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

Αγαπητοί Συνδημότες

Συμπληρώθηκαν ήδη δύο χρόνια από την ανάληψη των κα-
θηκόντων μας. Δύο χρόνια αφ' ότου παραλάβαμε από την προ-
ηγούμενη διοίκηση, μία πόλη με πολλά προβλήματα και
διαλυμένες δομές. 

Από την πρώτη στιγμή, χωρίς να μεμψιμοιρούμε και χωρίς να
προτάσσουμε ως δικαιολογία την άσχημη οικονομική κατά-
σταση της χώρας, που έχει άμεσες επιπτώσεις και στους Δήμους,
σηκώσαμε τα μανίκια και δουλεύουμε για την επίλυση των προ-
βλημάτων της καθημερινότητας, αλλά και των θεμάτων που τα-
λαιπωρούν χρόνια τώρα την πόλη. 

Το Σεπτέμβρη συμπληρώσαμε δύο χρόνια παραμονής στο τι-
μόνι του Δήμου μας. Σ' αυτά τα δύο χρόνια καταφέραμε να
υλοποιήσουμε 120 έργα, τα οποία βελτίωσαν την ποιότητα
ζωής της πόλης.

Θέσαμε σε προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών μας. Υλο-
ποιούμε ένα τεράστιο για τα οικονομικά δεδομένα της πόλης
πρόγραμμα χορηγιών, με τίτλο “Υιοθετείστε μια παιδική χαρά”
ανακαινίζοντας ήδη 18 από τις 32 παιδικές χαρές, οι οποίες
ήταν διαλυμένες και επικίνδυνες για τα μικρά παιδιά. Τις υπό-
λοιπες, δεσμευόμαστε να τις ανακαινίσουμε τους επόμενους
μήνες.

Με δύο μεγάλες εργολαβίες αποκαταστήσαμε 26 σχολικές μο-
νάδες ενώ 8 γήπεδα μπάσκετ έχουν παραδοθεί ανακαινισμένα
και ασφαλή, στους συλλόγους και στους κατοίκους μας. Πα-
ράλληλα ανακαινίσθηκαν υποδομές στο “Σπίτι της Γυμναστι-
κής” και στο Κολυμβητήριο.

Υλοποιήσαμε ένα χρόνιο αίτημα των δημοτών για την δημιουρ-
γία δωρεάν δημοτικής συγκοινωνίας που συνδέει πλέον ολό-
κληρη την πόλη με 3 γραμμές. Παραδώσαμε προς χρήση ένα
υπερσύγχρονο ΚΑΠΗ με Ιατρεία και τη δυνατότητα πολλών
άλλων χρήσεων στο Ελληνικό.

Φέραμε στο επίκεντρο της δημοσιότητας την τραγική κατά-
σταση που επικρατεί στον καταυλισμό μεταναστών στο Ελλη-
νικό ενώ με όλες μας τις δυνάμεις βοηθήσαμε στη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσής τους, τονίζοντας παράλληλα ότι οι άν-
θρωποι αυτοί θα πρέπει να μεταφερθούν άμεσα σε εγκαταστά-
σεις με ανθρώπινες συνθήκες διαμονής και υγιεινής.

Να τονισθεί ότι εδώ και ένα χρόνο, ο δήμος μας, χωρίς καμία 

βοήθεια από την πολιτεία, με τεράστιο οικονομικό κόστος, υπο-
στηρίζει την καθαριότητα του καταυλισμού μεταναστών.

Η πόλη Αλλάζει. Σ' αυτά τα δύο χρόνια παραμονής μας στο τι-
μόνι του δήμου, κάτω από δυσχερείς οικονομικές συνθήκες,
βελτιώσαμε την ποιότητα ζώης των δημοτών μας. Όμως εκτός
από τα 120 έργα που ήδη πραγματοποιήσαμε έχουμε ακόμα
πολλά να κάνουμε. 

Δεσμεύτηκα ότι θα κάνω έργο, ότι θα νοικοκυρέψω την πόλη
και θα ενώσω όλους τους Ελληνικιώτες και τους Αργυρουπο-
λίτες. Μια πόλη, μια οικογένεια. Αυτό γίνεται πράξη μέρα με τη
μέρα. 

Ο ετήσιος απολογισμός μου είναι η απόδειξη γι’ αυτό και απο-
τελεί εγγύηση για το έργο που ακολουθεί. Έργα όχι λόγια. Η
πόλη μας στο τέλος της θητείας μας θα είναι μια σύγχρονη και
λειτουργική πόλη αντάξια της ιστορίας της.

Δήμαρχος

Υπήρξαμε η μοναδική πολιτική δύναμη της περιοχής που υπο-
στήριξε την επένδυση στο Ελληνικό, ως μονόδρομο για τον τόπο
μας. Πιέσαμε την κυβέρνηση και βάλαμε στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων αντισταθμιστικά οφέλη από την επένδυση του
Ελληνικού, που θα απογειώσουν το δήμο μας, ενώ παράλληλα
μία μερίδα της αντιπολίτευσης προσπαθούσε και προσπαθεί να
την ακυρώσει, με σκοπό την  δημιουργία μόνιμου καταυλισμού
εξαθλιωμένων μεταναστών στο πρ. αεροδρόμιο. 
Δικαιωθήκαμε από τις εξελίξεις.

“

Γιάννης Κ. Κωνσταντάτος 

“



3

Εξασφαλίσαμε χορηγίες 300.000 ευρώ για την ανακατασκευή εγκα-
ταλελειμμένων και επικίνδυνων παιδικών χαρών που κληρονομή-
σαμε από την προηγούμενη δημοτική αρχή. 
Επιχειρήσεις και ιδιώτες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του δημάρ-
χου να “υιοθετήσουν μία παιδική χαρά”. Από τις 32 παιδικές χαρές
της πόλης, μέχρι στιγμής έχουν ανακαινισθεί οι 18, ενώ οι υπόλοιπες
θα είναι έτοιμες να παραδοθούν στους συμπολίτες μας σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα. Σήμερα τα παιδιά μας παίζουν με ασφάλεια. 

Εξασφαλίσαμε από τον ΟΣΚ  600.000
ευρώ για συντήρηση σχολείων ενώ διαθέ-
σαμε επιπλέον 600.000 ευρώ από ιδίους
πόρους.
Μετά από πάρα πολλά χρόνια τα κτίρια
βάφτηκαν εσωτερικά και εξωτερικά, ενώ οι
εργασίες συνεχίζονται στα προαύλια των
σχολείων, ώστε να παίζουν με ασφάλεια τα
παιδιά μας. 

Σταθήκαμε ορθιοι στην κρίση
Πραγματοποιήσαμε δημοτικό έργο και παράλληλα
κλείσαμε την χρονιά με πλεόνασμα 980.000 ευρώ 

για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια

Επισκευάζουμε τα πε-
ζοδρόμια της πόλης με
εργολαβία ύψους
400.000 ευρώ χρημα-
τοδοτούμενη από  το
Πράσινο Ταμείο και
από ίδιους πόρους του
δήμου μας.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα “εκτοξεύτηκε” στα 6 εκατ.
ευρώ έναντι 700.000 ευρώ που το παραλάβαμε
από την προηγούμενη διοίκηση.

Στην πιο δύσκολη οικονομική περίοδο
για τη χώρα μας, μετά δύο εκλογικές αναμε-
τρήσεις και με τα capital control σε ισχύ,
εμείς όχι μόνο σταθήκαμε όρθιοι, κάναμε
έργο, φέραμε χρήματα στο δήμο και κλεί-
σαμε με θετικό ισοζύγιο 980.000 ευρώ,
μετά από συνεχείς αρνητικές χρήσεις.

Πληρώσαμε 200.000 ευρώ για τα
τέλη και τα πρόστιμα των αυτοκι-
νήτων του Ελληνικού που δεν
πληρωσε η προηγούμενη δημο-
τική αρχή τα προηγούμενα χρόνια. 

Μέσα σε 2 χρόνια πραγματοποιήσαμε
120 νέα έργα στην πόλη

Προκειμένου να ενισχύσει την διαφάνεια της διοίκησης, ο δήμαρχος Γ. Κωνσταντάτος έδωσε
εξαρχής στην δημοσιότητα το “πόθεν έσχες” και την περιουσιακή του κατάσταση 

Εξασφαλίσαμε 600.000 ευρώ από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών για δικαστικές αποφάσεις
προηγούμενων ετών σε βάρος του δήμου.



Σε περίοδο κρίσης ο δήμος Ελληνικού - Αργυρούπο-
λης, προσέλκυσε χορηγίες αξίας 300.000 ευρώ περί-
που, οι οποίες εγκρίθηκαν ονομαστικά από το
Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, με απόλυτη διαφάνεια
και αφορούν όχι μόνο χρήματα, αλλά κυρίως την
αγορά των οργάνων - παιχνιδιών, χλοοτάπητα, υλικών
και την κάλυψη των εργασιών.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η διαδικασία πραγματο-
ποιείται κατόπιν σύμβασης που υπογράφει ο χορηγός
με την Τεχνική Υπηρεσία που παραλαμβάνει στο τέλος
το έργο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι ένα από
τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετώπισε η νέα
διοίκηση όταν ανέλαβε πριν από δύο χρόνια, ήταν
αυτό, των κατεστραμμένων και επικίνδυνων παιδι-

κών χαρών που κληρονόμησε από την προηγού-
μενη δημοτική αρχή. Στο σύνολό τους σχεδόν, έχριζαν
ολικής επισκευής καθώς ούτε πιστοποιημένες για
ασφαλή χρήση ήταν, αλλά ούτε κατάλληλες για χρήση
από παιδιά.

Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι το μεγάλο αυτό πρό-
γραμμα χορηγιών καταψήφισε και πολέμησε η προ-
ηγούμενη διοίκηση του δήμου που άφησε τις
παιδικές χαρές να ρημάζουν.

Μέχρι στιγμής από τις 32 παιδικές χαρές της πόλης,
έχουν ανακαινισθεί οι 18, ενώ οι υπόλοιπες θα είναι
έτοιμες σύντομα, ώστε να παραδοθούν στους συμπο-
λίτες μας καθώς εξασφαλίστηκαν 75.000 ευρώ από την
Περιφέρεια ενώ, άλλες 60.000 θα διατεθούν από ιδίους
πόρους του δήμου.

Μετά από επίσημη αυτοψία και έκθεση από
ανεξάρτητο φορέα, διαπιστώθηκε η εγκατά-
λειψη των Παιδικών Χαρών και οι κίνδυνοι
που έκρυβαν για τα παιδιά. 

Με μελέτη και πρόγραμμα ξεκίνησε η επισκευή
και αναμόρφωσή τους, μία προς μία, ώστε να πι-
στοποιηθούν όλες. Έργο τεράστιο σε μέγεθος και
κόστος, γι’ αυτό κλήθηκαν ιδιώτες να υιοθετήσουν
μια Παιδική Χαρά, ώστε να βρεθούν πόροι για το
πρόγραμμα αποκατάστασης τους.

Ρεκόρ σημείωσαν οι χορηγίες προς το Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης  

Παραλάβαμε από την προηγού-
μενη δημοτική αρχή 32 κατεστραμ-
μένες και επικίνδυνες παιδικές χαρες

32

18

Ανακατασκευάσαμε και 
πιστοποιήσαμε 18 παιδικές
χαρές μέσα σε 2 χρόνια

Ανακατασκευάσαμε και πιστοποιήσαμε
18 παιδικές χαρές μέσα σε 2 χρόνια 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το πρόγραμμα
“Υιοθετείστε μια παιδική χαρά”

4
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Πλατεία Ανεξαρτησίας (208) - Έτσι παραλάβαμε

Ιασωνίδου και Γούναρη Ελληνικό - Έτσι παραλάβαμε

Σήμερα

Σήμερα

Σήμερα

Κρώμνης & Ερμού Ελληνικό - Έτσι παραλάβαμε Σήμερα

Παιδικές χαρές που ανακατασκευάστηκαν και πιστοποιήθηκαν
Αργυρούπολη: Αβέρωφ, Ομήρου, Μιλήτου (Πέτρινο Θέατρο), Μ. Αλεξάνδρου και Πλαστήρα, Αγίας
Βαρβάρας, Πλατείας Βάρναλη, Διγενή Ακρίτα, Τέρμα Γερουλάνου, Κολοκοτρώνη, Πλατεία Ανεξαρτησίας
(208), Τρουμπάρι, Δημαρχείο.

Ελληνικό: Ερμού, Ιασωνίδου & Γούναρη, Εθνάρχου Μακαρίου, Τραμ, Αγ. Παρασκευής (Πρότυπο Οι-
κογενειακό Πάρκο).  

Αβέρωφ - Έτσι παραλάβαμε

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



Εθ. Μακαρίου Ελληνικό - Έτσι παραλάβαμε

Διγενή Ακρίτα - Έτσι παραλάβαμε

Σήμερα

Σήμερα

Τραμ Ελληνικό - Έτσι παραλάβαμε Σήμερα

Ομήρου - Έτσι παραλάβαμε Σήμερα

Παραδώσαμε ανακαινισμένες, ασφαλείς και πιστοποιημένες τις παιδικές μας χαρές

Κολοκοτρώνη - Έτσι παραλάβαμε Σήμερα
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Την Τετάρτη 25 Μαϊου εγκαινιά-
σαμε το νέο ΚΑΠΗ Ελαιώνα και
Αγίας Παρασκευής στο Ελλη-
νικό στο δημοτικό κτίριο που
βρίσκεται επί της Λ. Βουλιαγμέ-
νης.

Είναι το πιο σύγχρονο, φωτεινό
και λειτουργικό ΚΑΠΗ, που κα-
λύπτει τις ανάγκες 600 και πλέον
συνδημοτών μας στην Αγία
Παρσκευή. Το νέο ΚΑΠΗ δεν
είναι απλά τόπος συνάντησης
των ηλικιωμένων. Είναι ένας πο-

λυχώρος. Η χρήση του είναι πο-
λυδυάστατη αφού εκεί παρέχε-
ται, εκτός από αναψυχή και
ιατρική φροντίδα. Υπάρχει επί-
σης αίθουσα γυμναστικής.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει φυ-
σικοθεραπευτήριο, ιατρείο, αί-
θουσα χορού με ξύλινο δάπεδο,
αίθουσα προβολής, αίθουσα
καλλιτεχνικών, αίθουσα αναψυ-
χής, σύγχρονη κουζίνα κ. ά. 
Στους ανθρώπους που μας μεγά-
λωσαν αξίζει το καλύτερο.

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
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.”. 

"Την άνοιξη αν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις" ήταν το προεκλο-
γικό σύνθημα της παράταξής μας κι αυτό ακριβώς κάνουμε.
Φτιάχνουμε την άνοιξη που δεν βρήκαμε.
Καθημερινά, με κόπο, επιμονή, υπομονή και όραμα, προ-
σπαθώντας να σηκώσουμε την πόλη μας λίγο ψηλότερα και να
φέρουμε το χαμόγελο στα πρόσωπα των συμπολιτών μας ανα-
κουφίζοντας και βοηθώντας τους μέσα από τις δομές που δη-
μιουργούμε γι' αυτούς.

ΝΕΟ ΚΑΠΗ
Το στολίδι του δήμου μας 

(Ελαιώνας Αγ. Παρασκευή)



Υγεία, Πρόνοια, Κοινωνική, Πoλιτική 
Προτεραιότητά μας η ανακούφιση 

των συμπολιτών μας

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2015
Κάθε Τρίτη λειτουργεί νεφρολογικό ιατρείο στα
ΚΑΠΗ μας, δωρεάν για όλους τους πολίτες μας.

l Δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος στους Παιδικούς Σταθμούς και στα Νηπιαγωγεία.

l Δωρεάν μαστογραφία σε πολλές δεκάδες γυναικών.

l Εκατοντάδες δωρεάν εμβολιασμοί παιδιών.

l Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για άπορους και ανασφάλιστους συνδημότες μας. 

l Λογοθεραπευτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν 80 οικογένειες. 

2

Κοινωνικό Παντοπωλείο
΄Ηταν η πρώτη κοινωνική δομή που δημιουργήσαμε και εγκαινιά-
σαμε τον Οκτώβριο του 2014. Λειτουργεί σε έναν άρτια οργανωμένο
δημοτικό χώρο και τροφοδοτείται από τις επιχειρήσεις του Δήμου
μας ενώ, για τη λειτουργία του στηρίζεται αποκλειστικά στην προ-
σφορά εργασίας των εθελοντών μας. 
Συνολικά 300 οικογένειες περίπου, προμηθεύονται κάθε μήνα τα
προϊόντα άμεσης ανάγκης. Να σημειωθεί ότι το παντοπωλείο λει-
τουργεί αποκλειστικά με εθελοντές και χορηγίες πολιτών, αποφεύ-
γοντας τη λύση των ΜΚΟ, πρακτική που εφαρμόζουν πολλοί δήμοι
για τα κοινωνικά τους προγράμματα.

Κοινωνικό Φροντιστήριο
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου
μας εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2014.
Λειτουργεί δωρεάν και προσφέρει προγράμ-
ματα προσαρμοσμένα στο εκπαιδευτικό
σύστημα του Υπουργείου Παιδείας, για
τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ Γυμνα-
σίου και της Α΄ και Β΄ Λυκείου.
Σήμερα 200 μαθητές φοιτούν στο Κοινωνικό
Φροντιστήριο του Δήμου μας.  

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην
κοινωνική πολιτική, από την αρχή της
ανάληψης των καθηκόντων μας δημι-
ουργήσαμε ένα δίκτυο προστασίας
των αδύναμων κοινωνικών ομάδων
του Δήμου. 
Η αλυσίδα των κοινωνικών δομών
καλύπτει τις άμεσες και πρωταρχικές
ανάγκες των πολιτών που έχουν πλη-
γεί από την κρίση δημιουργώντας τους
αίσθημα ασφάλειας και αλληλεγγύης.  

ΧΡΟΝΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
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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 προμη-
θεύονται προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. 

Μαθήματα ανώδυνου τοκετού
Ο Δήμος Ελληνικού- Αργυρούπολης και το τμήμα Πρόληψης & Προ-
αγωγής της Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με την Μαία Κατερίνα Γε-
ωργακούλα, 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, Ορ-
θοπεδικοί, Οφθαλμίατροι και Δερματολόγοι εξέτασαν προληπτικά
τους κατοίκους μας.Το πρόγραμμα θα επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα. 

Το Κοινωνικό φαρμακείο εντάσσεται στο ευρύ δίκτυο κοινωνικής
σύμπραξης και στήριξης των ευάλωτων κοινωνικά και οικονομικά
πολιτών μας και καλύπτει ήδη 100 εγγεγραμένους.
Σκοπός της λειτουργίας του είναι η φαρμακευτική υποστήριξη ανα-
σφάλιστων πολιτών που κατοικούν στο Δήμο μας.
Η λειτουργία του κατέστη δυνατή χάρη στη συνεργασία του Δήμου
με φαρμακευτικές εταιρείες και αποθήκες που ανέλαβαν τη στήριξη
της δομής στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης, αλλά
και στους εθελοντές φαρμακοποιούς της πόλης μας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Βοηθάμε στην πράξη τους συμπολίτες μας

(Εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2016)

Δωρεάν Καλοκαιρινή Απασχόληση
1300 παιδιά του Δήμου μας φιλοξενήθηκαν
και φέτος για 5 εβδομάδες δωρεάν στην κα-
λοκαιρινή απασχόληση.

Χωρίς τροφεία οι Παιδικοί Σταθμοί 

Ο δήμος μας συνεχίζει να στηρίζει την οικογένεια,
φιλοξενώντας στους Παιδικούς Σταθμούς περίπου 
650 παιδιά χωρίς να πληρώνουν τροφεία, πραγματικός
άθλος καθώς ο δήμος μας έχει πενιχρά έσοδα σε σχέση
με άλλους δήμους της χώρας που ζητούν τροφεία.

Δημοτική Ιματιοθήκη

Η λειτουργία της Δημοτικής Ιματιοθήκης απο-
σκοπεί στη δωρεάν παροχή ειδών ένδυσης,
υπόδησης και άλλων χρηστικών αντικειμένων
καινούργιων ή μεταχειρισμένων που βρίσκον-
ται σε καλή κατάσταση, σε πολίτες του Δήμου
Ελληνικού - Αργυρούπολης που αντιμετωπί-
ζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Λει-
τουργεί στην οδό Τριπόλεως.

ΔΡΑΣΕΙΣ



Μια βασική προεκλογική εξαγγελία της δημοτικής αρχής,
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
πραγματόποιήσαμε στην πιο δύσκολη οικονομική περίοδο. 
Σε 4 μόλις μήνες θητείας, οργανώσαμε την πρώτη γραμμή, που
λειτούργησε τον Ιανουάριο του 2015 στην Άνω Αργυρούπολη
και εξυπηρετεί με απόλυτη επιτυχία  κάθε μήνα 12.000 δημότες. 

Μετά την επιτυχημένη λειτουργία της γραμμής 1 το δίκτυο επε-
κτάθηκε. Η 2η και 3η γραμμή είναι πλέον γεγονός. Έχουν
τεθεί σε λειτουργία και καλύπτουν τις ανάγκες των περιοχών,
Σούρμενα, Άνω Ελληνικό, Αγ. Παρασκευή, Ελαιώνα και την πε-
ριοχή ανάμεσα στις οδούς Ανεξαρτησίας και Λ. Αργυρουπό-

λεως, στην Αργυρούπολη. Eξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση
στο Κολυμβητήριο, στο Νεκροταφείο, στο Μετρό, στο Δη-
μαρχείο, στην Πολεοδομία και στο Ταχυδρομείο, αλλά εξυ-
πηρετούν και την μαθητική κοινότητα για την πρόσβασή της στα
σχολεία.

Δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος:
“Πάγια σκέψη μας είναι πάντοτε η εξυπηρέτηση των αναγκών
των συμπολιτών μας. Με τη λειτουργία των γραμμών 2 και 3
ολοκληρώνεται η προεκλογική μας υπόσχεση. 

Ολοκληρώνεται ένα σύγχρονο δίκτυο δημοτικής συγκοινωνίας,
το οποίο καλύπτει το σύνολο των ενδοδημοτικών αναγκών των
δημοτών μας". ( Χαρτης δρομολογίων στο: elliniko-argyroupoli.gr )

Δύο νέες γραμμές εξυπηρετούν

καθημερινά χιλιάδες κατοίκους

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

Εννιά μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόν-
των μας, εγκαινιάσαμε το Πρότυπο Οικογε-
νειακό Πάρκο των 12 στρεμμάτων μέσα στην
πρώην αμερικανική βάση του Ελληνικού.
Έκτοτε το επισκέπτονται χιλιάδες πολίτες κάθε
μήνα. Ένας χώρος εγκαταλελειμμένος, τώρα
αποτελεί πηγή ζωής, αθλητισμού και ψυχα-
γωγίας.

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

ΔΩΡΕΑΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ
Όαση χαράς για μικρά παιδιά
και οικογένειες

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
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Νέα αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου 
Φτιάξαμε τη νέα αίθουσα του Δημο-
τικού Συμβουλίου την οποία στολίζει
ανάγλυφη αναπαράσταση της Γκουέρ-
νικα, έργο εργαζόμενου του Δήμου
μας.

Νέο κτίριο Β’ ΚΑΠΗ
Ολοκληρώθηκε ταχύτατα και εγκαι-
νιάσθηκε το νέο κτίριο του Β΄ ΚΑΠΗ
Αργυρούπολης που θεμελιώθηκε
πριν από 30 χρόνια και αποτελεί έργο
όλων των προηγούμενων διοικήσεων
του Δήμου.

Πράσινες και φωτεινές πλατείες 
Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις στην
πόλη μας. Βελτιώνουμε μέρα τη μέρα
την εικόνα της και παράλληλα προ-
στατεύουμε το περιβάλλον. Πρασινί-

σαμε τις πλατείες μας και εγκαταστή-
σαμε επαρκή φωτισμό, σε πολλές από
αυτές που εδώ και πολλά χρόνια ήταν
στο σκοτάδι. Συνεχίζουμε με εντατι-
κούς ρυθμούς και για τις υπόλοιπες.

Νέα καλάθια απορριμμάτων
και παγκάκια
Σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης
των πολιτών, η Υπηρεσία Καθαριότη-
τας σε συνεργασία με το Τεχνικό Συ-
νεργείο, του Δήμου Ελληνικού -
Αργυρούπολης, τοποθετεί δεκάδες
καλαθάκια σε πλατείες, παιδικές
χαρές και στο βουνό. 

Αντικαταστάθηκαν τα φθαρμένα και
σπασμένα παγκάκια την πόλη με νέα
μεταλλικά ενώ μετά από πολλά χρό-
νια βάφτηκαν όλες οι σκουριασμένες
κεντρικές κολώνες της πόλης.

11

Ανακαινίζουμε τα
παραμελημένα δημοτικά κτίρια

Ανακαινίσαμε το κυλικείο του Νεκροταφείου της πόλης ενώ ξε-
κινήσαμε πρόγραμμα φωτισμού όλων των πάρκων και πλατειών
που εδώ και χρόνια ήταν στο σκοτάδι.

Ευπρεπισμός και βάψιμο του δημαρχείου
Το κτίριο άλλαξε όψη μετά από πολλά χρόνια και
αποτελεί πλέον κόσμημα για την πόλη, αφού
δίνει άλλο χρώμα και τόνο στην αισθητική της.
Είναι ξανά ένα Δημαρχιακό Μέγαρο αντάξιο της
ιστορίας της. Ακολουθεί το πολιτιστικό κέντρο
“Μίκης Θεοδωράκης”.

Ευπρεπίζουμε του δημόσιους χώρους και τις πλατείες μας

Βάψιμο  κολωνών και νησίδων

Νέα αίθουσα ΔΣ

Νέα παγκάκια

Πριν

Μετά



Οι γειτονιές μας στο επίκεντρο ώστε να παίζουν με ασφάλεια τα παιδιά 
Παραλάβαμε σε πολύ κακή κατάσταση σχεδόν όλα τα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ της πόλης μας ενώ σε ορισμένα
είχαν αφαιρεθεί για χρόνια οι μπασκέτες. Ανακαινίσαμε τα γήπεδα του Ερμή στον Ελαιώνα, ενώ τοποθετήσαμε
νέες μπασκέτες σε γήπεδα στην πλατεία Πόντου, στην πλατεία Σμύρνης, της Αγ. Παρασκευής στο κάτω Ελληνικό
και στην πλατεία Ποντίων και Μιλήτου στην Αργυρούπολη. Ολοκληρώθηκαν τα γήπεδα Μπάσκετ ΑΟΝΑ, Μυ-
στρά, Σπετσών, Κάτω Ελληνικού, το γήπεδο 5Χ5 στην Εθνάρχου Μακαρίου, το γήπεδο Τραπεζούντος και Αγίας
Παρασκευής, κ. ά. Συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς και στα υπόλοιπα γήπεδα της πόλης.

Με την αξιοποίηση του προγράμματος των ληξιπρόθεσμων,
εξοφλήθηκαν προμήθειες του Αθλητικού Οργανισμού
ύψους 600.000 ευρώ που υπήρχαν από το 2008!

Αθλητισμός - Ανακαίνιση ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ 

Γήπεδο Ερμή - Ελαιώνας. Έτσι παραλάβαμε Σήμερα

Το πρώτο Γήπεδο 5Χ5
Παραδόθηκε το πρώτο από τα 5 γήπεδα 5Χ5, που έχει προγραμματίσει να φτιάξει η Δημοτική
Αρχή. Πρόκειται για το γήπεδο που βρίσκεται στη γειτονιά της Εθνάρχου Μακαρίου, και που ο
συγκεκριμένος χώρος ήταν για πάρα πολλά χρόνια κλειστός και απαξιωμένος. Δεκάδες παιδιά
έσπευσαν να το χρησιμοποιήσουν αλλά και οι μπαμπάδες δεν έμειναν αδιάφοροι. 

Εθνάρχου Μακαρίου - Έτσι παραλάβαμε Σήμερα

Εξόφληση μακρο-
χρόνιων χρεών
σε προμηθευτές
του Αθλητικού
Οργανισμού του
δήμου
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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 ενώ τοποθετήθηκαν νέα κλιματιστικά και φωτιστικά.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τοποθετηθεί και ο νέος τάπητας.

Γήπεδο μπάσκετ Αβέρωφ
To ανακαινισμένο γήπεδο μπάσκετ της Αβέρωφ χαίρονται μικροί και μεγάλοι. Σε μια μεγάλη γιορτή, πλή-
θος παιδιών και γονέων διασκέδασαν με τα διάφορα happenings, ενώ την παράσταση "έκλεψε" ο φιλικός
αγώνας μπάσκετ παλαιμάχων ΑΣΗ και ΑΟΝΑ.

Πεντακάθαρη πισίνα, καινούριο νερό και νέες
αντικυματικές διαχωριστικές διαδρομές, οι
οποίες αλλάζονται πρώτη φορά από την κατα-
σκευή του κολυμβητηρίου!
Να σημειωθεί ότι η προηγούμενη διοίκηση σε
3 χρόνια δεν είχε αλλάξει ποτέ το νερό, θέτον-
τας σε κίνδυνο την υγιεινή των κολυμβητών.

Αποκαταστήσαμε τις συνθήκες υγιεινής που πρέπει να απολαμβά-
νουν όλοι οι αθλητές μας. 

Έτσι παραλάβαμε Σήμερα

Ανακατασκευή των αποδυτηρίων του Κολυμβητηρίου Νέες αντικυματικές διαδρομές 
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Με περιορισμένα μέσα σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποστήριξη συνεχίζουμε την
υλοποίηση του προγράμματος “Φροντίζουμε τη Γειτονιά σας”. Με σωστή οργάνωση και σκληρή
δουλειά όλα τα συνεργεία του δήμου φροντίζουν κάθε φορά και από μία γειτονιά.

Η πόλη μας καθαρή ξανά

Προμήθεια και επισκευή 1.000 πράσινων και μπλε κάδωνΥλοποιούμε το πρόγραμμα “Φροντίζουμε τη Γειτονιά σας” 

Πλατεία Βενιζέλου στην Αργυρούπολη

Ιασωνίδου και Γούναρη στο Ελληνικό Μετρό Αργυρούπολης

Πλατεία Βάρναλη

Τα συντριβάνια μας “τραγουδούν” ξανά 

Μετά από πολλά χρόνια με παρέμβαση του Δημάρχου Γιάννη Κωνσταντάτου, επισκευάστηκαν, και αποκαταστά-
θηκε η λειτουργία των κατεστραμμένων και λεηλατημένων συντριβανιών της πόλης μας. Σήμερα τα συντριβάνια στις
κεντρικές πλατείες της πόλης μας “τραγουδούν” και πάλι χαρίζοντας στιγμές χαλάρωσης και δροσιάς στους συμπο-
λίτες μας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι το συντριβάνι στην πλατεία Ανεξαρτησίας (208) είχε να λειτουργήσει από το 2005.
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Ο Δήμος μας με τρεις μόνο υδροφόρες τις οποίες ευτυχώς είχαμε επισκευάσει, καθώς τις παραλάβαμε ακινητοποιημένες, έδωσε
μάχη με το προσωπικό του και προστάτεψε το περιαστικό δάσος και τα σπίτια στη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από το Βύρωνα. 

Η προηγούμενη δημοτική αρχή μας παρέδωσε ένα λεηλατημένο και εγκαταλελλειμένο σύστημα δασοπροστασίας. Το βουνό μας ήταν
απροστάτευτο. Φέτος λάβαμε δραστικά μετρα και σε συνεργασία με τον ΣΠΑΥ εγκαταστήσαμε 200 υδροβόλα, 4 αντλιοστάσια και 12
αντλίες, ενώ επαναλειτουργήσαμε την γεώτρηση της Κιάφας που βρισκόταν σε αχρηστία από το 2000, από την οποία υδροδοτείται το
νέο σύστημα δασοπυρόσβεσης.

Πήραμε πίσω Δημοτική περιουσία

Με αποφασιστικό τρόπο η νέα διοίκηση
πήρε πίσω χώρους που ανήκαν στον
δήμο, όπως το πρώην εργοτάξιο στην οδ.
Τριπόλεως, όπου παράτυπα είχε εκχωρη-
θεί σε ιδιώτες που ασκούσαν εμπορική
δράση και ο δήμος τους πλήρωνε και
το ρεύμα!
Σήμερα το χρησιμοποιούν ως γραφεία οι
εθελοντές μας και η δημοτική Ιματιοθήκη.

Δράσεις των εθελοντών 
Δασοπυροπροστασίας

Στιγμιότυπα από την εκπαί-
δευση των εθελοντών μας,
των περιπολιών στα φυλά-
κια, του καθαρισμού του
βουνού και τη δράση στα
πλαίσια του “Let’s do it”. 

Φροντίζουμε και προστατεύουμε το περιαστικό μας δάσος
Εγκαταστήσαμε σε συνεργασία με τον ΣΠΑΥ καινούργια συστήματα δασοπυρόσβεσης. Συστή-
σαμε το Σώμα Εθελοντών το οποίο με τη συνεχή παρουσία του και τις περιπολίες όλο το καλοκαίρι,
ήταν ο “φύλακας άγγελος” του δάσους μας.

Έτσι παραλάβαμε το υποτιθέμενο σύστημα δασοπροστασίας Σήμερα, μετά τις δικές μας παρεμβάσεις και του ΣΠΑΥ

Τα υδροβόλα σε λειτουργία Το πυροφυλάκιο των εθελοντών



Η νέα διοίκηση του Γιάννη Κωνσταντάτου έδειξε ξεχωριστή φροντίδα σε θέματα παιδείας και σχολικών κτιρίων.
Με την ανάληψη των καθηκόντων της έδωσε προτεραιότητα στην επισκευή των σχολικών μονάδων και με την
βοήθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, σε λιγότερο από τρεις μήνες, κατέγραψε τις ανάγκες και με έκθεση την
οποία διαβίβασε στην υπηρεσία "Κτιριακών Υποδομών" (πρώην ΟΣΚ), εξασφάλισε 600.000 ευρώ για την επι-
σκευή των κτιρίων, ενώ διέθεσε σε περίοδο κρίσης, επιπλέον 600.000 από ίδιους πόρους.

Παιδεία: H ασφάλεια των σχολείων πρώτο μέλημά μας

2ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης Αποκαταστάθηκαν οι επικίνδυνες ρωγμές

Το καλοκαίρι, συνεργεία του δήμου πραγματοποίησαν εκτεταμένες  εργασίες συντήρησης σε Παιδικούς Σταθμούς
και στα Νηπιαγωγεία της πόλης. Να σημειωθεί πως, ένα έργο σημαντικό, που αποτελούσε χρόνιο αίτημα, είναι η αλ-
λαγή του αποχετευτικού δικτύου στον Παιδικό Σταθμό της Αγίας Τριάδας Ελληνικού.

1ο Λύκειο Αργυρούπολης - Σήμερα

Ενδεικτικό της εγκατάλειψης στα σχολεία ήταν η κατάσταση που παραλάβαμε το 1ο Δημοτικό Αργυρούπολης
όπου έπεφταν σοβάδες μέσα στις τάξεις με κίνδυνο να τραυματιστούν μαθητές.

Έτσι παραλάβαμε τα σχολεία μας

Έτσι παραλάβαμε τα σχολεία μας
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Σήμερα
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Ανακαινίζουμε τα προαύλια των σχολείων μας!
Το υποσχεθήκαμε και το κάνουμε. Φτιάχνουμε ασφαλή και αθλητικά όλα τα προαύλια των σχολείων μας
ώστε να παίζουν τα παιδιά μας με ασφάλεια σε νέα γήπεδα και μπασκέτες. 1ο Δημοτικό Ελληνικού, 2ο και
8ο Αργυρούπολης, έτοιμα σχεδόν και συνεχίζουμε σε όσων τα γήπεδα είναι σε άθλια κατάσταση. 

Το σημαντικό στο έργο αυτό είναι ότι, τα απογεύματα θα τα χρησιμοποιούν για παιχνίδι εκτός των μαθητών και
τα παιδιά της γειτονιάς, αφού στο 8ο δημοτικό που γύρω του ζουν εκατοντάδες παιδιά δεν υπάρχει  γήπεδο
Μπάσκετ. Συνεχίζουμε δυναμικά την αναγέννηση της πόλης μας.

Εργασίες αποκατάστασης

Μετά από έλεγχο ο οποίος κατέδειξε την κακή κατάσταση των μπασκετών στα προαύλια των σχολείων μας,
οι οποίες είχαν τοποθετηθεί στη δεκαετία του ‘80, αποξηλώθηκαν και  τοποθετήθηκαν καινούργιες. Για την προ-
στασία των παιδιών τοποθετήθηκαν αφρώδη υλικά στις μπασκέτες. 

Έτσι παραλάβαμε

Νέες μπασκέτες σε 12 σχολικές μονάδες του δήμου μας

Τοποθετήθηκε μηχανισμός για
ΑμεΑ στο 2ο Γυμνάσιο Αργυρού-
πολης ώστε ο μαθητής ισότιμα να
συμμετέχει σε όλα τα μαθήματα

Ανακατασκευάσαμε τις περισσότερες τουαλέτες σχολείων που ήταν σε τραγική κατά-
σταση, και συνεχίζουμε και με τις υπόλοιπες

Φροντίσαμε τα προαύλια των παιδικών
μας σταθμών για την ασφάλεια των μι-
κρών μας παιδιών και κάναμε καινούρ-
γιες διαγραμμίσεις στις διαβάσεις έξω από
τα σχολεία μας. 
Επίσης όλα τα προαύλια νηπιαγωγείων
και παιδικών σταθμών θα ανακαινι-
σθούν.

Πριν Μετά

2o Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης 1o Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού

Φλέμιγκ



Κανένας Μαθητής μόνος
του στην κρίση

Συγκεντρώθηκαν σχολικά είδη, ώστε όλα τα παι-
διά να έχουν στο σχολείο τους τα απαραίτητα.

Καθιέρωση τιμητικής εκδήλωσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς
Τιμήθηκαν για πρώτη φορά οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί του δήμου για το έργο που πρό-
σφεραν τόσα στα σχολεία αλλά και τους μαθητές που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ /ΤΕΙ.
Είμαστε υπερήφανοι για τα παιδιά μας. 

Βραβεύσαμε τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο
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Θεατρική παράσταση με ΑμεΑ
Υποδεχθήκαμε παραστάσεις με μαθητές ΑμεΑ για πρώτη
φορά στο Πολιτιστικό μας Κέντρο “Μίκης Θεοδωράκης”
και πήραμε όλοι μας ένα μεγάλο μάθημα ζωής.

ΗΜΕΡΙΔΑ BULLYING
Ημερίδα για γονείς και εκπαιδευτικούς

Το τμήμα Παιδείας του Δήμου μας σε συνεργασία με την
Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων διοργάνωσε ημερίδα με
θέμα το σχολικό εκφοβισμό, τις διαταραχές του προφορι-
κού και γραπτού λόγου και τον αυτισμό. 
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Από τον Σεπτέμβριο του 2015 ο δήμος Ελληνικού - Αρ-
γυρούπολης επωμίστηκε ένα δυσανάλογο βάρος για το
μέγεθος του. Στις παλιές και ακατάλληλες εγκαταστάσεις
του πρ. Αεροδρομίου η κυβέρνηση πήρε, εν αγνοία μας,
απόφαση να φιλοξενήσει πρόσφυγες και μετανάστες.

Από την πρώτη στιγμή με τα πενιχρά μέσα που διαθέ-
τουμε σταθήκαμε πλάι τους, και προσπαθήσαμε με πα-
ρεμβάσεις να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαμονής τους.

Παρόλο που από την κυβέρνηση λάβαμε γραπτές δια-
βεβαιώσεις ότι ο καταυλισμός μεταναστών θα έκλεινε
στο χώρο του πρ. Αεροδρομίου του Ελληνικού τον Μάρ-
τιο του 2016, ο αριθμός τους μεγάλωσε και έφτασε στις
6.000, επιβαρύνοντας την τοπική κοινωνία αλλά και
εξαντλώντας τα μέσα υποστήριξης που είχαμε στην διά-
θεσης μας για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητάς
τους.

Μόνος του ο δήμος μας, με τους εργαζόμενούς του και
την κοινωνική υπηρεσία στάθηκε στο πλευρό των μετα-
ναστών, με την παροχή συσσίτιων όποτε μας ζητήθηκε.
Παράλληλα υποστηρίξαμε τον καταυλισμό με ιατρο-φαρ-
μακευτικές υπηρεσίες ενώ παρείχαμε στους μετανάστες
είδη ένδυσης και υπόδησης.

Ωστόσο, μερίδα της αντιπολίτευσης του δήμου μας σχε-

δίαζε, εν κρυπτώ, με παρεμβάσεις της, τη δημιουργία μό-
νιμου καταυλισμού μεταναστών, χωρητικότητας
10.000 ατόμων στον χώρο του πρ. Αεροδρομίου, σε μία
προσπάθειά τους να αποτρέψουν την προγραμματισμένη
επένδυση. Με μεγάλη προσπάθεια το αποτρέψαμε.

Τονίσαμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η παραμονή
προσφύγων και μεταναστών δεν μπορεί να είναι μόνιμη.
Το μέλλον του Ελληνικού δεν μπορεί να έχει διαφορετική
κατεύθυνση από αυτήν της αξιοποίησης που θα φέρει χι-
λιάδες θέσεις εργασίας και όχι μόνιμους καταυλισμούς
μεταναστών, όπως επιθυμούσε η προηγούμενη δημοτική
αρχή.

Ως Δήμαρχος, εγγυώμαι προσωπικά ότι, δεν πρόκειται
να επιτρέψω στους υποστηρικτές της μιζέριας, και της οπι-
σθοδρόμησης να σταθούν τροχοπέδη στην πορεία ευη-
μερίας και ανάπτυξης που χαράσσει η πόλη μας.

Στον δήμο μας θα πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη επέν-
δυση στην Ν/Α Ευρώπη.

Ως δημοτική αρχή που έχει ως όραμα την ανάπτυξη σε
κάθε επίπεδο και την ευημερία των  πολιτών, είμαστε πε-
πεισμένοι πως οι δικές μας ενέργειες θα καθορίσουν την
ποιότητα ζωής των επόμενων γενεών, αλλά και το μέλ-
λον των παιδιών μας.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Οι ενέργειες της δημοτικής αρχής

Σταθήκαμε δίπλα στους μετανάστες - Βελτιώσαμε τις συνθήκες διαμονής τους
ΣΗΚΩΣΑΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ενημέρωση κατοίκων για το μεταναστευτικό Καθημερινή αποκομιδή απορριμμάτων από τον καταυλισμό του Ελληνικού

Κεντρικός ομιλητής στην Σάμο
στο συνέδριο για το προσφυγικό



Αποκριάτικο ξεφάντωμα για μικρούς και μεγάλους 
Αποκριάτικο ξεφάντωμα με μασκαράδες, κλόουν και το παραδοσιακό γαϊτανάκι. Για την Καθαρή Δευτέρα Κού-
λουμα με νηστήσιμη φασολάδα, χορό και ζωντανή μουσική. 

Πολιτισμός για... όλα τα γούστα και τις ηλικίες
Youth Festival για τους νέους, προβολή ταινιών από την Κινηματογραφική Λέσχη στο υπαίθριο σινεμά, μέσα
στο Οικογενειακό μας Πάρκο και μουσικές νότες του Ιονίου από τη Φιλαρμονική της Κεφαλονιάς. 

Αφιέρωμα στον μεγάλο ηθοποιό Λυκούργο Καλλέργη, μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώ-
τση, τραγούδια του οποίου ερμήνευσε ο γιος του Γρηγόρης, σκηνή από παράσταση της θεατρικής ομάδας
του Δήμου. 

Τη χρονιά που πέρασε οργανώσαμε πολιτιστικά δρώμενα και αφιερώματα σε μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες
όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο Χρήστος Νικολόπουλος κ. ά. 
Οι συμπολίτες μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από τη δημοτική Λέσχη Κινημαγράφου αξιόλογες
ταινίες τόσο στο Πολιτιστικό μας κέντρο όσο και στον υπαίθριο κινηματογράφο που βρίσκεται στο Οικογενειακό
μας Πάρκο. Χωρίς αντίτιμο πάντα με μόνη προαιρετική εισφορά σε τρόφιμα και φάρμακα για τις κοινωνικές δομές
του δήμου μας. 

Πολιτισμός με κοινωνική αλληλεγγύη 

20

Θερινός κινηματογράφοςΚούλουμα

Τα πολιτιστικά τμήματα του δήμου (Ωδείο, Θεατρική Σκηνή, Χορευτικά τμήματα κ.α.) πραγματοποίησαν δε-
κάδες παραστάσεις τις οποίες παρακολούθησαν οι συμπολίτες μας. 

Υποστηρίξαμε ενεργά εκδηλώσεις των πολιτιστικών και λαογραφικών συλλόγων της πόλης.

Φιλαρμονική Κεφαλονιάς
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Χριστουγεννιάτικα δρώμενα στην πόλη μας 
Μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς τα παιδιά διασκέδασαν στο 3ήμερο Kids Festival, με πολύ παι-
χνίδι, δράσεις, πρωτότυπες κατασκευές, τραγούδι, χορό και πολλά παραμύθια, ενώ ο Δήμαρχός μας τα...
“άκουσε” (τα κάλαντα) από το Σύλλογο Ποντίων.

H δημοτική μας χορωδία, τραγούδισε κάλαντα και τραγούδια ελπίδας και αγάπης για όλα τα παιδιά του κόσμου.
Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους επιβάτες του ΜΕΤΡΟ. Η μπάντα De Sol και το τμήμα μοντέρνου χορού
πλημμύρισαν το σταθμό με χριστουγεννιάτικες μελωδίες. 

Χριστουγεννιάτικες γιορτές στην πόλη 
Για μία ακόμα χρονιά “ντύσαμε” την πόλη στα γιορτινά, στολίζοντάς την με φάτνες και χιλιάδες λαμ-
πιόνια στα δέντρα και στις πλατείες.  Ο στολισμός δεν κόστισε ούτε ένα ευρώ στον δήμο και βασίστηκε
στο πρόγραμμα χορηγιών τοπικών επιχειρήσεων.



Αναδιοργανώνουμε τη λειτουργία του Δήμου και εισάγουμε σύγ-
χρονες εφαρμογές, όπως το Improve My City και το Electronic
Voting. Λειτουργούμε με διαφάνεια και νομιμμότητα σε όλα τα
επίπεδα της διοίκησης και ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας με
τακτικά newsletters του Δημάρχου. 

Στα πλαίσια της διαφάνειας, παραπέμψαμε στον Εισαγγελέα
παράνομες συνεργασίες της προηγούμενης δημοτικής αρχής
με ιδιώτη.  

Καθιερώσαμε ειδική εφαρμογή καταγραφής και δια-
χείρισης αιτημάτων των πολιτών μέσα από τα κινητά
τους τηλέφωνα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κα-
τεβάσουν την εφαρμογή δωρεάν στα κινητά τους.
(όνομα εφαρμογης: Elliniko - Argyroypoli)

Διαχείριση αιτημάτων πολιτών
(Improve my City)

Κληροδότημα Πάτρου 

Από το 1997 ο αείμνηστος Αντώνης Πάτρος είχε αφήσει κληροδότημα για υποτροφίες σε μαθητές, το οποίο
ουδέποτε ενεργοποιήθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Μετά από ενημέρωση που μας έγινε από την
παράταξη “Ξανά η πόλη μπροστά” καταφέραμε επιτέλους να φέρουμε στο ταμείο του Δήμου 120.000 ευρώ,
ώστε να δοθούν από του χρόνου, από αρμόδια επιτροπή, σε αριστούχους μαθητές της πόλης μας. 

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου για τη φροντίδα των τετράποδων φίλων μας, δημιουργήσαμε την “Φιλοζωϊκή
παρέμβαση” του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, με στόχο την περίθαλψη των ζώων αλλά και την ενη-
μέρωση των ιδιοκτητών των κατοικιδίων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. 

Δημιουργήσαμε επίσης, δύο πάρκα σκύλων (Οικογενειακό Πάρκο και οδού Τριπόλεως), ενώ κάναμε εκ-
στρατεία ενημέρωσης για τα ζώα στους συμπολίτες μας. 

Σύγχρονη Διοικητική Αναδιοργάνωση
Ηλεκτρονική Ενημέρωση για όλους 

Γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 

Λειτουργεί καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι
τις 2 το μεσημέρι. Εβδομαδιαία δέχεται 400
κλήσεις ενώ δίνεται ηλεκτρονικό πρωτόκολλο
στο δημότη μας που δεν έρχεται πλέον στο
Δημαρχείο.
Μεγάλο μέρος των αιτημάτων τα ικανοποι-
ούμε σε λίγα μόλις 24ωρα ενώ ο πολίτης
ενημερώνεται πάντα για την εξέλιξη από το αρ-
μόδιο τμήμα για την πορεία του αιτήματός του.
Μέχρι στιγμής έχουν εξυπηρετηθεί 7.000 αιτή-
ματα δημοτών μας.

Πρωτοποριακή εφαρμογή της ψηφιακής Δημοκρα-
τίας (e-Democracy) από το Δήμο Ελληνικού-Αργυ-
ρούπολης σε συνεργασία με το ΕΔΕΤ.
Στο πλαίσιο της ψηφιακής Δημοκρατίας (e-Democ-
racy), ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης πρωτοπο-
ρεί, εφαρμόζοντας πιλοτικά ένα καινοτόμο σύστημα
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε συνεργασία με το
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).
Θα έχει τη δυνατότητα να θέτει σημαντικά θέματα
τοπικού χαρακτήρα σε ψηφοφορία, στην οποία θα
μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι επιθυμούν
αρκεί να διαθέτουν μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύ-
θυνση (e-mail).

Ψηφιακή Δημοκρατία - Electronic voting 15415

Οικογενειακό ΠάρκοΤριπόλεως
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Φιλοζωϊκή Παρέμβαση του δήμου μας
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Προγραμματισμός έργων Σεπτέμβιος 2016 - Σεπτέμβριος 2017

Προγραμματίζουμε για το 2017: 
l Ελεγχόμενη στάθμευση στο Ελληνικό 
l Προμήθεια νέου εξοπλισμού οχημάτων για την καθαριότητα
l Ανάπλαση Λόφου Τρουμπάρι
l Ανάπλαση Μαρίνειου στο Ελληνικό
l Ανάπλαση πλατείας Μυστρά, Σουρμένων και Ανεξαρτησίας (208)
l Ανάπλαση πάρκου Αφροδίτης
l Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο 1ο Δημοτικό Ελληνικού 
l Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων
l Ανακατασκευή πεζοδρομίων  
l Φωτισμός πλατειών 
l Αλλαγή δικτύου ΕΥΔΑΠ
l Κόμβος φαναριών 208 και Αγίου Γεωργίου
l Ασφαλτοστρώσεις 
l Σήμανση στα σχολεία
l Υπαίθρια Γυμναστήρια
l Παιδικές χαρές 
l Δημοτικά ιατρεία Γιατί

Έχουμε όραμα  - Δουλεύουμε σκληρά
Κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας

Μέρα τη μέρα, Nοικοκυρεύουμε το Δήμο μας 

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



Την Άνοιξη εάν δεν την 
βρεις,τηνφτιάχνεις!

Οδυσσέας Ελύτης

Δήμαρχος: www.ioanniskonstantatos.gr

Δήμος: www.elliniko-argyroupoli.gr

Facebook: facebook.com/DimosEllArg

15415
Γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 

Έργο εργαζομένου του δήμου μας στην Παιδική Χαρά της οδού  Διγενή Ακρίτα




