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Σ τις σκληρές, εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες μίας Πανδημίας, οι Δήμοι κλήθηκαν  
κι αυτήν τη φορά να επιδείξουν το κοινωνικό πρόσωπό τους, να αποδείξουν για ακόμη  

μία φορά πως, είναι ο εγγύτερος θεσμός στους πολίτες. 
Τα κατάφεραν… Κι αυτήν τη φορά!
Ωστόσο, οι ίδιοι πολίτες περιμένουν από τους Δήμους και τις Δημοτικές Αρχές υλοποίηση  
των δεσμεύσεων τους, παραγωγή έργου.

5 Δήμαρχοι, λοιπόν, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, απαντούν στο ερώτημα  
των ΠΟΛΗ + ΠΟΛΙΤΙΚΗ και epoli.gr 

Ένας χρόνος πέρασε
ένας νέος "τρέχει"
Ποια τα σημαντικότερα έργα 
που έγιναν, ποια θα γίνουν
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 «Τ α τελευταία χρόνια η Τοπική Αυτοδιοίκηση λειτουργεί, σε συνθήκες που 
επιβλήθηκαν από την πρωτόγνωρη - για τη σύγχρονη μεταπολιτευτική 
ιστορία - οικονομική και κοινωνική κρίση. Μειωμένοι κρατικοί πόροι, έλλειψη 

Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για έργα ανάπτυξης, πόλωση στις τοπικές κοινωνίες 
ως αποτέλεσμα της φτώχειας, έλλειψη προσωπικού ως απόρροια της απαγόρευ-
σης μόνιμων προσλήψεων, είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα που ταλανίζουν 
τους Δήμους. 

Σε αυτές τις ασφυκτικές συνθήκες, οι Δήμοι κλήθηκαν αρκετές φορές να υπο-
καταστήσουν το ρόλο του Κοινωνικού κράτους. Στο πλαίσιο αυτό που έχει διαμορ-
φωθεί στις τοπικές κοινωνίες έπειτα από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης και με την 
κλιματική αλλαγή να δημιουργεί επιτακτικές αλλαγές μοντέλων σε όλους τους 
τομείς οργάνωσης του κράτους, έρχεται να προστεθεί και η συγκυρία της πανδη-
μίας, που πλήττει ολόκληρο τον πλανήτη και πέρα από τις τραγικές απώλειες σε 
ανθρώπινες ζωές, δημιούργησε νέες προκλήσεις για τη λειτουργία ολόκληρης 
της Δημόσιας Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των Δήμων. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου θέτει τα τελευταία χρόνια ως 
βασική του στρατηγική τις αξίες και αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Σχεδιάζοντας σε βάθος χρόνου, κοιτώντας μπροστά, μακριά και με γνώμονα τις 
επόμενες και μεθεπόμενες γενιές.

Με σκελετό δράσης τους τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης: την Κοινω-
νία, το Περιβάλλον και τη Χρηστή Διακυβέρνηση – Οικονομία. Έτσι χαράσσει τη 
δράση του, εκπονεί σχέδια ανάπτυξης και υλοποίει έργα. 

Κάποια ολοκληρώθηκαν το 2021, άλλα σχεδιάζονται ή συνεχίζουν να υλοποιού-
νται το 2022, ενδεικτικά:  

Βοτανικός Κήπος

Μέσα στο 2021 ολοκληρώθηκε η παρέμβαση σε ένα κοινόχρηστο οικόπεδο 
συνολικής επιφάνειας 2.405 τ.μ. μέσα στον αστικό ιστό, που ήταν αδιαμόρφωτο, 
χωρίς δένδρα και βλάστηση. Ο πανέμορφος Βοτανικός Κήπος που περιλαμβάνει 
χαμηλού κόστους ήπιες κατασκευές, αξιοποιώντας πλήρως τη μορφολογία του 
ακινήτου, μετατρέπει το σημείο αυτό της πόλης σε έναν “πνεύμονα πρασίνου”, 
ικανό να αλλάξει το μικροκλίμα της περιοχής και θα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα 
για μαθητές και μαθήτριες των σχολείων της πόλης, αλλά και για τους κατοίκους 
και επισκέπτες, όσον αφορά στην κατανόηση του μεσογειακού φυτικού πλούτου. 

Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου

Ξεκίνησε η υλοποίηση της ανάπλασης της λεωφ. Αγίου Δημητρίου. Ένα έργο, 
που αποτελούσε αίτημα δεκαετιών και προωθεί τις αρχές της Βιώσιμης Κινητικό-
τητας όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις τελευταίες παγκόσμιες τάσεις για τις 
αστικές πόλεις. Το έργο περιλαμβάνει: νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων για την αντι-
πλημμυρική θωράκιση της κεντρικής λεωφόρου, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων και 
δημιουργία θέσεων παρόδιας στάθμευσης που προσφέρουν σε όλους ανεξαιρέ-
τως τους πολίτες ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον μετακίνησης, φωτισμό LED 
κατά μήκος της οδού, αλλά και χαμηλές κατάλληλες φυτεύσεις στην προστατευ-
τική νησίδα. Η ανάπλαση της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου συνεχίζεται με γοργούς 
ρυθμούς και το 2022.    

Αναπλάσεις περιοχών «Μεσονήσι» και «Πέριξ μετρό Άγιος Δημήτριος»

Έχουν ξεκινήσει και εξελίσσονται και το 2022 προς την ολοκλήρωσή τους οι 

αναπλάσεις ολόκληρων των περιοχών Μεσονησίου και πέριξ μετρό «Άγιος Δη-

μήτριος – Αλ. Παναγούλης» με βιοκλιματικές παρεμβάσεις, δρόμους ήπιας κυ-

κλοφορίας, φωτισμό LED, φυτεύσεις και θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης για 

επισκέπτες και μόνιμους κατοίκους. 

Πάρκο οικογένειας 

Πρόκειται για ένα κοινόχρηστο χώρο πρασίνου που αποκτήθηκε από τον Δήμο 

μετά από προσπάθειες ετών, έχει έκταση περίπου 3 στρέμματα και αναμένεται 

να αποτελέσει το "Πάρκο Οικογένειας", άλλη μια εστία πρασίνου και αναψυχής για 

τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Περιλαμβάνει παιδική χαρά, υπαίθρια 

όργανα γυμναστικής, μια ασφαλή περιφερειακή ποδηλατοδιαδρομή και ένα σιντρι-

βάνι. Το έργο ήδη βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης και εξελίσσεται και μέσα 

στο 2022 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί. 

Σχολικοί Δακτύλιοι 

Δημιουργία σχολικών δακτυλίων μέσω ανάπλασης πεζοδρομίων, διαβάσεων και 

σήμανσης σε οδούς που βρίσκονται σχολικά συγκροτήματα ή μεμονωμένα σχολεία 

και ως εκ τούτου κινούνται πολλά παιδιά, με στόχο τη διευκόλυνση και την ασφάλειά 

τους. Οι παρεμβάσεις γίνονται σε σύνολο 30 σχολείων και συνεχίζονται το 2022. 

Έργα προσβασιμότητας 

Επίσης, σχεδιάζονται και θα ξεκινήσουν μέσα στο 2022, έργα προσβασιμότητας 
σε διάφορες γειτονιές του Δήμου, όπως η Ασυρμάτου και η Μακρυγιάννη, σύμφω-

να πάντα με τις αρχές της Βιώσιμης Κινητικότητας. Επίσης, σχεδιάζονται για το 
2022 εκτεταμένες ασφαλτροστρώσεις σε όλο το Δήμο.   

Συνεχείς Φυτεύσεις και αναβάθμιση χώρων πρασίνου 

Περισσότερα από 390 δένδρα, καθώς και 1.275 θάμνοι και 3.900 άνθη φυτεύ-
τηκαν, διαμορφώνοντας παρτέρια, πεζοδρόμια, χώρους πρασίνου, αύλειους χώ-
ρους σχολείων, παιδικές χαρές, πάρκα, πλατείες και άλλα κεντρικά σημεία του 
Δήμου. Οι συνεχείς φυτεύσεις δένδρων και γενικότερα το πρασίνισμα της πόλης 
θα συνεχιστεί με ακόμα πιο εντατικούς ρυθμούς και το 2022, καθώς αποτελούν 
πρακτική για την αλλαγή του μικροκλίματος του αστικού ιστού, πέρα από αισθη-
τική αναβάθμιση.  

Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών 

Σε ολική ανακατασκευή περισσότερων από 10 Παιδικών Χαρών της πόλης προ-
χώρησε ο Δήμος αξιοποιώντας το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, αλλά και με ιδίους 
πόρους, καθιστώντας τους χώρους παιχνιδιού σύγχρονους και ασφαλείς, με ποι-
οτικά υλικά, σύγχρονα όργανα με τις πλέον αυστηρές προβλέψεις ασφάλειας, με 
ολοκληρωμένο φωτισμό LED και σωστή περίφραξη. Όλες οι παιδικές χαρές είναι 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ, με όσα προβλέπει η νομοθεσία. Το πρόγραμμα ανακατασκευ-
ής συνεχίζεται και μέσα στο 2022 καλύπτοντας το σύνολο των Παιδικών Χαρών 
του Δήμου. 

Βιοκλιματική Ανάπλαση Πάρκου Ασυρμάτου και κατασκευή Ανοιχτού 
Κολυμβητηρίου 

Πέρα από τα προαναφερθέντα μεγάλα έργα τα οποία συνεχίζονται και αυτή τη 

[ΜΑΡΊΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΑΓ. ΔΉΜΉΤΡΊΟΥ]
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χρονιά, το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στο οποίο ο Δήμος έχει υποβάλει προ-

τάσεις, περιλαμβάνει δύο εμβληματικά έργα ανάπτυξης για τον Άγιο Δημήτριο, 

όπως η βιοκλιματική ανάπλαση του Πάρκου Ασυρμάτου και η κατασκευή Ανοιχτού 

Κολυμβητηρίου, που αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2022. 

Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτηρίων 

Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής) πρόκειται να υλοποιηθούν εκτεταμέ-

νες παρεμβάσεις που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων Δημοτι-

κών σχολείων (5ο, 9ο, 13ο και 21ο). 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Prodesa 

Με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα PRODESA ο Δήμος θα έχει τη δυνατότη-

τα να αναπτύξει καινοτόμους τρόπους για την αξιοποίηση των τεχνολογιών Ανα-

νεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αυτό θα γίνει με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων σε 35 σχολικά κτήρια που θα αποφέρει μια σειρά από οφέλη περι-

βαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά. 

Χλοοτάπητα στο Γήπεδο ποδοσφαίρου εντός του Δημοτικού Σταδίου 

Υψηλής προτεραιότητας είναι η τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γή-

πεδο ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Στάδιο, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας 

Αττικής, ενώ με την αξιοποίηση του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ πρόκειται να γίνουν εργασίες 

μεγάλης κλίμακας στο Δημοτικό Στάδιο και στο γήπεδο ποδοσφαίρου στην περι-

οχή ΕΚΤΕΛ.  

Δράσεις για το παιδί, τον πολιτισμό και την κοινωνία 

Παρόλη τη δύσκολη συνθήκη της πανδημίας ο Δήμος στάθηκε με όλες του τις 
δυνάμεις στο πλευρό της οικογένειας και των ευάλωτων ατόμων καταφέρνοντας 
με ασφάλεια να συνεχίσει το δύσκολο, αλλά καίριο έργο των κοινωνικών δομών και 
των δομών για το παιδί. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν τόσο η οργάνωση και υλοποίηση των καλο-
καιρινών προγραμμάτων αθλητισμού και δημιουργικής απασχόλησης, αλλά η επι-
τυχημένη λειτουργία της Δημοτικής Κατασκήνωσης, μια από τις ελάχιστες που 
λειτούργησαν στη χώρα το καλοκαίρι που πέρασε. 

Στα θέματα του Πολιτισμού, θεσμοί όπως το Φθινοπωρινό φεστιβάλ της πόλης 
με δωρεάν συναυλίες και παραστάσεις για μικρούς και μεγάλους και το Open Air 
Film Festival Στρογγυλό που για δυο μήνες γέμισε τα βράδια της πόλης με τη μα-
γεία της 7ης τέχνης, αγκαλιάστηκαν από τους πολίτες, που το είχαν τόσο μεγάλη 
ανάγκη τη δύσκολη αυτή περίοδο. 

Παράλληλα, οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου, το κοινωνικό συσσίτιο, παντοπω-
λείο, φαρμακείο, τα δημοτικά ιατρεία και το Κέντρο Κοινότητας, δεν σταμάτησαν 
ούτε στιγμή να εξυπηρετούν και να στηρίζουν έμπρακτα και ουσιαστικά τις ευάλω-
τες πληθυσμιακές ομάδες της πόλης. 

Με τον ίδιο τρόπο συνεχίζει ο Δήμος Αγίου Δημητρίου τη δράση και το έργο του 
και αυτή τη χρονιά, καθώς αν κάτι μας μαθαίνει η πανδημία αυτή τη στιγμή, είναι 
ίσως η ταχύτητα με την οποία αλλάζει ο κόσμος. Μέσα σε αυτή τη νέα συνθήκη, 
θα πρέπει να αναγνωριστεί και να ενισχυθεί ο καίριος ρόλος της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης που βρίσκεται πάντα στο πλευρό του πολίτη, πασχίζοντας να γίνουν 
οι κοινωνίες μας πιο ανθρώπινες, πιο πράσινες, πιο δεκτικές, και πιο ανθεκτικές. 
Γιατί μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί το μέλλον τους.» 

+ Αυτοδιοίκηση

•Μέσα σε ένα χρόνο δημοπρατήσαμε και ξεκινάμε έργα ύψους 300.000.000 εκ. ευρώ. 
•Αναπτύσσουμε 1860 χιλιόμετρα δικτύου  διανομής φυσικού αερίου και θα γίνουν τουλάχιστον 170.000 συνδέσεις τελικών καταναλωτών.
•Δημιουργούμε 6000 θέσεις εργασίας μέσω ιδιωτικών επενδύσεων άνω των 450.000.000 ευρώ.
•Είμαστε η πρώτη εταιρεία της χώρας που πρασινίζει τα δίκτυα φυσικού αερίου με την έγχυση και διανομή μειγμάτων βιομεθανίου και 
καθαρού υδρογόνου, στον οικιακό, εμπορικό και βιομηχανικό τομέα. 

Τα αποτελέσματα μας 


