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Η βασική προεκλογική δέσμευση της νέας 
Δημοτικής Αρχής του Συνδυασμού  

«Γαλάτσι - Αυτοδιοίκηση για τον Άνθρωπο» 
ήταν να δουλέψουμε για ένα νέο Γαλάτσι, που 
θα σέβεται τον πολίτη, μία πόλη με υποδομές 
και υπηρεσίες αστικού προαστίου. 

Το όραμά μας είναι μια μέρα το Γαλάτσι να συνδυ-
άζει τις υποδομές του κέντρου με τις ανέσεις του 
προαστίου, αξιοποιώντας όλα τα πλεονεκτήματα 
που προκύπτουν από τη θέση της πόλης μας στο 
χάρτη της Αττικής. 

Ο σχεδιασμός για αυτή την προοπτική έχει ήδη 
ολοκληρωθεί, μια σειρά υποδομών και ενεργει-
ών έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ενώ πλήθος έρ-
γων βρίσκονται σε εξέλιξη. Και όλα αυτά, παρά τη 
μειωμένη κρατική χρηματοδότηση, τα απίστευτα  
γραφειοκρατικά εμπόδια και το περιορισμένο εξει-
δικευμένο προσωπικό. 

Παρόλα αυτά η Δημοτική Αρχή μέσα από ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο, προγραμματισμό και αποτε-
λεσματική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, έχει 
καταφέρει να αναβαθμίζει διαρκώς τις αστικές υπο-
δομές της πόλης μας, ενώ η παραχώρηση του Άλ-
σους Βεΐκου έχει χαρίσει στο Δήμο μας έναν υπερ-
τοπικό πόλο αναψυχής για όλο το λεκανοπέδιο.

Το όραμά μας:  
υποδομές κέντρου,  
με ανέσεις προαστίου

Η ανταπόκριση των υπηρεσιών του Δήμου 
κυρίως στους τομείς των τεχνικών υπηρεσιών 
(λακκούβες, ηλεκτροφωτισμός), της καθαριό-
τητας και του πρασίνου είναι σχεδόν ακαριαία. 
Πολλές φορές, ο Δήμος έχει επιληφθεί τέτοιων 
θεμάτων, προτού καν οι Δημότες υποβάλλουν 
το ανάλογο αίτημα. καθημερινά και σε 24ωρη 
βάση, άνθρωποι του Δήμου κυκλοφορούν στην 
πόλη και επεμβαίνουν άμεσα. Πρακτική που δεν 
έχει ακολουθηθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν.
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Γαλάτσι, ο πιο καθαρός  
Δήμος της Αττικής 
Θέσαμε ως πρωταρχικό μας στόχο να γίνει το Γαλάτσι ο πιο καθαρός δήμος στην  

Αττική. Πλέον, είναι πασιφανές ακόμα και στον πιο δύσπιστο συμπολίτη μας, ότι η 
πόλη καθάρισε και καθαρίζεται καθημερινά, με σχολαστικότητα, παντού και όχι μόνο 
στους κεντρικούς άξονες.

Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συλλογής, διαχείρισης και 
ανακύκλωσης απορριμμάτων. Πιο συγκεκριμένα:

Εκσυγχρονίσαμε το στόλο των οχημάτων που διαθέτουμε για πιο καθαρό Γαλάτσι. 3  Αγοράστηκαν ένα 
νέο απορριμματοφόρο και ένα νέο σάρωθρο, μέσα στον πρώτο μόλις χρόνο της Δημοτικής Αρχής μας. 

Προσθέσαμε ένα επιπλέον δρομολόγιο συλλογής απορριμμάτων, 3  όπως και οδοκαθαρισμό, στα κεντρι-
κά σημεία του Γαλατσίου, κάθε Σάββατο που η Αγορά είναι ανοικτή. 

Κάθε βράδυ, πραγματοποιείται σχολαστικό πλύσιμο πλατειών, παιδικών χαρών και πεζοδρομίων 3 .  
Πάντα, 365 μέρες το χρόνο. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στον Δήμο μας.

Τριπλασιάστηκαν τα δρομολόγια για την αποκομιδή ογκωδών και κλαδιών 3  από ένα σε τρία την ημέρα, 
ενώ εκτελούνται δρομολόγια και τα Σαββατοκύριακα. 

Δύο φορές την ημέρα βγαίνει σάρωθρο στους κεντρικούς δρόμους,  3 ακόμα και την Κυριακή. 

Για πρώτη φορά φέτος χρησιμοποιήσαμε βι- 3
ολογικά καθαριστικά, φιλικά προς το περιβάλλον, 
τα οποία έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και η από-
σμηση διαρκεί περισσότερο. 

Με χρηματοδότηση από το «ΦιλόΔημος ΙΙ»,  3
και όχι από το δημοτικό ταμείο, ο Δήμος Γαλατσί-
ου, πρώτος στην Ελλάδα, προμηθεύθηκε στα τέλη 
του 2018 σημαντικά μηχανήματα προϋπολογι-
σμού 235.000 €, αποδεικνύοντας ότι αξιοποιεί στο 
έπακρο όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που του 
προσφέρονται.
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Από τους δρόμους του Γαλατσίου την 4ετία  3
2014-2018 απομακρύνθηκαν περίπου 500 
εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα και περίπου 
200 μοτοσυκλέτες και λοιπά οχήματα όπως 
φορτηγά, τρέιλερ κ.ο.κ. (τα μισά με δημοτικό 
γερανό και τα υπόλοιπα από τους ιδιοκτήτες 
τους κατόπιν προειδοποίησης του Δήμου για 
απόσυρσή τους). χαρακτηριστικά αναφέρου-
με ότι το 2013 και το 2014 απομακρύνθηκαν 
33+22=65 αυτοκίνητα, ενώ μόνο το 2016 απο-
μακρύνθηκαν με γερανό από το Δήμο 107 αυ-
τοκίνητα. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο την άμεση 
βελτίωση της καθαριότητας της πόλης, αλλά 
και την έμμεση μείωση της μόλυνσης από τα 
καυσαέρια των Ι.χ. που δεν κάνουν άσκοπους 
κύκλους για να βρουν θέση παρκαρίσματος. 

Συστήσαμε ειδικό συνεργείο καθαρισμού των  3
πινακίδων οδικής κυκλοφορίας από αυτοκόλ-
λητα και μπογιές. 

Όλοι οι κάδοι του Δήμου πλένονται από εξει- 3
δικευμένο μηχάνημα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου.        

Ο Δήμος έχει καθαρίσει την είσοδο της πόλης,  3
στο Αττικό Άλσος, εκτος διοικητικων μας ορι-
ων, δεκάδες φορές από μπάζα. Δεν μας τιμά 
να βιώνουμε αυτή την κατάσταση, μπαίνοντας 
ή βγαίνοντας στο Γαλάτσι μας.

Αποκαθηλώθηκε το σύνολο των πολύ μεγά- 3
λων διαφημιστικών πινακίδων που αμαύρω-
ναν την εικόνα της πόλης μας.

Σημαντικό βήμα αποτελεί για το Γαλάτσι η  3
παρέμβαση που έχει γίνει ήδη στην περιοχή 
του πρώην λατομείου ΛΑΤΟ στα Τουρκοβού-
νια. Δυστυχώς η ΛΑΤΟ για πολλά χρόνια ήταν 
εγκαταλελειμμένη, γεμάτη μπάζα και σκουπί-
δια. Η Δημοτική Αρχή, πιστή στην πεποίθησή 
της για ένα καθαρό περιβάλλον, περιέφραξε 
τη ΛΑΤΟ, τη φώτισε, την καθάρισε, καθώς και 
επισκεύασε και έβαψε το κτήριο της εισόδου. 
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Δουλεύουμε εντατικά, για 
περισσότερη ανακύκλωση

Η ανακύκλωση από τους μπλε κάδους αυξάνεται ετησίως κατά 100 τόνους, 3  πλησιάζοντας τους 2000 
για το έτος 2018.

Αυξήσαμε τις υποδομές μας, για να αυξήσουμε τις επιδόσεις μας 3 . Παραλήφθηκαν δύο νέα απορριμμα-
τοφόρα ανακύκλωσης, 400 κάδοι ανακύκλωσης και 15 κώδωνες ανακύκλωσης γυαλιού. Αγοράσαμε 
500 νέους γερούς σιδερένιους κάδους απορριμμάτων. Σήμερα, οι κάδοι απορριμμάτων στην πόλη μας 
υπολογίζονται περίπου στους 2.100. 

Εγκαινιάσαμε δράσεις πιο εξειδικευμένης ανακύκλωσης, όπως είναι αυτή των ηλεκτρικών και ηλε- 3
κτρονικών συσκευών. Ξεκινήσαμε δειλά – δειλά το 2017 με έναν μόνο κάδο στο ισόγειο του Δημαρ-
χείου και μέσα σε ένα χρόνο, σε συνεργασία με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., έχουμε τοποθετήσει 
κάδους σε όλα τα Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια της πόλης μας αλλά και στα τέσσερα ΚΑΠΗ. 

Έτσι, ΠΡΩΤΟΝ έχουμε περισσότερη ανακύκλωση (από μόλις 91 κιλά συσκευών που μαζέψαμε το 2017, 
το 2018 εκτοξευτήκαμε στα 1.500 κιλά), ΔΕΥΤΕΡΟΝ έχουν αποσυμφορηθεί οι μπλε κάδοι και ΤΡΙΤΟΝ 
έχουμε σημαντικό ανταποδοτικό όφελος που ενισχύει το Κοινωνικό μας Παντοπωλείο. 

Ο Δήμος μας δεν αφήνει τίποτα να πάει χαμένο!  3 Ανακυκλώνει τα λιπαντικά των απορριμματοφόρων, 
μπαταρίες, μελάνια, λάμπες και λαμπτήρες αλλά και ελαστικά. 

Τέλος, ο Δήμος μας όχι απλά συμμετέχει, αλλά ηγείται ενός ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμμα- 3
τος Life, ύψους 2.700.000,00 €, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών μας για τη βελτίωση της ποιότητας της 
ζωής στην πόλη. Στόχος του προγράμματος είναι να μειώσει, με τη χρήση καινοτόμας τεχνολογίας, τις 
εκπομπές των ρύπων που παράγουν τα απορριμματοφόρα. Τα αποτελέσματα θα γίνουν σύντομα γνω-
στά και θα αφορούν όλη την Ευρώπη. 

Ό,τι κάνουμε γίνεται στην βάση ενός μακροχρόνιου σχε-
διασμού και τεχνικής και επιστημονικής μελέτης. Ήδη από 
τον Δεκέμβριο του 2016, έχουμε καταθέσει την τεκμηρι-
ωμένη πρόταση μας στο σχετικό Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα της Περιφέρειας Αττικής, ύψους 1.633.000 €, για την 
«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων». 
Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα σκοπεύουμε να δημιουργή-
σουμε, μεταξύ άλλων, ένα μεγάλο Πράσινο Σημείο και 6 
μικρά σε κεντρικά σημεία ώστε η ανακύκλωση να γίνει πιο 
προσιτή. Παράλληλα, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για 
να εισάγουμε τους καφέ κάδους στην πόλη μας για τα ορ-
γανικά απορρίμματα, με σκοπό να επεκταθούμε και στην 
κομποστοποίηση.  
Ο αγώνας είναι διαρκής και τα επόμενα χρόνια η μάχη θα 
είναι ακόμα πιο δύσκολη καθώς οι κεντρικές υποδομές 
όπως ο ΧΥΤΑ της Φυλής θα εκλείψουν ενώ οι υποχρεώ-
σεις μας απέναντι στους πολίτες και στην Ευρώπη θα αυ-
ξηθούν δραματικά.
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Γαλάτσι με περισσότερο 
πράσινο και πιο καθαρό  
περιβάλλον 

Αυξάνουμε καθημερινά το πράσινο στην πόλη  3
μας. Φυτευτήκαν εκ νέου και αντικαταστάθη-
καν φυτά και πολλά άνθη σε όλο το Δήμο. Την 
3ετία 2016-2018 φυτεύτηκαν περίπου 400 νέα 
δέντρα και 1.500 θάμνοι. Διαφοροποιήσαμε τις 
νέες φυτεύσεις με διαφορετικά ενδημικά είδη, 
μη αλλεργιογόνα, προκειμένου να υπάρχει 
ποικιλία και διαφορετική οπτική – χρωματική 
παλέτα στους δρόμους μας. Π.χ. αντί να φυ-
τεύουμε νεραντζιές -που είναι το πιο συνηθι-
σμένο δέντρο στην πόλη- φυτεύουμε πλέον 
λεμονιές κ.ά.     

Συντηρούμε τα 320 στρέμματα πρασίνου του  3
Δήμου, σε καθημερινή βάση. Σήμερα ο Δή-
μος διαθέτει πλήρη καταγραφή σε ηλεκτρο-
νικό χάρτη όλου του φυσικού πλούτου της 
πόλης μας.  

Κλαδεύσαμε κατά μέσο όρο ετησίως περί- 3
που 1.800 δέντρα, με σκοπό κυρίως να δυ-
ναμώσουν και να αναπτυχθούν καλύτερα.  
Τα δρομολόγια των φορτηγών που μεταφέ-
ρουν τα κλαδιά έχουν τριπλασιαστεί, σε σχέση 
με το παρελθόν.  

Στελέχη του Δήμου και εθελοντές προστάτευ- 3
σαν καθημερινά και για όλη την αντιπυρική 
περίοδο την περιοχή μας από πυρκαγιές και 
εμπρηστές. Προχωρήσαμε επίσης σε εκτε-
ταμένες αποψιλώσεις, φτάνοντας μέχρι και 
τα 200 δασικά στρέμματα περίπου κάθε έτος, 
ενώ για πρώτη φορά εντός της πόλης του Γα-
λατσίου αποψιλώνονται πάνω από 90 οικόπε-
δα ιδιωτών, έκτασης έως και 26 στρεμμάτων. 

2
0



Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α  Ζ Ω Η Σ ,  Γ Ι Α  Μ Ι Α  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Η  Π Ο Λ Η

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  2 0 1 4 - 2 0 1 9

Σημειώνεται πως ο δήμος Γαλατσίου στο ζωτικό θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος ενερ-
γεί με βάση διεθνείς προδιαγραφές, συμφωνίες και δεσμεύσεις. Εκτός από τις δασικές διαχειριστι-
κές μελέτες που εκπονεί και εγκρίνει το Δασαρχείο, έχει εκπονήσει ένα ειδικό σχέδιο στο πλαίσιο του 
«Συμφώνου των Δημάρχων», στο οποίο ο Δήμος Γαλατσίου προσχώρησε το 2015. 

Το Σύμφωνο των Δημάρχων ενώνει περισσότερες από 7.000 τοπικές και περιφερειακές αρχές 
σε 57 χώρες, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αναλάβουν ποικίλες δράσεις για τη μείωση των 
αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% ως το 2030 και να υιοθετήσουν μια κοινή προσέγγιση με στόχο το 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στα δεδομένα που αυτή δημιουργεί. 

Ο Δήμος Γαλατσίου, στο πλαίσιο αυτό έχει αναλάβει, βάση συγκεκριμένου προγραμματισμού (π.χ. 
αύξηση πρασίνου, χρήση ΑΠΕ κ.ά.), τη δέσμευση να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
κατά τουλάχιστον 84.163 τόνους μέχρι το 2030, εφαρμόζοντας ένα Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέρ-
γειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ).

Συμμετέχουμε σε αναδασώσεις και εμπλουτισμό του δασικού πλούτου της περιοχής μας, 3  με εξοπλι-
σμό και ανθρώπινο δυναμικό. Κάθε χρόνο, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία, τον ΣΠΑΤ αλλά και 
φιλοπεριβαλλοντικούς συλλόγους. 

Προωθήσαμε μια καινοτόμο πρωτοβουλία με θέμα: «Υιοθέτησε ένα δέντρο στο Γαλάτσι».  3 Πρόκειται 
για μια εθελοντική δράση της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου, στην προσπάθεια να ομορφύνουν  
οι γειτονιές της πόλης μας με δέντρα. 

Προχωρήσαμε σε εκτεταμένους ψεκασμούς με βιολογικό σκεύασμα για την φυτοπροστασία των  3
πεύκων. Περίπου 800 πεύκα ψεκάζονται σε διάφορους χώρους πρασίνου και σχολεία, ενώ με μηχα-
νική συλλογή των φωλιών της κάμπιας, καθαρίζονται 1.000 πεύκα κάθε έτος. 
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Το Άλσος Βεΐκου στα χέρια  
του Δήμου μας, για να το  
απολαμβάνουν τα παιδιά μας

Έ να από τα πρώτα πράγματα που κάναμε μό-
λις αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή, ήταν να 

ξεκινήσουμε έναν αγώνα δρόμου για να σώ-
σουμε και να νομιμοποιήσουμε τις εγκαταστά-
σεις του Άλσους. 
Αποτέλεσμα των πολύμηνων εργασιών και της συ-
στηματικής μας δουλειάς, ήταν όχι μόνο να τακτο-
ποιήσουμε πολεοδομικά τις εγκαταστάσεις αλλά να 
μας παραχωρηθεί το Άλσος Βεΐκου, για πρώτη φορά,  
νόμιμα και επίσημα από το Κράτος. 

Όσο και αν ακούγεται περίεργο το Άλσος Βεΐκου μέ-
χρι και τον Νοέμβριο του 2015 που υπογράφηκε  
η σύμβαση παραχώρησης με την Περιφέρεια Αττικής, 
το Άλσος δεν άνηκε στο Δήμο Γαλατσίου! Αυτό σήμαι-
νε ότι ο Δήμος ήταν νομικά και πρακτικά αδύναμος να 
πραγματοποιεί έξοδα και να λειτουργεί το Άλσος, χωρίς 
να του ανήκει.  Σήμερα, μπορούμε να σχεδιάζουμε και 
να υλοποιούμε, χωρίς πρόβλημα, έργα και δράσεις στο 
Άλσος μας. Το Άλσος Βεΐκου για πρώτη φορά ανήκει στο 
Δήμο Γαλατσίου.

Επιπλέον, ο Δήμος μας συνέταξε την πρώτη διαχειρι-
στική μελέτη Άλσους – Πάρκου της Αττικής που εγκρίθη-
κε από το Δασαρχείο Αττικής. Αυτό σημαίνει ότι το Άλσος 
μας έχει συγκεκριμένο και προεγκεκριμένο σχέδιο λει-
τουργίας και ανάπτυξής του στο μέλλον. Μάλιστα, η μελέτη 
έγινε εσωτερικά από το Δήμο και δεν στοίχησε 400.000 €,  
όπως είχε προϋπολογιστεί από την προηγούμενη Δημο-
τική Αρχή. 

q ΣΗΜΕΡΑ, ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΒΕΐΚΟΥ:
Είναι ένα από τα καλύτερα πάρκα-άλση της χώ- 3

ρας, γεγονός που το επιβεβαιώνει καθημερινά η σχετική 
εφαρμογή αξιολόγησης της WWF. 

Είναι όχι απλώς ο πιο όμορφος αλλά και   3
ο πληρέστερος φυσικός χώρος αναψυχής του Λεκανο-
πεδίου. Μπορείς, μέσα στο πράσινο, άνετα να κάνεις τη 
βόλτα σου, να πιείς τον καφέ σου, να αθληθείς, να πας το 
παιδί σου στις κούνιες, να παίξεις με το σκύλο σου. 

η τΑύτΟτητΑ τΟύ ΑΛΣΟύΣ βεΪκΟύ

256 στρέμματα • 60 στρ. γκαζόν, 76 στρ. πεύκα,  
10 στρ. καλλωπιστικά φυτά • Πανίδα (πάνω από 10 

είδη ζώων ζουν ελεύθερα) • 3.500 χλμ σε μονοπάτια 
 (περπάτημα, jogging, ποδηλασία) • Υπερτοπικός 

πόλος πρασίνου,  αναψυχής, αθλητισμού • 13.500 
επισκέπτες την εβδομάδα (μ.ο.)–πάνω από 700.000 

επισκέπτες τον χρόνο (ηλ. 18-44)
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Στα 256 στρέμματα της έκτασής του, έχει κυριολεκτικά τα πάντα: 3  υπαίθριο θέατρο, παιδική χαρά, ανοι-
χτό κολυμβητήριο, γήπεδα ποδοσφαίρου, τένις και μπάσκετ, κλειστό γυμναστήριο, πίστα skateboard, 
υπαίθριο γυμναστήριο, αναψυκτήρια, θερινό κινηματογράφο... τώρα και Πάρκο Σκύλων! (Εκτενής πα-
ρουσίαση των αθλητικών εγκαταστάσεων, στην ενότητα Αθλητισμού.)

Φυλάσσεται καθ’ όλο το 24ωρο, 3  ενώ υπάρχουν βάρδιες νοσηλευτών. 

Ο Δήμος Γαλατσίου έλαβε το 1ο Βραβείο στην κατηγορία «Πράσινο και Αστική Ανάπλαση» των 
Greek Green Awards 2018 για την ποιότητα του Άλσους Βεΐκου και για τον τρόπο λειτουργίας 
και διαχείρισης του. Τα βραβεία απονεμήθηκαν (στις 2/3/2018) σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης για Βέλτιστες Πρακτικές Φορέων για το Περιβάλλον και την Αειφορία, υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της Κ.Ε.Δ.Ε. και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Τον Νοέμβριο του 2018 εγκαινιάστηκε στο Άλσος το Πάρκο  
Κοινωνικοποίησης και Άθλησης Σκύλων του Δήμου Γαλατσίου. 

Τον πρώτο μήνα λειτουργίας του είχε ήδη 140 τετράποδους φίλους μας  3 να χαίρονται τις υποδομές του. 

Ο Δήμος δεν περιορίστηκε σε μια απλή περίφραξη μιας περιοχής. 3  Δημιούργησε έναν πρότυπο χώρο, 
τον οποίον έχουν ήδη επισκεφτεί άλλοι Δήμοι για να λάβουν τεχνογνωσία. 

Ειδικότερα, πρόκειται για δύο πάρκα - ένα για μεγαλόσωμα κι ένα για μικρόσωμα σκυλιά 3 , τα οποία 
κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. 

Λειτουργεί 365 μέρες τον χρόνο επί 24ώρου βάσεως 3  (υπάρχει φωτισμός), στις ώρες αιχμής υπάρχει 
επιμέλεια του χώρου από δημοτικό υπάλληλο. 

Για την είσοδο απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, 3  με στοιχεία του συνοδού και του ζώου, και 
η χρήση μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού εισόδου. 

Η είσοδος είναι δωρεάν για όλους τους κατοίκους και δημότες του Δήμου Γαλατσίου, 3  ενώ δωρεάν 
παρέχονται και σακούλες περιττωμάτων.
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Μικρά και μεγάλα έργα,  
αλλάζουν την εικόνα της 
πόλης μας
Καθημερινά, η Δημοτική Αρχή, βρίσκεται όχι στα γραφεία του Δημαρχείου αλλά στον 

δρόμο, στις πλατείες, στα πεζοδρόμια, στα σχολεία, στο βουνό μαζί με το τεχνικό προ-
σωπικό επισκευάζοντας, κατασκευάζοντας, συντηρώντας, μικρά και μεγάλα έργα προς όφε-
λος των πολιτών. Με μικρότερο κόστος και μεγαλύτερη αμεσότητα. Καθημερινά, 24ώρες  
το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο. 

Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου που ολοκληρώθηκε την 4ετία της θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής, 
έφτασε στο ποσό περίπου των 10.000.000 €, και θεωρείται σε ένα βαθμό άθλος, καθώς για έναν και πλέ-
ον χρόνο (2016-2017) καμία διαγωνιστική διαδικασία δεν μπορούσε να γίνει σε όλη την Ελλάδα, εξαιτίας 
των αλλαγών και των προσαρμογών που προέκυψαν από την εφαρμογή της νέας σχετικής νομοθεσίας  
(Ν. 4412/2016) που ψήφισε η Κυβέρνηση.
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Εκτός των ανωτέρω έργων που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως και το  
Δεκέμβριο του 2018, έχουν γίνει και μια σειρά επιπρόσθετων μικρών και μεγάλων παρεμβάσεων που αλ-
λάζουν ποιοτικά την ζωή στην πόλη. 

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Έγιναν εκτεταμένοι και αλλεπάλληλοι χρωματισμοί όλων των κοινοχρήστων χώρων 3  (πλατείες, τοιχία, 
σκάλες κ.ά.). 

Συνεχίζονται καθημερινά οι προσπάθειες ώστε να βελτιωθεί ο φωτισμός στο Γαλάτσι 3 . Συγκεκριμένα 
τα 4 χρόνια, έχουν αντικατασταθεί και προστεθεί 200 περίπου νέα φωτιστικά σώματα και έχουν τοπο-
θετηθεί 1.000 πιο οικονομικοί αποδοτικοί και οικολογικοί λαμπτήρες στο δημοτικό φωτισμό, ενώ έχουν 
συντηρηθεί περίπου 2.000 λαμπτήρες σε φωτιστικά στύλων του εναέριου δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ. 

Από τις 15 παιδικές χαρές της πόλης οι 11 έχουν ήδη πιστοποιηθεί, από ανεξάρτητο φορέα.  3 Ο Δήμος 
μέσα στην Άνοιξη, θα αυξήσει τα όργανα των παιδικών χαρών, με νέα υπερσύγχρονα παιχνίδια, αξίας 
350.000 €, συμπληρώνοντας έτσι και τις υπόλοιπες 4 παιδικές χαρές, με σκοπό και αυτές να λάβουν το 
Ειδικό Σήμα πιστοποίησης.  

23%

57%

20%

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Γαλατσίου
2014-2018 αξίας 10 εκατ. περίπου.

Δρόμοι, Πλατείες, Δίκτυα,
Παιδικές Χαρές

Κατασκευή, Συντήρηση,
Επισκευές Σχολείων - 
Παιδικών Σταθμών

Ανακατασκευές - επισκευές
Αθλητικών Υποδομών.
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Και συνεχίζουμε με Νέα 
Έργα, για το Γαλάτσι που 
αξίζει στα παιδιά μας
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει προγραμματίσει και ολοκληρώσει όλες σχεδόν τις 

προπαρασκευαστικές διαδικασίες (μελέτες, οικονομικές δεσμεύσεις, τεχνικές προδια-
γραφές κ.ά.) προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα τα εξής έργα: 

Επιπλέον, προετοιμάζονται σε όλα τα επίπεδα (μελέτες, χρηματοδότηση, νομοθετικές ρυθμίσεις, προ-
γραμματικές συμφωνίες, απαλλοτριώσεις, παραχωρήσεις κ.ο.κ.) τρία μεγάλα εμβληματικά έργα που θα 
αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό όλο το Γαλάτσι: 

1. ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΩΝ (2.800 στρέμματα περίπου), που εκτείνεται από  
το Άλσος Βεϊκου και φτάνει μέχρι και το Αττικό Άλσος. Σύνθετη περίπτωση, καθώς παρότι πρόκειται για 
περιοχή στο κέντρο του Λεκανοπεδίου, έχει χαρακτηριστεί ως «εκτός σχεδίου», δασική αναδασωτέα, 
εκατοντάδων ιδιοκτητών και με δύο οικισμούς. Σήμερα, βρίσκεται σε φάση μελετών, νομικών επεξερ-
γασιών και συμφωνίας σε επίπεδο Κυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η διαδικασία παραχώ-
ρησης της ΛΑΤΟ από το Κράτος και συγκεκριμένα από την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια της Αττικής προς 
τον Δήμο Γαλατσίου, η οποία σήμερα είναι σε εξέλιξη. Με την ολοκλήρωση του έργου θα δημιουργηθεί  
ο μεγαλύτερος πράσινος πυρήνας στο κέντρο του Λεκανοπεδίου της Αττικής, ο οποίος εκτός του ότι  
θα φιλοξενεί δεκάδες δραστηριότητες αναψυχής για μικρούς και μεγάλους θα λειτουργήσει και ως 
πνεύμονας καθαρού αέρα που θα βελτιώσει αισθητά το μικροκλίμα της περιοχής μας (θερμοκρασία, 
υγρασία κ.ά.). 

Αποκατάσταση Ευστάθειας βραχωδών πρανών στην περιοχή Πανόραμα Γαλατσίου 290.000,00 € 

Ανάπλαση Λεωφόρου Βεϊκου εκατέρωθεν από οδό Λ. Κόκκου ως Άλσους Βεϊκου   1.050.000,00 € 

Κατασκευή οδού Φιλοθέης ( Χαρ. Τρικούπη -Δρυόπιδος ) 125.000,00 € 

Κατασκευές για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων πρανών στην Περιφερειακή οδό (από Έβρου έως 
Αυχένα) και στην οδό Δράμας στην συμβολή των οδών Δράμας, Καβάλας και Κυθήρων 

300.000,00 € 

Συντήρηση - επισκευή οδοστρωμάτων , πεζοδρομίων & προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών 
-Εργολαβία 2018 

400.000,00 € 

Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ  των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου. 420.000,00 € 

ΣύΝΟΛΟ    2.585.000,00 € 

Στην φάση εκπόνησης της τελικής μελέτης βρίσκονται τα εξής έργα: 
Αγορά οικοπέδου (έχει ήδη ληφθεί Απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο) και κατασκευή Δημοτικού 
Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Μεσσηνίας, πάνω την Λεωφόρο Βεϊκου

4.200.000,00 €

Ανάπλαση  πλατείας μεταξύ των οδών Βυζαντίου, Αθηναίων, Παραδεισίων και Ανωνύμου ( Ο.Τ 59/τ.97 ) και 
κατασκευή της Ανωνύμου οδού 

250.000,00 € 

Ανάπλαση πλατείας στη συμβολή των οδών Αλκυόνης και Πυθίας 200.000,00 € 

Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας 800.000,00 € 

Ανάπλαση πλατείας Αλκυόνης - Κουντουριώτου 400.000,00 € 

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης επί της οδού Πάρνηθος 91 για άρση επικινδυνότητας λόγω υποβιβασμού 
της οδού.

30.000,00 € 

Επέκταση αγωγών αποχέτευσης 40.000,00 € 

ΣύΝΟΛΟ 6.020.000,00 € 
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2. Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, που βρίσκεται πάνω από 
τα σχολικά συγκροτήματα της Γκράβας και ανήκει διοικητικά τόσο στο Δήμο Γαλατσίου όσο 
και στο Δήμο Αθηναίων. Πρόσφατα, και συγκεκριμένα εντός του Δεκεμβρίου του 2018, και 
τα δύο Δημοτικά Συμβούλια των Αθηνών και του Γαλατσίου αποφάσισαν να καταθέσουν από 
κοινού διαχειριστική μελέτη και σχέδιο ανάπλασης για τον Λόφο (ο Δήμος Γαλατσίου έχει ήδη 
ολοκληρώσει τα απαιτούμενα) προκειμένου να δημιουργηθεί ένας πνεύμονας πρασίνου με 
ποιοτικές αστικές υποδομές αναψυχής (σύγχρονη παιδική χαρά, αθλοπαιδιές, εγκαταστάσεις 
προσκόπων κ.ά.). 
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3. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ, επί της συμβολής Βεϊκου και Γαλατσίου, έκτασης 
περίπου 6 στρεμμάτων. Ένα αίτημα της τοπικής κοινωνίας επί δεκαετίες. Ο Δήμος Γαλατσίου 
έχει προετοιμάσει όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες και ήδη τα πρώτα, αλλά 
πιο αποφασιστικά βήματα έχουν πραγματοποιηθεί. Έχουν δεσμευτεί τα χρήματα των απαλλο-
τριώσεων και ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία ενέκρινε την έναρξη της 
διαδικασίας για την κατασκευή της πλατείας. Επίσης, έχουν επίσης εκπονηθεί 2-3 αρχιτεκτονι-
κές προτάσεις για το πώς μπορεί να είναι η κεντρική πλατεία του Γαλατσίου, η οποία σημειω-
τέον, σε βάθος χρόνου 10 περίπου ετών, θα φιλοξενεί και έναν από τους πιο πολυσύχναστους 
σταθμούς Μετρό της Αττικής. 
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