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O ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

Το καλύτερο πάρκο στην Ευρώπη
στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης

“

Γ ΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ:
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 διαψεύστηκαν. Το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο
έκτασης 2.000 στρεμμάτων περίπου,
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(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.
Οι θετικές αυτές εξελίξεις είναι
μόνο η αρχή από αυτά που θα ακολουθήσουν. Σύντομα θα δοθεί στην
δημοσιότητα και το σχέδιο πολεοδόμησης της επέκτασης της πόλης
μας μέσα στο πρώην Αεροδρόμιο
του Ελληνικού, όπου και εκεί θα
επιβεβαιωθούμε αναφορικά με τις
διεκδικήσεις και τα αιτήματα που είχαμε καταθέσει σχετικά, σε όλους
τους αρμόδιους φορείς.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
Το πάρκο χωρίζεται σε 7 διαφορετικές ενότητες
όπου θα προσφέρουν στον επισκέπτη μια διαφορετική εμπειρία και πληθώρα χρήσεων και δραστηριοτήτων σε δημότες και επισκέπτες.

1.000.000

Nέες Φυτεύσεις

Ωφέλη:
Πόλος ανάπτυξης για το Δήμο

Περιοχή Εργοστασίου Αεροσκαφών

Eνίσχυση κατά πολύ στις αξίες γης στην περιοχή, προσφέροντας παράλληλα και ενίσχυση της ποιότητας ζωής

Περιοχή Αθλητισμού

Ένας καινούργιος πνεύμονας πρασίνου στη περιοχή μας

Περιοχή Ρέματος Τραχώνων για τη φύση και το περιβάλλον
Ολυμπιακή Πλατεία και περιοχή Αστικής Καλλιέργειας
Πάρκο Γλυπτικής Ελληνικού
Αττικό Τοπίο - Περιοχή Εκθέσεων Ελληνικού

“

Το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού μεγέθους 2.000 στρ.,
θα είναι μεγαλύτερο από το Hyde Park του Λονδίνου (1.420
στρ.) και πολύ μεγαλύτερο από άλλα ελληνικά πάρκα, όπως
το Πάρκο Τρίτση (1.000 στρ.) το Κτήμα Συγγρού (950 στρ.
τ.μ.) το Πεδίον του Άρεως (270 στρ.) και τον Εθνικό Κήπο
(160 στρ.).
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ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Ένα ακόμα γήπεδο 5Χ5 παραδόθηκε στους συμπολίτες μας

Μιλήτου, Αργυρούπολη

Τραπεζούντος, Ελληνικό
Ένα ακόμα γήπεδο 5Χ5 είναι έτοιμο και
παραδόθηκε στους ποδοσφαιρόφιλους.
Είναι το 5ο κατά σειρά και βρίσκεται
στην οδό Τραπεζούντος στο Ελληνικό, το
οποίο θα καλύπτει και τις ανάγκες των
Ακαδημιών των Σουρμένων.
“Υποσχεθήκαμε πως θα προσπαθήσουμε να
δημιουργήσουμε αθλητικούς χώρους σ’ όλες

Πάρκο Αγ. Παρασκεύης, Ελληνικό

τις γειτονιές της πόλης μας κι αυτό κάνουμε,
αναφέρει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος.

δόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϋ και μέχρι σήμερα
δεν είχαν τη δυνατότητα να αθληθούν σε
χώρους ασφαλείς, λειτουργικούς και όμορφους.

Εκτός από τις παιδικές χαρές που έπρεπε να
φτιάξουμε, έπρεπε να δημιουργήσουμε
αθλητικούς χώρους και για τα μεγαλύτερα
παιδιά, αυτά που παίζουν στις γειτονιές πο-

Ξεκινήσαμε, λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Να δημιουργήσουμε σε κάθε γειτονιά γήπεδα μπάσκετ, βόλεϋ ή 5Χ5.
Στα πλαίσια αυτά έχουμε ήδη φτιάξει 5 γή-

ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι άγρυπνοι φρουροί του βουνού μας

Καλλιπόλεως, Ελληνικό

Εθν. Μακαρίου, Αργυρούπολη
πεδα 5Χ5, στην Εθνάρχου Μακαρίου, στην
Καλλιπόλεως, στη Μιλήτου, στην 129 στο
Πάρκο της Αγίας Παρασκευής στο Ελληνικό,
στην Τραπεζούντος, ενώ τις επόμενες μέρες
θα παραδοθεί το 6ο που βρίσκεται στην Τριπόλεως στην Αργυρούπολη.
Και συνεχίζουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας,
απέναντι στους συμπολίτες μας”.

Τοποθέτηση φρεατίων
στο Ελληνικό

Τιμητική διάκριση για τον
Δήμο μας από τον κόσμο
της τεχνολογίας!
Ως δήμος δεχθήκαμε μία ακόμα τιμητική διάκριση στα πλαίσια του Πανελληνίου Συνεδρίου για τις Smart cities από τις κορυφαίες
εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου της
χώρας μας.
Η παρέμβαση μας στο βουνό με την εγκατάσταση θερμικών καμερών ήταν πρωτοπόρα
στον Ελλαδικό χώρο και αυτό έφερε την
αναγνώριση της πόλης μας.

Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης προστάτευσε και φέτος με επιτυχία το βουνό.
Η σύσταση του σώματος Εθελοντών Δασοπροστασίας και η θωράκισή του με σύγχρονα
μέσα είχε ως αποτέλεσμα να διαφυλαχθεί
αποτελεσματικά το περιαστικό μας δάσος.
Τα 180 υδροβόλα που έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά στο βουνό και οι θερμικές κάμερες
αποτελούν την ασπίδα προστασίας του.

Από τους σημαντικότερους παράγοντες όμως
θα πρέπει να τονιστεί, πως είναι η παρουσία
του Σώματος Εθελοντών Δασοπροστασίας
που όπως τους χαρακτήρισε ο Δήμαρχος
Γιάννης Κωνσταντάτος είναι “οι άγρυπνοι
φρουροί” του βουνού.
“Εμείς ως διοίκηση στα τέσσερα χρόνια της
θητείας μας κάναμε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν ώστε να προφυλάξουμε το βουνό μας.

Αγοράσαμε ιδιόκτητο πυροσβεστικό όχημα,
βάλαμε 180 υδροβόλα, τοποθετήσαμε κάμερες και βάλαμε φυλάκιο για το οποίο με έσυρε
στα δικαστήρια ο Δασάρχης.
Το σπουδαιότερο όμως έργο μας, αυτό που
κάνει τη διαφορά, είναι η σύσταση της ομάδας
Δασοπροστασίας. Ο άνθρωπος κάνει πάντα
τη διαφορά και οι εθελοντές αυτοί είναι οι
άγρυπνοι φρουροί του βουνού μας”.

Και σκάκι στα πάρκα μας
για τους φίλους του παιχνιδιού
Στα πλαίσια εμπλουτισμού των πάρκων που φτιάξαμε ως διοίκηση, τοποθετήσαμε τραπέζια σκάκι με τα καθίσματα σε ωραίους χώρους με σκιά, ώστε να
απολαμβάνουν το παιχνίδι τους οι φίλοι του αθλήματος.
Αν η ιδέα αγκαλιαστεί όπως με τα τραπέζια πινγκ πονγκ, που πρώτοι βάλαμε
σε όλες τις πλατείες μα,ς τότε, θα γεμίσουν οι πλατείες και με τραπέζια για
σκάκι. Όσοι πιστοί του σκάκι λοιπόν, προσέλθετε στο πάρκο της Αγίας Παρασκευής και στο 208.

Σε διάφορα σημεία στο Ελληνικό, λόγω έλλειψης
φρεατίων είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο να λιμνάζουν τα νερά, όπως στο σημείο που εικονίζεται
στην πρώτη φωτογραφία το οποίο βρίσκεται στην
οδό Τριπόλεως και Μαρίνου. Χρόνια τώρα ζητούσαν οι κάτοικοι λύση.
Τόσο σε αυτό όπως και σε άλλα που έχουν καταγραφεί προχωράμε στη τοποθέτηση φρεατίων.
Είναι μικρές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής στην πόλη
μας.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΑΥΛΙΑ

Δωρεάν και φέτος οι Παιδικοί σταθμοί της Πόλης

Ελ. Βενιζέλου, Ελληνικό

Μπουμπουλίνας, Αργυρούπολη
Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης είναι
ένας από τους ελάχιστους Δήμους της
χώρας που διαθέτει στους κατοίκους του
δωρεάν, χωρίς τροφεία, τους παιδικούς
σταθμούς.
Και φέτος τα παιδιά φιλοξενούνται δωρεάν
χωρίς να επιβαρυνθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός.
Αξιοσημείωτο είναι, ότι για πρώτη φορά φέτος,
όλοι οι παιδικοί σταθμοί της πόλης έχουν
άδεια λειτουργίας καθώς πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις πιστοποίησης που αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία, ενώ έχουν ανακαινιστεί πλήρως όλα τα προαύλια τους.
Για να επιτευχθεί η αδειοδότηση όλων των παιδικών σταθμών της πόλης, συνεργεία εργαζόντουσαν εντατικά όλο το καλοκαίρι.
Παράλληλα στο πλαίσιο ενίσχυσης των κοινωνικών δομών της πόλης, λειτουργεί νέο βρεφικό τμήμα στον παιδικό σταθμό της οδού
Φλέμιγκ, με αποτέλεσμα να υπάρχει αύξηση
στον συνολικό αριθμό των παιδιών που φιλοξενούνται.

Χανίων, Ελληνικό

Τέλος, προς αποκατάσταση της πραγματικότητας, ο 8oς παιδικός σταθμός ο οποίος δεν θα
λειτουργήσει ξανά, βρίσκεται εντός του πρ. αεροδρομίου σε κτίριο που είχε παραχωρηθεί
στον Δήμο και φιλοξενούσε μόνο 13 παιδιά, τα
οποία θα συνεχίσουν στους παιδικούς σταθμούς των οδών Ριζούντος και Ελ. Βενιζέλου στο
Ελληνικό, χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα.
Ο συγκεκριμένος παιδικός σταθμός δεν
μπορεί να λειτουργήσει για δύο λόγους:
1. Δεν πληροί τις προϋποθέσεις για αδειοδότηση σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.
2. Βρίσκεται στο κέντρο των εργοταξίων που
πρόκειται να ξεκινήσουν στα πλαίσια της επένδυσης στο πρ. Αεροδρόμιο του Ελληνικού και
θα κατεδαφιστεί όπως μας έχουν ενημερώσει.
Ο καταδικασμένος ως συκοφάντης Χρ.
Κορτζίδης και η παράταξή του, για μία ακόμα
φορά αποκρύπτει την αλήθεια για το συγκεκριμένο θέμα και κατηγορεί την δημοτική αρχή ότι
“κλείνει παιδικούς σταθμούς”, ενώ γνωρίζει
πολύ καλά πως το συγκεκριμένο κτίριο δεν μας
ανήκει και ο Δήμος οφείλει να το παραδώσει

Νέος Βροφονηπιακός Σταθμός, Φλέμινγκ
στην Ελληνικό Α.Ε. Δεν περιμένουμε τίποτα καλύτερο από την αντιπολίτευση, εκτός από
λάσπη και συκοφαντία.
Κάνουν τα παιδιά αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, παίζοντας παράλληλα με την
ασφάλειά τους. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη
φορά.

Η διοίκηση του Δήμου αποδεικνύει στην
πράξη ότι, όχι μόνο στηρίζει την οικογένεια με
τα δωρεάν τροφεία, αλλά βελτιώνει συνέχεια τις συνθήκες φιλοξενίας των παιδιών με
συνεχείς ανακαινίσεις των δημοτικών υποδομών, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν.

ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΕΡΓΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Μεγάλο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων μετά από 20 χρόνια στην πόλη μας

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στην πόλη μας. Ένα σημαντικό και αναγκαίο έργο αφού για σχεδόν 20
χρόνια δεν είχαν ασφαλτοστρώθει κεντρικοί μας δρόμοι. Μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών στην οδό Γερουλάνου, σειρά παίρνει
το κομμάτι της λεωφόρου Αλίμου που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου μας και ακολουθούν και άλλοι δρόμοι όπως η Ιασωνίδου,
Γούναρη, Ανεξαρτησίας κ.α.
Η διοίκηση του Δήμου ευχαριστεί θερμά την
Περιφέρεια Αττικής για την χρηματοδότηση

του έργου και ιδιαίτερα την Περιφερειακή Σύμβουλο κα. Νερούτσου Μαρία αλλά και την Διευθύντρια Έργων Οδοποιίας της Περιφέρειας
κα. Πανάγου για την σημαντική συμβολή τους
στο συγκεκριμένο έργο.
Ο Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης
Γιάννης Κωνσταντάτος δήλωσε:
Μετά από 20 χρόνια οι κεντρικοί οδοί της
πόλης μας και όσοι ακόμα χρήζουν επισκευής, θα ασφαλτοστρωθούν.
Η δημοτική αρχή με μεθοδικότητα και συνέπεια προχωράει με εντατικούς ρυθμούς
την αναγέννηση της πόλης.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΠΗ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ: Μία σύγχρονη εγκατάσταση, αντάξια των πατεράδων και των παππούδων μας

Έτοιμο το νέο στολίδι του Ελληνικού
Γιάννης Κωνσταντάτος: Τιμούμε την τρίτη ηλικία της πόλης μας, παραδίδοντάς τους ένα νέο υπερ-σύγχρονο ΚΑΠΗ
Ένα ακόμα έργο που αφορά την τρίτη ηλικία
ολοκληρώθηκε και ήδη βρίσκεται σε λειτουργία. Είναι το ΚΑΠΗ που βρίσκεται στη Λ. Ιασωνίδου στο Ελληνικό, το οποίο στεγάζεται σε
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και τα επίσημα εγκαίνια του οποίου θα γίνουν στις 5
Οκτωβρίου.
Πρόκειται για έναν πανέμορφο πολυχώρο που
περιλαμβάνει καθιστικό, αίθριο, σάλα ψυχαγωγίας, αίθουσα χορού, φυσιοθεραπευτήριο, ιατρείο και γραφεία, που στόχο έχει να
προσφέρει στους ηλικιωμένους υψηλές υπηρεσίες όπως πραγματικά τους αξίζει.
Τη σύγχρονη αυτή αίθουσα θα μπορούν να τη
χρησιμοποιούν για τις δράσεις τους τα πολιτιστικά τμήματα και οι φορείς της πόλης τα απογεύματα.
Σε λίγες ημέρες επίσης θα παραδοθεί προς
χρήση και το ΚΑΠΗ στην Αλεξιουπόλεως πλήρως ανακαινισμένο με υπερσύγχρονες
δομές.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή διοίκηση, στην
Ελλάδα της κρίσης, στα 4 χρόνια της θητείας
της, κατασκεύασε εξ ολοκλήρου 3 νέα
υπερσύγχρονα ΚΑΠΗ, ενώ ολοκλήρωσε,
ύστερα από χρόνια καθυστερήσεων το 4ο,
στην οδό Ολυμπίας στην Αργυρούπολη.

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Ανακαινισμένη μία ακόμα πλατεία παραδόθηκε στους πολίτες
Στο πλαίσιο της ανάπλασης των πλατειών
της πόλης μας μία ακόμα κεντρική πλατεία
ανακαινίσθηκε και παραδόθηκε στους
συμπολίτες μας.
Η πλατεία που βρίσκεται στην είσοδο της
πόλης στο Ελληνικό, στη συμβολή των οδών
Γούναρη και Ιασωνίδου, άλλαξε και αποτελεί
πλέον όαση για μικρούς και μεγάλους.
Διαθέτει παιδική χαρά για τους μικρούς φίλους, πέργκολες για σκίαση και υπαίθριο γυμναστήριο για τους μεγάλους, ενώ οι δύο
λεωφόροι που εφάπτονται της πλατείας, θα
ασφαλτοστρωθούν τις επόμενες μέρες.
Γιάννης Κωνσταντάτος: “Η προσπάθεια
που γίνεται για την ανάπλαση όλων των πλατειών της πόλης μας θα συνεχιστεί με αμείωτους ρυθμούς. Το επόμενο διάστημα θα

αναπλαστούν, η πλατεία Μυστρά στο Άνω Ελληνικό και η πλατεία Ποντίων στο Μετρό Αργυρούπολης”.
“Συνεχίζουμε δυναμικά την αναγέννηση της
πόλης μας σε όλους τους τομείς με έργα ουσίας για τους συμπολίτες μας. Μπορούμε, το
κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε,
όσο αυτοί μας εμπιστεύονται”

