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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 4 ΕΤΩΝ  

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ Ι. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ 
 

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
1. ΝΕΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΠΡ. ΜΠΑΡΜΠΙΚΑ) 

Καταφέραμε, με συνεχείς πιέσεις στις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» και με τη συμβολή της Ι. Κοντούλη 

πρ. Προέδρου, να δημοπρατηθεί η ολοκλήρωσή τού Σχολείου  προϋπολογισμού 5,2 εκ. ευρώ. Οι 

εργασίες άρχισαν το 2017 και το Σεπτέμβριο του 2018 χτύπησε το πρώτο κουδούνι.  

Το Σχολείο είναι απολύτως σύγχρονο και προσφέρει ένα εξαιρετικό αμφιθέατρο. 

 

2. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  

Το έργο, με προϋπολογισμό 21 εκ.€, δημοπρατήθηκε στις 3/8/18 με έκπτωση 49%. Υπεγράφη και 

εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας το πρακτικό της δημοπρασίας και 

ακολουθούν τα υπόλοιπα βήματα. 

 

3. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΕΡΓΑ ΟΜΒΡΙΩΝ  

A.  Εκτελέσαμε έργο ομβρίων 1 εκατ. ευρώ στις οδούς Πεντέλης, Χίου, και Ολυμπίας με 

χρηματοδότηση της Περιφέρειας (Τεχνικό Πρόγραμμα 2014). 

Β.  Ολοκληρώνεται το έργο αγωγών ομβρίων σε 15 οδούς της πόλης στα Νότια Πευκάκια, στον 

Παράδεισο, στο Κοντόπευκο και στον Τσακό με προϋπολογισμό 4,3  εκ. ευρώ, που κατασκευάζεται 

από την Περιφέρεια  Αττικής.  Το έργο έχει εκτελεστεί στις οδούς Θήρας,Τσιμισκή, 

Χρυσοστόμου Σμύρνης, Πλαταιών, Δημοσθένους, Γούναρη και Πατρόκλου στο 

Κοντόπευκο, Καραϊσκάκη, Μπουμπουλίνας και Μεγ. Σπηλαίου στον Τσακό, Θερίσου στα 

Πευκάκια και ολοκληρώνεται σύντομα στις οδούς  Θεσσαλονίκης, Σάμου και Υμηττού  

στα Πευκάκια. Μετά την ολοκλήρωση του έργου σε κάθε οδό γίνεται καθολική ασφαλτόστρωση. 

Εκκρεμεί η οδός Δραγατσανίου. 

Γ.  Έγινε  το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας των οδών Παπανδρέου και Αγ. Αναργύρων στα 

Πευκάκια με προϋπολογισμό 530χιλ. ευρώ και ακολούθησε καθολική ασφαλτόστρωση των οδών.   

Δ.  Κατασκευάστηκαν (με σύμβαση άνευ ανταλλάγματος του Αμερικάνικου Κολλεγίου) έργα 

αντιπλημμυρικής προστασίας στις οδούς Βορρά και Γραβιάς. 

Ε. Δημοπρατείται στις 14 Δεκεμβρίου των οδών Σπάρτης, Γραβιάς, Αιγαίου Πελάγους (από 

Τασσοπούλου έως και Γραβιάς) και Αμαρυλλίδος στον Αι Γιάννη, Καλαβρύτων στον Τσακό και 

Λαχανά, Χ. Πόγκα και Αλκιβιάδου στο Κοντόπευκο  με προϋπολογισμό 763.200 €. 

ΣΤ.  Εντάχθηκε στο φετινό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, μετά από αίτημα του Δήμου 

ένα νέο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο ομβρίων στα Πευκάκια προϋπολογισμού 2,5 εκ. ευρώ  στις 

οδούς Επαμεινώνδα, Καραγάτση, Βρεττάκου, Χρυσοβαλάντου, Αριστοφάνους, Λουκή 

Ακρίτα Φθιώτιδος, Ορχομενού, Τυρνάβου, Αταλάντης, Μακαρίου, Αγαπήνωρος, Κρήτης, 

Κάδμου και Αγίας Θέκλας. 

4. ΙΟΛΑΣ  
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Α. Λύσαμε ένα χρόνιο πρόβλημα της πόλης, την αγορά του κτήματος 6.700 τ.μ. και του κτηρίου-

οικίας 1.600 τ.μ. ΙΟΛΑ μετά από διαπραγματεύσεις, με τιμή κάτω της αντικειμενικής αξίας και της 

εισήγησης του αρμόδιου εκτιμητή, με αποπληρωμή εξαετίας και με δέσμευση χρημάτων από το ΤΑΠ 

(Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) και μέρος της ΣΑΤΑ στην 1η δόση, δηλαδή από πηγές που είναι μόνο 

για επενδύσεις και όχι για κάλυψη έργων και λειτουργικών δαπανών.   

Β. Αμέσως μετά την αγορά πετύχαμε την ένταξη της ανάπλασής του ακινήτου στο ΕΣΠΑ με 2,5 εκ. 

ευρώ. Η Τεχνική Υπηρεσία κινεί τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών 

για τη δημοπράτηση της μελέτης ανάπλασης του χώρου. 

 

5. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Α. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  

 Έγιναν  δυο εργολαβίες  καθολικών  ασφαλτοστρώσεων. Σε δεκαέξι (16) οδούς της πόλης η 

πρώτη με προϋπολογισμό 500.000€  (οδοί Θρασυβούλου, Κύθνου, Καποδιστρίου, 

Υψηλάντου, Σ. Καράγιωργα, Δημοκρίτου, Ζαϊμη,  Ασημακοπούλου, Ύδρας - 

πλατεία Ύδρας,  Καλαβρύτων, Πατρ. Γρηγορίου, Ε. Βενιζέλου, Μπουμπουλίνας, 

Γράμμου  και τον παράδρομο προς νεκροταφείο) και είκοσι (20) η δεύτερη με 

προϋπολογισμό 594.892€  (οδοί Θεμιστοκλέους, Τρωάδος, Αχιλλέως, Περικλέους, 

Αιόλου, Σκύρου, Αγ. Σοφίας, Δημοκρατίας, Κορυτσάς, Πλαπούτα, Ελ. Βενιζέλου, 

τμήμα Αγ. Ιωάννου, Κουμουνδούρου, Ναυπλίου, Σιώκου, Ξάνθου, Αιτωλίας, Αγ. 

Λαύρας και Π.Π. Γερμανού). 

 Δημοπρατήθηκε στις 23 Ιουλίου νέο έργο καθολικών ασφαλτοστρώσεων συνολικού μήκους 

12 περίπου χλμ, σε περισσότερες από τριάντα (30) οδούς (Ειρήνης, 28ης Οκτωβρίου, 

Γραβιάς,  Πελοποννήσου, Βορά, Ανατολής, Κύπρου, Βαλτετσίου, Σίφνου, Σκρα, 

Αχέρωντος, Πάρνηθας, υπόλοιπο Αιτωλίας, Κυκλάδων, Σολωμού, Λυκείου, Ρόδων, 

Θράκης, Διγενή, Ρούμελης, Παλ. Πατρ.  Γερμανού, Αγελάου, Αγ. Τριάδος και 

Αισώπου). Το έργο έχει προϋπολογισμό 999.500€, χρηματοδοτείται  από ίδιους πόρους του 

Δήμου και ξεκινά εντός του 2018 ή Ιανουάριο του 2019.  

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ-ΔΙΑΝΟΙΞΗ 21 ΟΔΩΝ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑΚΙΑ 

Ξεκίνησε το έργο κατασκευής πεζοδρόμων - διάνοιξης  οδών στα Πευκάκια με 

προϋπολογισμό 1 εκ. ευρώ, που περιλαμβάνει τις οδούς Πην. Δέλτα, Καλομοίρη, 

Καρκαβίτσα, Νηρηίδων, Βικέλα, Πορφύρα, Λ. Ακρίτα, Αγ. Αναργύρων, Πυθαγόρα, 

Πολυμνίας, Εθν. Μακαρίου, Μήλου, Βερενίκης, Στρατή Μυριβήλη, Περσεφόνης, 

Θεσσαλονίκης και Φειδιππίδου. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής 

και κατασκευάζεται από το Δήμο. Υπήρξε 4/μηνη καθυστέρηση έναρξης του έργου λόγω του 

ότι απαιτήθηκε εκ των υστέρων παρουσία Αρχαιολόγου. 

Γ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 Έγινε έργο επισκευής φθορών οδοστρωμάτων δηλαδή μικρότερες ασφαλτοστρώσεις σε 

πολλές οδούς προϋπολογισμού 160.000€. 

 Δημοπρατήθηκε στις 24 Ιουλίου νέο παρόμοιο έργο μικρότερων ασφαλτοστρώσεων.  Το έργο 

έχει προϋπολογισμό 280.000€  και χρηματοδοτείται  από ίδιους πόρους του Δήμου 

 

6. ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΖΩΝ 

Α. ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ  

 Έγινε κατασκευή  πεζόδρομων  γύρω από τον Παιδικό Σταθμό της οδού Αισώπου στα 

Πευκάκια. 
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 Έγινε ανάπλαση των πεζοδρόμων Ελευθερίας και Ιερολοχιτών στον Αϊ-Γιαννη από το 

Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. 

 Έγινε πεζοδρόμηση (με τοποθέτηση εμποδίων) της οδού Γιαβάση, από την οδό Ηρώων 

Πολυτεχνείου έως την Στρ. Τόμπρα ως τους καλοκαιρινούς μήνες, Παρασκευή-Σάββατο-

Κυριακή τις βραδινές ώρες. Σύντομα (αρχές του 2019) θα γίνει οριστική πεζοδρόμηση χωρίς 

δίοδο αυτοκινήτων με μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την Κεντρική Πλατεία Αγ. 

Παρασκευής. 

Β. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 

 Έγινε επισκευή τμήματος των πεζοδρομίων της οδού Αγ. Ιωάννου  από την πλατεία του Αϊ-

Γιαννη μέχρι την οδό Γραβιάς. 

 Έγινε ανάπλαση τμημάτων πεζοδρομίων επί των δύο βασικών αξόνων εισόδου στην πόλη 

μας, της οδού Χαλανδρίου και της Λεωφ. Μεσογείων. 

 Έγινε έργο αποκατάστασης μεγάλου τμήματος των πεζοδρομίων συνολικής επιφάνειας 

4.000τμ του Δήμου Αγίας Παρασκευής, προϋπολογισμού 247.000 ευρώ στις οδούς 

Μακεδονίας, Νεαπόλεως, Επτανήσου (και νέο πεζοδρόμιο), Λήμνου, Μ. 

Αλεξάνδρου (νέο πεζοδρόμιο), Ηπείρου κ.α. 

 Έγινε διαπλάτυνση πεζοδρομίων και τοποθέτηση σημάτων στην οδό Κονδυλάκη όπως και 

στην συμβολή της με την οδό Δημητρακοπούλου στο Σταθμό Μετρό του Νομισματοκοπείου. 

 Ξεκινάει άμεσα  έργο ανακατασκευής και συντήρησης πεζοδρομίων  της πόλης, συνολικής 

επιφάνειας πλέον των 10.000 τμ, με αρχικό προϋπολογισμό 601.400€ που χρηματοδοτείται 

από ίδιους πόρους του Δήμου. 

Γ.  ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΕΣ  

 Λειτούργησε, με ενέργειες του Δήμου, η πεζογέφυρα που κατασκεύασε το Υπουργείο 

Υποδομών και Μεταφορών επί της Λεωφ. Μεσογείων στο Σταυρό (Γελαδάκη) και έγινε 

ονοματοδοσία της προς τιμήν του αείμνηστου πρ. πρόεδρου του Συλλόγου Κατοίκων 

Πευκακίων Μ. Μιχαηλίδη, σε ειδική εκδήλωση.  

 Κατασκευάζεται 2η πεζογέφυρα επί της Λεωφ. Μεσογείων (συνδέει την οδό Ευαγγελιστρίας 

με την Πλατεία Πέτρουλα επί της οδού Χίου), πάλι από το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών. 

Δ.  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 Έγινε ο ηλεκτροφωτισμός των οδών της Βιοκλιματικής Κοντοπεύκου  (Σουλίου, 

Δερβενακίων, Χίου, Αργυροκάστρου, Αποδήμων Ελλήνων, Πάρου, Πεντέλης και 

Ολυμπίας) και διευθέτηση προβλημάτων σε όλες της συνοικίες της πόλης. 

 Έγινε τοποθέτηση φωτιστικών και αντικατάσταση λαμπτήρων στις οδούς Κυκλάδων, 

Κριεζώτου, Παπαντωνίου, Καραϊσκάκη, Σολωμού, Νικηταρά, Λευκωσίας. 

 

7. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ 

Α. Υλοποιήθηκε επί της Δημαρχείας μας το μεγαλύτερο μέρος του έργου της Βιοκλιματικής 

ανάπλασης οδών στο Κοντόπευκο, έργου που επετεύχθη με σχεδιασμό και δημοπράτηση της 

Περιφέρειας Αττικής επί Δημαρχίας Β. Γιαννακόπουλου. Τα έργα ομβρίων των οδών Πεντέλης, Χίου, 

Ολυμπίας, η ανάπλαση των περισσοτέρων οδών, η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μήκους των 

ποδηλατοδρόμων, κ.α. είναι εργασίες που έγιναν επί της θητείας μας.  

Β. Έγιναν ρυμοτομήσεις για την ολοκλήρωση της Βιοκλιματικής μήκους 2,7 χιλιόμετρων στις οδούς 

Παπαρηγοπούλου, Δερβενακίων, Δωριέων και Ολυμπίας με 3 εργολαβίες του Δήμου, μεταξύ 

αυτών η ρυμοτόμηση επί των οδών Δερβενακίων 11 και Κύθνου. 
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Γ. Φυτεύτηκαν για το έργο αυτό περισσότερα από 1.250 δένδρα και πολλαπλάσιοι θάμνοι. 

Δ. Ξεκίνησε νέο έργο  «Κατασκευής περιφράξεων μετά την εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών» 

ύψους 401.328 € από ίδιους πόρους του Δήμου που αφορά την ολοκλήρωση του έργου της 

«Βιοκλιματικής ανάπλασης» Κοντοπεύκου. 

 

8. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ- ΠΑΡΚΩΝ- ΠΛΑΤΕΙΩΝ  

Α. ΠΑΡΚΟ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ» πρ. Στρατόπεδο. 

 Δημιουργήθηκε ένας καλαίσθητα διαμορφωμένος χώρος, όπου τοποθετήθηκε νέα σκηνή και  

νέα οθόνη κινηματογράφου.  Στον χώρο λειτουργεί για τέσσερα χρόνια ο Θερινός 

Δημοτικός Κινηματογράφος «Θανάσης Βέγγος», που μετατρέπεται για παρουσίαση 

θεατρικών παραστάσεων, έγιναν επίσης εργασίες αποξήλωσης κερκίδων, φυτεύσεις 

θάμνων, επισκευές και βελτιώσεις στην περίφραξη, το φωτισμό και τους  δρόμους,  

καθαρισμοί, συντηρήσεις σε κτίρια και εξοπλισμό, έργα ομβρίων κ.α. 

 Δημοσιεύτηκε στις 30 Αυγούστου 2017  Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ) τροποποίησης του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του πρώην Στρατοπέδου Σπυρούδη με 

καθορισμό χρήσεων γης και με όρους και περιορισμούς δόμησης. Η έκδοση του ΦΕΚ 

επιτρέπει εκπόνηση μελετών και υλοποίηση έργου αξιοποίησης, περιβαλλοντικής αναβάθμισης 

και προστασίας του χώρου με πλήρη ένταξή του στην πολιτιστική και αθλητική ζωή της πόλης 

και των κατοίκων της.  

 Για το θέμα εγκρίθηκε και προχωρά η ανάθεση σύνταξης προμελέτης.  

Β. ΟΔΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 

 Εγκρίθηκε  στις 17 Οκτωβρίου από το Πράσινο Ταμείο, που είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου  του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η πρόταση του Δήμου για 

χρηματοδότηση με 470.000 € έργου συνολικής ανάπλασης της οδού Αιγαίου Πελάγους. Η 

μελέτη του έργου, που έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.300.000€ και χρηματοδοτείται και από 

ίδιους πόρους του Δήμου,  είναι ολοκληρωμένη και η κατασκευή του έργου αναμένεται να 

ξεκινήσει εντός του 2019.  

 Το τμήμα της οδού από Νεαπόλεως έως Γραβιάς που δεν διαθέτει αγωγό ομβρίων θα 

αναπλαστεί μετά την κατασκευή του αγωγού, έργο που δημοπρατείται άμεσα. 

Γ. ΠΛΑΤΕΙΕΣ 

 Ολοκληρώθηκε η μελέτη ανάπλασης της Πλατείας Αϊ-Γιάννη (δημιουργία 2ης  Παιδικής 

χαράς, σύγχρονο σιντριβάνι σε νέα θέση, εμπλουτισμός Πρασίνου κ.α.) και ακολουθούν το 

Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και Τεύχη Δημοπράτησης. Το έργο θα υλοποιηθεί εντός του 

2019. 

 Έγιναν και γίνονται τακτικά εργασίες εξωραϊσμού της πλατείας Αι Γιάννη.  

 Απελευθερώθηκε η Κεντρική Πλατεία από τα οχήματα. 

 Έγινε δενδροφύτευση στην πλατεία Δημοκρατίας (Ιόλα) από την Υπηρεσία Πρασίνου του 

Δήμου και μαθητές του  Σχολείου Κωφών & Βαρηκόων.  

 Έγιναν εργασίες εξωραϊσμού στην πλατεία Μελίνας Μερκούρη σε συνεργασία με το 

Αμερικανικό Κολέγιο. 

 Έγιναν τακτικές επισκευές και ελαιοχρωματισμοί σε όλες τις μικρότερες πλατείες (Βέμπο, 

Μικράς Ασίας-Αρκαδίου, Σολωμού και Δημητρακοπούλου, Σολωμού και Λυκείου, 

Τέλου  Άγρα, Ύδρας). 

 Έγινε ανάπλαση χώρων πέριξ  του Ναού Προφήτη Ηλία. 

Δ. ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 
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Έγινε ανάπλαση του Πάρκου της οδού Γραβιάς σε συνεργασία με το Σύνδεσμο για την Προστασία 

και Ανάπτυξη του Υμηττού- ΣΠΑΥ. 

Ε. ΠΑΡΚΟ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 

Δημιουργήσαμε πάρκο ανοιχτό σε όλους στη θέση του κλειστού μέχρι πρότινος χώρου στη γωνία 

των οδών Δερβενακίων και Χρυσ. Σμύρνης με τοποθέτηση υπαίθριων οργάνων Γυμναστικής. 

Ζ. ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 

Φυτεύτηκαν 180 δένδρα και 270 θάμνοι και ποώδη φυτά σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους  

πρασίνου. 

 

9. ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 

Α. Αναπλάσαμε και πιστοποιήσαμε  ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 13, Παιδικές χαρές του Δήμου (Κεντρικής 

πλατείας, πλατείας Αϊ-Γιάννη, πλατείας Μελίνας Μερκούρη, πλατείας Δημοκρατίας-Ιόλα, πλατείας 

Τσακού, πλατείας  Αρκαδίου- Μικράς Ασίας, πλατείας οδών Σολωμού και Λυκείου, πλατείας Σολωμού 

και Δημητρακοπούλου στα Δασκαλικά, πλατείας Αγ. Τριάδος και Ψαρών στο Κοντόπευκο, Εθν. 

Μακαρίου και Αγ. Αναργύρων στα Πευκάκια, Ασημακοπούλου και Θεμιστοκλέους στον Αϊ-Γιάννη, 

πλατείας Τέλου Άγρα στο Κοντόπευκο και στην οδό Γεναδίου στον Τσακό). 

Β. Κατασκευάζουμε νέα Παιδική Χαρά δίπλα στον Παιδικό Σταθμό της οδού Αισώπου 

(κατασκευάστηκαν το δάπεδο και η περίφραξη και σύντομα θα γίνει τοποθέτηση των παιχνιδιών). 

Γ. Αναβαθμίζουμε και πάλι όλες τις Παιδικές χαρές με 450.000€ εντός του 2019.  Οι  234.000€ 

προέρχονται από το Ειδικό Πρόγραμμα  Ενίσχυσης Δήμων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου 

Εσωτερικών και οι υπόλοιπες 215.971€ από ίδιους πόρους του Δήμου.  

 

10.  ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ 

Α. Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί το Επαγγελματικό Λύκειο- ΕΠΑΛ, ένα υπερσύχρονο Σχολείο που 

φιλοξενεί τα 1ο και 2ο Επαγγελματικά Λύκεια και το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο.  

Β. Ολοκληρώθηκαν  οι μελέτες και οι απαιτούμενες άδειες για το έργο ανέγερσης  του 14ου 

Νηπιαγωγείου που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ μέσω της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (πρώην 

ΟΣΚ) με 1 εκ. ευρώ και δημοπρατείται εντός των επόμενων μηνών. 

Γ. Έγιναν έργα και παρεμβάσεις αναβάθμισης πλέον των 3 εκ. ευρώ σε ΟΛΑ τα Σχολεία, όλων 

των βαθμίδων, που άλλαξαν την εικόνα τους.  Ενδεικτικά: 

 Εννέα (9) αναπλάσεις αύλειων  χώρων ( 1ο , 2ο , 4ο, 5ο -11ο, 7ο, 9ο  Δημοτικά, 1ο, 2ο, 3ο 

Γυμνάσιο). Στα 2ο, 7ο  Δημοτικά και 13ο Νηπιαγωγείο έγινε με Συμμετοχικό Σχεδιασμό 

μαθητών, δασκάλων και γονέων των 3 Σχολείων. 

 Έξι (6) αναπλάσεις  χώρων υγιεινής (4ο Νηπιαγωγείο, 1ο , 2ο , 4ο , 5ο -11ο , 6ο Δημοτικά). 

 Ανακατασκευή γηπέδων 5x5 των 9ου   και 7ου Δημοτικών Σχολείων, με προγραμματική 

σύμβαση με τη ΓΓΑ. 

 Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά σχεδόν σε όλα τα Σχολεία, που άλλαξαν την 

όψη της πόλης μας.  

 Αναβαθμίσεις αιθουσών εκδηλώσεων και θεατρικών σκηνών σε όλα τα Σχολεία της 

Β΄βάθμιας και στα περισσότερα της Α΄βάθμιας. 

 Συντήρηση όλων των ξύλινων παιχνιδιών στις παιδικές χαρές τους και συντηρήσεις των 

αύλειων χώρων (2ο, 3ο ,4ο 6ο  ,8ο , 11ο και 12ο   Νηπιαγωγεία). 

 Oι Σχολικές Επιτροπές πραγματοποίησαν ένα ευρύ φάσμα εργασιών επισκευών και 

συντήρησης καθώς και αγορές για την αναβάθμιση των εξοπλισμών των Σχολειών μας 
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(περισσότεροι από 150 υπολογιστές, 45 προτζέκτορες, 15 μεγάλα σύγχρονα φωτοτυπικά, 

30 κλιματιστικά κά).  

 Εγκρίθηκε από το Δημ. Συμβούλιο  διετής εργολαβία (2018-2019), ύψους 490.000 € για 

την πλήρη κάλυψη των αναγκών των Σχολείων μας. 

 Ακόμη 597.000€  για τη συντήρηση αύλειων χώρων των Σχολείων και βελτίωση της 

προσβασιμότητας τους (ράμπες ΑμεΑ, Ανελκυστήρες κ.λ.π) που θα διατεθούν την περίοδο 

2018-2019 και ουσιαστικά θα αναβαθμίσουν το σύνολο των αύλειων χώρων. Οι  220.100€ 

προέρχονται από το Ειδικό Πρόγραμμα  Ενίσχυσης Δήμων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του 

Υπουργείου Εσωτερικών και οι υπόλοιπες 376.900€ από ίδιους πόρους του Δήμου. 

Δ. Προχωράμε προς απαλλοτρίωση του ακινήτου «Μακρή» για να κτιστεί το απαραίτητο 12ο  

Δημοτικό και Νηπιαγωγείο μετά από 13 ολόκληρα χρόνια ίδρυσής του. 

 

11. «ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ»  

Α. Κάναμε μελέτη που έδειξε την επάρκεια της στατικότητας του. Ολοκληρώσαμε και παρουσιάσαμε 

μελέτη βιωσιμότητας και πετύχαμε χρηματοδότηση της μελέτης κατασκευής του από την 

Περιφέρεια, ώστε να διεκδικήσουμε την ολοκλήρωση του. Ταυτόχρονα προχωρά η δημοπράτηση 

της μελέτης αποπεράτωσης. 

Β. Αναπλάσαμε παράλληλα όλον τον περιβάλλοντα χώρο (πεζοδρόμια, περίφραξη, τοποθέτηση 

καθιστικών, βελτίωση φωτισμού) και  θα γίνουν φυτεύσεις εντός του Νοεμβρίου κάτι που ζήτησαν 

και οι κάτοικοι της περιοχής. 

 

12. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 

Α. Συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν δύο μελέτες,  η μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και  

Υδροτεχνική Μελέτη. 

Β. Ολοκληρώθηκε η περιβαλλοντική μελέτη.  

Γ. Έγινε πλήρης διαμόρφωση (χωματουργικά, κατασκευή διαδρόμων, πλήρες δίκτυο απορροής 

ομβρίων) στο αδιαμόρφωτο τμήμα του.   

Δ. Ξεκίνησε η μελέτη για την κατασκευή Ναού και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων  (κτίριο 

γραφείων, κ.λπ.).  Στόχος είναι οι εργασίες να γίνουν εντός του 2019. 

 

13.  ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Α. Κάναμε πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου και των δύο  Κλειστών Γυμναστηρίων 

Κοντοπεύκου και της οδού Νότου και Αιγαίου Πελάγους στον Αι Γιάννη, όπως και διαμόρφωση 

χώρων στα δύο Γυμναστήρια. 

Β. Αναπλάσαμε τα ανοιχτά γήπεδα Μπάσκετ, το ένα πίσω από την Κεντρική Πλατεία (οδός Ηρ. 

Πολυτεχνείου και Στρ. Τόμπρα) και το άλλο στην οδό Βικέλα στα  Πευκάκια. 

Γ. Κάναμε έργα, επισκευές και βελτιώσεις στους  Αθλητικούς χώρους και αδειοδοτήθηκαν 

επίσημα όλοι (Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Αιγαίου Πελάγους και Νότου, Κλειστό Γυμναστήριο 

Αιγαίου Πελάγους και Νότου, Κλειστό Γυμναστήριο Κοντοπεύκου  και για πρώτη φορά τα 2 Ανοικτά 

Γήπεδα Τένις Αιγαίου Πελάγους και Νότου, το ανοικτό Γήπεδο Τένις Κοντοπεύκου και  η Αίθουσα 

Γυμναστικής και Χορού.  

Δ. Κατασκευάσαμε νέα γραφεία και αποθήκη του ΠΑΟΔΑΠ κάτω από την κερκίδα της οδού Νότου, 

με δημιουργία χώρων για ομάδες. 

Ε. Τοποθετήσαμε όργανα Γυμναστικής στα πάρκα Νεαπόλεως και Δερβενακίων. 
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ΣΤ. Έγινε  ενεργειακή αναβάθμιση για εξοικονόμηση ενέργειας (μονώσεις, υαλοπίνακες, 

εξοπλισμοί κ.α.) στο Γυμναστήριο Κοντόπευκου και το Γυμναστήριο της οδού Νότου με το 

πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. 

Ζ. Ξεκίνησε η μελέτη κλειστού προπονητηρίου στα Πευκάκια. 

H. Προχωράμε σε συνολική μελέτη για το Αθλητικό Κέντρο Πευκακιων. 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ 

1. Εκπονήσαμε Κανονισμό Καθαριότητας και Τοπικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 

Απορριμμάτων.  

2. Χωροθετήσαμε σύγχρονο Αμαξοστάσιο και Πράσινο Σημείο για τη συλλογή υλικών προς 

ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση και έχουμε κάνει συγκεκριμένες ενέργειες για  την αγορά 

γης .     

3. Λειτουργούμε πρωτοποριακό Κινητό Πράσινο Σημείο ανακυκλώσιμων υλικών που 

επισκέπτεται συστηματικά πλατείες και χώρους σε όλη την πόλη και για το οποίο ο Δήμος έχει 

βραβευτεί στα  «Best City Awards».   

4. Λειτουργούμε 30 Γωνιές Ανακύκλωσης για τη χωριστή συλλογή 5 ρευμάτων: Χαρτί, γυαλί, 

μέταλλο/πλαστικό, ενδύματα/υφάσματα, οργανικά απόβλητα (υπολείμματα μαγειρεμένων 

τροφών, φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά κ.α) με στόχο την επίτευξη υψηλότερου 

ποσοστού ανάκτησης υλικών προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση. Η τοποθέτηση κάδων 

γυαλιού και χαρτιού (δύο πρώτα ρεύματα) στις 30 Γωνιές ολοκληρώθηκε στις 12 Ιουλίου. Στις 6 

Οκτωβρίου ξεκίνησε και προχωράει η σταδιακή ένταξη και των άλλων 3 ρευμάτων. 

5. Σε συνεργασία με τους Δήμους Παπάγου-Χολαργού και Ζωγράφου καταθέσαμε πρόταση  

Δημιουργίας  Διαδημοτικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης 

κλαδεμάτων. 

6. Εγκαταστήσαμε 11 συστήματα βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων (τέσσερα στην 

Κεντρική Πλατεία ένα στη συμβολή των οδών Χίου και Κορυτσάς στο Κοντόπευκο, δύο στην 

πλατεία Αγίου Ιωάννου, ένα Αγίου Ιωάννου & Αιόλου, ένα Ελευθερίου Βενιζέλου 88 στον Τσακό,  

ένα Ειρήνης & Έαρος και ένα Αγίας Τριάδος & Ιουστινιανού στα Πευκάκια). 

7. Προμηθευτήκαμε, τοποθετήσαμε αλλά και συντηρήσαμε κάδους απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων 

υλικών και μικροαπορριμμάτων. 

8. Αναβαθμίζουμεμε το στόλο και τον εξοπλισμό (προμήθεια σαρώθρου, οχημάτων, κάδων κ.α.). 

9. Κάναμε περισυλλογή  εγκαταλειμμένων οχημάτων, μετά από χρόνια, με έσοδο  200€ ανά 

αυτοκίνητο. Μέχρι τώρα έχουν περισυλλεγεί  85 αυτοκίνητα.  

10. Πραγματοποιούμε  από το 2015 και επί 4 συνεχή έτη, για πρώτη φορά στο Δήμο, εκτεταμένους 

και λεπτομερείς  καθαρισμούς και αποψιλώσεις μεγάλων χώρων και οικοπέδων.  

11. Υλοποιήσαμε πρόγραμμα Ανακύκλωσης  χαρτιού στα Σχολεία με την Περιφέρεια Αττικής και 

τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Ν.Αττικής –ΕΔΣΝΑ. 

12. Εκδώσαμε ενημερωτικά έντυπα για την ευαισθητοποίηση πολιτών, μαθητών και 

επαγγελματιών, μεταξύ των οποίων το όμορφο παραμύθι για την ανακύκλωση «Η περιπέτεια της 

κυρίας Χάρτινης» που βραβεύτηκε στα  «Best City Awards».   

13. Διοργανώσαμε διήμερο δράσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης 

Αποβλήτων.  



8 
 

14. Ο Δήμος με κριτήριο την ποσότητα ανακύκλωσης  απορριμμάτων κατατάσσεται τρίτος μεταξύ 

των 66 Δήμων της Αττικής,  σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου 

Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). 

15. Το 1ο πανευρωπαϊκά Ανοιχτό Λεωφορείο  «ΚΙΝΗΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ», στο ξεκίνημα της πορείας του σε όλη την Ελλάδα βρέθηκε από τις 15/5 στην 

Αγία Παρασκευή (15-18/5 στην Κεντρική Πλατεία και 21-25/5 στην πλατεία Κοντόπευκου). 

16. Ο Δήμος θα διαθέσει 255.000€ για την προμήθεια σύγχρονου ειδικού αναρροφητικού  

Σαρώθρου. Οι  145.100€ προέρχονται από το Ειδικό Πρόγραμμα  Ενίσχυσης Δήμων 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και οι υπόλοιπες 110.000€ από ίδιους πόρους 

του Δήμου.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΡΟΝΟΙΑ- ΥΓΕΙΑ 

1. Καλή λειτουργία των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

 Φιλοξενούμε μετά το 2014 ατελώς αρκετά επιπλέον παιδιά, καθώς αυξήσαμε από 10.000 

€ σε 18.000 €  το όριο οικογενειακού εισοδήματος για απαλλαγή από τροφεία.  

 Μειώσαμε το κόστος αιτήσεων εγγραφής ανά παιδί. 

 Εφαρμόσαμε Αυτόματο Σύστημα Μοριοδότησης εγγραφής παιδιών για πλήρη διαφάνεια. 

 Αξιοποιούμε πλήρως τους Ευρωπαϊκούς Πόρους ΕΣΠΑ  για φιλοξενία βρεφών και νηπίων 

και έτσι από 116 παιδιά και έσοδα 300.000€ το 2104, φτάσαμε να φιλοξενούμε 365  

παιδιά με έσοδα 920.000€ το 2017-2018.   

 Βελτιώσαμε τη στελέχωση των Σταθμών καθώς οι 38 συνολικά Μόνιμοι και Αορίστου 

Χρόνου υπάλληλοι το 2014 σήμερα έχουν γίνει 89,  με προσλήψεις από τους  πίνακες  

επιτυχόντων των διαγωνισμών ετών 2008 και 2009 του ΑΣΕΠ.  

 Ενισχύσαμε τον εξοπλισμό των Σταθμών με έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, βιβλία, 

εποπτικό υλικό, 15 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και 2 σύγχρονα πακέτα λογισμικού. 

 Μεταφέραμε τις Διοικητικές Υπηρεσίες τους  σε αυτόνομο χώρο σε κεντρικό σημείο της 

πόλης. 

 Λειτουργήσαμε τον Παιδικό Σταθμό στα Πευκάκια τον οποίο παραλάβαμε ημιτελή και 

κατασκευάζουμε Παιδική χαρά στο διπλανό οικόπεδο και έγιναν πεζοδρομήσεις των γύρω 

οδών 

 Ολοκληρώθηκαν  οι μελέτες Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στα Πευκάκια(οδός Αγ. 

Βασιλείου),  με προϋπολογισμό 1,4 εκ. ευρώ και σύντομα αναμένεται η έκδοση αδείας. 

2. Μειώσαμε τα Δημοτικά τέλη 12% (2015-6%, 2016-3%, 2017-3%)   για όλους .  

3. Μηδενίσαμε τα Δημοτικά τέλη σε Μακροχρόνια Άνεργους, Άπορους, Πολύτεκνους, Άτομα με 

αναπηρία, Τρίτεκνους και Μονογονεϊκές Οικογένειες, με εισοδηματικά κριτήρια. 

4. Μειώσαμε τα τέλη Κοιμητηρίου άνω του 30%.  

5. Ενεργοποιήσαμε το 2016 την οικονομική ενίσχυση άριστων απόρων μαθητών των Λυκείων του 

Δήμου από τα έσοδα (ενοίκια διαμερίσματος από 1/5/2005 και εντεύθεν) του κληροδοτήματος 

Μ. Λιακόπουλου. 

6. Ενισχύσαμε τα Προγράμματα Παιδικών Κατασκηνώσεων και Δημιουργικής Απασχόλησης και 

καλύψαμε διπλάσιο αριθμό παιδιών.  

7. Εμπλουτίσαμε τα προγράμματα των ΚΑΠΗ και του Μοσικοκινητικού Εργαστηρίου για ΑμεΑ. 

8. Συνεχίσαμε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για ηλικιωμένους με 8 ειδικευμένους 

εργαζόμενους 
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9. Συνεχίσαμε και αναβαθμίσαμε τις Κοινωνικές δομές του Δήμου που δημιουργήθηκαν από την 

Δημοτική αρχή Ζορμπά (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Μαγειρείο και Φαρμακείο, Κέντρο Γυναίκας) και  

πετύχαμε  χρηματοδότηση 477.360 € από το ΕΣΠΑ για το  Κοινωνικό Παντοπωλείο, Μαγειρείο 

και Φαρμακείο. 

10. Δημιουργήσαμε νέες Κοινωνικές Δομές: α)  Το «Κέντρο Κοινότητας» για την υποδοχή, 

ενημέρωση και υποστήριξη ευάλωτων ομάδων, για το οποίο πετύχαμε χρηματοδότηση 168.480 

€ από το ΕΣΠΑ, β) το Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων-Ανασφάλιστων, γ) το Γραφείο 

Συμβουλευτικής για ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά, δ) το Κοινωνικό φροντιστήριο και 

ε) το Κέντρο Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας σε με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων. 

11. Πετύχαμε την ένταξη μας στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής 2014-2020» για την κάλυψη αναγκών των απόρων. Το πρόγραμμα προβλέπει τη 

συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς 

επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική 

ενσωμάτωση των ωφελουμένων. 

12. Ο Δήμος Αγ. Παρασκευής φιλοξενεί το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο 3ο Γυμνάσιο Αγίας 

Παρασκευής από το έτος 2016. 

13. Ενισχύσαμε τα Δημοτικά Ιατρεία με εθελοντές γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και έχουν 

πραγματοποιήσει χιλιάδες ραντεβού και ιατρικές πράξεις.  

14. Στηρίξαμε πολύ συγκεκριμένα το Διαδημοτικό Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων Δήμων Αγ. 

Παρασκευής και Παπάγου-Χολαργού «ΑΡΓΩ».  

15. Πραγματοποιήσαμε δεκάδες δωρεάν προγράμματα πρόληψης και υγείας (μαστογραφίες, 

ΤΕΣΤ ΠΑΠ, Καρδιολογικούς ελέγχους, σπειρομετρήσεις, οδοντιατρικοί έλεγχοι στα σχολεία, 

πρόληψη οστεοπόρωσης, αιματολογικές εξετάσεις,  κλπ). 

16. Πετύχαμε σε συνεργασία με κατοίκους και Συλλόγους γονέων την απομάκρυνση δυο 

παράνομων κεραιών κινητής τηλεφωνίας, που λειτουργούσαν πολύ κοντά σε σπίτια και 

σχολεία εκπέμποντας επιβαρυντική ακτινοβολία. 

17. Κάνουμε πράξη την Αλληλεγγύη: α) έγιναν 11 διανομές δεκάδων τόνων φρούτων σε κατοίκους 

της Αγ. Παρασκευής, β) έγιναν πλήθος αποστολές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε 

εθελοντικές  πρωτοβουλίες πολιτών στο λεκανοπέδιο, γ) έγιναν αποστολές στο Δήμο και τους 

πλημμυροπαθείς της Μάνδρας, δ) έγινε αποστολή σε προσφυγόπουλα με την πρωτοβουλία 

«Πιάσε το χέρι μου» από μαθητές των σχολείων όλης της πόλης, ε) συμμετείχαμε σε τρεις 

τηλεμαραθώνιους ΕΡΤ-UNISEF με προσφορά χρημάτων που συγκέντρωσαν τα ΚΑΠΗ και οι 

μαθητές των σχολείων, στ) στηρίξαμε εργαζόμενους και πολίτες σε Δικαστικές υποθέσεις. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

1. Καθιερώσαμε δύο νέους σπουδαίους θεσμούς: Το «SUMMERTIME – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», μουσικό φεστιβάλ μεγάλης εμβέλειας με την ΕΡΤ και το ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ σε 

συνεργασία με Συλλόγους και φορείς της πόλης και συμμετοχή χιλιάδων νέων, οικογενειών, 

μικρών παιδιών και ηλικιωμένων. 

2. Ξεκινήσαμε νέο Πολιτιστικό γεγονός με εκδηλώσεις στο κτήμα Ιόλα. 

3. Επαναλειτουργήσαμε με τον ΠΑΟΔΑΠ τον Θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο σε έναν 

ιδιαίτερα καλαίσθητα διαμορφωμένο χώρο στο πάρκο «Στ. Κώτσης».  

4. Ο ΠΑΟΔΑΠ συνέχισε με μεγάλη επιτυχία το θεσμό του Διαδημοτικού Θεατρικού Φεστιβάλ 

και εμπλούτισε τη λειτουργία των Πολιτιστικών του τμημάτων (Εργαστήρια τέχνης, 
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Ωδείο, Θεατρική ομάδα, Χορωδία -συμμετείχε στο μεγάλο αφιέρωμα στον «χορωδιακό» Μίκη 

Θεοδωράκη στο Μέγαρο Μουσικής και στο Καλλιμάρμαρο αλλά και σε πολλές άλλες εκδηλώσεις 

με κορυφαία τη βράβευση της σε χορωδιακό φεστιβάλ στη Ρουμανία, Φιλαρμονική, Παιδική 

Μπαντίνα, Λαϊκό Πανεπιστήμιο με εξαιρετική δουλειά πολλών ετών κ.α.). 

5. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη με τις  «Πολιτιστικές Συναντήσεις Αλέκος Κοντόπουλος» 

ανανέωσε και εμπλούτισε τον προϋπάρχοντα θεσμό πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργάνωνε 

το καλοκαίρι, όπως εμπλούτισε και τα προγράμματα της ( οι Συγγραφείς της πόλης μας, 

Λέσχη ανάγνωσης, Λέσχη των Μεταφραστών, Εκθέσεις, Εργαστήρια δημιουργικής γραφής, 

Εργαστήρια λογοτεχνικής μετάφρασης, αφιερώματα στη Νεοελληνική, την Ισπανόφωνη  και τη 

Ρωσική Λογοτεχνία, προγράμματα για παιδιά όπως Σάββατο στη Βιβλιοθήκη και Εικαστικές 

Συναντήσεις στον κήπο του Ζωγράφου, κ.α.). 

6. Διοργανώθηκαν περίπου 220 ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις κάθε είδους:  

7. Α) 80 από το Δήμο: Πρωτομαγιά, Απελευθέρωση της Αθήνας, Πολυτεχνείο, Ειρήνη, μνήμη Στ. 

Κώτση, Πολιτιστική βραδιά Ελλονοπαλαιστηνιακής φιλίας και Αλληλεγγύης,  παρουσιάσεις 

βιβλίων, μουσικά αφιερώματα (Μ. Θεοδωράκη, Μ. Χατζιδάκι, Αγγ. Σικελιανό, Β. Τσιτσάνη κ.α.), 

συναυλίες κλπ .   

8. Β) 65 από τον ΠΑΟΔΑΠ: Κούλουμα, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, χοροί κλπ. 

9. Γ) 75  από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη: Τιμητική βραδιές και αφιερώματα, παρουσιάσεις βιβλίων, 

συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις για παιδιά κλπ.   

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1. Αναβαθμίσαμε τη λειτουργία των δύο Σχολικών Επιτροπών και της Δημοτικής Επιτροπής Παι-

δείας (πλήρης διαφάνεια, δημοκρατική λειτουργία, τακτική επιχορήγηση όλων των Σχολείων 

κά). 

2. Βελτιώσαμε τη συνεργασία και την επικοινωνία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με τους 

εκπαιδευτικούς όλων των Σχολείων. 

3. Αποκαταστήσαμε τη συνεργασία με την  Ένωση Συλλόγων Γονέων και τους Συλλόγους 

Γονέων. 

4. Αναβαθμίσαμε τις σχολικές υποδομές με πλήθος έργα και παρεμβάσεις που προαναφέρθηκαν. 

5. Διατηρήσαμε τα απογεύματα ανοιχτά τα Σχολεία σε όλες τις γειτονιές με φύλαξη και κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού. 

6. Εξοικονομήσαμε έξοδα με υπογραφή πακέτων συμβάσεων (τηλέφωνα, συναγερμοί, απολυ-

μάνσεις κά.) 

7. Με αδιάλειπτες ενέργειές μας, δίχως επιπλέον κόστος για τους γονείς και τον Δήμο, εξασφα-

λίσαμε, με 46 συμβάσεις μέσω ΙΝΕΔΙΒΙΜ και 25 μέσω ΟΑΕΔ, την πρωινή καθαριότητα σε 

όλα τα Σχολεία, παρά τις ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό. 

8. Υλοποιήσαμε δωρεάν πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα με τη διάθεση 

Θεατρολόγων και Γυμναστών στα Δημόσια Σχολεία. 

9. Τοποθετήθηκαν Σχολικοί τροχονόμοι σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία και επιχορηγήσαμε την 

προμήθεια υλικών σε όλα τα Νηπιαγωγεία.  

10. Ενισχύσαμε τον κοινωνικό χαρακτήρα του Τμήματος Παιδείας με τη δημιουργία του 

Κοινωνικού Φροντιστηρίου, την ενεργοποίηση του Κληροδοτήματος για άπορους – αριστούχους 

μαθητές Λυκείων, τη μετεγκατάσταση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, την αποδοχή των 

υποτροφιών από το Γαλλικό Κολέγιο και το IB των Εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα, την 
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αναδιαμόρφωση του προγράμματος Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης με τη συμμετοχή και 

ΑμεΑ και τέλος με τη θεσμοθέτηση της ετήσιας βράβευσης όλων των επιτυχόντων στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 

ΕΥΡΩΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

1. Εστιάσαμε στη χρηστή οικονομική διαχείριση και πετύχαμε, σε συνθήκες μνημονίων,  να έχει ο 

Δήμος οικονομική ευρωστία και αυξημένα χρηματικά διαθέσιμα για έργα και επενδύσεις που έχει 

ανάγκη η πόλη μας και ταυτόχρονα να είναι περισσότερο συνεπής προς τους  προμηθευτές και 

οφειλέτες του. 

2. Αξιοποιούμε σε μέγιστο  βαθμό το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο, τα Προγράμματα της Περιφέρειας 

και τα Ειδικά Προγράμματα Υπουργείων. 

3. Εφαρμόσαμε τη Διαφάνεια σε όλες τις λειτουργίες του Δήμου και ιδιαίτερα στην οικονομική 

διαχείριση 

4. Προχωρήσαμε σε ρυθμίσεις οφειλών προς το Δήμο. 

5. Ρυθμίσαμε το δάνειο του Ναού του Προφήτη Ηλία. 

6. Επεκτείναμε το σύστημα ηλεκτρονικής υποστήριξης της Οικονομικής Υπηρεσίας.  

7. Διεκδικήσαμε δικαστικά και πετύχαμε την επιστροφή  234.550 €  από τις  Energa και Hellas 

Power.  

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Έγινε διερεύνηση δυνατοτήτων για αξιοποίηση του οικόπεδου της οδού Ερμού (Γιαβάσειο 

Κληροδότημα), όπως και για του κληροδοτήματος της οδού Ασημακοπούλου, από διαπαραταξιακές 

επιτροπές, με συγκεκριμένα αποτελέσματα:  

1. Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος θα προχωρήσει στην προκήρυξη 

ανοιχτού διαγωνισμού για εκμίσθωση του Γιαβάσειου  μέγιστης διάρκειας 25 χρόνων με 

υποχρέωση πλήρους ανακατασκευής του από τον μισθωτή και παράδοση του στο Δήμο με τη 

λήξη της μίσθωσης. 

2. Έγινε αλλαγή σκοπού του κληροδοτήματος της οδού Ασημακοπούλου από γηροκομείο σε 

χώρο δημιουργίας ΚΑΠΗ και Παιδικού Σταθμού. 

ΥΜΗΤΤΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΖΩΟΦΙΛΙΑ 

1. Έγινε ανάπλαση του Πάρκου της οδού Γραβιάς σε συνεργασία με το Σύνδεσμο για την 

Προστασία και Ανάπτυξη του Υμηττού- ΣΠΑΥ. 

2. Έγινε  ανάπλαση τεσσάρων  μονοπατιών στον Υμηττό (τα 11, 12, 13, 14) συνολικής 

διαδρομής 20 χιλιομέτρων σε συνεργασία με τον ΣΠΑΥ,. 

3. Αποχτήσαμε Πυροσβεστικό Όχημα κατάλληλο για τους χωματόδρομους του βουνού από τον 

ΣΠΑΥ.   

4. Κατασκευάστηκαν νέα πυροφυλάκια και έγιναν καθαρισμοί και αποψιλώσεις στο βουνό σε 

συνεργασία με το ΣΠΑΥ. 
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5. Έγιναν δράσεις καθαρισμού και συντήρησης του Δικτύου Πυρασφαλείας σε συνεργασία με 

εθελοντές. 

6. Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία προς το βουνό τις βράδυνες ώρες στο Μοναστήρι του Αι Γιάννη, 

όλο το χρόνο και όχι μόνο το καλοκαίρι. 

7. Προμηθευτήκαμε διασκορπιστή άλατος. 

8. Eφαρμόσαμε  Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων. 

9. Τοποθετήσαμε σε συνεργασία με τον ΣΠΑΥ ποτίστρα στο βουνό που καλύπτει τις ανάγκες τόσο 

των αδέσποτων όσο και των δεσποζόμενων ζώων. 

10.  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

1. Αναβαθμίσαμε και αδειοδοτήσαμε τις αθλητικές υποδομές με έργα και παρεμβάσεις που 

προαναφέρθηκαν. 

2. Παρείχαμε στήριξη στο μαζικό αθλητισμό και τα σωματεία.  

3. Εξασφαλίσαμε με τον ΠΑΟΔΑΠ Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), μετά από τρία 

χρόνια ανυπαρξίας.  

4. Προχωρήσαμε στη διάθεση Γυμναστών στα Δημόσια Σχολεία, τα ΚΑΠΗ και τους 

ΠΑΙΣΔΑΠ.  

5. Εφαρμόσαμε Προγράμματα για ΑμεΑ. 

6. Υλοποιήσαμε διοργανώσεις αγώνων και γεγονότων μαζικού αθλητισμού όπως οι «αγώνες 

δρόμου ζωής – ανάδειξης του Υμμητού», οι αγώνες δρόμου μικρών παιδιών στο πλαίσιο του 

ετήσιου κλασικού Μαραθώνιου της Αθήνας, οι γιορτές Μαζικού Αθλητισμού κ.α.  

7. Καθιερώθηκαν, σε συνεργασία με την ομάδα «Φίλοι του Ποδηλάτου Αγίας Παρασκευής»,  

συχνές «ποδηλατοβόλτες» στο δίκτυο ποδηλατόδρομων του Κοντοπεύκου. 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Βελτιώσαμε την επικοινωνία του Δημότη με το Δήμο  καθιερώνοντας:  

2. α) τις ώρες «ο Πολίτης στο Δήμαρχο» Τρίτη και Παρασκευή 1:00μμ – 3:00μμ. (ο Δήμαρχος 

δέχεται τους πολίτες που θέλουν να τον συναντήσουν κατόπιν προετοιμασμένου ραντεβού)  και 

β) τη «Γραμμή του Δημότη» 213 2004539 που υποδέχεται και καταγράφει τα αιτήματα, τις 

υποδείξεις και τις επισημάνσεις των πολιτών του Δήμου για θέματα και προβλήματα 

καθαριότητας, πρασίνου, περιβάλλοντος, ηλεκτροφωτισμού κ.ά. 

3. Επαναφέραμε τις Συνελεύσεις Γειτονιάς από τον Οκτώβριο του 2014 και κάθε χρονιά και 

ξεκινήσαμε το 2016 περιοδείες του Δημάρχου στις γειτονιές. 

4. Εφαρμόζουμε πιλοτικά το Συμμετοχικό Προϋπολογισμό σε γειτονιά στον Τσακό, όπου οι 

κάτοικοι αποφασίζουν οι ίδιοι για τα έργα που θα υλοποιηθούν. 

5. Απευθυνθήκαμε στους μόνιμους κατοίκους καλώντας τους να γίνουν Δημότες. 

6. Κάναμε ανακαίνιση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).  

7. Ανανεώσαμε τις συμβάσεις ΙΔΟΧ στην καθαριότητα. 
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8. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού από τους  πίνακες  

επιτυχόντων των διαγωνισμών ετών 2008 και 2009 του ΑΣΕΠ καθώς και μέσω του πρόσφατου 

διαγωνισμού του 2018. 

9. Προκηρύξαμε τις  θέσεις ευθύνης, στο σύνολο των οργανικών μονάδων του Δήμου, 

αντικαθιστώντας τους διορισμένους  Διευθυντές και Προϊσταμένους, με επιλεγμένους, κατόπιν 

διαδικασίας μοριοδότησης όπως οι διαδικασίες διαφάνειας και αξιοκρατίας ορίζουν. 

10. Βελτιώσαμε την κατανομή και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού για άμεση 

αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών λόγω υποστελέχωσης των Δημοτικών υπηρεσιών.  

11. Κάναμε αναδιάρθρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στην κατεύθυνση της 

δημιουργίας ευέλικτου και λειτουργικού οργανισμού.  

12. Πραγματοποιήσαμε επίκαιρα σεμινάρια για τους υπαλλήλους του Δήμου, ανά τομείς στο 

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, στον χώρο του Δημαρχείου και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.  

13. Επεκτείναμε το σύστημα ηλεκτρονικής υποστήριξης της Οικονομικής Υπηρεσίας.  

14. Δημιουργήσαμε χώρους  στο Ισόγειο και το Υπόγειο και εξωραΐσαμε την εξωτερική εικόνα του 

Δημαρχείου.   

15. Δημιουργήσαμε χώρο αρχείου όπως και Αρχείο Δημοτικού Συμβουλίου από το 1931.  

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

1. Μειώσαμε τα τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού κατά 21% για καταστήματα 

έως 60 τμ. και 12% για καταστήματα από 60 τμ και άνω και τους μη  στεγασμένους χώρους.  

2. Μειώσαμε 50% τα τέλη σε νέους επαγγελματίες με επαγγελματική έδρα στο Δήμο Αγίας 

Παρασκευής.  

3. Μειώσαμε 30%  τα τέλη για τραπεζοκαθίσματα στην Κεντρική Πλατεία. 

4. Αναπτύξαμε δράσεις για  προβολή και στήριξη της τοπικής αγοράς (Εκδηλώσεις, ενημέρωση, 

υπαίθριες συναυλίες, φυλλάδια, πανό κ.α.). 

5. Αυξήσαμε τον  εορταστικό φωτισμό και  στολισμό στις Πλατείες της πόλης και στους 

εμπορικούς δρόμους και παραχωρήσαμε  χώρο της Κεντρικής πλατείας στην Ένωση 

Επαγγελματιών Εμπόρων Βιοτεχνών Αγίας Παρασκευής (ΕΝΕΒΑΠ) στις γιορτές των 

Χριστουγέννων. 

6. Διοργανώσαμε δυο φορές εκδήλωση του Δήμου, της ΕΝΕΒΑΠ και της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ). 

7. Διοργανώσαμε δωρεάν μαθήματα επιχειρηματικότητας (δύο κύκλους), προσφορά σε νυν και 

νέους επιχειρηματίες. 

8. Έγιναν ρυθμιστικές παρεμβάσεις περιορισμού των  αυθαιρεσιών στις εμποροπανηγύρεις και 

έλεγχος του εμπορίου “χωρίς φορολογική νομιμότητα”. 

9. Απελευθερώσαμε την Κεντρική Πλατεία από την εμποροπανήγυρη στην εορτή της Αγ. 

Παρασκευής. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ  

1. Εγκαταστήσαμε ουσιαστική συνεργασία και επικοινωνία του Δήμου με τους Συλλόγους και τους 

Φορείς της πόλης με τους οποίους συνδιοργανώσαμε εξαιρετικές εκδηλώσεις. 

2. Ενισχύθηκαν οι φιλικοί δεσμοί με τις Αδελφοποιημένες  πόλεις  Saint-Brieuc (Γαλλία) και 

Γεροσκήπου (Κύπρος) με το έργο της Επιτροπής Αδελφοποίησης του Δήμου.   



14 
 

3. Επιδιώξαμε καλή και παραγωγική συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια και πετύχαμε 

σημαντικές χρηματοδοτήσεις για μεγάλα έργα υποδομής που προαναφέρθηκαν. 

4. Ενισχύσαμε την παρουσία του Δήμου στον ΣΠΑΥ, το  Δίκτυο Υγειών Πόλεων και τους 21 Δήμους 

και πετύχαμε σημαντικά οφέλη.  

5. Συμμετέχουμε με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου στο Σύμφωνο Δημάρχων για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη και την Εξοικονόμηση Ενέργειας. 

6. Συμμετέχουμε, με Σύμβουλο Υποστήριξης το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών 

«Δημόκριτος»,  στην «Κοινή Πρωτοβουλία για το Υδρογόνο και τις Κυψέλες Καυσίμου (FCH 2 

JU)» μαζί με πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις και στόχο την ανάδειξη εναλλακτικών μορφών ενέργειας 

και υλοποίηση σχετικών καινοτόμων έργων με χρηματοδότηση  από την ΕΕ.  

 


