
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΛΟΣ 2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας το 2017 ο Δήμος  

Αγίας Παρασκευής έκλεισε με χρηματικό υπόλοιπο 9.291.254,14€ και 

απλήρωτες υποχρεώσεις 1.414.771.,07 στις οποίες περιλαμβάνονται 

περίπου 380.000,00€ για μισθοδοσίες και 595.000,00€ σε υποχρεώσεις 

μη δυνάμενες να εξυπηρετηθούν. Συνεπώς οι απλήρωτες υποχρεώσεις 

του Δήμου ανήλθαν περίπου στις 550.000,00€.  

Ο δείκτης στοχοθεσίας που δείχνει τη βιωσιμότητα ενός Δήμου ήταν για 

το Δήμο Αγ. Παρασκευής το 2017 +19,80%, δηλαδή ο Δήμος μας είναι 

ισχυρά θωρακισμένος να υλοποιήσει το πρόγραμμά του απρόσκοπτα 

και χωρίς εκπτώσεις. Σημειώνουμε ότι οι Δήμοι που παραπέμπονται στο 

Οικονομικό Παρατηρητήριο είναι κάτω από -10%. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προήλθαν χωρίς να μειωθούν στο 

ελάχιστο οι δαπάνες για τη συντήρηση και τις λειτουργικές δαπάνες των 

σχολείων, η πλήρης λειτουργία των κοινωνικών δομών κ.ά.  

Διευκρινίζεται ότι η αγορά του Κτήματος-Οικίας Ιόλα έγινε με 

δέσμευση χρημάτων από το ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) 

και τη ΣΑΤΑ, δηλαδή από πηγές που είναι μόνο για επενδύσεις 

και όχι για κάλυψη λειτουργικών δαπανών. 

Τα αποτελέσματα του 2017 μας επιτρέπουν να προβούμε ή να έχουμε 

προβεί σε -μεγάλης έκτασης και χρηματικού ύψους- δημοπρατήσεις 

εργολαβιών. Συνεχίζουμε δε την υλοποίηση του Τεχνικού 

Προγράμματος, αξιοποιώντας στο έπακρο τις χρηματοδοτήσεις από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και ΠΔΕ.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε εργολαβίες: α) συντήρησης καθολικού 

ασφαλτοτάπητα ύψους 1.000.000,00€ β) συντηρήσεις φθορών 

οδοστρωμάτων 280.000,00€, γ) συντηρήσεις σχολικών μονάδων ύψους 

480.000,00€, δ) συντηρήσεις έργων οδοποιίας ύψους 601.000,00€, ε) 

κατασκευή αγωγών ομβρίων 763.000,00€, στ) ανάπλαση οδού Αιγαίου 

Πελάγους ύψους 1.300.000,00€. 

         9/10/2018 

 



ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Α. Κατασκευές 

1. Διαμόρφωση του ελεύθερου χώρου του Δημοτικού Κοιμητηρίου (χωματουργικά, 

κατασκευή διαδρόμων, πλήρες δίκτυο απορροής ομβρίων). 

2. Διαμόρφωση της περιοχής γύρω από το Κατάστημα ΑΒ – Βασιλόπουλος στο 

Νομισματοκοπείο (διαμόρφωση οδών Δημητρακοπούλου και Κονδυλάκη, εργασίες 

στην είσοδο του καταστήματος). 

3. Διαμορφώσεις γύρω από τον Ι.Ν. του Προφήτη Ηλία (σκάλα, αυλή). 

4. Πεζοδρόμια 2017-2018: 4.000 τ.μ. 

B. Έναρξη μελετών 

1. Πλατείας Αϊ-Γιάννη, που είναι σε στάδιο Τεχνικών Δελτίων. 

2. Προπονητηρίου. 

3. Εκκλησίας Δημοτικού Κοιμητηρίου. 

4. Σαρκοφάγων. 

5. Πεζοδρομίων 2018-2019: 10.000 τ.μ. 

Γ. Ολοκλήρωση μελετών 

1. Μελέτη Κεντρικής Πλατείας Αγ. Παρασκευής. 

2. Μελέτη οδού Αιγαίου Πελάγους. 

3. Παιδικός Σταθμός Πευκακίων. 

4. Διάφορα. 

Δ. Αξιοποίηση περιουσίας 

Συνεχίζονται οι ενέργειες για τα κληροδοτήματα Ασημακοπούλειο και Πρίγγουρη.  

 

          9/10/2018 

        Δημήτρης Κονταξής 

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων 

 

 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΥ 

 

Α. ΚΕΠ 

 

 Είναι στα 5 πρώτα ΚΕΠ στον Βόρειο Τομέα σε διεκπεραίωση 

ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

 Για το 2017 προσήλθαν για υποθέσεις τους 47.000 άτομα (μόνο τα 

καταγεγραμμένα). 

 Είναι μια πολύ δυνατή υπηρεσία και προτιμάται ακόμα και από 

πολίτες άλλων Δήμων. 

 

Β. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ 

 

 Διεκπεραιώνονται γύρω στις 11.200 κινήσεις κάθε χρόνο. 

Ανταπεξέρχονται σε εξαιρετικά καλό βαθμό παρά την υποστελέχωση 

του Δημόσιου τομέα. 

 Ακολουθούνται από τις αρχές του χρόνου οι τακτικές που επιτάσσει 

το καινούργιο πρόγραμμα της Κυβέρνησης για το Μητρώο Πολιτών.  

 

 

 

 

Ο Δήμος εναρμονίζεται στις ψηφιακές προκλήσεις της εποχής και πολύ 

σύντομα θα εφαρμοστεί η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων με αποτέλεσμα 

την εξοικονόμηση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων.  

Από τον Απρίλιο του 2018 λειτουργεί το καινούργιο πρόγραμμα 

μηχανοργάνωσης που εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες τόσο του Τμήματος 

Διοίκησης όσο και της Οικονομικής Υπηρεσίας (μέχρι τον Απρίλιο οι 

τακτικές και τα προγράμματα που χρησιμοποιούνταν κάλυπταν με δυσκολία 

τις ανάγκες μίας σύγχρονης πόλης).  

Έχουμε, επίσης, ξεκινήσει την διαδικασία ώστε να εδραιωθεί επίσημα 

η Αγία Παρασκευή ως Πολιούχος της Πόλης. Έχει σταλεί επιστολή στην 

Αρχιεπισκοπή και σύντομα θα σταλεί η σχετική εισήγηση στο Δημοτικό  

Συμβούλιο.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Αντιδημαρχεία Παιδείας και Πολιτισμού 

Απολογισμός 2017 - 2018» 

 

Αγία Παρασκευή  09/10/18 

 

 

 Είχαμε διαρκή συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργεία και τις Υπηρεσίες του 

(πχ Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) για την 

επίλυση πολλαπλών θεμάτων εκπαίδευσης και οργάνωσης στη λειτουργία των 

Σχολείων.  

 Συνεργαστήκαμε και με τα 37 Σχολεία του Δήμου μας για τη ρύθμιση των 

αιτημάτων που αφορούν επιδιορθώσεις / τεχνικές παρεμβάσεις κλπ ή 

διαβίβασή τους, όπου κρίθηκε αναγκαίο, προς τις ανάλογες υπηρεσίες ή 

όργανα και παρακολουθήσαμε την πορεία αυτών. 

 Δρομολογήσαμε την πλήρη αποκατάσταση των τουαλετών στα 1ο και στο 

5ο-11ο Δημοτικά Σχολεία, μέσω σχετικής εργολαβίας. 

 Δρομολογήσαμε την ανακατασκευή των αύλειων χώρων στα 4ο και 9ο 

Δημοτικά Σχολεία, μέσω σχετικής εργολαβίας. 

 Δρομολογήσαμε την ανακατασκευή για τα γήπεδα 5x5 στα 7ο και 9ο 

Δημοτικά Σχολεία, μέσω σχετικής εργολαβίας σε συνεργασία με τη ΓΓΑ. 

 Παραλάβαμε τα αποτελέσματα του Συμμετοχικού Σχεδιασμού που προ-

γραμματίσαμε για τα 2ο Δημοτικό –  5ο Νηπιαγωγείο. 

 Σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και την Πρωτοβάθμια Σχολική 

Επιτροπή υλοποιήσαμε το πρόγραμμα Συμμετοχικού Σχεδιασμού για την 

ανακατασκευή των αύλιων χώρων στα: 7ο Δημοτικό και στο 13ο Νηπιαγωγείο.  

 Τοποθετήσαμε κάδους ανακύκλωσης χαρτιού του ΕΔΣΝΑ (Ειδικού 

Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής) της Περιφέρειας Αττικής σε πολλά 

Σχολεία της πόλης με έμφαση στα Δημοτικά. 

 Διεκπεραιώσαμε τις διαδικασίες για την μετεγκατάσταση από το Δήμο 

Παλλήνης στο Δήμο μας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας για μαθητές 



Γυμνασίου. 

 Υποστηρίξαμε διοικητικά και γραμματειακά τις Συνεδριάσεις της ΔΕΠ. 

 Εισηγηθήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατανομή ΚΑΠ και ΦΗΧ προς 

τις Σχολικές Επιτροπές και καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τους 

απολογισμούς των δύο ΝΠΔΔ. 

 Υποστηρίξαμε γραμματειακά τις σχολικές επιτροπές και μέσα από την 

καθημερινή επικοινωνία με τους Προέδρους προωθήσαμε τα θέματα για την 

επίλυση όλων των προβλημάτων που προέκυψαν. Είχαμε άψογη συνεργασία 

με τους Προέδρους των δύο Σχολικών Επιτροπών για:  

1. Την τακτική, αλλά και προκαθορισμένη επιχορήγηση όλων των 

Σχολείων. 

2. Την επίλυση της πρωινής καθαριότητας σε όλα τα Σχολεία με την 

υπογραφή συμβάσεων έργου (ειδικά για το 2018 συνολικά 44). 

3. Την έκτακτη επιχορήγηση για την προμήθεια υλικών στα Νηπιαγω-

γεία. 

4. Την κάλυψη σε όλα τα Δημοτικά με Σχολικούς Τροχονόμους. 

5. Την συντήρηση – βάψιμο όλων των περιφράξεων στα Σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας. 

6. Την κάλυψη στοχευμένων αναγκών υλικοτεχνικής υποδομής. 

 Καλύψαμε τις ανάγκες καθαριότητας των Σχολείων με τη συνδρομή των 8 

μόνιμων καθαριστριών/ών και τοποθετήσαμε τις επιπλέον 44 συμβάσεις έργου 

καθαρισμού σε όλα τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

  Είχαμε τη φροντίδα για τη φύλαξη των Σχολείων από 11 σχολικούς 

φύλακες του Τμήματος. 

 Υποστηρίξαμε τη συμμετοχή με τη χορωδία των 5ου-11ου Δημοτικών 

Σχολείων στο Πρόγραμμα Διαδημοτικών Πολιτιστικών Συναντήσεων «Έν 

΄Αστει» που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων. 

 Προβλέψαμε και τοποθετήσαμε 24 οκτάμηνους συμβασιούχους μέσω 

ΟΑΕΔ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των Σχολείων.  

 Διεκπεραιώσαμε όλες τις παραχωρήσεις που ζητήθηκαν από το Τμήμα 

Παιδείας, με τη σύμφωνη γνώμη των αντίστοιχων Σχολικών Επιτροπών και 

της ΔΕΠ, προς Συλλόγους και Φορείς της πόλης. 

 Είχαμε διαρκή συνεργασία με τους Συλλόγους και την Ένωση Γονέων. 

 Είχαμε την οργάνωση και εποπτεία των πολιτιστικών εκδηλώσεων της 11ης 

και 12ης Συνάντησης Μαθητικής Δημιουργίας που διήρκεσαν 8 και 10 ημέρες 

αντίστοιχα. Στην 11η Συνάντηση είχαμε τη συμμετοχή 31 σχολείων συνολικά 

(1.000 περίπου μαθητές) με 21 θεατρικά έργα, παραδοσιακούς και μοντέρνους 



χορούς, συναυλία από σχολικά μουσικά συγκροτήματα, εκθέσεις ζωγραφικής 

και εικαστικών, ενώ φέτος πέραν των δικών μας Σχολείων συμμετείχε το 1ο 

Γυμνάσιο Μάνδρας Αττικής και μαθητικό χορευτικό συγκρότημα από τη 

εροσκήπου Πάφου. 

 Συντάξαμε τη σχετική μελέτη για το Πολιτιστικό Πρόγραμμα Θεατρικής 

Αγωγής από θεατρολόγους με τη δημιουργία Θεατρικών Ομάδων σε όλα τα 

Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια και με πρόβλεψη διασχολικών Ομάδων στα 

Λύκεια.  

 Οργανώσαμε και λειτουργήσαμε το Κοινωνικό Φροντιστήριο με τη 

συμμετοχή περίπου 30 μαθητών το 2017 και 25 το 2018 Γυμνασίου – Λυκείου 

έχοντας ως βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.  

 Οργανώσαμε και πραγματοποιήσαμε Πρόγραμμα Θερινής Δημιουργικής 

Απασχόλησης με τη συμμετοχή 800 παιδιών ηλικίας 5 – 12 ετών και με την 

ξεχωριστή, δωρεάν, συμμετοχή παιδιών ΑμεΑ τόσο το 2017, όσο και το 2018. 

Βελτίιώσαμε περαιτέρω τη σύνταξη της σχετικής μελέτης.  

 Οργανώσαμε το Πρόγραμμα Παιδικής Κατασκήνωσης με τη συνεργασία 

τριών Ιδιωτικών Κατασκηνώσεων και τη συμμετοχή περίπου 130 παιδιών 

ηλικίας 6- 15 ετών και για τα δύο έτη. Βελτίιώσαμε περαιτέρω τη σύνταξη της 

σχετικής μελέτης. 

 Έπειτα από την κατάλληλη κοινωνική έρευνα παρείχαμε υποτροφίες σε 8 

αριστούχους μαθητές των Λυκείων της πόλης, για το 2017 και σε 11 για το 

2018, με οικονομικές δυσκολίες, μέσα από κληροδότημα που διαχειρίζεται το 

Τμήμα Παιδείας. 

 Οργανώσαμε και πραγματοποιήσαμε και τα δύο χρόνια στον Δημόκριτο 

την εκδήλωση βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών στα Ανώτατα και στα 

Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας,. 

 Υλοποιήσαμε το Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής, ειδικά για το 2018 

στο πλαίσιο της καμπάνιας «Όλη  η Πόλη μια Γειτονιά», σε συνεργασία με την 

Ένωση Συλλόγων Γονέων, τον Σύνδεσμο (21 ΟΤΑ) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

των Πόλεων, την Τροχαία Αγίας Παρασκευής και το Ινστιτούτο Οδικής 

Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» για όλα τα Σχολεία του Δήμου μας. 

 Συνεργαστήκαμε με τη Διεύθυνση Καθαριότητας για το Πρόγραμμα 

Ανακύκλωσης του Δήμου μας. 

 Τον Σεπτέμβρη του 2018 έγινε η έναρξη της λειτουργίας του νέου 

υπερσύχρονου Σχολείου 1ο και 2ο ΕΠΑΛ & 1ο ΕΚ Αγίας Παρασκευής στον χώρο 

του πρώην Μπαρμπίκα. Μεταφέρθηκαν τα τρία Σχολεία και μετονομάστηκε το 

1ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου σε 2ο ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής. Έγινε η διοικητική 

παραλαβή του συγκροτήματος, και είμαστε σε συνεχή συνεργασία με τις ΚτΥπ 

για την αρτιότερη υποστήριξη των τριών Σχολείων. 

 Κατόπιν της συνεχούς δικής μας πίεσης και διεκδίκησης, εγκρίθηκε από τη 



διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση ανέγερσης του 14ου 

Νηπιαγωγείου στα Πευκάκια. 

 Με μεγάλη διαπαραταξιακή πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης 

αποφασίστηκε η έγκριση δανειοδότησης για την απαλλοτρίωση μέρους του 

ΟΤ 119 (πρώην Εκπαιδευτήρια Μακρή) που αφορά στην ανέγερση του 

ιδρυμένου, εδώ και δεκατρία χρόνια, 12ου Δημοτικού Σχολείου, καθώς πιθανά 

και ενός Νηπιαγωγείου.  

 Καταθέσαμε έγκαιρα όλες τις προτεραιότητες των Σχολείων για την έναρξη 

της διετούς Ανοικτής Εργολαβίας από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και 

υλοποιήθηκαν εντός του καλοκαιριού 2018 τα εξής έργα: 

1. Μόνωση 5ου-11ου Δημοτικών Σχολείων. 

2. Ανακατασκευή αύλειου χώρου στο 2ο Δημοτικό – 5ο Νηπιαγωγείο 

σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμμετοχικού Σχεδιασμού. 

3. Εξωτερικό βάψιμο 9ου Δημοτικού και Ειδικού Σχολείου. 

4. Διαμόρφωση επιπλέον αίθουσας στο 3ο Δημοτικό. 

 Καταθέσαμε πρόταση η οποία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο για 

την υποστήριξη 9 θέσεων μαθητείας από την Τεχνική Εκπαίδευση. 

 Διοργανώσαμε συναντήσεις με τους δημόσιους φορείς Ψυχικής Υγείας που 

δραστηριοποιούνται είτε από το υπουργείο Παιδείας, είτε από το Υγείας και 

τους αφορούν ζητήματα της μαθητικής νεολαίας της πόλης. 

 Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2018 μεριμνήσαμε ώστε να 

παραμείνουν ανοικτοί πολλοί αύλειοι χώροι σε όλες τις γειτονιές για τις 

ανάγκες των παιδιών της πόλης με την απαραίτητη φύλαξη. 

 

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού 

Πάνος Γκόνης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

«ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ» ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής –Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου κατά τη 

διάρκεια του 2017 πέρα από τους δανεισμούς των βιβλίων (που ανήλθαν σε 58.458)  και τις 

επισκέψεις στο Μουσείο (το οποίο επισκέφτηκαν 47 σχολικές τάξεις) υλοποίησε ένα ευρύ 

πλέγμα πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που συνδέονται όλες 

αποκλειστικά με την ταυτότητα του Νομικού Προσώπου και τους στόχους του. 

Συγκεκριμένα: την προβολή του βιβλίου και την τόνωση της φιλαναγνωσίας σε όλες τις 

ηλικίες, την προαγωγή και παραγωγή του λόγου – γραπτού και προφορικού - και τέλος τη 

διάδοση του έργου του σπουδαίου ζωγράφου και διανοητή Αλέκου Κοντόπουλου. 

 Έτσι, πραγματοποιήθηκαν  

Α) Βιβλιοπαρουσιάσεις (μεμονωμένες αλλά και θεματικές) 

Β) Λέσχες ανάγνωσης (6 μέσα κι έξω από τη βιβλιοθήκη) 

Γ) Εργαστήρια Βιβλίου (3 διαφορετικά είδη) 

Δ) Σεμινάρια για διάφορες ηλικίες που διοργανώνει η Βιβλιοθήκη ή το Μουσείο 

Ε) Ξεναγήσεις και εξειδικευμένα προγράμματα για μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων που 

διοργανώνει η Βιβλιοθήκη ή το Μουσείο στους χώρους του Νομικού Προσώπου ή μέσα στις 

σχολικές αίθουσες 

ΣΤ) Τις μεγάλες εκδηλώσεις (Πολιτιστικές Συναντήσεις  - το 2017 και με διήμερο αφιέρωμα 

στο ζωγράφο, Σάββατο στη Βιβλιοθήκη – με κάποια Σάββατα πλέον και στο Μουσείο) 

Ζ) Έκδοση για τον Κοντόπουλο 

Η) Μεμονωμένες εκδηλώσεις 

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η προσπάθεια που ξεκίνησε το 2017 ,ύστερα από απόφαση 

του Δ.Σ. του φορέα, για την συγκέντρωση του ιστορικού αρχείου της πόλης. 

Επίσης το 2017 τοποθετήθηκαν στα ράφια 3000 καινούρια βιβλία, διπλάσια σε σχέση με τα 

προηγούμενα χρόνια.  

Δυστυχώς όλες οι παραπάνω δραστηριότητες και κυρίως το υλικό του ιστορικού αρχείου 

που υπάρχει, όπως και η προμήθεια βιβλίων δυσκολεύονται από την τεράστια έλλειψη 

χώρων στην οποία δεν μπορεί πια κανείς να κλείνει τα μάτια και να μην επιτρέπει στο 

Νομικό Πρόσωπο την περαιτέρω ανάπτυξή του.   

 
 
 
 
 
 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Για τους Παιδικούς Σταθμούς το 2017 ήταν μια ικανοποιητική χρονιά: 

1. Έγιναν μόνιμοι 29 υπάλληλοι. Το 2018 προστίθενται άλλοι 16 υπάλληλοι, οι 10 εξ αυτών 

ορκίσθηκαν ήδη. Σύνολο 45. 

2. Αυξήσαμε τα έσοδα του Νομικού Προσώπου κατά 200.000 €, από την φιλοξενία 85 

επιπλέον παιδιών μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. 

3. Εξοπλίσαμε τη Διοίκηση και τις Δομές με την προμήθεια 15 ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και δύο υπερσύγχρονων λογισμικών συστημάτων (Δαπάνη ύψους 35.000€). 

4. Διατέθηκαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ για προμήθεια επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών, 

βιβλίων και εποπτικού υλικού, καθώς και για την ψυχαγωγία των παιδιών. Ενδεικτικά 

αναφέρω το 3ήμερο καλοκαιρινό φεστιβάλ και το χριστουγεννιάτικο τρενάκι  στους 

δρόμους της πόλης. 

Με εκτίμηση, 

Μαργαρίτα Δημητρίου-Καβρουδάκη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


