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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ I. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ  

ΣΤΟN ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2016 
 

 

 
 

 

Η Εισήγηση του Δημάρχου Ι. Σταθόπουλου στην Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής με θέμα τον Απολογισμό του έτους 2016, που 

έγινε στις 12/6/2017  στο θέατρο του 2ου Γυμνασίου, έχει ως εξής: 

  

 

Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες 

Αγαπητές/οι συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου 

Μέσα  σε ένα εξαιρετικά δύσκολο για τους Δήμους και την Αυτοδιοίκηση μνημονιακό περιβάλλον 

οικονομικής ασφυξίας, μειώσεων προσωπικού και απαγορεύσεων προσλήψεων,  μεταφοράς 

αρμοδιοτήτων χωρίς πόρους και ατέλειωτων γραφειοκρατικών έλεγχων, εργαστήκαμε με θέληση και 

αποφασιστικότητα για την ανθρώπινη πόλη που ονειρευόμαστε. Πόλη της βιώσιμης ανάπτυξης, της 

κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, της συμμετοχής, των κοινόχρηστων ελεύθερων και αθλητικών 

χώρων, του δημόσιου σχολείου, της παραγωγής πολιτιστικού έργου, των αναπλάσεων σε όλες τις 

γειτονιές. Το έτος 2016 με το έργο μας σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα την έναρξη κατασκευής 

μεγάλων έργων και βασικών υποδομών που στερείται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, κάναμε, μέρα με 

τη μέρα, όλο και πιο σύντομο, σταθερό και σίγουρο το δρόμο προς αυτόν το στόχο. 
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Θέλω να σημειώσω ότι οι περισσότερες πτυχές του απολογισμού που παρουσιάζουμε σήμερα έχουν 

συζητηθεί τόσο στις  συνοικιακές συνελεύσεις, όσο και σε συνελεύσεις Συλλόγων και φορέων της 

πόλης, όπου διαβουλευτήκαμε με εκατοντάδες πολίτες για την πορεία του έργου μας ανά γειτονιά, 

ακούγοντας την κριτική και τις προτάσεις τους.  

Πριν προχωρήσω στον απολογισμό θέλω ευχαριστήσω τους/τις εργαζόμενους/ες του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων, τους/τις Αντιδημάρχους και Προέδρους Νομικών Προσώπων, τη Δημοτική μας 

Ομάδα, όλους τους συνεργάτες μας  όπως και όλους τους εθελοντές πολίτες για την καθοριστική 

συνδρομή τους. 

Φίλες και φίλοι 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

Δυόμιση και κάτι χρόνια μετά την ανάληψη ευθύνης από την Aνεξάρτητη Δημοτική μας 

Κίνηση που απαρτίζεται από ανθρώπους όλου του πολιτικού φάσματος, είμαστε σε θέση 

να πούμε με βεβαιότητα ότι έχουμε βάλει τις βάσεις για μεγάλες αλλαγές στο Δήμο Αγίας 

Παρασκευής.  Αλλαγές που δεν αποτελούν λεκτικά πυροτεχνήματα αλλά έχουν να κάνουν 

με την προσαρμογή του Δήμου μας στα νέα δεδομένα. Αλλαγές με βάση ένα οργανωμένο 

Στρατηγικό Σχέδιο οι οποίες φιλοδοξούμε να καθορίσουν την ζωή της πόλης για τα 

επόμενα χρόνια. Διακρίνοντας τις μεγάλες αδυναμίες της Αγίας Παρασκευής, έχουμε ως 

στόχο να οριοθετήσουμε τα «μέτωπα» και να καθορίσουμε την ουσιαστική 

λειτουργικότητά της, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της πόλης μας σε όλα τα 

επίπεδα. Κλειδί σε αυτή την προσπάθεια είναι η αλλαγή οπτικής με την οποία βλέπουμε 

την πόλη μας.  Το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο προανέφερα  και  που ο  «Καλλικράτης» 

απαιτεί να συντάσσουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, δεν το χειριστήκαμε σαν μια τυπική 

υποχρέωση απέναντι στο υπουργείο Εσωτερικών ή στο νόμο, αλλά σαν  πολιτική επιλογή 

ανάπτυξης με προοδευτικό εκσυγχρονισμό στην αντίληψη λειτουργίας του Δήμου μας και 

εργαλείο προγραμματισμού και δράσης τόσο για μικρά και καθημερινά όσο και για τα 

μεγαλύτερα έργα.  

Με αυτό το Στρατηγικό Σχέδιο που εκπονήσαμε, λαμβάνοντας υπόψη μας όλες τις παραμέτρους της 

σημερινής συγκυρίας,  προγραμματίσαμε ορθολογικά και υλοποιούμε έργα και δράσεις υψηλής 

σκοπιμότητας με στόχο να παρέμβουμε σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής βελτιώνοντας 

την καθημερινότητα και ελαφρύνοντας κατά το δυνατόν τις επιπτώσεις της βαριάς οικονομικής 

κρίσης που βιώνουμε. Συνοπτικά, μπορώ να σας πω ότι επιδιώκουμε: 

 Την ολοκλήρωση αλλά και την δημιουργία Υποδομών για να κάνουμε την Αγία Παρασκευή 

σύγχρονη πόλη, στα δίκτυα, στην Παιδεία, στον Πολιτισμό, στον Αθλητισμό, στη βιώσιμη 

κινητικότητα και στην ενοποίηση της πόλης σε ενιαίο χώρο με μέτωπο στο βουνό.  

 Την δημιουργία ενός συνολικού Δικτύου Κοινωνικής Προστασίας.  

 Την συνολικά διαφορετική αντίληψη για την Διαχείριση των Απορριμμάτων. 

 Την δημιουργία μόνιμων πολιτιστικών γεγονότων που θα αναδεικνύουν τις δυνατότητες των 

δημοτών, αλλά και θα καθιστούν την πόλη πυρήνα Πολιτιστικής Δημιουργίας. 

Πως θα γίνουν όμως όλα αυτά σε μια περίοδο ακραίας κρίσης και με τα οικονομικά των 

Δήμων να έχουν συρρικνωθεί επικίνδυνα; Ο σωστός  σχεδιασμός είναι η λέξη κλειδί. Τι 

σημαίνει πρακτικά αυτό; 

1. Ορθολογικοποίηση των οικονομικών του Δήμου με μικρότερες δαπάνες και αύξηση των 

εσόδων. Ήδη το σχέδιο για την  Διαχείριση των Απορριμμάτων εξασφαλίζει σημαντικούς πόρους 

και ταυτόχρονα προχωράμε στην ολοκλήρωση του σχεδίου για την Εξοικονόμηση Ενέργειας. 
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2. Σωστό σχεδιασμό που έχει ουσιαστικά αποτελέσματα και συνεργασία με την Περιφέρεια. 

Έργα που δύσκολα θα εντάσσονταν στο νέο ΕΣΠΑ, έχουν κιόλας ενταχθεί, και άλλα 

προωθούνται και θα προταθούν προς υλοποίηση από την Περιφέρεια. 

3. Πλήρη αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ. Ο νέος Στρατηγικός Σχεδιασμός έχει λάβει υπόψη του όλη 

την αρχιτεκτονική του νέου ΕΣΠΑ, έτσι ώστε έχοντας γνώση του τι πρόκειται να προκηρυχτεί να 

επιλέξουμε έργα και δράσεις που έχουν έντονο το στοιχείο της σκοπιμότητας για το Δήμο μας. 

4. Αξιοποίηση όλων των λοιπών χρηματοδοτικών εργαλείων που λειτουργούν: του νέου 

Ταμείου Υποδομών, των ΟΧΕ,  των χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕΠ κλπ. 

Τι πετυχαίνουμε και πως πορευόμαστε στη βάση του στρατηγικού σχεδιασμού;  

 Κατά πρώτον, δρομολογείται η λύση σε θέματα που ταλαιπωρούσαν την Αγία Παρασκευή για 

χρόνια, όπως, αποπεράτωση Σχολείου ΕΠΑΛ (πρ. Λύκειο Μπαρμπίκα), Δημαρχείο, κολυμβητήριο,  

αντιπλημμυρικά-όμβρια, διανοίξεις οδών στα Πευκάκια, αθλητικό κέντρο, αμαξοστάσιο 

καθαριότητας, Πράσινο Σημείο, Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων 

Υλικών, Βίλα Ιόλα. 

 Ανοίγουμε όλα τα δύσκολα θέματα, δουλεύουμε μεθοδικά και αποτελεσματικά.  

 Τα αποτελέσματα είναι υπαρκτά και μετριούνται σε εκατομμύρια ευρώ με εντάξεις έργων, 

δημοπρατήσεις αλλά και σχεδιασμό και δρομολόγηση λύσεων. 

 Στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας ενισχύουμε με κάθε ευκαιρία τις κοινωνικές δομές. Θα 

εξακολουθήσουμε να το κάνουμε με κάθε τρόπο αναγνωρίζοντας τις δύσκολες συνθήκες, και 

χρηματοδοτώντας δράσεις και από τον δικό μας προϋπολογισμό, αν κριθεί κάτι τέτοιο αναγκαίο  

 Στα θέματα της καθημερινότητας  δίνουμε βάρος στην καθαριότητα, στις παιδικές χαρές, 

στα μικρά έργα υποδομής, στους κοινόχρηστους χώρους, στα σχολεία και στους αθλητικούς 

χώρους 

 Εν κατακλείδι, παραλάβαμε πολλά προβλήματα της πόλης  και συνεχίζουμε με την επίλυση 

όλων των στρατηγικών θεμάτων! 

 

Συνοπτικά το έργο μας το 2016 κατανεμημένο σε 12 άξονες-ενότητες έχει ως εξής: 

1. ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

      
 Ξεκίνησε, εννέα χρόνια μετά τη διακοπή της κατασκευής του, η Αποπεράτωση του 

Επαγγελματικού Λυκείου(πρώην Μπαρμπίκα) στον Τσακό, με προϋπολογισμό 5,2 εκ. ευρώ, 

που εκτελείται από τις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ(πρώην ΟΣΚ).   

 Ξεκίνησε το μεγάλο 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. 
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 Δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής  το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας των οδών 

Παπανδρέου και Αγ. Αναργύρων στα Πευκάκια με προϋπολογισμό 530χιλ. ευρώ.   

 Υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας Αττικής για 

χρηματοδότηση του έργου διάνοιξης 21 οδών στα Πευκάκια με προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ, 

που θα κατασκευαστεί από τον Δήμο και δημοπρατείται.  

 Δημοπρατήθηκε η κατασκευή 2ης πεζογέφυρας επί της Λεωφ. Μεσογείων (συνδέει την οδό 

Ευαγγελιστρίας με την Πλατεία Πέτρουλα επί της οδού Χίου), από το Υπουργείο Μεταφορών 

(ΥΜΕΤ). 

Επιτρέψτε μου εδώ να σημειώσω ότι σε κάθε βήμα που κάνουμε για την υλοποίηση ενός 

έργου πρέπει να ξεπερνάμε  μια θηριώδη και απίστευτα χρονοβόρα  ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ . 

 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

               
 Έγιναν ρυμοτομήσεις κατά μήκος 2,7 χιλιόμετρων και ολοκληρώθηκε το έργο Βιοκλιματικής 

Ανάπλασης οδών στο Κοντόπευκο. 

 Έγιναν έργα σε όλες τις Παιδικές Χαρές, που είναι πλέον σχεδόν στο σύνολο τους 

πιστοποιημένες. Άμεσα ξεκινούν δύο νέες στις  οδούς Ησιόδου και Αισώπου & Ερμού. 

 Κατασκευάστηκε έργο καθολικών  ασφαλτοστρώσεων σε 16 οδούς της πόλης. 

 Κατασκευάστηκε έργο επισκευής οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και ασφαλτοτάπητα σε 57 

σημεία της πόλης.  

 Έγινε πιλοτική πεζοδρόμηση της οδού Γιαβάση, από την Τόμπρα ως την Ηρώων Πολυτεχενίου, 

κατά τους προηγούμενους θερινούς μήνες και θα γίνει μόνιμη απαγόρευση της κυκλοφορίας στο 

τμήμα αυτό καθώς και έργο για την ανάπλαση της οδού και όλων των οδών στην περίμετρο της 

πλατείας με μελέτη που εκπονείται από την Τεχνική υπηρεσία.  
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 Λειτούργησε με ενέργειες του Δήμου η πεζογέφυρα επί της Λεωφ. Μεσογείων στο Σταυρό 

(Γελαδάκη) και έγινε ονοματοδοσία της προς τιμήν του αείμνηστου πρ. Πρόεδρου του Συλλόγου 

Κατοίκων Πευκακίων Μ. Μιχαηλίδη ( 20/11/2016) 

 Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες Γεωλογική-Υδρογεωτεχνική-Ανάπλασης του Δημοτικού Κοιμητηρίου 

και έχουν εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η 

περιβαλλοντική μελέτη από την Τεχνική υπηρεσία και θα κατατεθεί προς έγκριση στο επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

 Εκπονήθηκε μελέτη βιωσιμότητας για το Δημοτικό Κολυμβητήριο και προχωράμε σε 

δημοπράτηση μελέτης του έργου στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα την οποία θα 

ακολουθήσει δημοπράτηση σχετικού έργου.  

 Προχωράμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια σε Μελέτες για το Αθλητικό Κέντρο στα 

Πευκάκια, τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και την ευρύτερη ανάπλαση της 

περιοχής. 

 Πετύχαμε τη χρηματοδότηση του Δήμου με 40.000€  από το Πράσινο Ταμείο, φορέα που 

εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εκπόνηση Σχεδίου 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).  

 Συνεχίστηκε η αναβάθμιση του πάρκου  «Σταύρος Κώτσης» (πρώην στρατόπεδο) και με 

συντονισμένη πίεση δημοσιεύεται σύντομα το Φ.Ε.Κ. των όρων δόμησης προκειμένου να 

προχωρήσουμε σε συνολική ανάπλαση του πάρκου. 

 Έγινε δενδροφύτευση από τα ΑμεΑ Αγίας Παρασκευής στο οικόπεδο του Δήμου που 

προορίζεται για ανέγερση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.  

 Τοποθετήθηκαν πολλά παγκάκια σε στάσεις λεωφορείων από το Δήμο και θα υπάρχει συνέχεια.  

 

3. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΜΕ ΤΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

            
 Δημοπρατείται μέσα στο 2017 ή αρχές του 2018, από την Περιφέρεια Αττικής, η Ανέγερση του 

Δημαρχείου, με προϋπολογισμό 21 εκ. ευρώ, αφού υπογραφεί η σχετική προγραμματική 

σύμβαση εντός των επόμενων δύο μηνών.   

 Ολοκληρώνεται σύντομα η διαδικασία υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και 

Περιφέρεια Αττικής για την κατασκευή Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στα Πευκάκια(οδός Αγ. 

Βασιλείου),  με προϋπολογισμό 1,4 εκ. ευρώ.  

 Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για το έργο Ανέγερσης  του 14ου Νηπιαγωγείου και θα ενταχθεί 

στο ΕΣΠΑ μέσω της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (πρώην ΟΣΚ) εντός του 2017. 

 Δρομολογήθηκε η εγκατάσταση σύγχρονου αμαξοστασίου και Πράσινου Σημείου με 

εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 2,5 εκ. ευρώ. Έχουν ξεκινήσει ενέργειες από τον Δήμο για την 

απόκτηση των αναγκαίων γεωτεμαχίων. 

 

4. ΣΤΗΡΙΞΑΜΕ  ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
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 Συνεχίστηκαν με τους εντατικούς ρυθμούς του προηγούμενου έτους έργα και παρεμβάσεις 

αναβάθμισης σε ΟΛΑ τα σχολεία, όλων των βαθμίδων, που άλλαξαν την εικόνα τους.   

 Έγινε η ανάπλαση των αύλειων χώρων του 7ου Δημοτικού και του 13ου Νηπιαγωγείου με την  

πρωτοποριακή πιλοτική  εφαρμογή Συμμετοχικού Σχεδιασμού από το Δήμο με εργαστήρια 

μαθητών, δασκάλων και γονέων των 2 σχολείων. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί το 2017 στο 

σχολικό συγκρότημα 2ου Δημοτικού-1ου Λυκείου (στον Αι-Γιάννη) και θα ακολουθήσει η ανάπλαση 

των αύλειων χώρων.  

 Δημοπρατήθηκε η ανακατασκευή γηπέδων 5χ5 των 9ου  και 7ου Δημοτικών Σχολείων, μετά την 

υπογραφή σχετικής προγραμματικής σύμβασης με τη ΓΓΑ 

 Συνεχίσαμε τη διάθεση Γυμναστών και Θεατρολόγων στα Δημόσια Σχολεία.  

 Υλοποιήσαμε δωρεάν αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα στα σχολεία.  

 Τοποθετήθηκαν Σχολικοί τροχονόμοι σε όλα τα δημοτικά σχολεία. 

 Βελτιώσαμε τη συνεργασία και την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς καθώς και την  Ένωση 

Συλλόγων και τους Συλλόγους Γονέων. 
 

5. ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΕ ΕΡΓΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 
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 Εγκαταστήσαμε τρία συστήματα βυθιζόμενων κάδων στην Κεντρική Πλατεία  και θα 

εγκατασταθούν οκτώ νέα συστήματα σε όλες τις γειτονιές μέσα στο 2017.  

 Λειτουργούμε Κινητό Πράσινο Σημείο ανακυκλώσιμων υλικών για το οποίο ο Δήμος  

βραβεύτηκε στα  «Best City Awards»  τα οποία επιβραβεύουν  την καινοτομία και την 

ποιότητα ζωής στις πόλεις και στα οποία συμμετέχουν  Δήμοι από όλη την Ελλάδα.   

 Προμηθευτήκαμε νέους πράσινους κάδους και προχωράμε σε προμήθεια νέων κάδων και νέων 

κάδων μικροαπορριμμάτων, όπως και νέου σαρώθρου για την ενίσχυση του οδοκαθαρισμού.  

 Δίνουμε έμφαση στη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων αποκομιδής και οδοκαθαρισμού 

και κάναμε αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω έρευνας ικανοποίησης πολιτών.  

 Εκδώσαμε ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο «20 απλές καθημερινές κινήσεις για μια καθαρή 

Αγία Παρασκευή» 

 Πραγματοποιήσαμε εντατικό καθαρισμό και αποψίλωση δημοτικών και ιδιωτικών οικοπέδων, 

γενικού καθαρισμού και ευπρεπισμού του χώρου και της περίφραξης του Κολυμβητηρίου και 

γενικού καθαρισμού του Δημοτικού Κοιμητηρίου.  

 Περισυλλέξαμε εγκαταλελειμμένα οχήματα.  

 Προμηθευτήκαμε διασκορπιστή άλατος εκχιονισμού.  

 Καταθέσαμε διαδημοτική πρόταση για χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ με τους Δήμους 

Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού για κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και 

Ανακυκλώσιμων Υλικών και υποδομών κομποστοποίησης κλαδεμάτων, όπως και για οικιακή 

κομποστοποίηση, συλλογή οργανικού, δορυφορικά και ηλεκτροκίνητα Πράσινα Σημεία. 

 Υλοποιήσαμε πρόγραμμα Ανακύκλωσης  χαρτιού στα Σχολεία με την Περιφέρεια Αττικής και 

τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Ν.Αττικής -ΕΔΣΝΑ (ο αρμόδιος φορέας για την διαχείριση των 

απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής) με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών στην ανακύκλωση 

ΥΜΗΤΤΟΣ 

     
 Έγινε Ανάπλαση του Πάρκου της οδού Γραβιάς σε συνεργασία με το ΣΠΑΥ.  

 Αποχτήσαμε νέο Πυροσβεστικό Όχημα κατάλληλο για τους χωματόδρομους του βουνού από 

τον ΣΠΑΥ.  

 Κατασκευάστηκαν νέα πυροφυλάκια και πλήρης καθαρισμός του Λόφου Τσακού από 

εργολαβία του ΣΠΑΥ. 

 Έγιναν καθαρισμοί στον Υμηττό, πολλές φορές, από εθελοντές-ΣΕΠΠΒΑΤΥ-ΑμεΑ, σε συνεργασία 

με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.  

 Πραγματοποιήθηκε η δράση “Φροντίζουμε την πόλη μας” για τον καθαρισμό του Πάρκου 

Νεαπόλεως, που οργάνωσε το Μουσικοκινητικό Εργαστήριγια Α.με.Α.  
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 Ετοιμάζεται η ανάδειξη και αναβάθμιση των μονοπατιών του βουνού, με καθαρισμό, κατάλληλη 

σήμανση και χάρτες από ΣΠΑΥ και  Δήμο.  

 Έγινε  καθαρισμός της δεξαμενής νερού στο Λόφο Τσακού που έκανε εθελοντικά σε 

συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής ο δραστήριος 

Σύλλογος Κατοίκων της περιοχής, καθώς και  τοποθέτηση από το Δήμο βρύσης για πότισμα,  

παροχής νερού στη Δεξαμενή κα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

 
 Συνεχίστηκε αρμονικά και αποτελεσματικά η συνεργασία αποκλειστικά με τους κτηνιάτρους της 

πόλης μας και το Συλλογο Ζωόφιλων. 

 Προωθήσαμε με επιτυχία την απόκτηση αυτοκινήτου από τον ΟΔΔΥ για τις ανάγκες του 

προγράμματος. 

 

6. ΣΤΗΡΙΞΑΜΕ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΙΣ  ΕΥΠΑΘΕΙΣ 

ΟΜΑΔΕΣ, ΠΟΥ ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ 

                              
 Μειώσαμε τα Δημοτικά τέλη 3% (Μεσοσταθμικά 12%) για όλους και είμαστε ο φθηνότερος 

Δήμος στα βόρεια, από όλους Δήμους παρόμοιων χαρακτηριστικών, αλλά και από Δήμους 

εργατικών συνοικιών. 

 Μηδενίσαμε τα τέλη σε Μακροχρόνια Άνεργους, Άπορους, Πολύτεκνους, Άτομα με αναπηρία, 

Τρίτεκνους και Μονογονεϊκές Οικογένειες, με εισοδηματικά κριτήρια.  

 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. 

 Συνεχίσαμε τις απαλλαγές από τροφεία στους Παιδικούς Σταθμούς σε εισοδήματα μέχρις 18.000 

€ και καθιερώσαμε κοινωνικά κριτήρια εγγραφής των παιδιών.  

 Ενισχύσαμε τα Προγράμματα Παιδικών Κατασκηνώσεων και Δημιουργικής Απασχόλησης 

προσθέτοντας ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα για ΑμεΑ.  

 Λειτουργήσαμε με πλήρη επάρκεια σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη το  Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, Μαγειρείο και Φαρμακείο και πετύχαμε την ένταξη τους στο ΕΣΠΑ με 

477.360€. 
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 Κάναμε πολλές δωρεάν διανομές δεκάδων τόνων φρούτων σε συνεργασία με οργανώσεις 

Παραγωγών και την «Αλληλεγγύη για όλους».  

 Πετύχαμε τη δημιουργία και λειτουργία Δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας Δήμου 

Αγίας Παρασκευής» με 168.480,00 €.  

 Συνεχίσαμε στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-

2020» για την κάλυψη αναγκών των απόρων, για 175 οικογένειες με 362 μέλη. 

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

εργαζόμενους 

 Συνεχίσαμε  Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων-Ανασφάλιστων και Γραφείο Συμβουλευτικής για 

ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά και το Κοινωνικό φροντιστήριο για 3η  χρονιά. 

 Συνεχίσαμε το «Κέντρο Γυναίκας».  

 Αναλάβαμε τη φιλοξενία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο 3ο Γυμνάσιο Αγίας 

Παρασκευής. 

 Υλοποιήσαμε πλήθος δωρεάν δράσεις και προγράμματα πρόληψης και υγείας. 

 Ενισχύσαμε τα Δημοτικά Ιατρεία με προσθήκη εθελοντών γιατρών και ειδικοτήτων και το 

Διαδημοτικό κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων «ΑΡΓΩ». 

 Πραγματοποιούμε συνεχείς αποστολές τροφίμων κάθε εβδομάδα σε δομές αλληλεγγύης και 

στήριξης όσων πλήττονται από την κρίση, συμμετείχαμε με άνοιγμα κουμπαρά σε όλα τα σχολεία 

της πόλης στον τηλεμαραθώνειο για τα παιδιά που πλήττονται από τη φτώχια και την ασιτία. 

 Στηρίξαμε τους Πρόσφυγες με συγκεντρώσεις και αποστολές τροφίμων, ρούχων και άλλων 

ειδών πρώτης ανάγκης στα νησιά και αλλού. 

 

7. ΑΝΑΔΕΙΞΑΜΕ, ΣΤΗΡΙΞΑΜΕ  ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΑΜΕ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΑ (ΔΗΜΟΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΟΔΑΠ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ)ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ 

          
 Διοργανώσαμε μουσικό φεστιβάλ μεγάλης εμβέλειας με την ΕΡΤ.  

 Υλοποιήσαμε πλήθος εκδηλώσεων, δράσεων και θεσμών πολιτιστικής δημιουργίας υψηλού 

επιπέδου. 

 Στηρίξαμε και συνεργαστήκαμε με τους συλλόγους της πόλης με κορύφωση τα Χριστούγεννα 

και τις Αποκριάτικες εκδηλώσεις, που αγκαλιάστηκαν με ενθουσιασμό από τους Δημότες και 

εξελίσσονται σε θεσμό.   
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 Λειτουργήσαμε το  Δημοτικό Κινηματογράφο για δεύτερη χρονιά στο Πάρκο «Σταύρος 

Κώτσης», με ελεύθερη είσοδο. 

 Κάναμε σημαντικά βήματα και βρισκόμαστε πλέον κοντά στην απόκτηση από το Δήμο του 

Κτήματος Ιόλα. 

 Η Δημοτική Βιβλιοθήκη «Αλέκος Κοντόπουλος» και ο ΠΑΟΔΑΠ (Πολιτιστικός και Αθλητικός 

Οργανισμός) διοργάνωσαν εξαιρετικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, λογοτεχνικές βραδιές κ.α.  

 

8. ΒΕΛΤΙΩΣΑΜΕ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΑΜΕ 

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

                     
 Κάναμε σημαντικές εργασίες αναβάθμισης σε όλους τους Αθλητικούς χώρους και 

εγκαταστάσεις. 

 Αδειοδοτήθηκαν, μετά από αυστηρούς ελέγχους,  όλοι οι Αθλητικοί χώροι και εγκαταστάσεις 

του Δήμου, ορισμένοι δε για πρώτη φορά. 

 Παρείχαμε στήριξη στο μαζικό αθλητισμό και τα σωματεία.  

 Εξασφαλίσαμε με τον ΠΑΟΔΑΠ Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ). 

 Υλοποιήσαμε διοργανώσεις αγώνων και γεγονότων μαζικού αθλητισμού.  

 

9. ΒΕΛΤΙΩΣΑΜΕ ΤΙΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

        
 Βελτιώσαμε τα Οικονομικά και τις Διοικητικές λειτουργίες του Δήμου. 

 Προχωρήσαμε με διαπαραταξιακές Επιτροπές στην διερεύνηση δυνατοτήτων για αξιοποίηση του 

οικόπεδου της οδού Ερμού (Γιαβάσειο Κληροδότημα), όπως και για του κληροδοτήματος της 

οδού Ασημακοπούλου, με συγκεκριμένα αποτελέσματα. 

 Επεκτείναμε το σύστημα ηλεκτρονικής υποστήριξης της Οικονομικής Υπηρεσίας.  

 Κερδίσαμε δικαστικά  τα χρήματα που μας οφείλουν η Energa και η Hellas Power. 

 Βρεθήκαμε στο πλευρό των εργαζομένων στο Δήμο  για τις συμβάσεις ΙΔΑΧ, σε δικαστικές 

διεκδικήσεις, με διαδικασίες αξιοκρατίας, με σεμινάρια επιμόρφωσης, με στήριξη όσων 

εργάζονται με προσωρινούς πίνακες κ.α.  

 Ανανεώσαμε τις συμβάσεις ΙΔΟΧ στην καθαριότητα. 
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 Προχωρήσαμε σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού από τους  πίνακες  επιτυχόντων των 

διαγωνισμών ετών 2008 και 2009 του ΑΣΕΠ. 

 

10. ΕΝΙΣΧΥΣΑΜΕ  ΤΟ «ΑΝΟΙΓΜΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 

     
 Συνεχίσαμε την επικοινωνία του Δημότη με το Δήμο με τις ώρες «ο Πολίτης στο Δήμαρχο» και 

τη «Γραμμή του Δημότη». 

 Συνεχίσαμε τις Συνελεύσεις Γειτονιάς. 

 Ξεκινήσαμε τις Περιοδείες στις Γειτονιές.  

 Συνεργαστήκαμε και υποστηρίξαμε  την ομάδα εθελοντών περιβάλλοντος-καθαριότητας, το 

Δικτύου Αλληλεγγύης και Ανταλλαγής και  το Σύλλογο Ζωόφιλων. 

 Συμμετείχαμε σε πολλές πρωτοβουλίες Συλλόγων. 

 

11. ΣΤΗΡΙΞΑΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ ΣΤΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 

      
 Οργανώσαμε  με επιτυχία μαθήματα επιχειρηματικότητας, προσφορά σε νυν και νέους 

επιχειρηματίες, που θα επαναληφθούν 

 Υλοποιήσαμε Δράσεις για  προβολή και στήριξη της τοπικής αγοράς.  

 Κάναμε παραχώρηση χώρου της Κεντρικής πλατείας στην ΕΝΕΒΑΠ στις γιορτές των 

Χριστουγέννων για τη «Χριστουγεννιάτικη Πολιτεία» και έγκαιρο και ιδιαίτερα αυξημένο 

εορταστικό φωτισμό και  στολισμό στις πλατείες της πόλης και στους εμπορικούς άξονες.  

 Προχωρήσαμε σε ρυθμιστικές παρεμβάσεις περιορισμού των  αυθαιρεσιών στις 

εμποροπανηγύρεις.  

 

12. ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 Είμαστε πολύ κοντά στην παραχώρηση του Πάρκου της οδού Παπάγου από το Υπουργείο 

Γεωργίας στο Δήμο. 

 Διερευνούμε σοβαρές λύσεις για την απόκτηση του 118 Οικοδομικού Τετραγώνου στον 

Τσακό όπως και του πρώην Σχολείου Μακρή. 
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Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες 

Αγαπητές/οι συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ολοκληρώνοντας εδώ την παρουσίαση του έργου της Δημοτικής μας αρχής το 2016 θέλω 

να σας παρακαλέσω όλους να τοποθετηθείτε προτείνοντας λύσεις σε υπαρκτά 

προβλήματα που είναι πολλά  και να σας διαβεβαιώσω ότι θα εργαστούμε συστηματικά 

και υπεύθυνα για την υλοποίηση τους, υπηρετώντας την πόλη της Αγίας παρασκευής και 

τους κατοίκους χωρίς διακρίσεις με φιλότιμο και αφοσίωση.   

Σας ευχαριστώ! 

 

 

 

 

 


