτης γραμμής που εξυπηρετεί την
Άνω Αργυρούπολη.  

Σήμερα, η Δημοτική Συγκοινωνία κα-
λύπτει όλο το Δήμο με τρεις γραμμές
και εξυπηρετεί 12.000 κατοίκους μηνι-
αίως, χωρίς μάλιστα κανένα αντίτιμο. 

Επιπλέον, η Δημοτική Συγκοινωνία,
μετά από τρία χρόνια διαρκούς λει-
τουργίας, εκσυγχρονίζεται με νέα
υπερ-σύγχρονα λεωφορεία που
αγοράστηκαν, πρόσφατα. 

"Δεσμευτήκαμε ότι θα βελτιώσουμε
την ποιότητας ζωής των κατοίκων
της πόλης μας και την καθημερινό-
τητά τους, με τα λίγα χρήματα που
διαθέτουμε και την καλή μας δια-
χείριση" δήλωσε ο Δήμαρχος με την
παραλαβή των νέων λεωφορείων, δεν
παρέλειψε δε, να ευχαριστήσει όλους
τους συντελεστές και την εταιρεία που
έκανε δώρο στο Δήμο και ένα φορτη-
γάκι για τις ανάγκες του τεχνικού συ-
νεργείου.

Θεωρώ τη Δημοτική μας Συγκοινωνία
ένα έργο ζωής, που το είχε ανάγκη η
πόλη μας, που, δυστυχώς όμως, δεν
είχε τη στήριξη της αντιπολίτευσης για
να γίνει".

Οι τρεις γραμμές της Δημοτικής
Συγκοινωνίας: 

Γραμμή 1: Mετρό - Άνω Αργυρούπολη
Γραμμή 2: Σούρμενα - Αργυρούπολη 
Γραμμή 3:  Ελληνικό - Σούρμενα

Καινούργια υπερσύγχρονα λεωφορεία για τη
Δημοτική Συγκοινωνία Ελληνικού - Αργυρούπολης

Ακόμα μία παιδική χαρά παραδόθηκε
ανακαινισμένη και ασφαλή στους 
δημότες της πόλης

Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης: Η Απόφαση της Δικαιοσύνης αποτελεί ηθική μου δικαίωση απέναντι
στον τριετή πόλεμο που δέχομαι από τον πρώην δήμαρχο και την συρρικνωμένη, πλέον, παράταξή του
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ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ



"Σε καιρούς κρίσης απογειώσαμε τον δήμο" 

Tον τρίτο απολογισμό της θητείας του έκανε
ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, μπρο-
στά στους συνδημότες του, που κατέκλεισαν,
μέσα κι έξω, το Πολιτιστικό Κέντρο "Μίκης
Θεοδωράκης" της Αργυρούπολης, 

Δεν είναι πολλά χρόνια πίσω όταν ο Ελεγκτής
Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιντζής στις εκθέσεις
του χαρακτήριζε την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως
το θεσμό με το μεγαλύτερο ποσοστό διαφθο-
ράς και κακοδιοίκησης. 

Στον ετήσιο απολογισμό ο Δήμος Ελληνικού -
Αργυρούπολης απέδειξε πως αυτό δεν είναι
κανόνας και πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση όταν
έχει φωτισμένους αρχηγούς μεγαλουργεί. Απέ-
δειξε επίσης πως όταν υπάρχει έμπνευση,
όραμα και συνεργασία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση
"απογειώνεται" ακόμα και σε καιρούς σκληρής
οικονομικής κρίσης. 

Αυτό το απέδειξε ο τρίτος απολογισμός του
Δημάρχου Γιάννη Κωνσταντάτου ενώπιον εκ-
προσώπων της πολιτικής κεντρικής σκηνής, εκ-
προσώπων της Αυτοδιοίκησης, των
Αστυνομικών Αρχών, φορέων και συλλόγων,
προπάντων όμως των συνδημοτών του, που
τον εμπιστεύθηκαν πριν από τρία χρόνια για να
κρατήσει το τιμόνι του δήμου τους. 

"Είναι ένας απ' αυτούς και βρίσκεται εκεί για να
υπηρετεί αυτούς" τόνισε ανοίγοντας την ομιλία
του ο Δήμαρχος και αυτό αποδείχθηκε με τον
καλύτερο τρόπο, με την υλοποίηση 185
έργων, μέσα σε τρία χρόνια. Έργα που άλ-
λαξαν την πόλη, που σήκωσαν το "γκρίζο"
πέπλο της μιζέριας και της υποβάθμισης, που
ακούμπισαν το χέρι της φροντίδας εκεί που
υπήρχε εγκατάλειψη και παραίτηση. 

Έργα που αναβάθμισαν την καθημερινότητα
του πολίτη και που κατέταξαν το δήμο Ελληνι-
κού - Αργυρούπολης μέσα στην πρώτη δεκάδα
στους δήμους της χώρας, σε μελέτη του Εθνι-
κού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, για τις υπο-
δομές και τις παροχές στους δημότες του και
του έδωσαν το χρυσό βραβείο για το Οικογε-
νειακό Πάρκο της Ανεξαρτησίας. 

Αντιμετωπίσαμε τέσσερις δύσκολες κατα-
στάσεις 

Πριν αναφερθεί στα έργα που πραγματοποι-
ήθηκαν αναφέρθηκε σε τέσσερις δύσκολες κα-
ταστάσεις που αντιμετώπισε η διοίκησή του.
Τη μεγάλη φωτιά στον Υμηττό που ξεκίνησε
από το Βύρωνα και τότε διαπιστώθηκε πως
είχαν λεηλατηθεί όλες οι εγκαταστάσεις πυρό-
σβεσης στο βουνό, την πρόσφατη ρύπανση
του Σαρωνικού, που την αντιμετώπισαν στην
αρχή μόνοι τους, τους πρόσφυγες και μετανά-
στες που φιλοξενήθηκαν για δύο σχεδόν χρό-
νια στις εγκαταστάσεις του πρ. αεροδρομίου,
την υποστήριξη που τους παρείχαν και την
αποτροπή με τη βοήθεια των συνδημοτών
του, να γίνει το Ελληνικό το hot spot της
Αττικής, αφού στο σχεδιασμό της κυβέρ-
νησης ήταν η φιλοξενία 10.000 ατόμων στο
Ελληνικό. 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γ. Κωνσταντάτος
στην επένδυση του Ελληνικού τονίζοντας πως
ήταν ο μόνος δήμος που στήριξε την επένδυση
από την αρχή την ώρα που άλλοι δήμοι την πο-
λέμησαν όχι μόνο ως επένδυση αλλά στράφη-
καν και κατά του Δήμου Ελληνικού -
Αργυρούπολης εγείροντας εδαφικές απαιτή-
σεις. 

Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος ο δήμαρχος δήλωσε
πως έχει συγκρουστεί με τους όμορους δή-
μους γιατί ο ένας προσφεύγοντας στο υπουρ-
γείο Εσωτερικών ζητά 300 στρέμματα από τα
διοικητικά όρια του Δήμου του και ο άλλος λέει

ότι τα Σούρμενα είναι Ευ-
ρυάλη της Γλυφάδας. "Εμείς,
είπε, δεν ζητήσαμε από κα-
νέναν τίποτα. Συγκρουστή-
καμε κι αν χρειαστεί θα
συγκρουστούμε κι άλλο". 

Νοικοκυρέψαμε τα οικο-
νομικά 

Ανοίγοντας την ενότητα των
όσων επιτεύχθησαν στην
3ετία που πέρασε αναφέρ-
θηκε στα οικονομικά του
δήμου λέγοντας πως στη με-
γαλύτερη οικονομική κρίση
που έχει δει η χώρα ο
Δήμος όχι μόνο στάθηκε

όρθιος αλλά έκλεισε τη χρονιά με 1 εκατ. ευρώ
πλεόνασμα στο ταμείο, έχοντας από τα χαμη-
λότερα δημοτικά τέλη στην
χώρα. "Το Τεχνικό Πρόγραμμα “εκτοξεύτηκε”
κατά 1.400%, από τις 700.000 ευρώ που το
παραλάβαμε από την προηγούμενη διοίκηση"
είπε. "Προεκλογικά, υποσχεθήκαμε πως θα
αναζητήσουμε χρήματα από κάθε δυνατή πηγή,
και το κάναμε. Εξασφαλίσαμε για τον δήμο
μας κονδύλια, για τεχνικά έργα, ύψους
11.000.000 ευρώ και μέσα σε 3 χρόνια
πραγματοποιήθηκαν στην πόλη 185 νέα
έργα.

Το 2013 ο Δήμος μας είχε έλλειμμα 1.143.000
ευρώ το οποίο επί των ημερών μας το μετα-
τρέψαμε σε πλεόνασμα ενός εκατομμυριου
ευρώ Παράλληλα το 2013 από την προηγού-
μενη διοίκηση παραλάβαμε χρηματικό υπό-
λοιπο πεντακοσίων εξήντα εφτά χιλιάδων
ευρώ. Σήμερα το χρηματικό υπόλοιπο αυξή-
θηκε στα 4.600.000 ευρώ".

Μερικά από τα έργα που έγιναν:

- Ανακαινίστηκαν και πιστοποιήθηκαν 28
παιδικές χαρές. Ήρθαν στο Δήμο χορηγίες
ύψους 600.000 ευρώ. 
- Ανακαινίστηκαν και φωτίστηκαν οι πλατείες
της πόλης. 
- Ανακαινίστηκαν 12 Γήπεδα στις γειτονιές
και αντικαταστάθηκαν όλες οι μπασκέτες που
ήταν τοποθετημένες από τη δεκαετία του ’80.
- Κατασκευάστηκαν 2 υπερσύγχρονα γήπεδα
5χ5 με προδιαγραφές ΦΙΦΑ, ενώ παράλληλα,
ετοιμάζονται ακόμα τρία γήπεδα 5χ5 στις
οδούς Μιλήτου, Τριπόλεως και στο Οικογενει-
ακό Πάρκο Αγ. Παρασκευής.
- Ανανεώθηκε ο στόλος οχημάτων για την
υπηρεσία καθαριότητας ο οποίος βρισκόταν σε
λειτουργία από το 2002. 
- Δημιουργήθηκε η Δημοτική Συγκοινωνία η
οποία καλύπτει όλη την πόλη με 3 γραμμές και
δωρεάν μετακίνηση για τους δημότες. 
- Έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις στο βουνό.
Ξαναλειτούργησε η λίμνη, καθαρίστηκαν τα
παλιά μονοπάτια, φυτεύτηκαν 3.000 δέντρα,
δημιουργήθηκαν βοτανόκηποι, και χώροι ανα-
ψυχής για τους πολίτες. 
- Εγκαταστάθηκαν σε συνεργασία με τον

ΣΠΑΥ καινούργια συστήματα δασοπυρόσβε-
σης με 200 υδροβόλα που καταβρέχουν συνε-
χώς το βουνό μας μέσα από την γεώτρηση της
οδού Κιάφας. 
- Δημιουργήθηκε το Σώμα Εθελοντών το
οποίο με τη συνεχή παρουσία του και τις περι-
πολίες κάθε καλοκαίρι, είναι ο “φύλακας άγγε-
λος” του δάσους. 
- Ανακαινίστηκαν 32 σχολικά προαύλια και
μέχρι το τέλος της θητείας θα ανακαινιστούν
όλα. 
- Συντηρήθηκαν τα σχολικά κτίρια του Ελλη-
νικού και της Αργυρούπολης. 
- Ανακαινίστηκε το παλιό σήμα της Ολυμπια-
κής με την ευχή να γίνει η σημερινή Ελλάδα και
πάλι η Ελλάδα των πέντε ηπείρων και των επτά
θαλασσών όπως ήταν, όταν η Ολυμπιακή Αε-
ροπορία πετούσε σε όλα τα μήκη και πλάτη της
γης. 

Κλείνοντας την παρουσίαση των πεπραγμένων
ο Γιάννης Κωνσταντάτος δεν παρέλειψε να
αναφερθεί στο σχεδιασμό και της επόμενης
χρονιάς στον οποίο κύριος πρωταγωνιστής θα
είναι το Ελληνικό. 
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Mε 185 έργα σηκώσαμε το "γκρίζο" πέπλο της
μιζέριας και της υποβάθμισης που είχε καλύψει
την πόλη
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Σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου, ο Δήμος Ελληνικού-
Αργυρούπολης συμπεριλαμβάνεται στους
10 πρώτους δήμους της Αθήνας, για τις πα-
ροχές του προς τους δημότες του.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Εργα-
στήριο Γεωγραφίας και Ανάλυσης Χώρου
της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
και ειδικότερα από τη ερευνήτρια κ. Ευ-
φροσύνη Πλύκα και τον καθηγητή Γεώρ-
γιο Φώτη μέσω προσωπικών καταγραφών.

Συγκεκριμένα, 380 άνθρωποι (51% άνδρες
και 49% γυναίκες, το 86% του συνόλου κάτω
των 40 ετών) από όλη την Περιφέρεια Αττι-
κής, επί μία εβδομάδα κατέγραφαν συστη-
ματικά τις καθημερινές δραστηριότητές
τους, τις μετακινήσεις τους αλλά και τον
χρόνο που απαιτήθηκε για να μεταβούν από
το ένα σημείο στο άλλο.

Ετσι συγκεντρώθηκαν 5.051 «καταχωρίσεις

δραστηριότητας», οι οποίες στη συνέχεια
αναλύθηκαν από τους ειδικούς προκειμένου
να σκιαγραφηθεί το προφίλ κάθε δήμου σε
σχέση με τις κύριες δραστηριότητες των
κατοίκων του.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος
σχολίασε σχετικά:

Ο Δήμος μας πριν από μερικά χρόνια δεχόταν
μόνο αρνητικές κριτικές. Με την ανάληψη των
καθηκόντων μας δουλέψαμε με εντατικούς
ρυθμούς ώστε να αντιστρέψουμε την κατά-
σταση αυτή και οι δημότες μας να απολαμβά-
νουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Η έρευνα του Πολυτεχνείου επιβεβαιώνει την
ανοδική μας πορεία και αποτελεί μια μεγάλη
διάκριση για τον Δήμο μας αλλά και μια ηθική
ανταμοιβή για όλους εμάς που υπηρετούμε την
πόλη αυτή και εσάς τους Δημότες μας. 

Δεν εφησυχάζουμε. Το όραμά μας είναι να ανε-
βάσουμε τον Δήμο μας ακόμα ψηλότερα!"

Μέσα στις 10 καλύτερες πόλεις της Αττικής 
ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης

Ένας ακόμα παιδικός σταθμός στο
Δήμο μας παραδόθηκε ανακαινι-
σμένος. Ο Σταθμός της οδού
Μπουμπουλίνας. 
Οι παρεμβάσεις των συνεργείων
του Δήμου μετέτρεψαν τόσο το

προαύλιο όσο και το κτίριο σε
χώρο αντάξιο των μικρών μας παι-
διών, που περνούν ένα μεγάλο
μέρος της ημέρας εκεί. 
Δημιουργήσαμε με αγάπη ένα
χώρο όμορφο, ασφαλή και λει-

τουργικό με νέα παιχνίδια, ζωγρα-
φιές και βοτανικό κήπο. 
Το έργο ανακαίνισης θα συνεχι-
στεί εντατικά και στους υπόλοι-
πους παιδικούς σταθμούς και
νηπιαγωγεία της πόλης μας γιατί

στα παιδιά μας αξίζει το καλύτερο
και μόνο αυτό.
Η χρηματοδότηση του έργου έγινε
από την Περιφέρεια.

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Φροντισμένη και 
καταπράσινη 
η πλατεία μπροστά 
στο Βασιλόπουλο 

Χάρμα οφθαλμών έγινε η
πλατεία μας μπροστά από τον
Βασιλόπουλο, στο Άνω Ελλη-
νικό.

Τοποθετήθηκε καινούργιο γκα-
ζόν και τα συνεργεία επιμελή-
θηκαν τις εργασίες που έπρεπε
να γίνουν με ιδιαίτερη αγάπη
και φροντίδα. 

Το εικονιζόμενο αποτέλεσμα η
ανταμοιβή μας.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Υπηρεσία Πρα-
σίνου του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης
εφαρμόζει την πολύ αποτελεσματική μέθοδο
ψεκασμού των πεύκων για την καταπολέμηση
της κάμπιας και του προβλήματος που δημι-
ουργεί η ανεπιθύμητη παρουσία της στους
χώρους υψηλής συνάθροισης κατοίκων και
παιδιών.

Το βιολογικό σκεύασμα που εφαρμόζεται
είναι ακίνδυνο για τα ωφέλιμα έντομα, τα
ζώα, και τον άνθρωπο, ενώ είναι φιλικό προς
το περιβάλλον καθώς δεν εγκυμονεί κανένα
απολύτως κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία.

Η εφαρμογή γίνεται από εξειδικευμένο πι-
στοποιημένο συνεργείο. Πεδίο εφαρμογής
των ψεκασμών, είναι τα πευκόφυτα πάρκα,
πλατείες, άλση, παιδικές χαρές και σχολεία
καθώς και μεμονωμένα μέρη για την απο-
φυγή του δυσάρεστου και επικινδύνου φαι-
νομένου.

Στα πλαίσια αυτά πληροφορούμε τους περι-
οίκους-δημότες μας ότι το επόμενο διά-
στημα και καταληκτικά έως τον Δεκέμβριο
2017 θα διενεργηθούν ψεκασμοί φυλλώμα-
τος στα πεύκα, σε σημεία και χώρους που
έχει προγραμματίσει το Τμήμα Πρασίνου.

Οι περίοικοι θα ενημερωθούν για τον ακριβή
χρόνο και την διάρκεια ψεκασμού με ανάρ-
τηση έντυπου υλικού (χαρτιά) και κορδέλες
σήμανσης, τουλάχιστον μία μέρα πριν τον
ψεκασμό στην περιοχή ή τα σημεία με τα
πεύκα που πρόκειται να ψεκαστούν και συ-
στήνεται να αποφευχθεί η παρουσία τους
κατά την διάρκεια του ψεκασμού.

Η βοήθεια της αποστολής αγά-
πης των κατοίκων του Δήμου
μας παραδόθηκε στο Δημαρ-
χείο Μάνδρας λίγα μόλις 24ωρα
από την καταστροφική πλημ-
μύρα. 
Υπό βροχή, μεταφέρθηκε στο
Δημαρχείο της πόλης, η συνει-
σφορά αλληλεγγύης των κατοί-
κων μας, που ανταποκρίθηκαν
άμεσα στο κάλεσμά μας και γέ-
μισαν 200 κιβώτια με είδη πρώ-
της ανάγκης που χρειάζονταν

και εξακολουθούν να χρειάζον-
ται οι συμπολίτες μας που είδαν
το βιος τους να χάνεται σε μια
νύχτα. 
Ταυτόχρονα το Σώμα Εθελον-
τών, η Πολιτική Προστασία και
οι Εθελοντές Δασοπροστασίας
και Δασοπυρόσβεσης (100
άτομα), συνοδεία μηχανημάτων
και κατάλληλου εξοπλισμού,
συμμετέχει στον καθαρισμό της
Μάνδρας από τα φερτά υλικά
και τη λάσπη μέσα στην πόλη. 

Γιάννης Κωνσταντάτος: “Θα συ-
νεχίσουμε την προσπάθεια συμ-
παράστασης και αλληλεγγύης.
Ευχαριστώ ολόψυχα τους εθελον-
τές, τους συνεργάτες μου και κυ-
ρίως εσάς τους πολίτες, που
στείλατε την αγάπη σας. Ο Θεός
να βοηθήσει τον λαό της Μάνδρας
να σηκωθεί πάλι όρθιος”.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Ένας Παιδικός Σταθμός στολίδι 

Για δεύτερη συνεχή
χρονιά ο ψεκασμός για
τις κάμπιες στα πεύκα 

Πρώτος ο Δήμος μας έσπευσε στο πλευρό των κατοίκων της Μάνδρας 
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