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Oμιλία Νίκου Χιωτάκη για Εκδήλωση Απολογισμού

01- 04 -14

Φίλες και φίλοι,

Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την παρουσία σας στη 

σημερινή εκδήλωση του Δήμου μας.

Η  παρουσία σας σήμερα εδώ στο Μουσείο Γουλανδρή  αποτελεί για τους συνεργάτες μου κι 

εμένα,  μήνυμα στήριξης και αποδοχής της προσπάθειας μας και του έργου 

που παρουσιάσαμε στην πόλη μας τα προηγούμενα 3,5 χρόνια.

Ένα έργο που πραγματοποιήθηκε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες,

σε μια ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική συγκυρία,

εν μέσω τη μεγαλύτερης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που έχει γνωρίσει η Πατρίδα μας 

μεταπολεμικά.

Σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, 

εμείς ως Δήμος και ως τοπική κοινωνία

καταφέραμε πολλά.

Κι έχω τη χαρά και την τιμή σήμερα ενώπιον σας,

ενώπιον των πιο αυστηρών αλλά και των πιο αντικειμενικών κριτών του έργου μας,

που είναι οι κάτοικοι της Κηφισιάς, της Νέας Ερυθραίας, της Εκάλης

να παρουσιάζω το έργο αυτό.

Σε όλες μεν τις πτυχές του, αλλά συνοπτικά, γιατί το άθροισμα των απολογισμών των 

συμβούλων μας θα κάλυπτε περισσότερο από τρεις ώρες,

Είναι ένα έργο που πραγματοποιήθηκε από μια νέα Διοίκηση, 

σε έναν νέο, ενοποιημένο Δήμο.   Τον Δήμο με την μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική 

διαστρωμάτωση στην Ελλάδα.
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Είναι το έργο μιας νέας Διοίκησης που κλήθηκε μέσα σε 3,5 χρόνια να καταφέρει την ομαλή 

συνένωση τριών διαφορετικών Δήμων,

με διαφορετικές ανάγκες,

διαφορετικές προτεραιότητες,

διαφορετικά μοντέλα διοίκησης . 

Σε μια νέα, ενιαία, αυτοδιοικητική οντότητα,

σύμφωνα με τις επιταγές του «Καλλικράτη». 

Και θέλω ειλικρινά να πιστέψετε, 

πως το εγχείρημα αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο.

Όσοι το έζησαν από μέσα, δημοτικοί σύμβουλοι και προσωπικό του Δήμου, καταλαβαίνουν τι 

εννοώ.

Ήταν πολύ σύνθετο εγχείρημα, 

γιατί έγινε χωρίς ουσιαστική βοήθεια και καθοδήγηση από την Πολιτεία,

μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια,

χωρίς την απαραίτητη χρηματοδότηση που θα στήριζε τις νέες δομές,

χωρίς επαρκή προετοιμασία των ανθρώπων που στελέχωναν τις δημοτικές υπηρεσίες.

Εμείς όμως τα καταφέραμε.

Έγινε ομαλά η μετάβαση στο νέο αυτοδιοικητικό σχήμα ,

«χωρίς κραδασμούς»

αλλά το κυριότερο, 

«χωρίς εκπτώσεις» και χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των δημοτικών υπηρεσιών. 

Χωρίς να επιβαρυνθεί η καθημερινότητα των συμπολιτών μας.

Χωρίς να μείνει η πόλη δίχως έργα.

Χωρίς να υπάρξει αρνητική επίπτωση στις κοινωνικές δομές και υπηρεσίες μας.

Και βέβαια η ομαλή μετάβαση στο νέο αυτοδιοικητικό σχήμα 

έγινε σε ένα πολύ, πολύ αρνητικό για το Δήμο μας ,

αλλά και τη χώρα γενικότερα,  οικονομικό περιβάλλον , 
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εξαιτίας των δραστικών περικοπών που επέφεραν τα μνημόνια και η πολιτική της αυστηρής 

δημοσιονομικής προσαρμογής που εφαρμόσθηκε,

η οποία προέβλεπε μεταξύ άλλων και σημαντικές περικοπές στη χρηματοδότηση και το 

προσωπικό της Αυτοδιοίκησης.

Θα έλεγα ότι η Αυτοδιοίκηση πλήρωσε παραπάνω από ότι της αναλογούσε στο λογαριασμό της 

δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας χωρίς να είναι οι Δήμοι οι φορείς εκείνοι που 

δημιούργησαν το δημόσιο χρέος.

Η πιο τρανταχτη περίπτωση, που αποδεικνύει την απογύμνωση 

κρίσιμων δημοτικών υπηρεσιών από προσωπικό,

είναι  αυτή που συνέβη στη Δημοτική Αστυνομία,

που μέσα σε μια νύχτα καταργήθηκε σαν υπηρεσία,

χωρίς να έχουμε ενημερωθεί και προετοιμαστεί ως θεσμός.

Και η κατάργηση αυτή δημιούργησε ένα τεράστιο κενό , 

κενό που επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία της πόλης.

Το ίδιο συνέβη με το προσωπικό των παιδικών σταθμών και της καθαριότητας,

το οποίο μειώθηκε κατακόρυφα εξαιτίας της απαγόρευσης προσλήψεων συμβασιούχων για ένα 

πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα , 

δημιουργώντας και σε αυτούς τους ζωτικούς τομείς σημαντικά προβλήματα λειτουργικότητας.

Πρέπει  να γνωρίζετε φίλες και φίλοι 

πως όλα όσα έγιναν στο Δήμο μας από το 2011 μέχρι σήμερα,

έγιναν όχι μόνον με μικρότερο αριθμό εργαζομένων,

που σε κάποιες στρατηγικού χαρακτήρα υπηρεσίες ,  όπως αυτή της καθαριότητας,

 η μείωση του προσωπικού ήταν κι ως 30%.

Αλλά και με μειωμένη κατά 50% την κρατική χρηματοδότηση προς το Δήμο μας.

Παρόλα αυτά τα καταφέραμε.
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Και τα καταφέραμε για τρεις λόγους.

Ο πρώτος λόγος είναι  η εμπειρία και η γνώση των ζητημάτων, που ως Δημοτική Αρχή 

διαθέτουμε.

Μια άπειρη Διοίκηση δεν θα είχε καταφέρει να πετύχει χωρίς προβλήματα το εγχείρημα της 

συνένωσης. 

Ούτε θα μπορούσε να δρομολογήσει έργα στην πόλη, σε περίοδο λιτότητας.

Ο δεύτερος λόγος, ήταν γιατί έχουμε τη στήριξη των εργαζομένων μας.

Χωρίς τη δική τους υποστήριξη στο νέο εγχείρημα, 

χωρίς τη συνεργασία τους, 

δεν θα ήταν εύκολη η προσαρμογή στο νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου μας.

Ο τρίτος λόγος ήταν γιατί καταφέραμε να διαχειρισθούμε με διαφάνεια και 

αποτελεσματικότητα, τους οικονομικούς πόρους του Δήμου μας.

Αλλά και γιατί διεκδικήσαμε αποτελεσματικά μέσω διάφορων χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ ,

 χρήματα τα οποία αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την βιώσιμη  ανάπτυξη του Δήμου μας.

Με τα χρήματα αυτά αλλά και με τη σημαντική εξοικονόμηση πόρων που πετύχαμε από το 

νοικοκύρεμα του Δήμου, 

αποδείξαμε στην πράξη ότι είμαστε μια Διοίκηση που μπορεί να κάνει έργο ακόμη και σε

περιβάλλον οικονομικής κρίσης και δημοσιονομικής λιτότητας.

Αποδείξαμε στην πράξη ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά , 

ακόμη και με λιγότερους πόρους,

ακόμη και με λιγότερο προσωπικό.

Και κάνουμε τη διαφορά 

γιατί δουλεύουμε για την πόλη και τους συμπολίτες μας, 

μεθοδικά και με σχέδιο,
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αναζητώντας ευκαιρίες και όχι δικαιολογίες.

Δεν πέσαμε στην παγίδα του λαϊκισμού και των εύκολων και ανέξοδων καταγγελιών, 

δεν ψάξαμε να βρούμε δικαιολογίες που θα μας επέτρεπαν να μην δουλεύουμε , 

δεν επιλέξαμε να γκρινιάζουμε και να διαμαρτυρόμαστε, όπως έκαναν άλλοι,

κάπου αλλού.

Επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο,  το δρόμο της προσπάθειας,

του έργου, της ευθύνης και της συνέπειας.

Και σήμερα αισθανόμαστε δικαιωμένοι  για την επιλογή μας.

Οφείλω λοιπόν με την ευκαιρία της σημερινής μας συνάντησης,

πριν ξεκινήσω να σας παραθέτω το έργο που έγινε από τη Διοίκησή μας ,

να απευθύνω πρώτα από όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες μου, 

τους αντιδημάρχους, τους εντεταλμένους Δημοτικούς συμβούλους, τους δημοτικούς και 

τοπικούς συμβούλους μας, 

τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου όλων των παρατάξεων, 

τους εργαζόμενους των υπηρεσιών μας, τους εθελοντές, 

τους δεκάδες συμπολίτες μας ,

που με τη δουλειά τους, τις ιδέες και τις προτάσεις τους,

 συνέβαλαν καθοριστικά στην υλοποίηση του έργου αυτού.

Ενός έργου που τονίζω ότι δεν είναι έργο ενός,

αλλά είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς και προσπάθειας.

Στους ανθρώπους αυτούς πέρα από τις δικές μου ευχαριστίες, 

νομίζω ότι αξίζει και το δικό σας ζεστό χειροκρότημα.

Είναι η επιβράβευση που τους αξίζει, από τους ίδιους τους συμπολίτες τους.

Φίλες και φίλοι
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Όλα όσα έγιναν ή σχεδιάστηκαν να γίνουν στην πόλη μας την περίοδο 2011-2014,

στηρίζονται στις ισχυρές οικονομικές βάσεις που δημιουργήσαμε και στη νοικοκυρεμένη και 

διαφανή διαχείριση των δημοτικών πόρων,  για την οποία είμαστε  περήφανοι.

Και είμαστε περήφανοι γιατί παρά τη σημαντική περικοπή της κρατικής χρηματοδότησης, 

στο διάστημα 2011-2014, ο ενιαίος Δήμος Κηφισιάς κατάφερε και αύξησε την περιουσία του, 

μείωσε τις υποχρεώσεις και το δανεισμό του ,

και βελτίωσε όλους τους οικονομικούς του δείκτες  παρουσιάζοντας πλεόνασμα στον 

ισολογισμό του.

Ήταν επιλογή μας τα θετικά οικονομικά μας αποτελέσματα να τα μετατρέψουμε σε κοινωνικό 

πλεόνασμα έργων και υπηρεσιών που προσφέραμε στους συμπολίτες μας.

Αυτή η θετική κατάσταση μας επέτρεψε να προχωρήσουμε στη μείωση των ανταποδοτικών 

τελών για όλα τα νοικοκυριά της πόλης κατά 6%.

Και προγραμματίζουμε να μειώσουμε κι άλλο τα δημοτικά τέλη τον επόμενο χρόνο, 

στηριζόμενοι στην επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων. 

Αποτέλεσμα της ορθολογικής διαχείρισης των οικονομικών μας ήταν το γεγονός ότι

 ενώ μειώθηκε η κρατική χρηματοδότηση προς το Δήμο, κυρίως των Κ.Α.Π., κατά 

50% περίπου

 ενώ μειώθηκαν τα καθαρά έσοδα του ενιαίου Δήμου κατά 11.000.000 ευρώ στις 

31-12-2013, σε σχέση με τα καθαρά έσοδα των τριών πρώην Δήμων στο τέλος του 2010.

 εμείς διασφαλίσαμε την ομαλή λειτουργία του Δήμου και των υπηρεσιών του, 

 καταφέραμε να διαθέτουμε επαρκή ρευστότητα, ώστε να ανταποκρινόμαστε με 

συνέπεια στις υποχρεώσεις μας.

 μειώσαμε το συνολικό δανεισμό του Δήμου 

Όμως η μεγαλύτερη επιτυχία της Διοίκησής μας είναι ότι καταφέραμε 

6



να διεκδικήσουμε και να μας εγκριθούν πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ, 

από το ΕΣΠΑ και διάφορα άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Τα έργα που εκτελούνται ή πρόκειται να εκτελεστούν με τα 60 εκατομμύρια ευρώ:

 ενισχύουν τις υποδομές της πόλης 

  αυξάνουν την περιουσία του Δήμου

 βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας

 και το κυριότερο, δεν κοστίζουν ούτε ένα ευρώ στον προϋπολογισμό μας, δηλαδή 

δεν κοστίζουν ούτε ένα ευρώ στους δημότες μας.

Είναι έργα μηδενικού κόστους και ανεκτίμητης σπουδαιότητας για τους 

συμπολίτες μας 

Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ παραθέτοντάς σας αριθμούς και στοιχεία,

 που τα αντιλαμβάνονται μόνον οι μυημένοι στα οικονομικά.

Θέλω όμως να πω ότι την επίτευξη των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων που σας 

αναφέρω,

την αποδεικνύουν μια σειρά αριθμοδεικτών, 

που αποτυπώνουν την καλή οικονομική κατάσταση του Δήμου.

Την αποτυπώνουν 

 ο υψηλός δείκτης αυτονομίας, 

 ο χαμηλός δείκτης δανειακής επιβάρυνσης, 

 ο πολύ χαμηλός δείκτης μακροπρόθεσμου δανεισμού 

 οι υψηλοί δείκτες ρευστότητας που  αποδεικνύουν την δυνατότητα του Δήμου να 

καλύπτει τις άμεσες υποχρεώσεις του. 

 την αποδεικνύει η  εξυγίανση της Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου μας, της ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ

Α.Ε. . της οποίας διασφαλίσαμε το προσωπικό, το οποίο μεταφέρθηκε στο Δήμο και 

καταφέραμε, να λειτουργεί πλέον με αυτονομία και αυτάρκεια καθώς και να 

συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων του Δήμου.

Φίλες και φίλοι
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Το διάστημα 2011-2014  εκτελείται το μεγαλύτερο τεχνικό πρόγραμμα έργων που έγινε ποτέ 

στην πόλη.

θα σας αναφέρω τα πιο χαρακτηριστικά έργα και παρεμβάσεις 

Στη Δ.Ε. Κηφισιάς

 Το έργο της Ανάπλασης και Ενίσχυσης Πράσινου και Ελευθέρων Χώρων και 

Δρόμων Ήπιας Κυκλοφορίας στις Περιοχές Αλωνίων και Κάτω Κηφισιάς . ΕΣΠΑ ,  

2.500.000 €.

 Την Κατασκευή Αγωγών Ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές  της Κηφισιάς  ΕΣΠΑ, 

1.500.000 €

 Τα Έργα συντήρησης και Επισκευής Οδοστρωμάτων ,  με χρηματοδότηση από 

Περιφέρεια Αττικής και Υπουργείο Υποδομών, 730.000€

 Την Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Περιοχή Τριγώνου Φραγκοπούλου 

Δήμου Κηφισιάς, χρηματοδότηση Περιφέρεια Αττικής, 11.000.000 € περίπου

 Την Αποχέτευση Ακαθάρτων στην Περιοχή Αδάμες . ΕΣΠΑ , 7.180.000€

 Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας της ΚάτωΚηφισιάς, ΕΣΠΑ 23.000.000 €

 Το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Ενέργειας  με παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια και στο 

δίκτυο δημοτικού φωτισμού - ΕΣΠΑ , 695.000€ 

 Επισκευές και συντηρήσεις σχολείων . ΟΣΚ  2.200.000 €

 Την Μελέτη και κατασκευή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς ΟΣΚ 3.350.000 €

 Τα «Πράσινα δώματα», σε Σχολικά Κτίρια ΕΣΠΑ-ΠΕΠ Αττικής,  366.000 € 

Στη Δ.Ε. Ερυθραίας:

 Την Κατασκευή του τρίτου Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Ερυθραίας. ΕΣΠΑ, 

2.320.000€

  Το έργο της Ενίσχυσης Αστικού Πρασίνου στην Περιοχή Τριγώνου Εθνικής 

Αντίστασης. ΕΣΠΑ, 5.820.000€

 Την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεελέγχου - 

Τηλεχειρισμού για τον Έλεγχο των Διαρροών του Δικτύου Ύδρευσης της Νέας 

Ερυθραίας, ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή, που χρηματοδοτείται από το 

ΕΣΠΑ- με 975.000€
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 Τις παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και στο δίκτυο δημοτικού φωτισμού , 

μέσα από το πρόγραμμα  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του ΕΣΠΑ , με 700.000€ 

Στη Δ.Ε. Εκάλης :

 Την Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου , μέσω του  ΕΣΠΑ , με 5.250.000€ 

 Τη Διαμόρφωση παιδικής χαράς στην πλατεία Κέννεντυ, με πιστοποιημένα 

όργανα και προσθήκη ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας . ΕΣΠΑ  κι αυτό. 

 Επίσης , έχουν εγκριθεί από το ΕΣΠΑ –ΠΕΠ Αττικής 50.000€ για την εκπόνηση 

μελετών που αφορούν την κατασκευή σχολείων, την κατασκευή δικτύου 

ποδηλατοδρόμων διαδρομής ενοποίησης των σχολικών κτιρίων στις Δ.Ε. Κηφισιάς, 

Ερυθραίας και Εκάλης 

Πέρα από τα έργα που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ, όπως γνωρίζετε κατασκευάζετε με 

τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης, χωρίς να δαπανηθεί ούτε ένα ευρώ των συμπολιτών 

μας, ένα έργο που αποτελεί όραμα για την πόλη μας.

Αναφέρομαι στο υπόγειο parking 617 θέσεων στην Πλατεία Πλάτανου που ολοκληρώνεται 

και θα λειτουργήσει το καλοκαίρι.

Το κυκλοφοριακό στη πόλη μας είναι θέμα προτεραιότητας. 

Ο  Δήμος  της  Κηφισιάς  έχει  προχωρήσει  στον  καθορισμό  ενός  συγκεκριμένου  πλαισίου
πολιτικής  για  τις  μεταφορές,  για  να  προστατεύουν  κατά  προτεραιότητα  οι   περιοχές
κατοικίας, με την εκτροπή της διαμπερούς κυκλοφορίας στους κύριους οδικούς άξονες, τη
βελτίωση των συνθηκών στάθμευσης και την εξασφάλιση άνετης και ασφαλούς κίνησης των
πεζών και των ήπιων μορφών μετακίνησης.

Την  περίοδο  2011  –  2014  εκπόνησε  σημαντικό  αριθμό  μελετών  και  προχώρησε  ή  θα
προχωρήσει στην υλοποίηση των αντίστοιχων έργων. 
Τα σημαντικότερα εξ αυτών αφορούν σε:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις γειτονιές του Δήμου μετά από δημόσια διαβούλευση.
       Μελέτες βελτίωσης ισόπεδων κόμβων
       Περιβαλλοντική αδειοδότηση και τεχνικές μελέτες για την κατασκευή της πρόσβασης στο
Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
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        Σύνταξη μελέτης για την επέκταση και ενοποίηση των υφιστάμενων ποδηλατοδρόμων
στις τρεις δημοτικές ενότητες.

Φίλες και φίλοι

Σας ανέφερα προηγουμένως ότι ο Δήμος Κηφισιάς εκτέλεσε το διάστημα 2011-2014 

το μεγαλύτερο τεχνικό πρόγραμμα που έγινε ποτέ. 

Κι αυτό είναι αλήθεια, αφού πέραν των χρηματοδοτούμενων έργων

 την ίδια περίοδο δόθηκαν μεταξύ άλλων:

 Για εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευές στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού 

2.750.000 €

 Για διανοίξεις οδών σε νεοεντασσόμενες περιοχές 600.000 €

 Για επισκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου , 1.750.000 €

 Για κατασκευή και διανοίξεις οδών και εξωτερικών διακλαδώσεων, 2.400.000 €

 Για ασφαλτοστρώσεις 2.650.000 €

 Για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 950.000 €

 Για συντήρηση και κατασκευές νέων πεζοδρομίων 1.500.000 €

 Για την κατασκευή του δευτερεύοντος αποχετευτικού δικτύου Εκάλης 806.000€

 Για μικρά αντιπλημμυρικά έργα στην Δ.Ε. Εκάλης 72.000€

 Παράλληλα έγιναν μια σειρά από έργα όπως συνδέσεις οικιών και καταστημάτων με το 

αποχετευτικό δίκτυο, αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, επισκευές συντριβανιών κλπ

Κυρίες και κύριοι

Φίλες και φίλοι

Ακόμη και ο πιο δύσπιστος απέναντι στη Διοίκησή μας συμπολίτης, 

δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει ότι στο Δήμο μας έγινε σημαντικό έργο.

Έργο που απαντά σε χρόνια προβλήματα περιοχών του Δήμου,

έργο που ενισχύει τις υποδομές μας,

και βελτιώνει την καθημερινότητα όλων μας.
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Όμως το έργο που έγινε στην πόλη δεν θα είχε ουσιαστική αξία,

αν ταυτόχρονα δεν δίναμε ως Δήμος τον καλύτερο εαυτό μας,

σε μια υπηρεσία που αποτελεί τον καθρέφτη της πόλης μας.

Αναφέρομαι στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι μας της υπηρεσίας 

Καθαριότητας να κρατήσουν την πόλη μας καθαρή.

Καθαρή και όμορφη, αντάξια των υψηλών απαιτήσεων και προσδοκιών των ξεχωριστών 

κατοίκων της.

Στόχος της Διοίκησης μας είναι τα χρήματα που πληρώνουν κάθε χρόνο οι κάτοικοι και 

επαγγελματίες της πόλης μας , να πιάνουν τόπο.

Και πιάνουν τόπο όταν η πόλη και οι δρόμοι της είναι καθαρή,

όταν η πόλη και οι δρόμοι της είναι φωτεινοί,

όταν τα πάρκα και οι χώροι πρασίνου είναι περιποιημένοι.

Νομίζω ότι και στον τομέα αυτό,

παρά την έλλειψη προσωπικού,

τα έχουμε πάει καλά.

Δίνουμε καθημερινά τη μάχη για Καθαρή Κηφισιά, 

24 ώρες το 24ωρο,  365 μέρες το χρόνο

Και η μάχη αυτή πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι εύκολη.

Και δεν είναι εύκολη γιατί ζούμε σε μια πόλη την οποία κατοικούν ή την επισκέπτονται 

καθημερινά πάνω από 200.000 άνθρωποι, 

ζούμε σε μια πόλη που λειτουργεί ως τόπος κατοικίας, αναψυχής, έχει εμπορικά κέντρα

αλλά φιλοξενεί  επίσης εταιρείες παροχής υπηρεσιών, επαγγελματικές  και βιομηχανικές 

χρήσεις. 

Ζούμε σε μια κηπούπολη που έχει την ιδιαιτερότητα να φιλοξενεί στα όρια της βιομηχανικό 

πάρκο.  
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Για να διατηρήσουμε  λοιπόν την πόλη μας καθαρή:

 Εκτελούμε σε καθημερινή βάση 25 δρομολόγια αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων

με 17 απορριμματοφόρα 

 Άλλα 25 δρομολόγια πραγματοποιούνται από ανοιχτά φορτηγά του Δήμου  κι 

αφορούν ογκώδη απορρίμματα, κηπαία απορρίμματα που είναι πάρα πολλά στην 

πόλη μας και μπάζα.

 Σε εβδομαδιαία βάση συλλέγονται 800 περίπου τόνοι απορριμμάτων. Ποσότητα 

ιδιαίτερα μεγάλη.

 Κι όλα αυτά γίνονται με έναν αριθμό εργαζομένων που δεν ξεπερνά τους 260.

 Και ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος κατά 30% σε σχέση με το παρελθόν.

Για να διευκολύνουμε το έργο των εργαζομένων μας και να διατηρήσουμε την πόλη καθαρή, 

έχουμε φροντίσει να διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό και μέσα.

Τα χρήματα που πληρώνετε στα ανταποδοτικά τέλη , δεν πάνε χαμένα.

Σε όλη την πόλη έχουν τοποθετηθεί νέοι κάδοι διαφόρων τύπων και μεγεθών, 

οι δρόμοι καθαρίζονται από τα με 6 νέα αυτοκινούμενα σάρωθρα που αποκτήσαμε και μια 

νέα αυτοκινούμενη σκούπα . 

Επίσης , τη μάχη για τον οδοκαθαρισμό της πόλης και των πλατειών της, δίνουν οι 47 

οδοκαθαριστές μας.

Για να σας δώσω ένα μέγεθος να αντιληφθείτε τον όγκο του νέου εξοπλισμού, σας λέω ότι σε 

όλο το Δήμο έχουν τοποθετηθεί 5.500 πράσινοι και 3.500 μεταλλικοί κάδοι.

Στην Κηφισιά  επίσης , στο Εμπορικό Κέντρο, έχουν τοποθετηθεί 2 νέας τεχνολογίας 

ρομποτικοί κάδοι, 1 υπογειοποιημένο press - container , καθώς και 4 υπέργεια στην 

πλατεία Κεφαλαρίου και στο Νοσοκομείο ΚΑΤ. 

Τα ογκώδη απορρίμματα και κυρίως τα κηπαία, συλλέγονται σε καθημερινή βάση, από 

έναν μηχανισμό που διαθέτει 6 φορτωτές, 11 ανοιχτά φορτηγά και 4 γερανοφόρα οχήματα.
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Σημαντικό εργαλείο αύξησης της αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας καθαριότητας αποτελεί ο 

Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

Η λειτουργία του Σταθμού μας επιτρέπει την 24ωρη λειτουργία της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας κι επιπλέον μας δίνει τη δυνατότητα 

 να επιτυγχάνουμε σημαντική οικονομία από τη μείωση κατά 75% των δρομολογίων 

προς το ΧΥΤΑ 

 να διπλασιάζουμε τον αριθμό των δρομολογίων που αφορούν την περισυλλογή 

οικιακών απορριμμάτων., μειώνοντας με τον τρόπο αυτό κατά 50% το κόστος. 

Επίσης, στο Δήμο Κηφισιάς η ανακύκλωση γίνεται υποδειγματικά:

 Το Τμήμα Ανακύκλωσης περισυλλέγει σε ετήσια βάση 6.000 τόνους  και η αποκομιδή 

γίνεται μέρα παρά μέρα.

 Αναδειχθήκαμε πρώτος πανελλαδικά Δήμος στην κατά κεφαλήν ανακύκλωση. 

 Εφαρμόζουμε πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης στην πηγή, στο σπίτι.

 Ενώ στην πόλη μας γίνεται ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών , σε συνεργασία με 

ιδιωτική εταιρεία.

Καμία όμως προσπάθεια δική μας δεν αρκεί, αν δεν έχουμε και τη δική σας βοήθεια.

Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι η καθαριότητα της πόλης είναι υπόθεση όλων μας.

Οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία του στόχου 

να διατηρηθούν οι πόλεις μας καθαρές και όμορφες.

Χωρίς τη δική σας συμμετοχή και αξία,

δεν θα πετύχουμε να διατηρήσουμε την πόλη μας καθαρή και ξεχωριστή.

Ζητώ λοιπόν με την ευκαιρία της σημερινής μας συνάντησης, τη δική σας ενεργοποίηση.

Αν θέλουμε να ζούμε σε μια πόλη με ξεχωριστή ομορφιά και μοναδική φυσιογνωμία, 

πρέπει να βάλουμε όλοι μας και ο καθένας ξεχωριστά, το δικό του λιθαράκι.

Εμείς από την πλευρά μας ως Δήμος θα κάνουμε αυτό που πρέπει.

Είμαι βέβαιος ότι και οι πολίτες του Δήμου μας, 

η συντριπτική τους πλειοψηφία τουλάχιστον, 

θα συμβάλλουν θετικά στην κοινή προσπάθεια.
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Κυρίες και κύριοι

Φίλες και φίλοι

Είπα προηγουμένως ότι είμαστε κηπούπολη.

Είναι γεγονός ότι το προσωπικό του Δήμου έχει καθημερινά τη δύσκολη αποστολή

 της συντήρησης του Άλσους Κηφισιάς Δημήτρης Ζωμόπουλος , και

 των 20 μεγάλων πάρκων και οργανωμένων χώρων πρασίνου της πόλης. 

 τη φύτευση εκατοντάδων νέων δέντρων και χιλιάδων θάμνων και διακοσμητικών 

φυτών

 τη συντήρηση και τον εξωραϊσμό του πρασίνου όλων των πλατειών, των νησίδων 

και των μικρότερων χώρων πρασίνου που βρίσκονται στα όρια του Δήμου

 τη λειτουργία των δύο δημοτικών φυτωρίων σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία

 τον καθαρισμό των ξερών και την κοπή των επικίνδυνων δέντρων

  την υλοποίηση προγραμμάτων φυτοπροστασίας

 τον καθαρισμό των παιδικών χαρών

 την αποψίλωση ρεμάτων και δασικών χώρων.

Σε αυτό το τεράστιο έργο, το προσωπικό μας ανταποκρίθηκε με επιτυχία.

Ενώ παράλληλα, για τη διαφύλαξη του πρασίνου της πόλης θέσαμε στη διάθεση της πόλης 

τον κατάλληλο μηχανισμό πολιτικής προστασίας, 

 για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τόσο τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όσο και 

περιστατικά πυρκαγιών στα όρια της πόλης.

Και το κάναμε αυτό αξιοποιώντας τόσο τον εξοπλισμό μας σε μέσα, όσο και το Εθελοντικό 

Σώμα δασοπυροσβεστών διασωστών .

Κυρίες και κύριοι

Δίνουμε καθημερινά τη μάχη όχι μόνον για να διατηρήσουμε, αλλά για να αυξήσουμε το πράσινο

της πόλης μας. 

Και το πετύχαμε. 

Αλλά νομίζω πως τεράστια επιτυχία στον τομέα αυτό αποτελεί ότι καταφέραμε 
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να διατηρήσουμε τη νομική υπόσταση της Ανθοκομικής Έκθεσης, 

ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου , 

μετά από πίεση που ασκήσαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών,  

επικαλούμενοι το περιβαλλοντικό αλλά και το ιστορικό της ενδιαφέρον.

Η Ανθοκομική Έκθεση αποτελεί σημείο αναφοράς για το Δήμο Κηφισιάς. , 

με τις  πετυχημένες δραστηριότητές της ,

τις οποίες όχι μόνον θα διατηρήσουμε, αλλά θα ενισχύσουμε μελλοντικά.

Φίλες και φίλοι

Στη δύσκολη περίοδο που βιώνουν χιλιάδες συμπολίτες μας, 

εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, 

καταφέραμε ως Δήμος να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό δίχτυ κοινωνικής προστασίας.

Να στηρίζουμε στην πράξη,

αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη.

Να σταθούμε με ενδιαφέρον και στοργή στο πλευρό της εργαζόμενης μητέρας της πόλης μας.

Την περίοδο 2011-2014 ο Δήμος Κηφισιάς ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες , με στόχο να 

στηρίξει τις εργαζόμενες οικογένειες της πόλης.

Μέσα από το Πρότυπο δίκτυο των Παιδικών και Βρεφονηπιακών μας Σταθμών,

στους οποίους φιλοξενούμε κάθε χρόνο 650 παιδιά ,

με πολύ χαμηλό κόστος τροφείων, 

σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε. 

Ενώ έχουμε θεσπίσει και κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια προβλέποντας  μια σειρά από 

απαλλαγές για τις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα . 

Επίσης, ο Δήμος με την αντιδημαρχία κοινωνικής αλληλεγγύης βρίσκεται στο πλευρό των 

συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη από τη στήριξη μας.

Ενισχύουμε οικονομικά άπορους δημότες. Την περίοδο 2011-2014 έλαβαν οικονομική βοήθεια 

πάνω από 430 συμπολίτες μας.

Με πρότυπες κοινωνικές υπηρεσίες και δομές και πολύ εθελοντική και προσωπική εργασία
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αναδεικνύουμε την ανθρωπιά και αλληλεγγύη σε υπέρτατες αξίες.

Με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι & Κοινωνική Μέριμνα

παρέχουμε οργανωμένη και συστηματική πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα σε ηλικιωμένα μη 

αυτοεξυπηρετούμενα άτομα και άτομα με αναπηρίες, με την πολύτιμη συνδρομή του 

εξειδικευμένου επιστημονικού και διοικητικού μας προσωπικού.  

Μέσα από τη λειτουργία των  4 ΚΑΠΗ, 

προσφέρουμε στους συμπολίτες μας που μας μεγάλωσαν πολλές ποιοτικές επιλογές για την 

αναψυχή και τη δημιουργική απασχόληση τους.

Μέσα από το Νομικό μας Πρόσωπο Κοινωνική Μέριμνα , 

υλοποιούμε δεκάδες δράσεις με στόχο την ανακούφιση ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

 Παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής , ψυχολογικής και Κοινωνικής Στήριξης σε 

κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

 Παρέχουμε συμβουλευτική απασχόλησης σε ανέργους ηλικίας 18 ως 64 ετών.

 Κάνουμε διανομή φαγητού σε καθημερινή βάση σε 100 περίπου άπορες οικογένειες.

 Λειτουργεί Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κρεοπωλείο , μέσα από το ποίο διανέμονται 

βάση κριτηρίων, τρόφιμα και προιόντα σε 800 άπορους δημότες μας.

 Συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που στόχο έχουν την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

 Στο Δήμο μας λειτουργεί επίσης Κοινωνικό Φαρμακείο και Τράπεζα Χρόνου, μέσα από 

επιδοτούμενα προγράμματα.

 Λειτουργεί επίσης Κοινωνικό Φροντιστήριο, Κοινωνικό Αναγνωστήριο .

Μέσα από τα Δημοτικά μας Πολυιατρεία, το Δρυμπέτειο και το νέο Βαρελάς,  στην Κατω 

Κηφισιά που στεγάστηκε σε νέο λειτουργικό χώρο, 38 εθελοντές γιατροί προσφέρουν 

υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας.

Ενώ με το Δημοτικό μας Ασθενοφόρο έχουν εξυπηρετηθεί πάνω από 3000 δημότες μας.
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Η  Προνόη,   Το  Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης και  Προαγωγής ψυχοκοινωνικής
Υγείας  του  Δήμου,   πραγματοποίησε  περισσότερες  από  100  ομιλίες  σε  γονείς  και
εκπαιδευτικούς,  έκανε  200  παρεμβάσεις  σε  μαθητές  για  την  πρόληψη  της  εξάρτησης,
ευαισθητοποίησε εκατοντάδες άτομα και πραγματοποίησε παρεμβάσεις για τον εκφοβισμό
και  την   πρόληψη  της  εξάρτησης  από  το  διαδίκτυο  στα  σχολεία,  ενώ  κινητοποίησε
εκατοντάδες εθελοντές.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των κοινωνικών μας υπηρεσιών, 

συνεργαζόμαστε με δίκτυα εθελοντών, φορείς και υπηρεσίες.

Κυρίες και κύριοι

Το πρότυπο δίκτυο δημοτικών κοινωνικών δομών μας,

 μας επιτρέπει να ισχυριζόμαστε ότι ο Δήμος Κηφισιάς,

αποτελεί πρότυπο Δήμου που αναδεικνύει την ανθρωπιά και την κοινωνική αλληλεγγύη σε 

υπέρτατες αξίες.

Το χαρακτήρα αυτό θα τον ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο στο μέλλον.

Κλείνοντας τον απολογισμό μου, θα ήθελα να αναφερθώ και σε δύο ακόμη τομείς, τον 

Αθλητισμό και τον Πολιτισμό, 

που θεωρώ ότι αποτελούν στοιχεία της ίδιας της ταυτότητας της πόλης μας.

Αξιοποιώντας το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας», στο οποίο συγχωνεύθηκαν τα 6 Νομικά 

Πρόσωπα του Δήμου με αντικείμενο τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, 

πετύχαμε το διάστημα 2011-2014 να αναδείξουμε το Δήμο μας σε κοιτίδα πολιτιστικής και 

αθλητικής δημιουργίας.

 Στα δημοτικά μας γήπεδα και στάδια φιλοξενούνται 17 αθλητικοί σύλλογοι του Δήμου 

που μετέχουν σε 12 εθνικά πρωταθλήματα και δεκάδες τοπικά και υποδομών.

 Αξιοποιήσαμε όλους τους δημοτικούς αθλητικούς χώρου και διοργανώθηκαν με επιτυχία 

πολλές αθλητικές εκδηλώσεις 

 Οι εκδηλώσεις αυτές προσέλκυσαν τη συμμετοχή χιλιάδων μικρών και μεγάλων σε ηλικία

συμπολιτών μας.
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 Θέσαμε σε λειτουργία το πρόγραμμα «Άθληση για όλους», στο οποίο συμμετείχαν στο 

διάστημα από το 2011 ως σήμερα, πάνω από 4000 συμπολίτες μας, όλων των ηλικιών. 

 Πάνω από 1050 είναι αυτοί που συμμετείχαν στη διοργάνωση ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.

Προσφέρουμε πολλές δυνατότητες για την πολιτιστική ανάπτυξη των δημοτών

 Υλοποιούνται εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα δημιουργικής 

απασχόλησης 

 Η Δημοτική Βιβλιοθήκη, η Παιδική Βιβλιοθήκη και το «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο» 

αποτελούν πολύτιμη κυψέλη γνώσης και δια βίου μάθησης για τους δημότες μας.

 Διοργανώθηκαν με επιτυχία οι ετήσιες θεσμοθετημένες εκδηλώσεις του Δήμου, όπως τα  

Μενάνδρεια, το Χορωδιακό Φεστιβάλ, το «Σεργιάνι στην Παράδοση», τα 

Κηφισοπαιχνιδίσματα, τα Κούλουμα,  συναυλίες και εκθέσεις ζωγραφικής, θεατρικές 

παραστάσεις, κλπ.

Επίσης διεκδικήσαμε και κατ΄εξαίρεση διατηρήσαμε το Πνευματικό Κέντρο Νέας Ερυθραίας το 

οποίο εξελίχθηκε και σήμερα λειτουργεί ως Κέντρο Έρευνας και Μελέτης της 

Μικρασιατικής Ερυθραίας.   

Μέσα στα τρία αυτά χρόνια διοργάνωσε με επιτυχία δύο Συμπόσια για τον Μικρασιατικό 

Ελληνισμό, πραγματοποίησε δύο εκδόσεις και οργάνωσε τον θεσμό των Αλλοτινών Πατρίδων 

κάθε Σεπτέμβριο στη Νέα Ερυθραία.

 Κυρίες και κύριοι

ζητώ συγγνώμη αν σας κούρασα , ζητώ συγνώμη και για  ότι δεν πραγματοποιήσαμε, για τα 

όποια έργα δεν ξεκίνησαν ή δεν ολοκληρώθηκαν  και τις ενέργειες που δεν τελεσφόρησαν. 

Τίποτα όμως από αυτά δεν μένει πίσω .  Ο αγώνας μας συνεχίζεται καθημερινά.

Θεωρώ πιο σημαντικό να σας ενημερώσω προσωπικά για όλα όσα έγιναν στην πόλη μας τα 

προηγούμενα 3,5 χρόνια 

Το έργο αυτό που έγινε και δεν το έχουμε διαφημίσει όπως θα έπρεπε και όπως του άξιζε.

Είναι όμως επιλογή μας να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους,
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γιατί πιστεύουμε ότι τη μεγαλύτερη αξία την έχει ένα έργο, 

όταν το ζει ο πολίτης στην καθημερινότητά του.

Σε κάθε όμως περίπτωση θεωρώ ότι η δική μας Διοίκηση απέδειξε και εξακολουθεί να 

αποδεικνύει κάθε μέρα στην πράξη, ότι είναι αποτελεσματική. 

Έχει σχέδιο για την πόλη και το υλοποιεί με μεθοδικότητα. 

Το σχέδιο αυτό, δίνει προοπτική για το μέλλον του προαστίου μας 

και μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Παράλληλα προετοιμάζουμε ένα νέο πρόγραμμα, 

το  οποίο θα στηριχθεί στις ισχυρές βάσεις όλων όσων έγιναν μέχρι σήμερα αλλά επιπλέον: 

 θα είναι προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα που σήμερα ισχύουν, αλλά και στις 

πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του Δήμου μας

 θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες κάθε περιοχής του Δήμου

 θα απαντά με πειστικό τρόπο στα ερωτήματα : πως θα διαφυλάξουμε το χαρακτήρα της 

πόλης και την ποιότητα ζωής μας, ποιες είναι οι μελλοντικές μας διεκδικήσεις, ποιες 

δημοτικές υπηρεσίες επιθυμούμε να προσφέρουμε , ποιες φιλοδοξίες και όνειρα έχουμε 

για την πόλη που ζούμε εμείς και τα παιδιά μας.

Για να κάνουμε πράξη το νέο αυτό πρόγραμμα , 

θα επενδύσουμε πολλά στην ενότητα της πόλης. Στην ενότητα των δυνάμεων αυτής της πόλης.

Θεωρούμε ότι τα προβλήματα για να λυθούν, απαιτούν συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα.

Συνεργασία όλων που αγαπούν τη πόλη μας και θέλουν να προσφέρουν! 

Επιτρέψτε μου και μια προσωπική αναφορά:  

Έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ως Δήμαρχος ότι είμαι ανοικτός σε συνεργασίες με πρόσωπα 

που διαθέτουν όρεξη για δουλειά και προσφορά , 

αλλά και κοινές αρχές και αξίες με τις δικές μου.

Προσωπικά,  βάζω στην άκρη τα κόμματα και τα χρίσματα 

και δίνω προτεραιότητα σε όλα αυτά που  ενώνουν τους πολίτες, 
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τα οποία  είναι περισσότερα από όσα μας χωρίζουν.

Ως Δήμαρχος όλα αυτά τα χρόνια, 

τόσο στον πρώην Δήμο Κηφισιάς, 

όσο και στον νέο ενιαίο Δήμο,

επιδίωκα και επιδιώκω την αποδοχή των πολιτών ανεξαρτήτως  κομμάτων.

Δίνω  προτεραιότητα στο συμφέρον της πόλης. 

Δεν εξαρτώμαι από τα κομματικά χρίσματα , αλλά και δεν αρνούμαι την πολιτική  ταυτότητα 

κανενός.

Στοχεύω και θα αναζητήσω και πάλι την  υποστήριξη της τοπικής μας κοινωνίας, για να κάνω 

πράξη το όραμά μου για το Δήμο μας.

Θεωρώ ότι σε μια περίοδο που όλα ανατρέπονται

 και πολλά πράγματα που μέχρι σήμερα θεωρούσαμε δεδομένα χάνονται, 

δεν έχουμε την πολυτέλεια να ρισκάρουμε.

Θα ζητήσω ξανά την ψήφο εμπιστοσύνης σας γιατί πιστεύω πραγματικά πως μαζί με 

τους συνεργάτες μου παλιούς και νέους, είμαστε  χρήσιμοι στην πόλη.

Είμαστε,  ο συνδυασμός μας, ο δημοτικός, δημοκρατικός συνδυασμός ευθυνης και αλληλεγγύης, 

χρήσιμοι για τον τόπο μας,  γιατί και έργο έχουμε κάνει,

αλλά και γιατί έχουμε το σχέδιο , τις γνώσεις και την εμπειρία

 για να κάνουμε όλοι μαζί με τους συνεργάτες μου,  ακόμη περισσότερα για το προάστιο 

μας.

Πιστεύω πολύ στην σωστή  κρίση και το καθαρό μυαλό των συμπολιτών μας.

Είμαι αισιόδοξος ότι οι συμπολίτες μας θα επιλέξουν σιγουριά και ασφάλεια, 

ΣΙΓΟΥΡΑ ΒΗΜΑΤΑ,

Θα επιλέξουν ΣΙΓΟΥΡΑ ΒΗΜΑΤΑ  και δεν θα δοκιμάσουν  να χάσει ο Δήμος μας όσα έχουμε

κερδίσει με πολύ κόπο και προσπάθεια μέχρι σήμερα.
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Σας ευχαριστώ. 
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