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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020  

«Κρατάμε ψηλά τα μανίκια και τα πόδια στη γη» 

 



Συμπολίτισσες και συμπολίτες, 

το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί συνέχεια της σχέσης που 
εγκαινιάσαμε από την 23η Μαρτίου 2019. Μια σχέση καθαρής και 
διαφανούς επικοινωνίας που οδήγησε το Δήμο από τον περασμένο 
Σεπτέμβριο σε νέους δρόμους.  

Αποτελεί συνέχεια της καθημερινής επαφής από την αρχή της θητείας 
της νέας Δημοτικής Αρχής που μας έδωσε την ευκαιρία να 
συναντήσουμε στο Δημαρχείο τους δημότες μας και να συνεργαστούμε 
μαζί τους.   

Οι αντιξοότητες που προέκυψαν -Covid 19, «Ζηνοβία», «Ηφαιστίων»-  
έκαναν τη σχέση μας πιο δυνατή. ΜΑΖΙ τις αντιμετωπίσαμε και τις 
διαχειριστήκαμε.  

Μπορεί να καθυστέρησαν και αυτές τα επόμενα βήματα μας, αλλά δεν 
τα ματαίωσαν.  

Προσωπικά μου στέρησαν το χρόνο φυσικής παρουσίας που επιθυμούσα 
σε όλες τις δημοτικές ενότητες.  

Σε αυτές τις σελίδες παρουσιάζουμε συνοπτικά τον πρώτο μας χρόνο και 
την προοπτική που δημιουργούμε για τον όμορφο και διευρυμένο Δήμο 
μας.   

Οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες, οι σοβαρές εκκρεμότητες και τα μεγάλα 
κενά του παρελθόντος, δεν μας αφήνουν περιθώριο ικανοποίησης, καθώς 
απαιτούν ριζικές επεμβάσεις.   

«Χτίζουμε» από την αρχή την «επόμενη ημέρα» του τόπου μας, με 
ειλικρίνεια και εξωστρέφεια, με τις οποίες υποδεχθήκαμε σημαντικές 
προσωπικότητες της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, έχοντας μοναδικό 
στόχο να κάνουμε καλύτερο το Δήμο μας. Με έργα υποδομής που 
μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη κι όχι βιτρίνας.  

«Κρατάμε ψηλά τα μανίκια», αλλά «τα πόδια στη γη». Έχουμε πολλή 
δουλειά ακόμη…!  

 

Χρήστος Ε. Στάθης 
Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης 

 

 

 



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

-Εξασφάλιση έκτασης είκοσι στρεμμάτων σε συνεργασία με τη διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. για 
την κατασκευή  αμαξοστασίου 

-Εξασφάλιση από το Υπουργείο Εσωτερικών οικονομικής ενίσχυσης 200.000 ευρώ για την 
τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου από παρελθόντα έτη.  

-Αποκατάσταση λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης στο Αλεποχώρι και ενέργειες για 
μόνιμη λύση του προβλήματος ύδρευσης 

-Εξασφάλιση παράτασης μοριοδότησης για τους μαθητές των πληγεισών περιοχών από τις 
πλημμύρες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2019 και εκ νέου διεκδίκηση για το 2020 σε όλες τις 
δημοτικές ενότητες.  

-Δίπλα στους πολίτες από την αρχή της πανδημίας Covid-19, με την υποστήριξη των 
κοινωνικών υπηρεσιών και δομών, καλύπτοντας απολύτως με πρόσληψη του κατάλληλου 
προσωπικού την έλλειψη του προγράμματος στο Δήμο «Βοήθεια στο Σπίτι».   
Αποτελεσματική αντιμετώπιση και διαχείριση της υγειονομικής κρίσης με διαρκή 
ενημέρωση, απολυμάνσεις, καθαρισμούς και άμεση προσαρμογή στις απαιτήσεις 
 
-Ενίσχυση του προγράμματος διανομής γευμάτων της Περιφέρειας σε ευπαθείς ομάδες 
μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου με δωρεές που εξασφάλισαν τη διανομή 
περισσότερων από δύο χιλιάδες ημερησίως σε όλες τις δημοτικές ενότητες  

-Εκσυγχρονισμός του στόλου οχημάτων (εργασιών, καθαριότητας κλπ) του Δήμου και 
ενίσχυση της Υπηρεσίας καθαριότητας 

-Σταδιακή ανάπτυξη της Ανακύκλωσης με παραλαβή νέου απορριμματοφόρου οχήματος, 
επισκευή κι ενεργοποίηση υπάρχοντος που ήταν ανενεργό και τοποθέτηση κάδων 
ανακύκλωσης  εξωτερικών, εσωτερικών χώρων (δημοτικά κτίρια) και σχολικών μονάδων.  

-Έναρξη τοποθέτησης υπόγειων κάδων σε όλες τις δημοτικές ενότητες και αναβάθμιση των 
προαύλιων χώρων των νηπιαγωγείων μέσω του Πράσινου Ταμείου  

-Επέκταση προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων (σίτιση, θεραπεία, στείρωση, 
τσιπάρισμα), σε συνεργασία με φιλοζωικές εταιρείες και ενεργούς φιλόζωους του Δήμου. 
Το πρόγραμμα θα συμπληρώσει η επικείμενη συνεργασία με πανσιόν φιλοξενίας ζώων, για 
τις περιπτώσεις που θα κρίνεται απαραίτητη.  

-Άρτια εκτέλεση έργων προϋπολογισμού Περιφέρειας, συντήρησης και ανάπλασης 
παιδικών χαρών, πλατειών, οδών και πεζοδρόμων.  

-Εξέλιξη της προπαρασκευαστικής διαδικασίας για την συντήρηση και ανάπλαση αύλειων 
σχολικών χώρων  

-Προώθηση μελετών και διαδικασιών για την άρση επικινδυνότητας από την ΚΤΥΠ του 
Γυμνασίου Ερυθρών  



-Ενίσχυση της λειτουργίας ιατρείου Βιλίων με γενικό ιατρό – παθολόγο και έναρξη 
λειτουργίας ιατρείου Αλεποχωρίου 

- Στέγαση ΕΛΤΑ Μάνδρας  

-Προώθηση της αγροτικής και δασικής οδοποιίας 

-Εξέλιξη των ενεργειών για την οριστική ένταξη στο σχέδιο πόλης της Νέας Ζωής Μάνδρας 

-Ανάδειξη όλων των ενοτήτων με διαφημιστικά σποτ που συνετέλεσε στην ενίσχυση των 
επιχειρήσεων του Δήμου 

-Καθαρισμός του βυθού σε συνεργασία με ομάδες δυτών σε Ψάθα, Πόρτο Γερμενό 

-Τοποθέτηση ναυαγοσωστών όπου απαιτούταν από το νόμο και διακοπή των προστίμων 
που επιβάρυναν το Δήμο λόγω της συγκεκριμένης έλλειψης.  

-Εγκατάσταση καμπίνων αποδυτηρίων στο παραλιακό μέτωπο 

-Εργασίες συντήρησης και μερικής ανακαίνισης στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Σταθμών 
και στο κτίριο που φιλοξενεί το Εργαστήρι Πολιτισμού και Τεχνών καθώς και τη Δημοτική 
Φιλαρμονική στην περιοχή της Ράχης 

-Αντιμετώπιση και διαχείριση έκτακτων καταστάσεων «Ηφαιστίων», «Ζηνοβία» σε όλες τις 
δημοτικές ενότητες 

-Αναβάθμιση πολιτιστικών εκδηλώσεων, με τη δημιουργία του Παραμυθοχωριού (πρώτου 
Χριστουγεννιάτικου Χωριού στην ιστορία του Δήμου) και το πρώτο Φεστιβάλ Ελευθερών 
σε όλες τις δημοτικές ενότητες 

- Λειτουργία Κινηματογραφικής Λέσχης Cineφιλία με πρόγραμμα ταινιών πρώτης 
προβολής 

-Αποκατάσταση λειτουργίας του θεσμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και εμπλουτισμός του 
καταλόγου βιβλίων  

-Προώθηση πρότασης για τη δημιουργία Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας στο κτίριο της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας Βιλίων 

-Ειδικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών σε 
συνεργασία με τη Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.  

-Εγκατάσταση τριών τηλεμετρικών υδρομετεωρολογικών σταθμών σε συνεργασία με το 
Εθνικό Αστεροσκοπείο, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση για τη διαχείριση των πλημμυρών 
σε πραγματικό χρόνο 

-Κατασκευή στο ύψωμα της Παναγίας Γοργοεπηκόου, του πρώτου δημοτικού 
σεισμολογικού σταθμού στην Ελλάδα για την παρακολούθηση της σεισμικότητας στην 
περιοχή.   



Στο πλαίσιο της προσπάθειας της ενημέρωσης των πολιτών την οποία παγίως θα  
επαναλαμβάνουμε σε ετήσια βάση, παραθέτουμε ό,τι έχει ήδη δρομολογηθεί   

 
-Εξελίσσονται οι ενέργειες για την έναρξη του έργου ηλεκτροφωτισμού στον αστικό ιστό 
όλων των ενοτήτων  
 
-Προτάσεις προς έγκριση στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για: 
Συντήρηση και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στις δημοτικές ενότητες Ερυθρών 
και Βιλίων, γενικό Σχέδιο Ύδρευσης, πυροπροστασία σχολικών μονάδων, προμήθεια 
στεγάστρων στάσεων συγκοινωνιών σε όλες τις δημοτικές ενότητες 
 
-Ενίσχυση σχολικών μονάδων με ράμπες και WC για Α.Μ.Ε.Α. 

-Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοτικών καταστημάτων Βιλίων και Ερυθρών 
μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
 
-ΕΣΠΑ: Πρόταση για την κατασκευή τεσσάρων ραμπών Α.Μ.Ε.Α. στο παραλιακό μέτωπο 
του Δήμου 
 
-ΕΣΠΑ: Πρόταση στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Πυροπροστασία του Δήμου 
 
-Σύνταξη τοπικού προγράμματος σύγχρονης διαχείρισης απορριμμάτων  
 
-Σύνταξη επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου για την περίοδο 2021-2023 
 
 
 
 
 

Στον Κώστα Κανάκη 
Με την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια που αρχίσαμε μαζί για να 

κάνουμε καλύτερο τον τόπο μας… 
 
 
 
 
Δήμαρχος - Χρήστος Ε. Στάθης  
Αντιδήμαρχοι - Αργυρίου Σωτηρία, Κολοβέντζος Παναγιώτης, Κουτσοδήμα Ευαγγελία, 
Σακελλάρης Μιχάλης, Φράγκος Κώστας  
Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου - Μπότσης Αριστοτέλης  
Δημ. Σύμβουλοι – Αδάμ Μελέτης, Δουδέσης Δημήτρης, Καλαρίδη Κατερίνα, Σακελλάρη 
Μάγδα 
 


