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ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A’ EΞΑΜΗΝΟΥ
(Σεπτέμβριος 2014 – Φεβρουάριος 2015)

ό Πάσχα!
Χρόνια Πολλάρώκαποι υΚαλ
α την Ανάσταση
Η θυσία του Θεααννθθρώπου, γιας είναι οδηγός μας
και Λύτρωση τουαν τρόπο ζωής αγάπης
για έν
νθρωπό μας!
και αυτοθυσίας για τον συνά

Αγαπητοί Συμπολίτες μου

Πέρασαν κιόλας 6 μήνες από τότε που μετά την δική σας καθαρή εντολή αναλάβαμε και επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου την τύχη της πόλης μας. Ευθύς δήλωσα πως ο δήμος σταματάει να είναι στρατευμένος κομματικά
και με ιδεολογικές αγκυλώσεις με το λειτουργεί αποκλειστικά για το πώς θα καταπολεμήσει την εκάστοτε κυβέρνηση αδιαφορώντας για το συμφέρον της πόλης και τα έργα που χρειάζεται και αποκτάει πλέον μία και
μόνο Φιλοσοφία. Το πώς θα υπηρετήσουμε τον Άνθρωπο, εσάς δηλαδή τους δημότες μας με έργα απαραίτητα
για την καθημερινότητα σας, για την ποιότητα ζωής σας και κυρίως για την ασφάλεια των παιδιών μας στους χώρους που αθλούνται και παίζουν.
Βήμα προς βήμα λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση αναδιοργανώσαμε τον δήμο, αλλάξαμε πρόσωπα και νοοτροπίες ετών που είχαν βαλτώσει την λειτουργία του και φέραμε στο προσκήνιο ένα διαφορετικό τρόπο δουλειάς που αγγίζει πλέον τον πολίτη και φέρνει ξανά τον δήμο συμπαραστάτη στις ανάγκες του. Σε 6 μήνες
πετύχαμε όσα δεν πέτυχαν άλλοι σε χρόνια και μόλις ξεκινήσαμε. Ο απολογισμός που ακολουθεί παρακάτω
με 45 νέα έργα-παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του δήμου μας θα σας πείσει πως εργαζόμαστε μόνο για το καλό της πόλης μας. Στόχος μας να ενώσουμε σε μία πόλη το Ελληνικό και την Αργυρούπολη.
Να έχουν όλοι τις ίδιες υπηρεσίες, τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις σε έναν ενιαίο αδιαίρετο δήμο που
όμως έχει πολλές ακόμα ιδιαιτερότητες και τοπικιστικές αντιλήψεις. Προεκλογικά δεσμεύτηκα πως θα Αναγεννήσουμε το Ελληνικό-Αργυρούπολη σε μια σύγχρονη πόλη, σε μια πόλη που να αξίζει να ζεις και να την χαίρεσαι. Στην Ελλάδα των μνημονίων και της κρίσης, ουδείς μας βοήθησε, ουδείς μας έδωσε χρήματα για να
πετύχουμε τα παρακάτω και βιώνουμε την χειρότερη δυνατή κοινωνική και οικονομική κρίση . Βρήκαμε όμως
τρόπους να κάνουμε έργο για εσάς και χαρίζουμε χαμόγελο ξανά στους δημότες μας γιατί εκλεγήκαμε όχι για
να μεμψιμοιρούμε και να βρίσκουμε δικαιολογίες για όσα δεν κάνουμε αλλά μόνο γι να βρίσκουμε λύσεις και
να κάνουμε έργο στην γκρίζα αυτή εποχή.

Άλλωστε, την Άνοιξη αν δεν την βρείς την φτιάχνεις …
και εμείς φτιάχνουμε ξανά την πόλη μας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης
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Πόθεν Έσχες
Στην δημοσιότητα το πόθεν έσχες του Δημάρχου
και η περιουσιακή του κατάσταση.
Όπως προεκλογικά είχε δεσμευτεί ο δήμαρχος έδωσε
στην δημοσιότητα την περιουσιακή του κατάσταση ώστε
με απόλυτη διαφάνεια όλοι οι πολίτες να γνωρίζουν
με τι περιουσία ανέλαβε τον δήμο και κάθε χρόνο
που θα την δημοσιεύει να την συγκρίνουν. Να σημειωθεί πως
(με εξαίρεση το 2003 τον κύριο Τσαρπαλή που επίσης είχε
δημοσιοποιήσει το πόθεν έσχες του)
είναι ο πρώτος δήμαρχος της πόλης που το έκανε.

Κοινωνικό παντοπωλείο

NEO EΡΓO

Εγκαινιάστηκε από την νέα δημοτική αρχή στις 18 Οκτωβρίου 2014. Εξυπηρετεί 300 οικογένειες κάθε μήνα
με τρόφιμα και είδη υγιεινής και δεν επιβαρύνει τον δήμο ούτε με ένα ευρώ
αφού στηρίζεται στην πολιτική των χορηγιών που εγκαινίασε ο δήμαρχος αλλά και στις προσφορές πολιτών,
συλλόγων και σχολείων της πόλης μας.

Δημοτική συγκοινωνία

NEO EΡΓO

Η 1η γραμμή εγκαινιάστηκε στις 19 Ιανουαρίου 2015 και λειτουργεί νόμιμα με την έγκριση του ΟΑΣΑ και του Υπουργείου
Μεταφορών. Να σημειωθεί πως ούτε και αυτό το έργο το ψήφισε η μείζων αντιπολίτευση. Εξυπηρετεί την Άνω Αργυρούπολη καθημερινά προς το Μετρό, ενώ τον μήνα Φεβρουάριο μετακινήθηκαν 4.500 άτομα. Σύντομα θα λειτουργήσει 2η
γραμμή που θα εξυπηρετεί τα Σούρμενα , Αγ. Παρασκευή και την περιοχή Ελαιώνα. Είναι δωρεάν.
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Γραμμή εξυπηρέτησης δημότη 15415

NEO EΡΓO

Λειτουργεί καθημερινά από τις 08:00 μέχρι τις 14:00.
Εβδομαδιαία δέχεται 400 κλήσεις ενώ δίνεται ηλεκτρονικό πρωτόκολλο στον δημότη μας που δεν έρχεται πλέον στο δημαρχείο.
Μεγάλο μέρος των αιτημάτων τα ικανοποιούμε σε λίγα μόλις 24ωρα
ενώ ο πολίτης ενημερώνεται πάντα για την εξέλιξη των αιτημάτων
του από το αρμόδιο τμήμα για την πορεία του αιτήματος του.

Από τα 1.270 αιτήματα,
ικανοποιήθηκαν τα 1.170

Άνοιγμα γηπέδου μπάσκετ στο Ελληνικό
Στο πρώτο μόλις δεκαήμερο της διοίκησής
μας διεκδικήσαμε και πήραμε το κλειστό
γήπεδο μπάσκετ στο Ελληνικό
δίνοντας ανάσα στις ομάδες μας
για τις προπονητικές τους ανάγκες.

Σήμερα προπονούνται
εκεί 300 παιδιά.

Eυπρεπισμός & Βάψιμο Δημαρχείου

NEO EΡΓO

Μετά από πάρα πολλά χρόνια , με δικά μας συνεργεία ικανοποιήσαμε ένα πάγιο αίτημα των δημοτών μας να ευπρεπίσουμε το Δημαρχιακό Μέγαρο. Το κτίριο άλλαξε όψη και αποτελεί πλέον κόσμημα για την πόλη μας, αφού
μαζί με την ανάπλαση της πλατείας που έπεται, δίνει άλλο χρώμα και τόνο στην καθημερινότητά μας, και είναι
ξανά το Δημαρχιακό Μέγαρο αντάξιο της πόλης και της ιστορίας της. Θα ακολουθήσει το Πολιτιστικό κέντρο
Μίκης Θεοδωράκης

Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
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Δημοτική περιουσία
Mε αποφασιστικό τρόπο αξιώσαμε και πήραμε
πίσω χώρους που ανήκαν στον δήμο μας,
όπως το πρώην εργοτάξιο στην Τριπόλεως
όπου παράτυπα είχε εκχωρηθεί σε ιδιώτες
που ασκούσαν εμπορική δράση και τους
πλήρωνε ο δήμος και το ρεύμα !!!

Κοινωνικό φροντιστήριο

NEO EΡΓO

150 παιδιά της πόλης μας
βρήκαν διέξοδο στα δωρεάν
φροντιστηριακά μαθήματα
που παρέχει ο δήμος μας
με την νέα του αυτή υπηρεσία
κάθε απόγευμα σε σχολείο
της πόλης μας.

Δωρεάν εμβόλια σε παιδιά και μεγάλους
Δωρεάν αντιγριπικός
εμβολιασμός για τα μέλη
του ΚΑΠΗ καθώς
και για άπορους - ανασφάλιστους
συνδημότες μας.

NEO EΡΓO
Δωρεάν εμβολιασμός
με πολυδύναμα εμβόλια
για τα παιδιά απόρων
και ανασφάλιστων
οικογενειών

Διοικητική Αναδιοργάνωση του Δήμου.
Μείωση της
κατανάλωσης
καυσίμων κατά
14.000 λίτρα με
περισσότερα οχήματα
σε κίνηση

Αύξηση των εσόδων
του τελευταίου 4μήνου
του 2014 σε σχέση
με του 2013 κατά 33%

Αναδιοργανώσαμε πλήρως τις υπηρεσίες μας με αλλαγές σε πρόσωπα, νοοτροπίες και τρόπους εξυπηρέτησης
των πολιτών. Στείλαμε στα υπηρεσιακά τους συμβούλια για κρίσεις διευθυντές και προϊσταμένους και ο δήμος
πλέον λειτουργεί με άλλο ρυθμό και οργάνωση, με εντυπωσιακά αποτελέσματα στα έσοδα αλλά κυρίως στην
παραγωγικότητα των υπηρεσιών μας.

Δωρεάν Ιατρικές Εξετάσεις

Νεφρολογικό ιατρείο
NEO EΡΓO

Kάθε Τρίτη λειτουργεί
νεφρολογικό ιατρείο
στα ΚΑΠΗ μας
δωρεάν
για όλους τους
πολίτες μας.

6 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2015

NEO EΡΓO
Δωρεάν προληπτικές
εξετάσεις
για άπορους ανασφάλιστους
συνδημότες μας.

TEYXOS 79:Layout 1

3/30/15

12:38 PM

Page 7

Μείωση Τελών Ταφής – Πάγωμα των Δημοτικών Τελών
Παγώσαμε τα δημοτικά τέλη
ενώ είχαμε 75% μείωση
στα τέλη ταφής για τους
Αργυρουπολίτες που εξισώθηκαν
προς τα κάτω με τους Ελληνικιώτες.

Απαλλάξαμε πλήρως από
τα δημοτικά τέλη τα ΑΜΕΑ

Κανονισμός λειτουργίας ΚΑΠΗ
Όλα τα ΚΑΠΗ του Δήμου μας
λειτουργούν πλέον με τον ίδιο
κανονισμό που εξασφαλίζει
σε Ελληνικιώτες
και Αργυρουπολίτες
την διαφάνεια, ισότητα
και αλληλεγγύη στις δράσεις τους.

Νοικοκύρεμα στις Λαικές Αγορές
Στις λαϊκές αγορές
δόθηκε οδηγία έτσι ώστε
στις 16:00 το αργότερο
να έχουν κλείσει
και να μην επιβαρύνουν
τις γειτονιές
που τις φιλοξενούν.

Kέντρο Εξυπηρέτησης
Πολιτών
Καθιερώσαμε
Κοινό ωράριο
λειτουργίας όλων
των ΚΕΠ Ελληνικού
και Αργυρούπολης.

Ασφάλεια και προστασία στο Εργοτάξιο

NEO EΡΓO

Τοποθετήθηκαν κάμερες 24ωρης καταγραφής
ασφαλείας περιμετρικά του εργοταξίου
και έτσι μηδενίστηκαν
οι κλοπές και δολιοφθορές
που ήταν πληγή για τον δήμο μας.

Εξόφληση χρεών Αθλητικού Οργανισμού σε προμηθευτές
Με την αξιοποίηση του προγράμματος των
ληξιπρόθεσμων εξοφλήσαμε υποχρεώσεις
του Αθλητικού Οργανισμού ύψους 600 χιλιάδων
ευρώ που υπήρχαν από το 2008
σε προμηθευτές του!!!

Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
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Τιμητική Εκδήλωση για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Τιμήσαμε για πρώτη φορά τους συνταξιούχους
εκπαιδευτικούς μας που πρόσφεραν τόσα στα
σχολεία αλλά και τα παιδιά μας που πέτυχαν
την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ /ΤΕΙ .

Χριστουγεννιάτικος στολισμός

NEO EΡΓO

Για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης τοποθετήσαμε φάτνες και χιλιάδες λαμπιόνια σε δέντρα στις πλατείες που ήταν ξεχασμένες που θα ενισχυθούν του χρόνου ακόμα περισσότερο . Ο στολισμός
δεν κόστισε ούτε ένα ευρώ στον δήμο και βασίστηκε στο πρόγραμμα
χορηγιών τοπικών επιχειρήσεων.

Υιοθετώ Ένα Δέντρο

NEO EΡΓO
Οι μαθητές
των δημοτικών
σχολείων
στόλισαν
Χριστουγεννιάτικα
δέντρα με στολίδια
που έφτιαξαν από
οικολογικά υλικά.

8
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Σώμα Εθελοντών

NEO EΡΓO

Δημιουργήσαμε το Σώμα Εθελοντών
του Δήμου που εδρεύει
στην οδό Τριπόλεως και θα ενισχύσει
όλες τις δράσεις του δήμου μας.

Ψηφιακή υπογραφή

NEO EΡΓO

Ο πρώτος δήμος στην χώρα
που εφάρμοσε την ψηφιακή
υπογραφή στα έγγραφά του.
Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση
του δημότη.

Επαναφορά του λεωφορείου 165 για το κέντρο της Αθήνας
Διεκδικήσαμε και πετύχαμε
τη νέα γραμμή που συνδέει
τον δήμο μας με το κέντρο
της Αθήνας με την γραμμή 165
που διασχίζει όλη την Λ. Κύπρου
και είχε καταργηθεί,
παρά τα ψέματα εναντίων μας η
γραμμή συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά και μετά τις πρόσφατες εκλογές.

Ανοιχτή Διακυβέρνηση-Ηλεκτρονική Ενημέρωση για όλους

NEO EΡΓO

Καθημερινά πραγματοποιείται η Συνάντηση
Στελεχών του δήμου όπου ανοιχτά συζητούνται
όλα τα θέματα του δήμου και κυρίως όσα θίγουν
οι πολίτες και χαράζεται πολιτική. Με την δημιουργία
προσωπικής σελίδας δημάρχου που οι πολίτες
μπορούν να βλέπουν καθημερινά όλες τις
αποφάσεις και δράσεις του δήμου μέσα από τις
συναντήσεις αυτές στα πλαίσια μιας Ανοιχτής
Διακυβέρνησης του Δήμου μας.

Επισκεφθείτε το
ioanniskonstantatos@gmail.com

Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
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Μελέτες για Χρηματοδότηση Έργων

NEO EΡΓO

Εκπόνηση Μελετών για να χρηματοδοτηθούμε
από ΕΣΠΑ, Περιφέρεια και άλλους φορείς.
Καταθέσαμε μελέτες για έργα αξίας 10 εκατομμυρίων
ευρώ, ενώ ζητάμε 500 χιλιάδες για οδοποιία
και επισκευές πεζοδρομίων .

Ανακατασκευή και Πιστοποίηση Ασφαλείας
όλων των παιδικών χαρών

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

NEO EΡΓO

Μετά από επίσημη αυτοψία και έκθεση
που ζητήσαμε από ανεξάρτητο φορέα
διαπιστώσαμε την εγκατάλειψη των παιδικών
χαρών και τους κινδύνους που κρύβουν για τα παιδιά μας. Με μελέτη και πρόγραμμα ξεκινήσαμε να
τις φτιάχνουμε μία προς μία ώστε να τις πιστοποιήσουμε. Έργο τεράστιο σε μέγεθος και κόστος γι
αυτό καλέσαμε ιδιώτες να υιοθετήσουν μια παιδική
χαρά ώστε να βρεθούν πόροι για το πρόγραμμα
αποκατάστασης. Να σημειωθεί πως ούτε και αυτό
το έργο το ψήφισε η μείζων αντιπολίτευση.

Ολοκληρώθηκε και πιστοποιήθηκε η νέα
παιδική χαρά στο Πέτρινο Θέατρο Μιλήτου.

Ενωμένα Κούλουμα για πρώτη φορά!

Κούλουμα για όλους στο βουνό
με την συμμετοχή πλέον των 1.000 κατοίκων
σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο
«Η Αργυρούπολη» αλλά και με όλους
τους πολιτιστικούς
συλλόγους του Δήμου μας.
10
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Κυκλοφοριακή μελέτη για το Ελληνικό

NEO EΡΓO

Το Ελληνικό και οι γειτονιές του πλήρωσαν βαρύ τίμημα
από την λειτουργία του Μετρό. Ουδείς ενδιαφέρθηκε
πραγματικά να το θωρακίσει και να βοηθήσει τους κατοίκους
του όταν ακόμα υπήρχε χρόνος.
Με οργανωμένο και επιστημονικό τρόπο αναθέσαμε
τις ρυθμίσεις που θα ανακουφίσουν τις γειτονιές γύρω
από το Μετρό σε ειδικό μελετητικό γραφείο
όπου την περίοδο αυτή ολοκληρώνει την σχετική μελέτη.

Πρόγραμμα φροντίζουμε την γειτονιά σας

NEO EΡΓO

Ειδικό πρόγραμμα καθαριότητας,
όπου όλα τα συνεργεία
του δήμου φροντίζουν
μια ¨ξεχασμένη΄΄γειτονιά.
Η αρχή έγινε στην Ιπποκράτους ,
Φειδίου , Αθανασίου Διάκου
στο Ελληνικό και θα επεκταθεί
παντού σε όλη την πόλη

Πρόγραμμα χορηγιών προς τον δήμο μας

Όταν δεν έχεις χρήματα για να κάνεις έργα οφείλεις να αναζητήσεις κάθε δυνατή πηγή χρηματοδότησης.
Εγκαινιάσαμε το πρόγραμμα χορηγιών που απευθύνεται σε μεγάλες εταιρείες με τίτλο "Υιοθετείστε μια παιδική
χαρά, χαρείστε ασφάλεια και χαρά στα παιδιά μας". Η ανταπόκριση είναι μεγάλη ενώ εντυπωσιακό είναι πως
κύκλοι της αντίπολιτευσης βρίζουν με ανακοινώσεις τον δήμαρχο γιατί απευθύνεται σε ιδιώτες για να φτιάξει
τις παιδικές χαρές.

Κόκκινοι Κάδοι
στις γειτονιές μας

NEO EΡΓO

Τοποθετήθηκαν 30 κόκκινοι κάδοι στα πλαίσια
του νέου προγράμματος ανακύκλωσης παλαιών ρούχων
στις γειτονιές μας.

Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
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Τοποθετήσαμε W.C. σκύλων

NEO EΡΓO
Τοποθετήσαμε wc σκύλων
σε πάρκα και πλατείες μας ώστε
να ευαισθητοποιηθούμε ως πολίτες.
Δημιουργούμε δύο πάρκα για σκύλους
ενώ υλοποιούμε το πρόγραμμα συλλογής
και στείρωσης αδέσποτων ζώων.

Προστασία
NEO EΡΓO
των Μαθητών μας

Tοποθετήσαμε προστατευτικά πλέγματα
στις μπασκέτες των σχολείων για μην
τραυματίζονται τα παιδιά μας .

Υπογράψαμε την
χάρτα ισότητας των
δύο φίλων .
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Κανένας Μαθητής μόνος
του στην κρίση NEO EΡΓO

Συγκέντρωση σχολικών ειδών
ώστε όλα τα παιδιά να έχουν
στο σχολείο τους τα απαραίτητα.

Δωρεάν μαστογραφία
σε δεκάδες γυναίκες
.

Δεκάδες γυναίκες
40-70 ετών
πραγματοποίησαν
δωρεάν ψηφιακή
μαστογραφία.
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Νέο Κτίριο B’ ΚΑΠΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ολοκληρώσαμε άμεσα και επιτυχώς
τις εργασίες παράδοσης
και εγκαινιάσαμε το νέο κτίριο
του Β΄ ΚΑΠΗ Αργυρούπολης που
θεμελιώθηκε πρίν από 30 χρόνια
και αποτελεί έργο όλων
των προηγούμενων διοικήσεων.

Υγιεινή των αθλούμενων στο Κολυμβητήριο

Αλλάξαμε μετά από 3,5 χρόνια το νερό στο κολυμβητήριο.

Τροφεία Παιδικών Σταθμών
650 παιδιά Δωρεάν
στους παιδικούς σταθμούς.
Ο μοναδικός δήμος της Νότιας Αθήνας
που δεν έχει τροφεία και έχει Δωρεάν
όλα τα παιδιά στου παιδικούς σταθμούς
(τα απορροφήσαμε σχεδόν όλα). Αποδείξαμε
ότι μέσα στην κρίση στηρίζουμε και εμείς
ως διοίκηση τις οικογένειες του Δήμου μας.

Εξοπλισμός Αθλητικών Χώρων

NEO EΡΓO

Τοποθετήσαμε
νέες μπασκέτες
στα γήπεδα Σμύρνης
στο Ελληνικό αλλά
και στην πλατεία
Ποντίων και Μιλήτου.

Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 13

TEYXOS 79:Layout 1

3/30/15

12:39 PM

Page 14

Ευπρεπισμός Εργοταξίων & Επισκευή Οχημάτων
ΠΡΙΝ

Παραλάβαμε τα εργοτάξια σε άθλια κατάσταση με αυτοκίνητα ρημαγμένα και γεμάτα βρωμιές.
Σήμερα η εικόνα έχει αλλάξει αφού νοικοκυρέψαμε τους χώρους, επισκευάσαμε
τα αυτοκίνητα και ευπρεπίσαμε τους χώρους των εργαζομένων.

ΜΕΤΑ

Καθαρισμός
& Πλύσιμο Φρεατίων

Τεχνική Αυτοψία
για τους Κινδύνους
στα Σχολεία
Κατατέθηκε
προς έγκριση
μελέτη ύψους
600.000 € στον
Οργανισμό
Σχολικών Κτιρίων
για επισκευές
που θα εξαλείψουν
τους κινδύνους
στα σχολεία
που για χρόνια ήταν
παραμελημένα

Τεχνικό Συνεργείο 1.000 αιτήματα πολιτών για
παρεμβάσεις σε λάμπες, πεζοδρόμια, φρεάτια
κ.α από τα οποία ικανοποιήθηκαν σχεδόν όλα.

Μετονομασία Παιδικών
Σταθμών
Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης
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