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Καισαριανή

Μείναμε πιστοί στις ανάγκες και τις προτεραιότητες του λαού
Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

Σύντομο απολογισμό της θητείας της κάνει η
Λαϊκή Συσπείρωση Καισαριανής, με ειδική
έκδοση που «αναπαράγει» στο χώρο που
ακολουθεί η εφημερίδα μας, προκειμένου-
όπως τονίζει- να έχει ο λαός της πόλης μια
ολοκληρωμένη εικόνα όλων όσων κερδήθη-
καν, κρατώντας ψηλά τον πήχη των απαιτή-
σεών του. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά
που κάνει δημόσιο απολογισμό. Όπως
σημειώνει στο μήνυμά του ο πρώην δήμαρ-
χος Ηλίας Σταμέλος, από την πρώτη μέρα στη
διοίκηση του Δήμου έγινε μεγάλη προσπά-
θεια για την ολόπλευρη ενημέρωση και κινη-
τοποίηση του λαού της πόλης και των συλλο-
γικών του φορέων στα μεγάλα και μικρότερα
προβλήματα. Έγιναν 4 ετήσιες απολογιστικές
γενικές συνελεύσεις, σε ανοιχτά δημοτικά
συμβούλια και τοπικές συγκεντρώσεις στις
γειτονιές, σε εκατοντάδες εξορμήσεις.

«Τα 5 χρόνια που προηγήθηκαν στη διοίκη-
ση του Δήμου Καισαριανής, μείναμε πιστοί
στις πολιτικές αρχές και στόχους που
δεσμευτήκαμε εξ’ αρχής. Κινηθήκαμε με
άξονα τις ανάγκες και τις προτεραιότητες
των εργαζόμενων και της λαϊκής οικογένει-
ας στο δήμο μας,  τη διεκδίκηση της ζωής
που τους αξίζει. 
Βρεθήκαμε έτσι αντικειμενικά στην αντιπολί-
τευση της αντιλαϊκής πολιτικής που συνεχί-
στηκε ακάθεκτα το διάστημα αυτό, με νέα
μνημόνια και αντιλαϊκά μέτρα, με συνέχιση
των περικοπών στη χρηματοδότηση των ΟΤΑ
και της απαγόρευσης προσλήψεων  και ταυ-
τόχρονα με προώθηση της μετατροπής των
δήμων σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό  και
μέσο άλωσης  της δημόσιας περιουσίας και
των εργασιακών σχέσεων. 
Σε αυτούς τους σχεδιασμούς σταθήκαμε
εμπόδιο:
• Κανένας πλειστηριασμός, καμία κατάσχε-
ση λογαριασμού δεν προχώρησε από το
Δήμο Καισαριανής και τις υπηρεσίες του. 
• Αρνηθήκαμε τη διάθεση των αποθεματι-
κών του Δήμου για τις ανάγκες των τραπε-
ζών και την εκχώρηση της δημοτικής περι-
ουσίας στο Υπερταμείο. 
• Δεν υποσχεθήκαμε "μαγικές λύσεις",
αλλά με πολλή δουλειά παρά τις ελλείψεις
και τις αδυναμίες που μπορεί να είχαμε,
αλλάξαμε την συνολική κατάσταση του
Δήμου που γονάτιζε κάτω από τα χρέη, τον
υψηλό δανεισμό και την εγκατάλειψη των
δημόσιων υποδομών, χωρίς να επιβαρύνου-
με τους δημότες.

• Τιμήσαμε το συμβολισμό, την ιστορία και
την αγωνιστική παράδοση της Καισαριανής,
ολοκληρώνοντας τον αγώνα δεκαετιών των
κατοίκων της πόλης μας, για να περιέλθει
οριστικά το πάρκο του Σκοπευτηρίου στο λαό
και τις ανάγκες του και να ξεριζωθεί η Σκο-
πευτική Εταιρεία από τον ιερό χώρο. Εγκαι-
νιάσαμε το Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντί-
στασης αναδεικνύοντας την ιστορία μας
στους χιλιάδες  επισκέπτες.
• Διαλέξαμε το δρόμο της διεκδίκησης,
κερδίζοντας έργα υποδομής και όχι "βιτρί-
νας", ύψους άνω των 10 εκ. ευρώ, με όραμα
και αγώνα, που με αμείωτο ρυθμό υποστηρί-
ξαμε μέχρι και την τελευταία ημέρα της
θητείας μας. 
Το θετικό αντίκτυπο της πορείας αυτής ανα-
γνωρίζεται από πλατιά τμήματα του λαού
της πόλης, άσχετα από την επιλογή που
έκαναν τελικά μπροστά στην κάλπη. Δεν
μπορεί να κρυφτεί παρά τη στοχευμένη και
συχνά χωρίς αρχές, προσπάθεια μείωσης
και δυσφήμισης στην οποία  επιδόθηκαν οι
αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις κατά την προ-
εκλογική περίοδο αλλά και στη συνέχεια. 
Θα γίνεται αισθητό και το επόμενο διάστη-
μα, μιας και ο Δήμος μας βρίσκεται πλέον
σε άλλη κατάσταση από αυτή που παραλά-
βαμε, με εξασφαλισμένες παροχές και επί-
πεδο λειτουργίας, καθώς  και πλήθος έργα
και δράσεις που είναι ήδη δρομολογημένα
και βελτιώνουν κυριολεκτικά κάθε πτυχή
της ζωής της πόλης. 
Στην πορεία αυτή βρήκαμε δίπλα μας τη
στήριξη και την προσφορά των εργαζόμε-
νων του Δήμου, χωρίς την οποία τίποτα απ’
όσα προχώρησαν δεν θα είχε γίνει εφικτό.
Αντίστοιχα με κάθε ευκαιρία στηρίξαμε τους
αγώνες τους για σταθερή εργασία με δικαιώ-
ματα, στηρίξαμε και εμπιστευτήκαμε τη λει-
τουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους Και-
σαριανιώτες και τις Καισαριανιώτισσες,
τους αθλητικούς, πολιτιστικούς και εθνικο-
τοπικούς συλλόγους,  τα μέλη της Εθελοντι-
κής Δασοπροστασίας Δήμου Καισαριανης,
την Εθελοντική Ομάδα του Λαϊκού Φροντι-
στηρίου, τα σχολεία της πόλης μας, τους
συλλόγους Διδασκόντων και Γονέων, τους
μαθητές, για τη την ενεργητική συμμετοχή
τους στις διεκδικήσεις και στα δρώμενα του
Δήμος μας, αυτά τα χρόνια. Οι δεσμοί εμπι-
στοσύνης και οι μάχες που δώσαμε με
πολιτική συνέπεια και ειλικρίνεια, αποτε-
λούν παρακαταθήκη για τη συνέχεια.
Οι 8 εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι της
«Λαϊκής Συσπείρωσης», του ψηφοδελτίου
του ΚΚΕ στην Καισαριανή θα συνεχίσουμε
στην ίδια πορεία, ως αντιπολίτευση στην
αντιλαϊκή πολιτική της ανταποδοτικότητας,
των ελαστικών σχέσεων εργασίας και του
ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας.
Αρωγοί στην ανάπτυξη της πάλης του λαού
και την επόμενη μέρα, η οποία θα είναι κρί-
σιμη. 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΗ
ΠΟΡΕΙΑ!
Ο Δήμαρχος Καισαριανής 
Ηλίας Σταμέλος, 27/8/2019

9 Μάη 2016: Εγκαινιάσαμε το μοναδικό στην
χώρα Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης
στην καρδιά του «Θυσιαστηρίου της Λευτε-
ριάς», όπου έδωσαν τη ζωή τους 750 αγωνι-
στές του λαού, κόντρα στη λήθη, τη διαστρέ-
βλωση και τη λαθροχειρία που προσπαθούν να
επιβάλουν η ΕΕ και τα σύγχρονα επιτελεία της
αντίδρασης. Έκτοτε:
• Συγκεντρώσαμε και αξιοποιήσαμε προσω-
πικά αρχεία απογόνων αγωνιστών της Εθνικής
Αντίστασης, το αρχείο της ΠΕΑΕΑ ΔΣΕ Καισα-
ριανής και του ΚΕΜΙΠΟ 
• Καταλογοποιήσαμε και ψηφιοποιήσαμε το
ιστορικό αρχείο 
• Διαμορφώσαμε πρόγραμμα εικονικής
περιήγησης συνολικά στον Ιστορικό χώρο του
Σκοπευτηρίου
• Πλαισιώσαμε το Μουσείο με νέα εκθέματα. 
• Συνεργαστήκαμε με το τμήμα συντήρησης
έργων τέχνης του ΕΠΑΛ Καισαριανής. 
• Αναβαθμίσαμε τις ετήσιες εκδηλώσεις για
τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς του 1944.
Χιλιάδες κόσμου έλαβαν μέρος στα Σουκατζί-
δεια, στην αναβίωση της Λαμπαδηδρομίας
«Μπλοκ 15 - Σκοπευτήριο Καισαριανής», στις
εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους 200
εκτελεσμένους κομμουνιστές, αλλά και με
άλλες, όπως συναυλίες με τους Ρ. Αντωνοπού-
λου και Μ. Ανδρουλιδάκη (2015), τους «Υπερα-
στικούς» (2017), Θεατρική παράσταση «Αθηνά
Χατζηεσμέρ ετών 17» (2016), με τον Βαγγέλη
Κορακάκη (2019), Δημόσια προβολή της ται-
νίας του Π. Βούλγαρη «Το τελευταίο σημείω-
μα» (2018), αλλά και «ανοιχτό μάθημα» Ιστο-
ρίας: «από τον 1ο στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο»,
με τον καθηγητή Ιστορίας του ΑΠΘ, Γ. Μαργα-
ρίτη (2018).
Συνολικά έως σήμερα το Θυσιαστήριο και το
Μουσείο έχουν επισκεφτεί πάνω από 37.000
επισκέπτες, μεταξύ αυτών 240 σχολεία.
Σεπτέμβριο 2016: ψηφίστηκε από την κυβέρ-
νηση η τροπολογία που παραχώρησε το
σύνολο του ιστορικού χώρου για 40 χρόνια
στο Δήμο Καισαριανής. Η εξέλιξη αυτή έγινε

χάρη στους αγώνες δεκαετιών των κατοίκων
της πόλης, για να αποδοθεί η έκταση του Σκο-
πευτηρίου στο λαό. Παρακαταθήκη σ' αυτό τον
αγώνα ήταν οι πρωτοβουλίες του κομμουνιστή
Δημάρχου Καισαριανής Π. Μακρής.
20 Σεπτεμβρίου 2017: Με τις διαρκείς σχεδια-
σμένες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής
και ύστερα από εξώδικη εντολή, έπειτα από
κοντά εννιά δεκαετίες ξεριζώθηκε από το
Σκοπευτήριο Καισαριανής και το τελευταίο
ίχνος της βέβηλης παρουσίας της Σκοπευτι-
κής Εταιρείας (οριστική και αμετάκλητη από-
φαση από το Ανώτατο  Ειδικό Δικαστήριο, με
αριθμό 9/2019/30.07.2019) 
Με αναβαθμισμένο τον ρόλο του Κέντρου
Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου διοργα-
νώθηκαν πληθώρα εκδηλώσεων με σκοπό την
ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και του λαϊκού
πολιτισμού. Ανάμεσά τους : 
• Εκδήλωση - συζήτηση με θέμα: «Υποδοχή
και Εγκατάσταση των Προσφύγων του 1922
στην Ελλάδα» από τον ιστορικό Αν. Γκίκα
• Διήμερο αφιερωμένο στο Ρεμπέτικο Τρα-
γούδι με τον Γ. Αλτή
• Διήμερο αφιερωμένο στο Θέατρο Σκιών
• Λογοτεχνική βραδιά για την Μικρά Ασία
«Ξεφυλλίζοντας τα βιβλία μας»
• Σειρά εκδηλώσεων «ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» με πρώτο αφιέρωμα στον
Βαγγέλη Ατραΐδη και εν συνεχεία στον Γιάννη
Κουβά
• Συνέχιση της αναβίωσης του Κλήδονα και
του Κεσκέκι σε συνεργασία με τον Μικρασιατι-
κό Σύλλογο Καισαριανής.

Το πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων (Καποδί-
στριας, Καλλικράτης, Κλεισθένης) και η οικο-
νομική ασφυξία δημιουργούν ένα ασφυκτι-
κό, αντιδραστικό, εχθρικό στα λαϊκά συμφέ-
ροντα, περιβάλλον. 
Δίπλα σε αυτά, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση
του Δήμου, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τα
αποτελέσματα πολιτικών επιλογών και της
διαχείρισης των προηγούμενων Αρχών του
Δήμου. 

Το 2015 ο Δήμος Καισαριανής, μόνο στα χαρ-
τιά δεν ήταν χρεοκοπημένος, με χρέη που
έφταναν το 180% των τακτικών ετήσιων εσό-
δων του και υψηλότατο δανεισμό που σταθε-
ρά θα στραγγίζει μέχρι το 2023 τα έσοδά του:
• Τα δάνεια ανέρχονταν σε 3.720.000 ευρώ,
βαραίνοντας με πάνω από 100.000 ευρώ ανά
δίμηνο τον προϋπολογισμό του Δήμου
• 560.000 ευρώ ήταν τα χρέη του Δήμου
προς διάφορους προμηθευτές 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
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Τα 5 χρόνια που προηγήθηκαν, αποδείξαμε ότι η λειτουργία της
δημοτικής επιχείρησης (που διαχειρίζεται τα κυλικεία στα
«ΞΥΛΙΝΑ», την «ΚΑΛΟΠΟΥΛΑ», την «ΑΙΟΛΙΑ» και το Δημοτικό
Νεκροταφείο) μπορεί να εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου υπηρε-
σίες σε αναψυχή, πολιτισμό και αθλητισμό, με χαμηλό κόστος για
τους δημότες μακριά από τη λογική των ιδιωτικοποιήσεων, της
εμπορευματοποίησης και τη λογική του ξεπουλήματος της δημό-
σιας περιουσίας.
Κι αυτό παρά το ότι όταν αναλάβαμε τη διαχείρισή της:
• Οι ισολογισμοί των τελευταίων ετών ήταν ζημιογόνοι και τα χρέη
«έπνιγαν» την επιχείρηση (160.000 ευρώ στο ΙΚΑ, 35.000 ευρώ στην
Εφορεία, 120.000 ευρώ για δεδουλευμένα, 450.000 ευρώ σε προμη-
θευτές και τρίτους) 
• Οι κτηριακές υποδομές και ο εξοπλισμός είχαν χρόνια να συντη-
ρηθούν ουσιαστικά.
• Λειτουργούσε με μόνο έναν μόνιμο υπάλληλο και βασικά μέσω
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. όπου κυριαρχούσαν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας και
η αδιαφάνεια.  
Στις συνθήκες αυτές κατορθώσαμε: 
• Να αναστρέψουμε πλήρως την οικονομική κατάσταση της επι-
χείρησης. Ταυτόχρονα εξασφαλίσαμε την αποπληρωμή οφειλών
μιας δεκαετίας ύψους 380.000 ευρώ προς προμηθευτές και τρί-
τους, που έδωσαν πραγματική ανάσα στη λειτουργία της επιχείρη-
σης. 
• Προχωρήσαμε σε απολύτως αναγκαίες εργασίες αναβάθμισης,
ανακαίνισης των εγκαταστάσεων των κυλικείων και ανανέωσης
του εξοπλισμού του συνολικού κόστους άνω των 80.000 ευρώ
(νέο κυλικείο νεκροταφείου, Καλοπούλα, Ξύλινα, μηχανολογικός
εξοπλισμός ΑΙΟΛΙΑΣ κ.ά.). 
• Μειώσαμε τις τιμές των προϊόντων και αφομοιώσαμε όλες τις
αυξήσεις του ΦΠΑ. 
• Ενισχύσαμε τον κοινωφελή χαρακτήρα της. Η επιχείρησε στή-
ριξε το «Κοινωνικό Συσσίτιο», τις αθλητικές δράσεις και το καλοκαι-
ρινό camp του Δήμου. Συνέβαλλε στην πρόσβαση στον πολιτισμό με
το θεσμό των δωρεάν προβολών στο θερινό κινηματογράφο
«ΑΙΟΛΙΑ» αλλά και τις δωρεάν παραστάσεις θεάτρου σκιών στα
Ξύλινα. 
• Προχωρήσαμε στη μονιμοποίηση εργαζόμενων και στην πρό-
σληψη προσωπικού αποκλειστικά με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ και
του ΟΑΕΔ, συνεχίζοντας παράλληλα τη διεκδίκηση για άνοιγμα
τακτικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, που ωστόσο απορρίφθη-
καν στο σύνολό τους από την κυβέρνηση.

• Από το 2017 προχωρήσαμε σε πλήρη
απαλλαγή και σε μειώσεις δημοτικών
τελών -ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτή-
ρια- για πολύτεκνους - τρίτεκνους, ΑΜΕΑ,
μονογονεϊκές οικογένειες και μακροχρό-
νια άνεργους. 
• Έγιναν δεκτά όλα τα παιδιά στους Βρε-
φικούς και Παιδικούς Σταθμούς, που
αναβαθμίστηκαν κτηριακά και με την
πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού
με σταθερές εργασιακές σχέσεις. 
• Απαλλάξαμε από την καταβολή των
τροφείων τις οικογένειες με εισόδημα
έως 25.000 ευρώ. 
• Λήξαμε τη σύμβαση με ΜΚΟ που εκμε-
ταλλευόταν τα «προγράμματα φτώχιας»
του Δήμου. Φτιάξαμε από την αρχή

μητρώο ευπαθών κοινωνικών ομάδων
του Δήμου. 
Το 2016 προχωρήσαμε στην υλοποίηση
προγραμμάτων στήριξης και συγκεκρι-
μένα:
• του Κοινωνικού Παντοπωλείου: που
εξυπηρετεί περίπου 350 δικαιούχους 
• του Κοινωνικού Φαρμακείου: που εξυ-
πηρετεί περίπου 230 δικαιούχους.
• του Κοινωνικού Συσσιτίου: που εξυπη-
ρετεί  περίπου 200 δικαιούχους καθημερι-
νά 
• του Κέντρου Κοινότητας στο οποίο
έχουν εξυπηρετηθεί πάνω από 1.000 πολί-
τες, με σταθερή εξυπηρέτηση 629 δικαιού-
χων του ΚΕΑ. 
Από το 2017 στηρίξαμε τη λειτουργία του

Λαϊκού Φροντιστηρίου Αλληλεγγύης, με
πάνω από 70 μαθητές ετησίως.
Εξασφαλίσαμε τη δωρεάν συμμετοχή σε
προγράμματα αθλητισμού και ψυχαγωγίας
για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 
Σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ καταρτίσαμε
ένα τριετές (2018-2020) πρωτοποριακό
πρόγραμμα πρόληψης ενάντια στις εξαρ-
τήσεις. Έως σήμερα περισσότεροι από
1.000 άτομα έχουν συμμετάσχει σε σεμι-
νάρια, ενώ έχουν γίνει συζητήσεις σε όλα
τα τμήματα της Β' βάθμιας εκπαίδευσης. 
Επίσης, σε διοργάνωση ειδικών σεμινα-
ρίων για τους γονείς των παιδικών σταθ-
μών και σεμινάρια με διατροφολόγο στα
δημοτικά.

Κινηθήκαμε με σχέδιο και όραμα για τις σύγχρονες ανάγκες της πόλης. Ό,τι εξασφαλί-
στηκε ήταν αποτέλεσμα επίμονων διεκδικήσεων, μαζί με το λαό και τους φορείς της
πόλης, από την Περιφέρεια και άλλους αρμόδιους φορείς. 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΕΡΓΑ ΑΞΙΑΣ 10.000.000 ευρώ, 
ΕΝΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΑΞΙΑΣ 3,6 εκ. ευρώ.
Ενδεικτικά: 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
• Ολοκλήρωση του βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού χωρητικότητας 100 νήπιων και
βρεφών, 1,26 εκ. ευρώ.
• Ανακατασκευή αύλειων χώρων για την εξασφάλιση της ασφάλειας, συντήρηση και
επισκευή αιθουσών, προσβασιμότητα ΑμεΑ συνολικού ύψους 1,35 εκ. ευρώ.

-ΠΑΡΚΑ & ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
• Διαμόρφωση πάρκων π.χ. 2ας Μαΐου και επισκευή - πιστοποίηση 6 παιδικών
χαρών σε σύγχρονους ασφαλείς παιδότοπους συνολικού ύψους περίπου 547.000
ευρώ.

-ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
• Υλοποίηση του έργου «ολοκλήρωση αποχέτευσης ακάθαρτων» ύψους 3,2 εκ.
ευρώ, λύνοντας το σημαντικότερο πρόβλημα υποδομής του Δήμου, με μηδενική επιβά-
ρυνση των δημοτών για τη σύνδεση των οικιών τους με τον αγωγό. 

-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
• Ξεκινάει η ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού σε ολόκληρη την Και-
σαριανή με φωτιστικά σώματα LED σύγχρονων προδιαγραφών, οικονομικά και φιλικά
προς το περιβάλλον ύψους 1,6 εκ. ευρώ. Ενώ προχωρήσαμε σε προμήθεια λογισμικού
άμεσου εντοπισμού βλαβών και ειδοποίησης, που θα είναι προσβάσιμο στους πολίτες.
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση συνολικά 38.000τμ δρόμων της πόλης ύψους
1,1 εκ. ευρώ. 

-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
• Αντικαταστήσαμε τα 2/3 των πράσινων κάδων στην πόλη μας και το 50% των μπλε
κάδων ανακύκλωσης. 
• Για πρώτη φορά μετά από κοντά 15 χρόνια έγινε προμήθεια νέου μηχανολογικού
εξοπλισμού (απορριμματοφόρο, μηχανική σκούπα, JCB, κλαδοφάγο, ανατρεπόμενο
φορτηγό) κόστους 475.000 ευρώ. 
• Δώσαμε έμφαση στην ανακύκλωση με την πόλη μας να βρίσκεται πανελλαδικά
στην 51η θέση σε όγκο ανακυκλούμενων υλικών σε σύνολο 332 δήμων:  
• Το 2017 οι τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους ήταν 442.000 και το
2018 έφθασε τους 700.000 τόνους.
• Χάρη στην ξεχωριστή περισυλλογή πράσινου και κλαδιών και τον νέο κλαδοφάγο
προχωρήσαμε σε κομποστοποίηση μέσω του Κρατικού Εργοστασίου Κέντρου Διαλο-
γής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). Ενδεικτικά το α' δίμηνο του 2019 κομποστοποιή-
θηκαν 22 τόνοι κλαδιών!
• Από τον Απρίλη του 2018 γίνεται ξεχωριστή απομάκρυνση και ανακύκλωση των επι-
κίνδυνων μπαζών μετά από σύμβαση με ειδική εταιρεία. Συνολικά έχουν ανακυκλωθεί
πάνω από 450 τόνοι μπαζών. 
• 23 τόνοι γυαλί ανακυκλώθηκε μέσα στο έτος 2018 με την πόλη μας να διαθέτει 7
κώδωνες σε κεντρικά σημεία για την ξεχωριστή ανακύκλωσή του.  
• Για πρώτη φορά στην Καισαριανή προχωρήσαμε σε πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρ-
τιού με τον ΕΣΔΝΑ σε δημόσια κτήρια και σχολεία.
Από το 2015 έχουμε διαμορφώσει ολοκληρωμένο επιστημονικό σχέδιο διαχείρισης
αποβλήτων (ΤΣΔΑ), με σημεία Ανακύκλωσης σε όλη την έκταση της πόλης και διαλογή
αστικών βιοαποβλήτων στην πηγή. Ως σήμερα, η σχετική χρηματοδότηση παραμένει
«παγωμένη» με ακέραιη ευθύνη της Κυβέρνησης και της Περιφέρειας Αττικής. 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

• στο Ν.Π «Λ. Μανωλίδης», που συγκεντρώνει τη δραστηριότητα
της Προσχολικής Αγωγής και των ΚΑΠΗ, τα χρέη ξεπερνούσαν τις
600.000 ευρώ σε προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία και μισθούς
εργαζομένων.
• 325.000 ευρώ απαιτούσε η ΕΥΔΑΠ ΑΕ από τις Σχολικές Επιτρο-
πές, κάνοντας κατασχέσεις σε λογαριασμούς του Δήμου.
• Οι οφειλές της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, ξεπερνού-
σαν τις 800.000 ευρώ (ΙΚΑ, Εφορεία, δεδουλευμένα, προμηθευτές),
ενώ οι ισολογισμοί των τελευταίων ετών ήταν ζημιογόνοι, με το
σύνολο των λογαριασμών της κατασχεμένο με δικαστικές αποφά-
σεις.
Παράλληλα με τη μεγάλη προσπάθεια νοικοκυρέματος που κατα-
βλήθηκε δεν αυξήθηκαν ούτε τα δημοτικά τέλη ούτε το αντίτιμο σε
άλλες υπηρεσίες.
Σήμερα παραδίδουμε μια διαφορετική κατάσταση στα οικονομικά
του Δήμου καθώς:
• Ο Δήμος αποπλήρωσε το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών
του και για πρώτη φορά μετά από χρόνια έχει ταμειακή επάρκεια
για να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του.
• Το Ν.Π. «Λ. Μανωλίδης» από το 2017 πρακτικά είναι χωρίς
χρέη με ρυθμισμένες τις οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά
ταμεία
• Μηδενίστηκαν τα χρέη των Σχολικών Επιτροπών και του
Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού
• Αποπληρώθηκαν όλες οι οφειλές σε εργαζόμενους (6 μήνες
απλήρωτες υπερωρίες στους εργαζόμενους του Δήμου, απόδοση
ΕΦΑΠΑΞ σε εργαζόμενους που εκκρεμούσαν από το 2010, 2 1/2 έτη
απλήρωτοι καλλιτέχνες στο Πολιτιστικό Κέντρο, 4,5 μήνες απλήρω-
τοι εργαζόμενοι στα ΛΑΕΚ κ.α.).
Η προσπάθεια αυτή δημιούργησε δυνατότητες για τη στήριξη των
αναγκών του λαού της πόλης μας. Δεν επέτρεψε, η συνεχιζόμενη
μείωση της κρατικής χρηματοδότησης να γίνει αφορμή για να ενι-
σχυθεί η τοπική φορολογία και ανταποδοτικότητα, να παραδοθεί
λαϊκή περιουσία σε ιδιώτες.
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Καισαριανή

• Εκτεταμένες εργασίες στο δημοτικού στάδιο Μ.
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ συνολικού προϋπολογισμού 340.000 ευρώ
(συντήρηση χλοοτάπητων, ολική αλλαγή ηλεκτρομηχανολογι-
κού εξοπλισμού, έλεγχος στατικότητας κερκίδας, διαμόρφωση
αιθουσών για νέα αθλήματα, αποκατάσταση ασφάλειας αγωνι-
στικού χώρου και πιστοποίηση πυρασφάλειας, επισκευή του
παρκέ στο κλειστό «Γ. Μελισσηνός» και στεγανοποίηση της
οροφής του).
• Εγκρίθηκε από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ η ανακατασκευή
όλων των ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ και η κατασκευή δύο
υπαίθριων γυμναστηρίων στην πόλη, ύψους 176.012 ευρώ. 
Για το επόμενο διάστημα έχουν δρομολογηθεί έργα συνολικού
προϋπολογισμού άνω των 3,6 εκ. ευρώ, ενδεικτικά:
• Βγαίνει σε διαγωνισμό εντός του Σεπτεμβρίου η προγραμ-
ματική σύμβαση για την κατασκευή του Κέντρου Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων συνολικού προϋπολογισμού
2.020.200,46 ευρώ. 

• Εγκρίθηκε η πρόταση για εργασίες στους βρεφικών, παιδι-
κών και βρεφονηπιακών σταθμούς του Δήμου μας (σύμφωνα
με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017), ύψους 353.900,00 ευρώ. 
• Θα προχωρήσει η ολική ανακατασκευή των υπόλοιπων παι-
δικών χαρών (Αμασείας και Φιλαδελφείας, Unicef, στην 2η παι-
δική χαρά στο πάρκο Αη-Γιάννη, στην Τσάφου & Μοσχονησίων,
στο Κέντρο Υγείας Παιδιού και στο δημοτικό στάδιο Μ.
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ), με χρηματοδότηση από το Πράσινο ταμείο
(ύψους 226.000 ευρώ), και το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (ύψους 234.557,16
ευρώ),
• Έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής
ύστερα από την κατάθεση της μελέτης, το έργο «Ενίσχυση του
Αντιπλημμυρικού Δικτύου στην οδό Γρηγορίου Θεολόγου»
ύψους 715.434 ευρώ. Η υλοποίησή του θα αντιμετωπίσει το
σημαντικότερο πρόβλημα που συναντάμε στην πόλη σχετικά με
την αντιπλημμυρική προστασία.

Ξεκίνησε η μελέτη για την «Ανάδειξη και αξιοποίηση του
Πάρκου του Σκοπευτηρίου» ύψους 190.000 ευρώ όπου ανα-
λυτικά προβλέπονται:
1. Μετατροπή του ιστορικού κέντρου το «ΧΑΡΑΜΑ» σε έναν

μουσικό πολυχώρο με μουσική σκηνή, Ωδείο εκμάθησης λαϊ-
κών οργάνων, εκθεσιακού χώρου για το ρεμπέτικο τραγούδι,
στούντιο ηχογραφήσεων, αλλά και αναψυκτήριο που θα εξυπη-
ρετεί όλο το πάρκο.
2. Διαμόρφωση των πρώην γραφείων της Σκοπευτικής σε
χώρο κατάλληλο για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, με χώρους ανα-
γνωστηρίου και επιτραπέζιων παιχνιδιών για νέους και ενήλι-
κες, για τα εργαστήρια εικαστικών του πολιτιστικού κέντρου και
υπαίθριο θέατρο στον εξωτερικό περίκλειστο χώρο.
3. Διαμορφώνεται το χωμάτινο γήπεδο Κ3 σε χώρο για στίβο,
επισκευάζονται τα γήπεδα μπάσκετ, γίνεται διαγράμμιση δρομι-
κών αποστάσεων και τοποθετούνται υπαίθρια όργανα γυμνα-
στικής ενηλίκων σε δύο σημεία.
4. Ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση με αντικατάσταση όλου
του φωτισμού με σύγχρονη τεχνολογία εξοικονόμηση ενέργει-
ας. 
5. Εκσυγχρονισμός των συστημάτων άρδευσης του πάρκου και
η επαναλειτουργία των καναλιών νερού.
6. Σήμανση του Πάρκου και χάραξη διαδρομών, με σύντομες
περιγραφές των σημαντικών ιστορικών σημείων του πάρκου. 
7. Διαμόρφωση σύγχρονου πάρκου αναψυχής ζώων συντρο-
φιάς.
8. Οργάνωση των χώρων στάθμευσης που βρίσκονται στα όρια
του πάρκου.

-Αθλητισμός τρόπος ζωής και δημόσιο αγαθό 
• Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας των
αθλητικών υποδομών σταματήσαμε εκμισθώσεις σε ιδιώτες
και αποκλειστικές παραχωρήσεις σε μεγάλες ΠΑΕ.
• Προχωρήσαμε σε εκτεταμένα έργα συντήρησης σε όλους
τους αθλητικούς χώρους, 

• Κατανείμαμε αναλογικά και με ενιαία διαφανή κριτήρια τη
χρήση των αθλητικών και βοηθητικών χώρων στα σωματεία
της πόλης, εντελώς δωρεάν.

• Υλοποιήσαμε Προγράμματα Αθλητισμού για Όλους με συμ-
βολικό ή μηδενικό αντίτιμο, για να συμμετέχουν απρόσκοπτα
όλα τα παιδία και οι δημότες. Σήμερα πάνω από 150 παιδιά και
200 ενήλικες αθλούνται στα προγράμματα αυτά.
• Αποσπάσαμε μνημόνιο συνεργασίας με το Τμήμα Φυσικής
Αγωγής του Υπ. Παιδείας για την ολόπλευρη συντήρηση και
αξιοποίηση του σταδίου ΝΗΑΡ-ΗΣΤ, και σειρά αθλητικών δρά-
σεων που δεν ολοκληρώθηκαν με ευθύνη του Υπουργείου. 
• Προχωρήσαμε στη διοργάνωση σεμιναρίων-διαλέξεων σε
συνεργασία με τη ΣΕΦΑΑ με θέμα τον αθλητισμό και τον υγιή
τρόπο ζωής στα σχολεία, τα ΚΑΠΗ και τα αθλητικά σωματεία.

• Εφαρμόσαμε στους παιδικούς σταθμούς της πόλης σε
συνεργασία με το ΣΕΦΑΑ πρωτοποριακό αθλητικό πρόγραμ-
μα με καταγραφή της φυσικής δραστηριότητας των νηπίων,
ημερήσιο πρόγραμμα εκγύμνασής τους και εκπαίδευσης του
προσωπικού. 

• Πήραμε μέτρα αναβάθμισης του Δημοτικού Γυμναστηρίου
εμπλουτίζοντας το με κοινωνικά προγράμματα (ομαδικά προ-
γράμματα και ατομικής εκγύμνασης), ενώ ανανεώσαμε τον
μηχανολογικό του εξοπλισμό.
• Οργανώσαμε σεμινάρια για όλους τους προπονητές των
αθλητικών σωματείων για την πρόληψη από τις εξαρτήσεις στο
πλαίσιο του 3ετούς προγράμματος συνεργασίας με το ΚΕΘΕΑ.
• Καθιερώσαμε «Μήνα Αθλητισμού», πραγματοποιώντας για
ένα μήνα δωρεάν πολύμορφες αθλητικές δράσεις (τουρνουά
μπάσκετ 3x3, τουρνουά ποδοσφαίρου των ακαδημιών του
Δήμου μας κ.α.).
• Αναδείξαμε την 90χρονη αθλητική Ιστορία της πόλης με αντί-
στοιχη έκθεση σπάνιων υλικών και τη βοήθεια των παλαιμά-
χων του Εθνικού Αστέρα. 2019 «Αθλητισμός και Αντίσταση».
Εκδήλωση - συζήτηση με θέμα «Ποδόσφαιρο και Αντίσταση»,
με μετονομασία 5 θυρών με τα ονόματα αθλητών που έχασαν τη
ζωή τους τη περίοδο 1940-1948.
• Τιμήσαμε προσωπικότητες πρότυπα για τη νέα γενιά όπως
τον Καισαριανιώτη ποδοσφαιριστή Στ. Γιαννακόπουλο, την
χρυσή Ολυμπιονίκη Κ. Στεφανίδη και τον παλαίμαχο ποδοσφαι-
ριστή, Μπ. Μαστρογιάννη.

n ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:
• Συνεχίσαμε την πρόσβαση για τους δημότες ΔΩΡΕΑΝ στα
προγράμματά του με αναβάθμιση των παρεχόμενων προγραμ-
μάτων με νέα τμήματα, σεμινάρια και διαλέξεις, τμήματα προε-
τοιμασίας για μουσικά γυμνάσια και καλλιτεχνικές σχολές.
• Αποπληρώσαμε οφειλές τριών ετών στους δασκάλους του
Πολιτιστικού Κέντρου και τις δικαστικές προσφυγές χρόνων. 
• Στηρίξαμε την εφηβική θεατρική ομάδα στεγάζοντάς την
μέσα στο συγκρότημα των γυμνασίων - λυκείων  της πόλης μας
σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των σχολείων.
• Με αφετηρία τις ετήσιες παραστάσεις της θεατρική ομάδα
ενηλίκων του δήμου μας, προσκαλέσαμε και άλλες ερασιτεχνι-
κές ομάδες και θεσπίσαμε το Ερασιτεχνικό Φεστιβάλ Θεάτρου,
με συνολικά 18 θεατρικές παραστάσεις και πάνω από  2.000
θεατές.
• Συνεργάστηκε με το κέντρο ΑμεΑ «ΗΛΙΟΣ», τα ΚΑΠΗ και
τους παιδικούς σταθμούς υλοποιώντας πολιτιστικά προγράμ-
ματα στους αντίστοιχους χώρους 
• ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Δώσαμε έμφαση στο βιβλίο, ιδιαίτερα στις
μικρότερες ηλικίες, με συνολικότερη ανάπτυξη των δράσεων
της βιβλιοθήκης με πλήθος βιβλιοπαρουσιάσεις, μουσικές
αφηγήσεις και επισκέψεις σε μουσεία ή εκθέσεις

n ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: 
• Καθιερώσαμε δωρεάν προβολές στον δημοτικό κινηματο-
γράφο «ΑΙΟΛΙΑ» από Δευτέρα έως και Πέμπτη, με πάνω από
300 θεατές καθημερινά, καθιερώνοντας τον ως έναν από τους
πιο γνωστούς καλοκαιρινούς θερινούς κινηματογράφους της
Αθήνας, που πρόβαλε συνολικά πάνω από 200 ταινίες, ανάμε-
σά τους πολλές παιδικές! 
n  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: 
• Οργανώσαμε πληθώρα εκδηλώσεων τιμώντας σημαντικές
προσωπικότητες της πόλης μας όπως ο Καισαριανιώτης ποιη-
τής Γιώργος Κακουλίδης, ο συγγραφέας και πρωτοπόρος ειδι-
κός παιδαγωγός του ΠΕΣΑ Κώστας Καλαντζής. 
• Καθιερώσαμε ετήσιες χριστουγεννιάτικες μουσικές εκδη-
λώσεις στις γειτονιές της πόλης.
• Αναβιώσαμε, μετά από 15 χρόνια, το λαϊκό καρναβάλι και
αναβαθμίσαμε τα καθιερωμένα κούλουμα με συμμετοχή χιλιά-
δων κατοίκων και φορέων της πόλης. 
n ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Αναβαθμίσαμε το καλοκαι-
ρινό camp υπερδιπλασιάζοντας τη δυνατότητα συμμετοχής των
παιδιών κάθε καλοκαίρι. Μέσα στα πέντε χρόνια συνολικά 2.250
παιδιά απασχολήθηκαν με απόλυτη ασφάλεια και δημιουργικό-
τητα σε αθλητικά προγράμματα (μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ,
χορό, τοξοβολία, ελληνορωμαϊκής και μπάντμιντον), αλλά και σε
ποικίλες άλλες δράσεις όπως θεατρικό παιχνίδι, μουσική προ-
παιδεία, ζωγραφική, κατασκευές, βιβλιοαναγνωσία, κινηματο-
γράφος, ηχοληψία και ραδιόφωνο, σκάκι, διατροφή, κηπουρική,
επισκέψεις στην Εθελοντική Δασοπροστασία κ.ά. 
• Βοηθήσαμε όλους τους φορείς της πόλης, χωρίς εξαιρέσεις,
στις πολιτιστικές τους δράσεις παρέχοντας δωρεάν όλο τον
απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τους δημόσιους
χώρους (Μικρασιατικό Σύλλογο, Συλλόγους Γονέων, Αθλητικά
Σωματεία, Κινηματογραφική Λέσχη, Σύλλογος Γονέων Παιδι-
κών Σταθμών κ.λπ.).
Και στο νέο δημοτικό συμβούλιο θα συνεχίσουμε στην ίδια ατα-
λάντευτη πορεία!»
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