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Αρ. Φ. 44

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΝΤΕΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΝΤΕΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΕΓΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ 
ΜΑΡΙΑΝΝΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΙΣΧΥΡΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ 
ΠΟΛΗ, ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 
ΛΑΜΠΡΟ ΜΙΧΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΛΕΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΝΤΕΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΣΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΝΤΕΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το όνομα της Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ
 θα φέρει το Κέντρο Λόγου και Τέχνης 
του Δήμου Αγίας Βαρβάρας
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Ετήσιες συνδρομές για νομικά πρόσωπα: 100€         ιδιώτες: 10€ 

Επιστ. συνεργάτης: Γ. Παπαπαναγιώτου 
Φωτογραφίες: Ι. Παπαλιώδης 
Δημιουργικό: Αφοί Πουλάκη
Κωδικός: 216420
Νομικός Σύμβουλος: Α. Καραμπασιάδης

Εκδότης: Γ. Πουλάκης
Επικοινωνιακός Σύμβουλος: Ι. Πουλάκης
Σύμβουλος έκδοσης-Αρχισυνταξία:
 Λ. Χατζάκος
Υπεύθυνος ροής: Ν. Πουλάκης

Έχεις άποψη;

Η ΠΛΑΤΕΙΑ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 
ΞΑΝΑΒΡΗΚΕ ΤΟΝ ΚΑΛΟ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ

Αναμφιβόλως, η πλατεία Εθνικής Αντίστασης στον Προφή-
τη Ηλία, είναι ένα από τα χαρακτηριστική σημεία της πό-
λης, ίσως πρόκειται για την ομορφότερη γωνιά της.
Ατυχώς, όμως, κατά την προηγούμενη 10ετία και αυτή, δεν 
είχε γλυτώσει από την … «φροντίδα» της προηγούμενης 
Διοίκησης. Και για να μην βγουν τα «παπαγαλάκια» και 
διαμαρτύρονται ή σχολιάζουν σκωπτικά, ας δούμε λίγο το 
ιστορικό της πλατείας.

Όταν ο Λάμπρος Μίχος ανέλαβε πρώτη φορά καθήκοντα 
Δημάρχου, το 1995, η πλατεία ήταν μία ξερή και αφώτιστη 
αλάνα. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ο χώρος διαμορ-
φώθηκε, φωτίστηκε, φυτεύτηκε, φτιάχτηκε ο υπέροχος 
αύλειος χώρος (αμφιθέατρο) της εκκλησίας, το συντριβάνι 
(ένα από τα μεγαλύτερα και ωραιότερα στην Αττική), η παι-
δική χαρά, το μνημείο…

Χάριν σε αυτή την προσπάθεια, οι κάτοικοι της πόλης, από 
το τίποτα, απέκτησαν έναν όμορφο χώρο ώστε να μπορούν 
να απολαμβάνουν τον περίπατό τους, να παίζουν τα παι-
διά, να παρακολουθούν διάφορες εκδηλώσεις. Αυτά παρέ-
λαβε η διοίκηση Καπλάνη.
Ας δούμε τώρα τι απέμεινε στα δέκα χρόνια της Διοίκησής 
του.
Το συντριβάνι χωρίς μηχανήματα, χωρίς νερό, μια εγκατα-
λελειμμένη τρύπα χωρίς ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα.
Σήμερα, έχει μονωθεί, βαφτεί, έχει αντικατασταθεί ο μη-
χανολογικός εξοπλισμός και τοποθετήθηκαν νέες αντλίες 
και μηχανήματα, φώτα, κιγκλίδωμα, από εξειδικευμένα 
συνεργεία και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας!
Το μνημείο ασυντήρητο με κίνδυνο άμεσης κατάρρευσης 
έπρεπε να συντηρηθεί και να αποκατασταθεί, όπως και 
έγινε από τον γλύπτη που το φιλοτέχνησε.
Η παιδική χαρά παρατημένη ως ακατάλληλη.
Στο διάστημα από την ανάληψη των καθηκό-
ντων της σημερινής Δημοτικής Αρχής Φτιάχτηκε 
νέα παιδική χαρά και επιπλέον ένας μικρός χώ-
ρος αθλοπαιδιών με μία μπασκέτα για την άθλη-
ση των μεγαλύτερων παιδιών.
Ο χώρος δεν επαρκούσε αλλά επειδή οι μητέρες, 
δικαιολογημένα, ζητούσαν να μπουν και κούνιες 
για τα μικρότερα παιδιά, ο δήμος ικανοποίησε 
την επιθυμία τους και με την αξιοποίηση του δια-
θέσιμου χώρου προσετέθη μία νέα παιδική χαρά 
με δύο κούνιες.
Πλέον, τα παιδιά όλων των ηλικιών μπορούν να 

διασκεδάσουν και με την ανάπτυξη τραπεζοκαθι-
σμάτων από τα γύρω καταστήματα η πλατεία παίρ-
νει ζωντάνια και προσφέρει ευκαιρίες ψυχαγωγίας 
για μικρούς και μεγάλους της πόλης και όχι μόνο, 
αλλά και από την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.                                                                                                                                          
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Με αναβαθμισμένο περιεχόμενο και δραστηριότητες πραγ-
ματοποιήθηκε το Πρόγραμμα «Καλοκαίρι στην πόλη-Άθλη-
ση και Δημιουργία».

Όπως δηλώνει ο τίτλος,  υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα το 
οποίο στόχευσε στην δημιουργική απασχόληση των παι-
διών κατά τους θερινούς μήνες, εφ’ όσον οι διακοπές αρ-
γούσαν, τα σχολεία ήταν κλειστά και οι γονείς εργάζονταν. 
Τα παιδιά  προσέρχονταν στους χώρους των δραστηριοτή-
των στις 07:00 και παραλαμβάνονταν από τις οικογένειές 
τους στις 14:00.
Φέτος, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερη 
βαρύτητα δόθηκε στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων δη-
μιουργικής απασχόλησης και για την εκτέλεση του προ-
γράμματος, σημαντική ήταν η συνεργασία με αθλητικούς 
συλλόγους της πόλης και τους καταρτισμένους μόνιμους 
συνεργάτες και καθηγητές φυσικής αγωγής και αφορά ηλι-
κίες από 6 έως 12 ετών.
Ενδεικτικά τα παιδιά τα οποία παρακολούθησαν το πρό-
γραμμα υπό τις οδηγίες και την άγρυπνη επίβλεψη των 

υπεύθυνων καθηγητών, απασχολήθηκαν με Ποδόσφαιρο, 
Μπάσκετ, Βόλεϊ, Ξιφασκία, Τοξοβολία, Mini tennis, Κids 
Athletics (σε  συνεργασία  με  την  Ευρωπαϊκή  και  Ελληνι-

κή  Ομοσπονδία  Στίβου), Ρυθμική Γυμναστική, 
Τραμπολίνο, Σκάκι, Ιστορία των Ολυμπιακών 
Αγώνων και Παραδοσιακά Παιχνίδια, Μαθήμα-
τα Πρώτων Βοηθειών, Μουσική, Μουσικοκινη-
τική Αγωγή και Θεατρικό Παιχνίδι καθώς και 
μία Ξένη Γλώσσα. Ειδικότερα για το τελευταίο, 
αλλά και για όλο τον σχεδιασμό και υλοποίηση 
του προγράμματος, σημαντική συμβολή είχε 
και η πρόεδρος της ΔΗΚΕΑΒ κ. Αλεξάνδρα Φέγ-
γη.
Στα παιδιά προσφέρθηκε από τον Δήμο ένα 
ελαφρύ, αλλά, πλήρες δεκατιανό γεύμα.
Δυστυχώς, οι περιορισμοί τους οποίους επι-
βάλλουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον 
covid-19 και η αδυναμία προσλήψεως απεριό-
ριστου αριθμού προσωπικού, περιόρισαν κατά 
πολύ τις διαθέσιμες θέσεις και ως εκ τούτου 
τηρήθηκε, αυστηρά, σειρά προτεραιότητας και 
βασικό κριτήριο ήταν να είναι και οι δύο γονείς 

εργαζόμενοι ενώ προηγήθηκαν οι δημότες-κάτοικοι.

Πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι, όλοι οι ενδιαφερό-
μενοι, εξέφρασαν την έκπληξή και την μεγάλη ικανοποί-
ησή τους για την πληρότητα δραστηριοτήτων και την με-

λετημένη παιδαγωγική δομή του προγράμματος, 
σε αντίθεση με τις προηγούμενες περιόδους, κατά 
τις οποίες το πρόγραμμα είχε καταλήξει να είναι, 
απλώς, ένα «πάρκινγκ παιδιών», δίχως καμία δρα-
στηριότητα (ας μην επαίρονται, λοιπόν, κάποιοι 
γιατί η προηγούμενη διοίκηση προσέφερε τίποτε 
«δωρεάν»).
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Ορισμένοι είτε έχουν, πράγματι, αδύναμη μνήμη είτε 
σκοπίμως παραβλέπουν και επιχειρούν να διαστρεβλώ-
σουν την πραγματικότητα. Παραβλέπουν ποια ήταν η 
κατάσταση πριν ο Λάμπρος Μίχος αναλάβει κατά την 
πρώτη θητεία του, καθήκοντα Δημάρχου. Αυτό, προφα-
νώς δεν αποτελεί άλλοθι, αλλά, είναι σημείο το οποίο 
καταδεικνύει την μεθοδικότητα και το ουσιαστικό ενδι-
αφέρον του κ. Μίχου, προκειμένου να υλοποιηθούν έργα 
υποδομής, τα οποία θα βελτιώνουν τόσο την εικόνα της 
πόλης όσο και θα διευκολύνουν την καθημερινή ζωή των 
πολιτών.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι, η πα-
ρουσία του Λάμπρου Μίχου στον Δήμο, άλλαξε την πόλη! 
Μία υποβαθμισμένη και εν πολλοίς αδικημένη Αγία Βαρ-
βάρα στις αρχές της 10ετίας του 1990, με τον Λάμπρο 
Μίχο στο τιμόνι του Δήμου μετεβλήθη σε μία πόλη σύγ-
χρονη, αξιοζήλευτη, με υποδομές και αισθητική.
Και, οπωσδήποτε δίνει την βεβαιότητα ότι και σε αυτή 
την θητεία, θα συμβεί το ίδιο. Η πόλη θα κάνει και πάλι, 
βήματα προς το μέλλον.
Ειδικώτερα, στην γειτονιά που συνηθίζουμε να αποκα-
λούμε «κάτω Αγία Βαρβάρα», ξανά η σημερινή Διοίκηση 
επιφυλάσσει σημαντικές αλλαγές και έργα τα οποία θα 
εκσυγχρονίσουν τις υπάρχουσες και θα δημιουργήσουν 
νέες υποδομές. Έργα που θα βάλουν την περιοχή και συ-
νακολούθως όλη την πόλη σε τροχιά ανάπτυξης και προ-
οπτικής μέλλοντος.
Ενδεικτικά, να αναφέρουμε ότι μέχρι σήμερα, την πρώ-

τη φάση η περιοχή είδε να καθαρίζονται επισταμένως οι 
δρόμοι, να κλαδεύονται σωστά και σε πλήρη έκταση τα 
δένδρα, να φροντίζεται το πράσινο και οι δημόσιοι χώροι 

(πλατείες, παιδικές χαρές κ.λπ.), παρά τα μεγά-
λα προβλήματα και αμέλειες που η σημερινή 
διοίκηση κληρονόμησε από την προηγούμενη.
Μεταφέρθηκε, επίσης, το ΚΕΠ Υγείας το οποίο 
κατ’ αυτόν τον τρόπο αφ’ ενός εξυπηρετεί  
στην πρόσβαση στις υπηρεσίες του ένα μεγάλο 
τμήμα του πληθυσμού της Αγίας Βαρβάρας και 
αφ’ ετέρου, ευνοήτως η ύπαρξη μιας τέτοιας 
υπηρεσίας, δίνει ζωντάνια και αναβαθμίζει 
την περιοχή.
Ακόμη, η επανέναρξη της υλοποίησης του προ-

γράμματος «Πράσινη γειτονιά» εξω-
ραΐζει την περιοχή των προσφυγικών 
πολυκατοικιών και αυξάνει σε πολύ 
μεγάλο βαθμό την αξία της περιουσίας 
των ιδιοκτητών οι οποίοι, εκτός από 
ενεργειακά πρότυπα διαμερίσματα, τα 
οποία, στο τέλος του προγράμματος 
θα έχουν μειώσει στο ελάχιστο τις ανάγκες τους 
σε ενεργειακή κατανάλωση. Παραλλήλως, δια-
μορφώνει ένα σύγχρονο περιβάλλον το οποίο, 
αδιαμφισβήτητα θα συμβάλλει σημαντικά στην 
καλλίτερη κοινωνικοποίηση των παιδιών και των 
νέων, μιας και θα μεγαλώνουν σε ένα υψηλής αι-
σθητικής χώρο.
Τέλος, ήδη, έχει εξαγγελθεί η σύσταση Γυμνασί-
ου προς ικανοποίηση μεγάλου αριθμού κατοίκων 
της Κάτω Αγίας Βαρβάρας, οι οποίοι επί 
χρόνια διατυπώνουν αντίστοιχο αίτη-

μα.
Στο σημείο αυτό, ας αφήσουμε να μιλήσει ο 
ίδιος ο Δήμαρχος, ο οποίος προ λίγων ημε-
ρών με ανάρτησή του στην σελίδα του στο 
Facebook, τοποθετήθηκε δημόσια για τα πράγ-
ματα και τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής 
για αυτή την γειτονιά της πόλης.
[Συχνά γίνεται συζήτηση για πολλά θέματα και 
παρεμβαίνουν με θέσεις και απόψεις τους, άν-
θρωποι καλόπιστοι, που όμως δεν γνωρίζουν 
την ιστορία της πόλης, όπου θέλουμε και επι-
μένουμε να μένουμε. Κάθε τι που έγινε εδώ, 
κουβαλάει ανθρώπινα όνειρα, καημούς, κό-
πους, πόνους, φιλοδοξίες, λάθη και πάθη που 
δεν πρέπει να τα παραγνωρίζουμε, ούτε να τα 
υποτιμούμε. Αρκεί όμως να ξέρουμε την ιστο-
ρία τους για να μπορούμε δίκαια να σταθούμε 

απέναντί τους!
Σήμερα θα σταθούμε στην 
κάτω Αγία Βαρβάρα. Έτσι μάθαμε να 
αποκαλούμε την περιοχή προς τα δυτι-
κά, που περικλείεται από τις οδούς Μ. 
Αλεξάνδρου, Ελ. Βενιζέλου, Γεννηματά 
και Αποστόλου Παύλου.
ΤΟ ΕΤΟΣ 1994, η περιοχή είχε δύο βασι-
κά προβλήματα υποδομών: κατεστραμ-
μένους αγωγούς αποχέτευσης λυμά-
των και υποτυπώδες δίκτυο απορροής 
βρόχινων νερών που δημιουργούσαν 
αντίστοιχα προβλήματα, αφόρητης δυ-
σοσμίας και πλημμυρών.   Διαμορφωμέ-
νοι κοινόχρηστοι χώροι ήταν μόνο το 
άλσος Ποντίων και η πλατεία Γρηγορί-
ου Λαμπράκη, ένα γιαπί στη θέση του 
σημερινού Ωδείου και ένας κρατικός 
παιδικός σταθμός σε μια ισόγεια κατοι-
κία της οδού Ρεθύμνου.
Υπήρχαν δύο σχολικά κτήρια, στην οδό 

Σίφνου και Κολοκυθά. Στο ένα κτήριο στεγάζονταν εναλ-
λάξ (πρωΐ-απόγευμα) τα δύο τμήματα του 6ου δημοτικού 
και στο άλλο επίσης εναλλάξ (πρωΐ-απόγευμα) το 4ο δη-

μοτικό και το 3ο Γυμνάσιο.
Καμία άλλη κοινωνική, αθλητική, πολιτιστική ή διοικη-
τική υποδομή!

ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/1/1995 ΜΕΧΡΙ 
ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2009
i. Έγιναν τα σχολεία πρωϊνά!!! [μεταφέρθηκε το Γυμνά-
σιο στο χώρο που κατελάμβανε δημοτικό του Αιγάλεω 
και έγινε επέκταση του κτηρίου του 6ου δημοτικού για 
να χωρέσουν και τα δύο τμήματα και έτσι έγιναν όλα τα 

σχολεία πρωϊνά].
ii. Αγοράστηκε το κτήριο της οδού Πελοποννήσου και 
της οδού Μακαρίου και κτίσθηκαν δύο ωραιότατα νηπι-
αγωγεία!!!
iii. Αγοράστηκε το οικόπεδο και κτίσθηκε ο 4ος βρεφο-
νηπιακός σταθμός.
iv. Αγοράστηκε το οικόπεδο και φτιάχτηκε το Πάρκο κυ-
κλοφοριακής αγωγής «Ελένη Φωκά»
v. Αγοράστηκε το οικόπεδο και φτιάχτηκε η πλατεία 
Νέας Γενιά, το εκεί αθλητικό κέντρο και η παιδική χαρά.
vi. Αγοράστηκε το οικόπεδο της οδού Γληνού και ανεγέρ-
θηκε το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών.
vii. Ολοκληρώθηκε το κτήριο της οδού Αγίου Γεωργίου 
και εγκαταστάθηκε το Ωδείο, το στούντιο, η φιλαρμονική 
και (αρχικά) η σχολή χορού.
viii. Στα παλιά καταστήματα των πολυκατοικιών διαμορ-
φώθηκαν οι χώροι και εγκαταστάθηκε το Κέντρο Φιλίας 
και Αλληλεγγύης (ΚΕΦΑ) με ΚΑΠΗ, Εστιατόριο, συσσίτιο, 
τμήμα κοινωνικής μέριμνας και βοήθειας στο σπίτι!
ix. Αγοράστηκαν χώροι και διαμορφώθηκαν κοινόχρη-
στοι χώροι: πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, πλατεία 
Βάρναλη, άλσος Αγίου Γεωργίου, πλατεία 19ης Μαΐου, 

 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
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πλατεία Μακρυγιάννη, παιδική χαρά Ερεχθείου, Μα-
κρυγιάννη, Συγγρού, Αποστόλου Παύλου και Μακαρίου, 
Ηρακλείου (Βάρναλη), Ηρακλείου (πλ. Μακρυγιάννη), 
Αποστόλου Παύλου (Νέας Γενιάς), ξαναφτιάχτηκαν η 
πλατεία Λαμπράκη και το άλσος Ποντίων, τρίγωνα και 
αποτμήσεις φωτίστηκαν και φυτεύτηκαν και τοποθετή-
θηκε το μνημείο της Ποντιακής Γενοκτονίας, των Ηρώ-
ων Πολυτεχνείου και η προτομή του Αντώνη Σαμαράκη. 
x. Κατασκευάστηκαν συντριβάνια στην πλ. Βάρναλη, 
στην Ν. Γενιάς (3), στην πλ. 19ης Μάη (2), στην πλ. Μα-
κρυγιάννη. 

xi. Φυτεύτηκαν πάνω από χίλια (1.000) μεγάλα δένδρα. 
xii. Ανακατασκευάστηκαν τα δίκτυα ύδρευσης και απο-
χέτευσης και οι κοινόχρηστοι χώροι όλων των προσφυ-
γικών πολυκατοικιών και βάφτηκαν και οι τριάντα έξι 
(36) πολυκατοικίες!
xiii. Ανακατασκευάστηκε το κύριο δίκτυο αποχέτευσης, 
επεκτάθηκε το δίκτυο απορροής βρόχινων νερών και 
καλύφθηκε όλη η περιοχή της κάτω Αγίας Βαρβάρας από 
πυκνό δίκτυο Φυσικού Αερίου.
xiv. Μονοδρομήθηκαν όλοι οι δρόμοι και τοποθετήθη-
καν για πρώτη φορά κάδοι απορριμμάτων

Αυτή ήταν η δημιουργική 
15ετία!!!

ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙ 
ΤΙ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΤΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΗ ΦΘΟΡΑ, ΕΓΚΑ-
ΤΑΛΕΙΨΗ ΚΑΙ ΑΠΑΞΙΩΣΗ!

Είναι ώρα να ακούσουμε τις από-

ψεις όλων για το τί είναι αυτό που 
λείπει και πρέπει να προστεθεί 
εκτός από την αυτονόητη αποκα-
τάσταση των φθαρμένων υποδο-
μών.
• Είμαστε έτοιμοι να φτιάξουμε 
στην κάτω γειτονιά το Γυμνάσιο 
που λείπει.
• Ήδη μεταφέραμε στο ΚΕΦΑ το 
ΚΕΠ Υγείας και το Κοινωνικό  
Φαρμακείο.
• Άρχισε η διαμόρφωση της Πρά-
σινης Πιλοτικής Γειτονιάς με 
ενεργειακή αναβάθμιση τεσσά-

ρων (4) πολυκατοικιών. Ένα πρόγραμμα σε 10ετή εκκρε-
μότητα, το οποίο η σημερινή Διοίκηση έβαλε σε τροχιά 
ταχείας υλοποίησης. Γιατί, όταν υπάρχουν χρήματα για 
συγκεκριμένο σκοπό, είναι λάθος και απρέπεια έναντι 
των πολιτών η μη απορρόφησή τους.
• Αναγεννήθηκε κυριολεκτικά, το Πάρκο Κυκλοφορι-
ακής Αγωγής «Ελένη Φωκά» και βρήκε ξανά τον ρόλο 
του, εξυπηρετώντας τον σκοπό για τον οποίο δημιουρ-
γήθηκε.
• Ανοίξαμε πόλεμο στην παραβατικότητα και θα φτιά-
ξουμε μαζί σας  ΞΑΝΑ,  μία όμορφη, ασφαλή, ήσυχη και 
φιλόξενη γειτονιά.]
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Η πανδημία μας 
υποχρέωσε να 
αλλάξουμε την 
καθημερινότητά 
μας, τις συνή-
θειές μας και τις 
προσωπικές μας 
επαφές. Η βίαιη 
προσαρμογή στα 
νέα δεδομένα με 
την επίδειξη ατο-
μικής ευθύνης 
και την συνεχή 
εφαρμογή των 
προληπτικών μέ-
τρων, απέφερε 
θετικά αποτελέ-
σματα και είναι 
ορατός, πλέον, ο 
δρόμος επιστρο-
φής στην κανονικότητα, με την συνεχή αύξηση των εμ-
βολιασμών.
Ο Δήμαρχος, κ. Λάμπρος Μίχος, με την εμπειρία την 
οποία διαθέτει προέβλεψε από την πρώτη στιγμή την 
σημασία θωράκισης του προσωπικού και παρότρυνε την 
διοίκηση να έχει ως πρωταρχικό μέλημα την προστασία 
της υγείας των εργαζομένων.
Πολύ σύντομα, προχωρήσαμε σε προμήθεια ειδών και 
μέσων ατομικής προστασίας, τοποθετήθηκαν υαλοστά-
σια, προκειμένου, να αποφεύγεται η επαφή εργαζομέ-
νων και πολιτών.
Οι συναλλαγές των πολιτών με τις υπηρεσίες του Δήμου, 
πραγματοποιούνταν κατόπιν προσυνεννοήσεως (ραντε-
βού), και εφαρμόσθηκε η εκ περιτροπής εργασία, κατά 
τρόπο υποδειγματικό.
• Προσλάβαμε ιατρό εργασίας και επόπτρια υγείας 
για την καλλίτερη αντιμετώπιση των πιθανών κρουσμά-
των, την ιχνηλάτηση και την εποπτεία εφαρμογής των 
προληπτικών μέτρων.
• Με την προμήθεια μηχανημάτων, φορητού εξοπλι-
σμού και των καταλλήλων, ενδεδειγμένων υλικών 
εφαρμόσαμε πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης 
των Δημοτικών κτηρίων και των Δημοσίων κοινοχρή-
στων χώρων.

Εφαρμόσαμε πρόγραμμα ενημέρωσης, διανέμοντας φυλ-
λάδια, αλλά και δια ζώσης σε αθλητικούς συλλόγους, εκ-
παιδευτικούς και εργαζομένους.
• Διανεμήθηκαν φυλλάδια ενημέρωσης μέσω των υπη-
ρεσιών και με την μετάδοση ηχογραφημένων μηνυμά-

των από αυτοκίνητα τα 
οποία διέσχιζαν τους 
δρόμους της πόλης. Λά-
βαμε πρόνοια ώστε 
κάθε πολίτης να ενη-
μερωθεί για τα προ-
ληπτικά μέτρα και την 
αναγκαιότητα τηρήσε-
ώς τους καθώς και για 
την διαδικασία και ανά-
γκη εμβολιασμού.
• Προσκαλέσαμε τον 
καθηγητή λοιμωξιολο-
γίας κ. Γώγο Χαράλα-
μπο, ο οποίος μέσω τη-
λεδιάσκεψης, απάντησε 
σε ερωτήματα που έθεσαν οι δημότες μας.
• Οργανώσαμε το μητρώο εθελοντών, από το οποίο συ-
γκροτήθηκε η Δημοτική Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής 
Προστασίας «Δράση», η οποία συνέβαλλε σημαντικά με 
διάφορους τρόπους στην αντιμετώπιση της πανδημίας.
Συστήσαμε δίκτυο κοινωνικής φροντίδας και πραγματο-
ποιήσαμε την κατ’ οίκον διανομή των αγαθών σε δικαι-
ούχους ΤΕΒΑ, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστι-
σμός.

• Πραγματοποιήσαμε 
κατ’ οίκον προληπτι-
κά, διαγνωστικά test 
σε άτομα τα οποία είχαν 
δυσκολία στην μετακί-
νησή τους, ενώ, για τους 
κατοίκους οι οποίοι δεν 
μπορούσαν να μετακινη-
θούν στα κέντρα εμβολι-
ασμού, υπήρξε μέριμνα 
και μετακινήθηκαν από 
υπηρεσίες και εθελοντές 
του Δήμου.

• Επιδιώξαμε και προχωρήσαμε σε στενή συνεργασία 
με τον ΕΟΔΥ και κλιμάκιά του πραγματοποιούσαν σε 
συνεργασία με τις δημοτικές υπηρεσίες, συνεχώς rapid 
test, δύο και τρείς φορές κάθε μήνα.
Πετύχαμε την συνεργασία με το ΓΝΔΑ «Αγία Βαρβάρα», 
ώστε να εξετάζονται προληπτικά οι εργαζόμενοι και την 
πραγματοποίηση μοριακών διαγνωστικών test  όπου 
αυτό ήταν απαραίτητο (εργαζόμενους, εκπαιδευτικούς).
Συγκροτήθηκε -άμεσα με την εκδήλωση της πανδημίας-, 
δημοτική επιτροπή covid, η οποία σε συνεργασία με τον 
ΕΟΔΥ και τον Γιατρό Εργασίας κατεύθυνε, συμβούλευε 
και βοηθούσε στην ιχνηλάτηση των κρουσμάτων.
• Το ΚΕΠ Υγείας σε συνεργασία με τους εθελοντές 
ιατρούς και το ΒΣΣ βοήθησε στην συνταγογράφηση 
Αντιγριπικού εμβολίου σε 1000 και πλέον, συμπολίτες 
μας.
• Ακόμη, βοήθησε στην εγγραφή δημοτών και κατοί-
κων στην Άϋλη Συνταγογράφηση, στην εγγραφή στην 
πλατφόρμα εμβολιασμού covid-19 και δεν απαξίωσε τον 
προσυμπτωματικό έλεγχο για ακόμη 20, άλλα, νοσήματα.
• Σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τον ΕΟΔΥ ορ-
γανώθηκαν διαδικτυακές ημερίδες για την αγωγή υγεί-
ας σε παιδιά, αλλά και ενήλικες. 

• Με το πρόγραμμα «φιλία σε κάθε ηλικία» και σε συ-
νεργασία με εθελοντές από τα ΚΑΠΗ, παρείχαμε τηλε-
φωνική υποστήριξη σε μέλη των ΚΑΠΗ και μοναχικούς 
συμπολίτες μας, οι οποίοι αντιμετώπιζαν δυσκολίες, 
λόγω του υποχρεωτικού εγκλεισμού και των μέτρων για 
την πανδημία.
• Η ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη των 
δημοτών και κατοίκων με την προσφορά της ψυχολόγου 
του Δήμου, αλλά και με την συνεργασία που πετύχαμε με 
τα Κέντρα Φιλίας, έτυχε μεγάλης αποδοχής και ανταπό-
κρισης από τους δημότες.
• Η νοητική ενδυνάμωση συνεχίστηκε είτε διαδικτυακά 
είτε με την αξιοποίηση της δανειστικής βιβλιοθήκης είτε 
με κατάλληλες ασκήσεις που προσφέρονταν κατ’ οίκον 
στους ωφελουμένους, οι οποίοι με συνέπεια, όταν ολο-
κλήρωναν το πρόγραμμα, τις επέστεφαν ώστε να εξυπη-
ρετηθούν περισσότεροι.
• Το κοινωνικό Παντοπωλείο και το συσσίτιο, παρά τις 
αυξημένες ανάγκες, λόγω του μεγάλου αριθμού των συ-
μπολιτών μας που χρειάστηκαν υποστήριξη, εξυπηρέτη-
σε τις ανάγκες των δημοτών μας είτε με κατ’ οίκον απο-
στολή των αγαθών είτε δια ζώσης προσέλευση, μετά από 
προσυνεννόηση όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν και με 
περισσότερα προϊόντα από τα συνήθη.
• Το Κέντρο Κοινότητας με τον αυξημένο αριθμό ωφε-
λουμένων, λόγω πανδημίας, κατόπιν προσυνεννόησης, 
συνέβαλλε, καθοριστικά, στην επίλυση πολλαπλών προ-

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: παρά τα θετικά αποτελέσματα δεν 
υπάρχει εφησυχασμός
η παρουσία του Λάμπρου Μίχου στο τιμόνι του Δήμου, συνιστά εγγύηση για την συνεχή 
και αδιάλειπτη παραγωγή έργου για την πόλη και τους ανθρώπους της!
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βλημάτων συμπολιτών μας (π.χ., εξόφληση λογαριασμών 
ΔΕΚΟ ή επανασύνδεση σε διακοπές παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος κ.ά.).

• Η Πολιτική Προστασία οργανώθηκε έγκαιρα και προ-
μηθεύτηκε σύγχρονο εξοπλισμό, προκειμένου να αντιμε-
τωπίσει κάθε περίσταση ανάγκης.

• Επισκευάσθηκε η υδροφόρα του Δήμου, οι πύργοι 
αντιπυρικής προστασίας (κανονάκια) είναι και πάλι, 
στο σύνολό τους, μετά από χρόνια σε λειτουργία, ενώ και 
η δεξαμενή ύδατος είναι πλήρης.
• Πρώτη φορά έγινε αποψίλωση των ιδιωτικών οι-
κοπέδων και στάλθηκαν στους ιδιοκτήτες επιστολές, 
προκειμένου να τους ενημερώσουν για την υποχρέωση 
καθαρισμού τους ή για την οικονομική υποχρέωσή τους 
να καταβάλλουν το αντίτιμο αν τους καθαρισμούς ανε-
λάμβαναν οι υπηρεσίες του Δήμου.
• Σε συνεργασία με 
τον ΑΣΔΑ και τον 
ΠΕΣΥΔΑΠ, οι αποψι-
λώσεις και καθαρι-
σμοί πραγματοποι-
ούνται έγκαιρα, σε 
σωστό χρόνο, όπως 
επίσης και οι καθα-
ρισμού φρεατίων 
και η καταπολέμη-
ση των κουνουπιών

• Με την σωστή 
οργάνωση και την 
καθοδήγηση του 
Δημάρχου, παρά 
το γεγονός ότι η 
ανάληψη καθηκόντων της Διοίκησης του Λάμπρου 
Μίχου, σχεδόν, συνέπεσε χρονικά, με την έναρξη της 
πανδημίας και τις δυσχέρειες τις οποίες προκάλεσε, 
θεωρώ ότι το τελικό πρόσημο στην αντιμετώπισή της 
είναι απολύτως θετικό και αυτό οφείλεται στην εμπει-
ρία, την οξυδέρκεια, την μεθοδικότητα στην εργασία 
του και, βεβαίως, στην άοκνη και συνεχή προσπάθειά 
του.
Κατά την καταγραφή των ενεργειών και του έργου το 
οποίο έχει να παρουσιάσει μέχρι σήμερα η Δημοτική 
Αρχή, προσπάθησα να περιοριστώ στα ζητήματα, τα 
οποία αφορούν στις αρμοδιότητές μου ως αντιδημάρ-

χου και δεν επεκτάθηκα στο σύνολο του έργου, το οποίο 
έχει να παρουσιάσει μέχρι σήμερα η Διοίκηση του Λά-
μπρου Μίχου. 
Αυτό που αισθάνομαι ότι οφείλω να επισημάνω είναι το 
γεγονός ότι παρά τα θετικά αποτελέσματα τα οποία έχει 
να παρουσιάσει η σημερινή Δημοτική Αρχή, δεν υπάρχει 
εφησυχασμός. Ούτε και μείωση στους ρυθμούς εργασίας.
Άλλωστε, είναι ήδη γνωστό στους δημότες της Αγίας 
Βαρβάρας ότι η παρουσία του αεικίνητα εργαζόμενου, 
Λάμπρου Μίχου στο τιμόνι του Δήμου, συνιστά εγγύηση 
για την συνεχή και αδιάλειπτη παραγωγή έργου για την 
πόλη και τους ανθρώπους της.
Ο Δήμος σε συνερ-
γασία με το ΓΝΔΑ 
αξιοποίησε τη δυ-
νατότητα  και προ-
γραμματίζει ραντε-
βού για εμβολιασμό 
ώστε να αποκτήσου-
με νωρίτερα ανοσία.  
Τέλος, υπάρχει η ευ-
χέρεια  -σε συνεργα-
σία με το Υπουργείο 
Υγείας- και εμβολιά-
ζονται κατ’ οίκον οι 
έχοντες αδυναμία 
προσέλευσης στα εμ-
βολιαστικά κέντρα.
Αναγκαίο να επισημάνουμε ότι ο εμβολιασμός όλων από 
15 ετών και άνω είναι ύψιστης σημασίας για την οικοδό-
μηση του τείχους προστασίας, το οποίο είναι απαραίτητο 
για την επιστροφή στην κανονικότητα.   
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟ-
ΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΚΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΙ-
ΧΟΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ 
ΑΝΟΗΣΙΑΣ

ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ
Το καλοκαίρι πέρασε και ο απόηχος από τις βραδινές προβολές στο cine-ΠΑΝΘΕΟΝ 
ακόμη πλανάται στους δρόμους της πόλης. 
Με τις πλέον αξιόλογες ταινίες της περιόδου και ένα μοναδικής ομορφιάς περιβάλλον, 
ο Δημοτικός Κινηματογράφος μας, έχει επάξια κερδίσει τον τίτλο «της πιο όμορφης 
γωνιάς στην Αθήνα».
Οι περίοικοι έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται υπερήφανοι –αλλά και τυχεροί- καθώς 
οι πολλοί επισκέπτες του κινηματογράφου εκφράζονταν με τα πλέον κολακευτικά λό-
για για τον κινηματογράφο, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο, μακαρίζοντας όσους 
είχαν την τύχη να κατοικούν σ’ αυή τη γωνιά της πόλης.
Και είναι γεγονός! Η ανακατασκευή του γηπέδου basket, η λειτουργία του κινηματο-
γράφου, ο φωτισμός του ευρύτερου χώρου και η Δεξαμενή, με τα κανόνια εκτόξευσης 
νερού, η οποία βρίσκεται εκεί, έχουν δώσει ζωή στην γειτονιά αυτή, αλλά και έχουν 
δημιουργήσει μία εξαιρετικά όμορφη εικόνα, κάτι που δεν περνά απαρατήρητο από 
τους δημότες.
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Ένα όραμα που ξεκίνησε το 2009 στον Δήμο Αγίας Βαρ-
βάρας, με πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Λάμπρου Μίχου 
κατά την διάρκεια της πρώτης θητείας του· παραμελήθη-
κε από την διάδοχη διοίκηση για μία 10ετία· συνεχίζεται 
και πάλι από την σημερινή -και πάλι υπό τον Λάμπρο 
Μίχο- Δημοτική Αρχή και διαφαίνεται να φτάνει στην 
ολοκλήρωσή του.

Πρόκειται για την «Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», 
για την οποία, όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγού-
μενα δημοσιεύματά μας, η δημοτική Αρχή και το ΚΑΠΕ 
(Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέρ-
γειας) έχουν υπογράψει τη σχετική σύμβαση και οι κα-
τασκευαστικές εργασίες έχουν ξεκινήσει, με στόχο να 
έχουν ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη χρονιά. Το έργο 
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πε-
ριβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Ας επιτραπεί να υπενθυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο 
έργο αφορά στην ενεργειακή και περιβαλλοντική ανα-
βάθμιση τεσσάρων προσφυγικών πολυκατοικιών (συνο-
λικά 72 διαμερισμάτων) των προνοιακών (προσφυγικών) 

πολυκατοικιών κατασκευής 1960 και στον περιβάλλοντά 
τους ακάλυπτο χώρο, ο οποίος αξιοποιείται εφ’ εξής ως 
χώρος αναψυχής -σε οικοδομικό τετράγωνο του Δήμου 
κειμένου μεταξύ των οδών Σίφνου, Σμύρνης, Βουτένης 
και Κολοκυθά-, προσβάσιμος για όλους τους κατοίκους 
του οικοδομικού συγκροτήματος. Είναι η πρώτη φορά 
που επιχειρείται κάτι τέτοιο σε επίπεδο γειτονιάς, γεγο-

νός που αναδεικνύει την «Πράσινη Πιλοτική 
Αστική Γειτονιά» σε έργο πρωτοποριακό και 
καινοτόμο και φυσικά, μπορεί να αποτελέσει 
πλοηγό για περαιτέρω δράσεις ανάλογου χα-
ρακτήρα βιοκλιματικού σχεδιασμού.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών και με 
τη χρήση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, τα 
εντεταγμένα στο πρόγραμμα κτήρια, θα κατα-
στούν κτήρια «σχεδόν μηδενικής ενεργειακής 
κατανάλωσης». Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 
αφ’ ενός την άμεση βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης των κατοίκων -εφ’ όσον οι δαπάνες 
για ενέργεια θα ελαχιστοποιηθούν- και αφ’ 
ετέρου, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος 

και κυρίως, των συνθηκών ποιότητας ζωής στη γειτονιά.

Στο έργο περιλαμβάνονται οι παρακάτω βασικές παρεμ-
βάσεις και εργασίες:

– Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στα κτίρια 
(από το δώμα μέχρι την βάση).
– Αντικατάσταση κουφωμάτων επιφάνειας 640 τ.μ.
– Εγκατάσταση τεσσάρων γεωθερμικών αντλιών θερ-
μότητας για θέρμανση και ψύξη. Για τον σκοπό αυ-
τόν, προβλέπεται η διάνοιξη 40 γεωτρήσεων βάθους 
100m, ενώ η εγκατάσταση «έξυπνων» δικτύων θα 
δώσει την δυνατότητα στους κατοίκους να παρακο-
λουθούν και να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο 
σχετικά με το κόστος του οίκου τους. 
– Τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων.
– Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών συνολικής επι-
φάνειας.
– Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος 4 x 10 kw.
– Διαμόρφωση πράσινων οροφών
– Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, με κατασκευή 
υδάτινου στοιχείου, καθιστικών, πέργκολας κ.λ.π.
– Κατασκευή δεξαμενής 70 κυβικών, για την συγκέ-
ντρωση του νερού της βροχής για το πότισμα των κή-
πων.

Στις παραπάνω ωφέλειες, πρέπει να προστεθεί και η 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθ’ όσον έχει προ-
συμφωνηθεί η αξιοποίηση του τοπικού εργατικού δυνα-
μικού.
 Το έργο έχει προταθεί (και έχει επιλεγεί) για βράβευ-
ση στα  Best City Awards , θεσμό που επιβραβεύει την 
προώθηση της Καινοτομίας και την Ποιότητα Ζωής στις 
Πόλεις.

Ένα ακόμη έργο ολοκληρώνεται, οι άνθρωποι που επί 
μία 10ετία η προηγούμενη διοίκηση Καπλάνη είχε αφή-
σει χωρίς … παράθυρα, επιτέλους θα δουν τις κατοικίες 
τους να μετατρέπονται σε σύγχρονες, ασφαλείς και φιλι-
κές προς το περιβάλλον κατασκευές.

«Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά»
Ένα όραμα που ξεκίνησε το 2009, παραμελήθηκε επί 
μία δεκαετία, υλοποιείται σήμερα από τον εμπνευστή 
του, Λάμπρο Μίχο
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ΕΡΓΟ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
Με την ολοκλήρωση του, τα 72 διαμερίσματα τεσσάρων 
προσφυγικών πολυκατοικιών θα έχουν, σχεδόν, μηδενική 
ενεργειακή κατανάλωση!
Ένα πρόγραμμα, καινοτόμο και το οποίο πρόκειται να 
αποτελέσει πιλοτικό οδηγό στις μελλοντικές κατασκευ-
ές, αλλά και ζωτικής σημασίας για το περιβάλλον· ένα 
πρόγραμμα το οποίο είχε εξαγγελθεί και εγκαταλειφθεί 
από την προηγούμενη Διοίκηση, ξεκινά πάλι, μετά από 
10 χρόνια αναμονής, και οι εργασίες στις 4 πολυκατοι-
κίες στις οποίες θα εφαρμοσθεί το πιλοτικό πρόγραμμα 
«Πράσινη Γειτονιά» έχουν αρχίσει να κάνουν εμφανή 
την προοπτική διαμόρφωση των κτηρίων. Ο εργολάβος, 
ήδη, έχει αναλάβει δράση και η πρόσοψη της πρώτης πο-
λυκατοικίας παρουσιάζει εμφανή διαφορά.

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου, κ. Λάμπρου Μίχου, πραγ-
ματοποιήθηκε το απόγευμα της 23ης  Ιουνίου τρχ. έτους, 
ανοιχτή συζήτηση στις πολυκατοικίες για το έργο της 
ενεργειακής αναβάθμισης. Με τις δέουσες προφυλάξεις, 
βρέθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, προκειμένου να 
συζητήσουν με τους κατοίκους και να ενημερωθούν και 
οι δύο πλευρές για το πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν, οι: κ. Κα-

τερίνα Σφακιανάκη επιστημονική υπεύθυ-
νη του ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας), η κ. Κωνσταντίνα Σέργη, Διευ-
θύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, 
ο ανάδοχος εργολάβος κ. Χρήστος Γκέκας, 
ο Δήμαρχος και στελέχη της Δημοτικής Αρ-
χής, είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με 
τους κατοίκους των 4 πολυκατοικιών και 
να ενημερωθούν από αυτούς για τις προτά-
σεις τους. Επίσης, να ακούσουν τους προ-
βληματισμούς τους, να δώσουν τις αναγκαί-

ες απαντήσεις, στα εύλογα 
ερωτήματα πρακτικής 
φύσης που αφορούν στις 
εργασίες ανακατασκευών 
και προετοιμασίας των 
νέων εγκαταστάσεων, εις 
τρόπον ώστε  οι ενδιαφε-
ρόμενοι πολίτες να σχη-
ματίσουν ολοκληρωμένη 
άποψη για τις ωφέλειες και τα ευεργε-
τήματα του προγράμματος.
Ήταν μία απολύτως επιτυχημένη συ-
γκέντρωση καθώς οι απορίες των κα-
τοίκων απαντήθηκαν από τους ειδι-
κούς και τους υπεύθυνους του έργου, 
ενώ, στον διάλογο που ακολούθησε τις 
εισηγήσεις, όλοι αναγνώρισαν την αλή-
θεια των λόγων του Δημάρχου, ο οποίος 
επισήμανε την σπουδαιότητα και τα ευ-
εργετήματα του έργου -όπως, η αύξηση 
της αξίας των περιουσιών των ιδιοκτη-
τών των διαμερισμάτων, η τεράστια 

μείωση στις δαπάνες για την κατανάλωση ηλεκτρικού 
ρεύματος ή στις δαπάνες για την θέρμανση και ψύξη των 
κατοικιών.
Τέλος, όλοι συμφώνησαν στο ότι πρέπει να συμβάλλουν 
στην προστασία και την περιφρούρηση του έργου ώστε 
να διατηρηθεί και να συντηρείται σωστά.



10 Οκτώβριος  2021 Αγία Βαρβάρα

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας μετασχηματίζεται ψηφιακά 
με την «ΙΡΙΔΑ»

Η Δημοτική Αρχή με τον Λάμπρο Μίχο υλοποιεί 
τον σχεδιασμό για την «έξυπνη πόλη»

Το πληροφορικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και εργασιών “ΙΡΙΔΑ” 
χρησιμοποιεί από την 1η Ιουνίου τρχ. έτους, για τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του, 
ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας. Με μηδενικό κόστος, αξιοποιείται ένα σύστημα πληροφορικής 
του δημοσίου και παύει πλέον η διακίνηση χαρτιού καθώς, εφεξής όλα τα έγγραφα θα 
διακινούνται ηλεκτρονικά.
Είναι προφανές ότι, με την εφαρμογή του προγράμματος αυτού, ενισχύεται η αποδοτι-
κότητα, η διαφάνεια, ο ιεραρχικός έλεγχος και ο συντονισμός των υπηρεσιών του Δήμου 
και κατά συνέπεια η συνολική διοικητική ικανότητα του. Πλέον, ανταποκρίνεται με τα-
χύτητα, ακρίβεια και διαφάνεια στις λειτουργικές απαιτήσεις ενός σύγχρονου οργανω-
τικού περιβάλλοντος, ενώ, παράλληλα, επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων.
Πλέον όλες οι υπηρεσίες του Δήμου καταρτίζουν, συντάσσουν, υπογράφουν, διακινούν 
και αρχειοθετούν ψηφιακά όλα τα εισερχόμενα, εξερχόμενα και εσωτερικά διακινούμενα 
υπηρεσιακά έγγραφα, αλλά και έγγραφα εξωτερικής αλληλογραφίας.
Η εξοικονόμηση δεκάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως, και η παροχή υψηλής ποιότητας υπη-
ρεσιών προς φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, με κύριο χαρακτηριστικό την αμεσότητα 
και ταχύτητα, συνθέτουν τις προϋποθέσεις για ένα επιτυχημένο εγχείρημα μετάβασης 
του Δήμου μας στη νέα ψηφιακή εποχή.

Η ιδιαίτερη ευαισθησία και ενδιαφέρον του Δημάρχου κ. 
Λάμπρου Μίχου για τα θέματα τα οποία αφορούν στην 
προστασία του περιβάλλοντος είναι γνωστή και αποδε-
δειγμένη. Και αυτό έχει φροντίσει να μεταλαμπαδεύσει 
και στους συνεργάτες του στον Δήμο.
Αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου, των 
οποίων το αντικείμενο είναι συναφές με τα θέματα πε-
ριβάλλοντος έχουν επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή και φρο-
ντίδα στα θέματα αυτά.
Ένα σημαντικό και μείζονος σημασίας ζήτημα για το πε-
ριβάλλον, είναι και αυτό της ανακύκλωσης καθώς συνδέ-
εται τόσο με την διαχείριση των απορριμμάτων όσο και 
με την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων του πλανήτη.
Γκρίζο σημείο στο πεδίο της ανακύκλωσης αποτελεί η 
ανάμειξη των οικιακών αποβλήτων με άλλα, όπως π.χ., 
ειδών συσκευασίας κ.λπ. Δεν θα διέλαθε της προσοχής 

του Δημάρχου, συνεπώς, η συγκρότηση προ-
γράμματος για την διαχείριση των βιοαποβλή-
των προκειμένου να υπάρξει καλλίτερη συνθή-
κη στην ανακύκλωση.
Έτσι, αξιοποιώντας το  πρόγραμμα 
το οποίο εκπόνησε και υλοποιεί η 
Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμος της 
Αγίας Βαρβάρας αναπτύσσει –σε 
ολόκληρο τον Δήμο-, ξεχωριστό δί-
κτυο διαχείρισης των βιοαποβλή-
των (υπολείμματα τροφών), με την 
συλλογή αυτών από τα νοικοκυριά 
και μεγάλους παραγωγούς, όπως 
καταστήματα εστίασης, λαϊκές αγο-
ρές κ.όκ., ενώ θα πραγματοποιείται 
και συλλογή των πράσινων βιοαπο-
βλήτων, όπως τα κλαδιά από τα κλα-
δέματα, τα φύλλα, το γρασίδι κ.λπ.
Για τη συλλογή των βιοαποβλήτων 
από τα νοικοκυριά και μεγάλους 

παραγωγούς, θα αναπτυχθεί ένα νέο δίκτυο 
(παράλληλα με τα υφιστάμενα δίκτυα συλλο-
γής σύμμεικτων αποβλήτων και ανακυκλώσιμων),
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος, ο Δήμος 
έχει, ήδη, προμηθευτεί κάδους οικιακής κομποστοποί-
ησης. Οι εν λόγω κάδοι θα διανεμηθούν σε νοικοκυριά 
που διαθέτουν κήπο, μετά από εκδήλωση σχετικού εν-
διαφέροντος, ενώ ορισμένοι από αυτούς θα δοθούν σε 
σχολεία του Δήμου.
Τα συλλεγόμενα βιοαπόβλητα θα μεταφέρονται στο Ερ-
γοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίη-
σης (ΕΜΑΚ) Δυτικής Αττικής του Ειδικού Διαβαθμιδικού 
Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), όπου θα επεξεργά-
ζονται και θα παράγεται εδαφοβελτιωτικό υλικό τύπου 

κόμποστ.
Τέλος, ο Δήμος θα έχει επιπρόσθετα οφέλη από την υλο-
ποίηση τυ προγράμματος καθώς θα υπάρξουν προμήθει-

ες εξοπλισμού, όπως ενός απορριμματοφόρου οχήματος 
13m3 με σύστημα έκπλυσης κάδων (έχει ήδη παραληφθεί 
από τον Δήμο), ειδικοί κάδοι περισυλλογής, κλαδοθραύ-
στης, γερανοφόρο όχημα αποκομιδής πρασίνων κ.λπ.
Εμείς να σημειώσουμε ότι αξίζουν έπαινο οι πολιτικοί οι 
οποίοι φροντίζουν με τις πολιτικές που ασκούν να ενι-
σχύουν δράσεις που συμβάλλουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος ουσιαστικά και με διάρκεια χρόνου.

Για ευνόητους λόγους το πρόγραμμα θα ξεκινήσει 
από τα καταστήματα εστίασης, διάθεσης τροφίμων 
(σούπερ μαρκετ κ.ά.) και θα ακολουθήσουν τα νοικο-
κυριά.

Ξεκινάει η ανακύκλωση με διαχείριση βιοαποβλήτων
Υψηλής προτεραιότητας τομέας η προστασία του περιβάλλοντος 

και η εξοικονόμηση φυσικών πόρων
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Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΜΕ ΕΡΓΑ 20.000.000 ΕΥΡΩ, 
ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΝΗΣ 
«ΓΚΡΙΝΙΑΣ» 
Στην άγνοια, την μιζέρια της γκρίνιας και της μικροψυ-
χίας, στο δηλητήριο του φθόνου και της ανικανότητας, ο 
Λάμπρος Μίχος και η Δημοτική Αρχή της πόλης απαντά 
με έργα 20 εκμ. ευρώ!
Έργα τα οποία πρόκειται να αλλάξουν ριζικά την εικόνα 
και τις υποδομές, έργα που θα φέρουν και πάλι την Αγία 
Βαρβάρα, πρώτη ξανά.
Οι ανίκανοι και θλιβεροί ας μηρυκάζουν την μιζέρια τους 
και ας παραμείνουν στο τοξικό βασίλειο του «τίποτα».
Από, την σελίδα του Δημάρχου στο Facebook, «αλιεύσα-
με» ανάρτησή του με κατάλογο, στον οποίο αναφέρει, 
αναλυτικά την δέσμη έργων που πρόκειται να ξεκινή-
σουν άμεσα -εφ’ όσον εγκριθεί η χρηματοδότησή τους-,

[ΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΑ
ΜΙΑ ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΟΣ ΠΟΛΥΣ ΑΠΟ 
ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΕΦΕΡΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-
ΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΕΚΑΤΟΜ. 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Κτηριακές επεκτάσεις για στέγαση του 3ου Γυμνασίου 
στην κάτω Αγία Βαρβάρα
1.466.378,58 €
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του βιομηχανικού κτηρίου Κ3 του 
συγκροτήματος παλαιού εργοστασίου «ΒΙΟΧΡΩΜ» σε 
Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων και γραφείων δημοτικών 
επιχειρήσεων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και δημιουργία 
πράσινων διαδρομών σε τρεις διαφορετικές πολεοδομι-
κές ενότητες στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 
βιώσιμης αστικής κινητικότητας με στόχο να βελτιωθεί 
σημαντικά η συνεκτικότητα της πόλης ώστε να δημιουρ-
γηθεί μία δυναμική τοπική- χωρική αναπτυξιακή οργάνω-
ση που θα αναβαθμίζει την κίνηση και την πρόσβαση των 
πολιτών
7.947.758,99 €
ΜΕΛΕΤΕΣ για την ολοκλήρωση εφαρμογής του Σ.Β.Α.Κ. 
και την ολοκλήρωση κατασκευών για την Ακαδημία τε-
χνών στην Βιοχρώμ.
2.832.864,41 €
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς απο-
βλήτων πρασίνου στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας που περι-
λαμβάνει: την ενίσχυση του δικτύου χωριστής συλλογής 
αποβλήτων πρασίνου στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας μέσω 
προμήθειας εξοπλισμού που αφορά:
1 Ανατρεπόμενο φορτηγό όχημα με γερανό και διάταξη 
κοπής δέντρων

5 έξυπνες υπέργειες Γωνιές Ανακύκλωσης (ΓΑ) 6 ρευμά-
των αποβλήτων
9 υπέργειες mini γωνιές ανακύκλωσης (ΓΑ) 6 ρευμάτων 
αποβλήτων
1 Α/Φ όχημα συλλογής 2 ρευμάτων ανακυκλωσίμων
931.000,00€
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ηλεκτροκίνησης- Ηλεκτρικά Οχήματα- 
Σταθμοί φόρτισης Δήμου Αγίας Βαρβάρας»,
• Προσθήκη δέκα (10) ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο σύ-
νολο του στόλου.
• Προμήθεια και εγκατάσταση δέκα (10) σταθμών φόρτι-
σης.
• Προμήθεια και θέση σε λειτουργία λογισμικού διαχεί-
ρισης δημοτικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων και δημοτι-
κών σταθμών φόρτισης.
• Προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) υβριδικής μονάδας 
ΑΠΕ.
3.005.140,00€
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και επισκευή Σχολικών Μονάδων Δήμου 
Αγίας Βαρβάρας και Διαμόρφωση Προπονητικού Χώρου 
Γηπέδου Ριμινίτικα Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Ειδικότερα οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν 
στα σχολεία είναι:
- Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλι-
σμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλι-
σμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστο-
λέων διάβρωσης σε διάφορα σχολεία.
- Ανακατασκευή αγωγού αποχέτευσης 8ου Δημοτικού.
- Ηλεκτρολογικές εργασίες (τοπικές αντικαταστάσεις κα-
λωδιώσεων, πινάκων, ασφαλειών)
- Υδραυλικές εργασίες (έλεγχος και αποκατάσταση διαρ-
ροών, αντικατάσταση σωληνώσεων κα)
- Ανακατασκευή WC 1ου και 2ου ορόφου 3ου Γυμνασί-
ου και σε άλλα σχολεία σύμφωνα με τα αιτήματα και τις 
ανάγκες. Περιλαμβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης των 
ειδών υγιεινής , πλακιδίων δαπέδων και τοίχων, σωλη-
νώσεων, κουφωμάτων, απομάκρυνσης των παραπάνω 
υλικών, και πλήρης ανακατασκευή με νέους πίνακες 
υδροληψίας, σωληνώσεις, επιστρώσεις, νιπτήρες, λεκά-
νες, μπαταρίες , πόρτες, αποκαταστάσεις υγρασιών και 
χρωματισμοί.
- Αγωγός πολύκλωνος από χάλυβα διατομής 10m2 και 
όλος ο εξοπλισμός και τα εξαρτήματα πλήρως τοποθετη-
μένα για την αντικεραυνική προστασία όλων των σχολεί-
ων.
- Επισκευή τάπητα γηπέδων στα 7ο & 8ο Δημοτικό, 6ο 
Δημοτικό & 1 Γυμνάσιο, 4ο Δημοτικό & 1Ο Λύκειο, 2ο Λύ-
κειο, 3ο Γυμνάσιο, 5ο Δημοτικό, 2ο Γυμνάσιο.
- Επιστρώσεις και περιθώρια με πλαστικό δάπεδο στο αμ-
φιθέατρο 1ου Λυκείου και 5ου Δημοτικού, μετά την απο-
ξήλωση των υφιστάμενων δαπέδων.
- Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχητο σκυ-
ρόδεμα ελάχιστου πάχους 8 cm στο προαύλιο 1ου Λυκεί-
ου και 2ου Γυμνασίου.
- Κάσσες ανάρτησης θυρόφυλλων από γαλβανισμένη λα-
μαρίνα σε διάφορα σχολεία
- Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες σε διάφορα σχο-
λεία.
- Θύρες πρεσσαριστές ξύλινες δρομικές με επένδυση 
φορμάικας σε διάφορα σχολεία.
- Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών 
απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους για διαχωρι-
σμό προαυλίων 1ου Λυκείου και 2ου Γυμνασίου.
- Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα μεμονωμένα με στα-
θερό φεγγίτη ανοιγόμενα περι κατακόρυφο ή οριζόντιο 

άξονα και δίφυλλα, τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα μη 
χωνευτά στο 4Ο και 5ο Δημοτικό σε αντικατάσταση υφι-
στάμενων λόγω μεγάλης φθοράς.
- Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώ-
ματα ακρυλικών ή αλκυδικών ρυτινών βάσεως νερού ή 
διαλύτου.
- Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων Εσωτερικών επι-
φανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος ή πλαστικού 
σε όλα τα σχολεία
• Ανακαίνιση χρωματισμών Εξωτερικών επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσε-
ως.
- Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά.
- Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 1’’.
- Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα.
- Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στα 
Νηπιαγωγεία 1ο , 3ο , 5ο , 6Ο και 10ο .
- Επισκευή μόνωσης δωμάτων στα 1ο Λύκειο, 2ο ,3ο, 4ο, 
5ο , 6ο και 8ο Δημοτικά.
- Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου περιμετρικά του 
γηπέδου – προαύλιου χώρου του 1ου Γυμνασίου.
- Δημιουργία γηπέδου Τένις – Βόλεϊ στον δυτικό αύλειο 
χώρο (Δόξης) του 1ου Δημοτικού.
- Διαμορφώσεις – φυτεύσεις αύλειων χώρων 1ου Δημοτι-
κού, 1ου Λυκείου & 2ου Γυμνάσιου κ.α.
- Προμήθεια και τοποθέτηση κατακόρυφων διάφανων τε-
ντών στους εξώστες του 2ου Δημοτικού.
3.043.080,00 €

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσει-
σμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών του Δήμου Aγί-
ας Βαρβάρας/ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ» και
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΕΥΑΙ-
ΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» για Μέτρα Προστασίας Πριν τον Σει-
σμό – Κατά τη διάρκεια του Σεισμού – Μετά το τέλος του 
Σεισμού
…..
• ΨΗΦΙΑΚΗ οργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου μέσω 
ανάπτυξης εφαρμογών και ψηφιακών υπηρεσιών, οι 
οποίες θα αποτελέσουν μια σύγχρονη λύση ηλεκτρονικής 
αρχειοθέτησης, διαχείρισης και διακίνησης του φυσικού 
αρχείου του Δήμου.
προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και ανάπτυξη Ψηφιακών 
εφαρμογών για την Προστασία του Δήμου Αγίας Βαρβά-
ρας από Φυσικές Καταστροφές
Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Εντοπισμού και 
Παρακολούθησης Ηλικιωμένων
Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Έξυπνης Εξυ-
πηρέτησης Διαχείρισης Πρασίνου
Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Ποιό-
τητας Αέρα
…..
• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Νέων» με Διαδραστικές οθόνες για παιδιά. Αφορά στη δη-
μιουργία ειδικού χώρου με τέσσερις διαδραστικές οθό-
νες αφής, στην οποία τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα 
να έρθουν σε επαφή με θέματα που άπτονται των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης 13 και 15 μέσω διαδραστικό παιχνι-
διών, παζλ κτλ. με γνώμονα την επαφή και την εξοικείωση 
των παιδιών με τα επίκαιρα θέματα που έχουν να κάνουν 
με το περιβάλλον με Δημιουργία αίθουσας προβολής VR 
και περιεχομένου και με Δημιουργία πλάνου καμπάνιας 
προβολής και επικοινωνίας
246.140,00€
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Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΣΣΟΣ ΕΞΕΛΕΓΗ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ

Μία προσωπικότητα με μακρά και επιτυχημένη διαδρο-
μή στον κλασικό αθλητισμό και ειδικώτερα στον  στίβο, 
ο συμπολίτης μας κ. Θεόδωρος Βόσσος εξελέγη κατά τις 
πρόσφατες εκλογές του ΣΕΓΑΣ και μετέχει, πλέον, με 
βάση το νέο οργανόγραμμα των επιτροπών του Συνδέ-
σμου στην Κεντρική Επιτροπή Κριτών της Ομοσπονδίας 
Στίβου. Πρόκειται για μία ολιγομελή επιτροπή με πρόε-
δρο τον κ. Ιάκωβο Πετσούλα.
Ο κ. Βόσσος, είναι εν ενεργεία Πρόεδρος του ΕΑΣ-ΣΕΓΑΣ 
Πειραιά & Νοτιοδυτικής Αττικής θεωρείται από τους 
αθλητικούς παράγοντες οι οποίοι βάλει την σφραγίδα 
τους στην πορεία των πραγμάτων στον κλασικό αθλη-
τισμό.
Η παρουσία του επί πολλά χρόνια στα ανώτερα και ανώ-
τατα κλιμάκια ηγεσίας του αθλητικού γίγνεσθαι έχει 

συμβάλλει τα πλείστα στην ανάπτυξη του αθλητι-
κού πνεύματος και ιδιαίτερα στον προσανατολισμό 
των νέων στην ευγενή άμιλλα και την πνευματική 
πρόοδο μέσα από την συμμετοχή τους στις αθλητι-
κές δραστηριότητες. Αυτό διότι ο κ. Βόσσος από τις 
θέσεις στις οποίες υπηρέτησε τα αθλητικά πράγμα-
τα πάντοτε υποστήριζε και κατέβαλλε κάθε δυνατή 
προσπάθεια ενίσχυσης των συλλόγων οι οποίοι εί-
χαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους αθλήμα-
τα κλασικού αθλητισμού.
Είναι βέβαιο ότι και από την νέα του θέση ο κ. Θ. 
Βόσσος θα συνεχίσει να υπηρετεί και να προσφέ-
ρει έργο στην νεολαία της χώρας και θα συμβάλ-
λει στην δίκαιη αξιολόγηση των προσπαθειών των 
αθλητών και των ομάδων.

ΔΕΚΑ ΝΕΟΙ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΜΨΥΧΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Επειδή ορισμένοι –πάντα 
…καλοπροαίρετοι…- πα-
ραβλέπουν ακόμη και 
αυτά που και οι ίδιοι ψη-
φίζουν και κραυγάζουν 
ότι η σημερινή Δημοτική 
Αρχή παραμελεί τα θέ-
ματα που αφορούν στον 
αθλητισμό, ας γνωρίζουν 
ότι η Οικονομική Επιτρο-
πή του Δήμου έχει, ήδη, 
αποφασίσει την πρόσλη-
ψη 10 γυμναστών, προκει-
μένου να ενισχυθεί ουσια-
στικά ο Τομέας αυτός και 
να καλυφθούν οι ανάγκες για την σωστή εκτέλεση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού 
και της αθλητικής δραστηριότητας νέων και μεγαλύτερων δημοτών και κατοίκων. Πα-
ραλλήλως, οι αρμόδιοι προετοιμάζουν χώρο για την λειτουργία του Δημοτικού Γυμνα-
στηρίου γιατί ο απολύτως ακατάλληλος υφιστάμενος χώρος δεν εξυπηρετεί, ενώ δεν 
πρέπει να ξεχνούν ότι η σημερινή Διοίκηση με προσωπική επιμέλεια και προσπάθεια 
του Δημάρχου, έχει ολοκληρώσει τις αναγκαίες εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο στα Ριμι-
νίτικα, προσφέροντας στους κατοίκους της πόλη ένα σύγχρονο χώρο άθλησης, ο οποίος 
πληροί και τις αυστηρότερες προσδιαγραφές.
Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε και εδώ ότι, ήδη, έχει προσληφθεί με σύμβαση 
έργου φυσικοθεραπευτής και έχει ολοκληρωθεί η αγορά εξοπλισμού για το φυσικοθε-
ραπευτήριο, στον οποίο περιλαμβάνονται σύγχρονα μηχανήματα και υλικά, προκει-
μένου αφ’ ενός να εξυπηρετούνται και να βοηθούνται ηλικιωμένοι συμπολίτες μας οι 
οποίοι χρίζουν θεραπείας, αλλά και να υποστηρίζονται οι αθλητικές δραστηριότητες 
των κατοίκων κάθε ηλικίας, όταν αυτό απαιτείται και ο ενδιαφερόμενος στερείται άλ-
λων επιλογών.
Όσο για τους καλοθελητές που επί μία δεκαετία ρέμβαζαν από τους εξώστες και τα πα-
ράθυρα του Δημαρχείου, ας λάβουν υπομονή και να μην εξανίστανται γιατί στο τέλος 

αδειάζονται από την 
πραγματικότητα και 
εκτίθενται.
Άλλωστε, τώρα έχουν 
όλο τον χρόνο να ρεμ-
βάζουν και να φωτο-
γραφίζονται, να εξα-
σκούν, τις αγαπημένες 
-και μόνες- ασχολίες 
που γνωρίζουν να κά-
νουν καλά.

Δείγμα γραφής δίνει 
ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας 
στον τομέα της 
κοινωνικής πολιτικής
Έχουμε κατ’ επανάληψη αναφέρει τις δραστηριότητες των κοινωνικών δομών της 
Αγίας Βαρβάρας. Με τον κατ’ οίκον εμβολιασμό (βλ. σχτ. άρθρο), το Κοινωνικό 
Φαρμακείο και Κοινωνικό Παντοπωλείο να συνδράμουν αποφασιστικά στην ανα-
κούφιση ομάδων και οικογενειών με οικονομική αδυναμία.

Ακόμη, ας επιτραπεί στον συντάκτη του παρόντος η υπενθύμιση της κατ’ οίκον 
διανομής των αγαθών για τους δικαιούχους ΤΕΒΑ, την περίοδο που υπήρχε έξαρ-
ση της πανδημίας, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός, επίσης η διανομή 
κατ’ οίκον χιλιάδων γευμάτων και αγαθών σε αδύναμους οικονομικά συμπολίτες 
μας την περίοδο των εορτών, αλλά και την συνεχή παροχή εκατοντάδων γευμά-
των σε ημερήσια βάση σε κατοίκους της πόλης οι οποίοι στερούνται των δυνατο-
τήτων διασφαλίσεως της διατροφής τους.
Με μία νέα δράση, ο Δήμος κάνει ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση ανακού-
φισης και συνδρομής των πολιτών της Αγίας Βαρβάρας, ξεκινώντας την λει-
τουργία δημοτικού φυσιοθεραπευτηρίου. 
Σε αυτό θα μπορούν να απευθύνονται ηλικιωμένοι και κάτοικοι οι οποίοι έχουν 
ανάγκη φυσικοθεραπείας και αδυνατούν να καταβάλουν το απαιτούμενο αντίτι-
μο ή δεν καλύπτονται από ασφαλιστικό φορέα.
Ήδη, έχει γίνει η προμήθεια των οργάνων και όλου των απαιτούμενων συσκευών 
και μηχανημάτων προκειμένου να λειτουργήσει ένα σύγχρονο και υψηλών απαι-
τήσεων φυσικοθεραπευτήριο, προκειμένου να καλυφθούν οι υπάρχουσες, πραγ-
ματικές ανάγκες των δημοτών.
Μία ακόμη δράση που αποδεικνύει ότι η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος έχουν 
ως πρώτη μέριμνα την βελτίωση της ζωής στην πόλη και την εξυπηρέτηση των 
πολιτών.
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Η κλιματική αλλαγή είναι πλέον γεγονός και η εκδήλω-
ση των φαινομένων που συνεπάγονται την ύπαρξή της, 
μόνον από ανόητους δεν αναγνωρίζεται.
Χαρακτηριστική η κατά την θερινή περίοδο, παρατετα-
μένη ξηρασία και η παρουσία ανέμων, συνέβαλλαν στην 
εκδήλωση καταστροφικών πυρκαγιών στην Εύβοια και 
στην Αττική, ενώ, η πρόσφατη εμφάνιση του μετώπου 
κακοκαιρίας «Μπάλλος», η οποία προκάλεσε σε όλη την 
Αθήνα πολύ σοβαρά προβλήματα. Σε όλη την Αθήνα; Όχι! 
Υπάρχει ένας Δήμος που η Δημοτική Αρχή του, είχε λά-
βει πρόνοιες και εφάρμοσε πολιτικές πρόληψης ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν τα τυχόν προβλήματα τα οποία συνε-
πάγεται η εμφάνιση παρόμοιων φαινομένων και να προ-
στατευθεί το φυσικό περιβάλλον και το ούτως ή άλλως 
περιορισμένο, πράσινο των πόλεων.
Μία τέτοια περίπτωση είναι και ο Δήμος Αγίας Βαρβά-
ρας στην Δυτική Αθήνα.
Εδώ, ο Δήμαρχος της πόλης από το 1995 είχε αναζητή-
σει τρόπους για την προστασία του όμορφου δάσους το 
οποίο είναι ανεπτυγμένο στις πλαγιές του όρους Αιγά-
λεω και βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του 
Δήμου Αγίας Βαρβάρας.
Έτσι από τότε, ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Μίχος είχε φρο-
ντίσει για την κατασκευή μηχανισμού πρόληψης πυρκα-
γιάς με την κατασκευή δεξαμενής ύδατος προκειμένου, 
όταν χρειαστεί να γίνεται άμεσος ανεφοδιασμός των πυ-
ροσβεστικών οχημάτων και να τροφοδοτούνται οι εννέα 
(9) αντιπυρικοί πύργοι (κανονάκια). 
Η κατασκευή αυτών των πύργων εκτός από την κατα-
σταλτική αποστολή –εάν εκδηλωθεί κάποια εστία να την 
κατασβέσουν-  συμβάλλει και αποφασιστικά στην πρό-
ληψη. Αυτό έγινε προδήλως κατανοητό, στην φετινή δι-
άρκεια της ξηρασίας κατά την οποία πραγματοποιούσαν 
καταιονισμό ύδατος στο δάσος εις τρόπον ώστε να δια-
τηρείται ένα επίπεδο υγρασίας το οποίο αποτρέπει την 
ανάφλεξη των δασικών υλών.
Ένας μηχανισμός ο οποίος είχε παραμεληθεί και περιέλ-
θει σε αχρηστία, αφού η προηγούμενη διοίκηση Καπλά-
νη είχε αφήσει –όπως όλα, άλλωστε-, στην τύχη του. 

Ο Δήμαρχος, κ. Μίχος, ο οποίος όπως προαναφέραμε 
ήταν ο άνθρωπος που διέγνωσε από την πρώτη θητεία 
του την αναγκαιότητα και χρησιμότητα ύπαρξης ενός 
μηχανισμού πρόληψης, από τις πρώτες ημέρες της νέας 
του θητείας (9ος 2019), έδωσε εντολές και οι υπηρεσίες 
επισκεύασαν τις ζημιές, αντικατέστησαν τμήματα του 
μηχανολογικού εξοπλισμού που είχαν φθαρεί ή κλαπεί(!) 
και απαίτησε να τεθούν και οι εννέα αντιπυρικοί πύργοι 
σε πλήρη λειτουργικότητα.

Έτσι, το καλοκαίρι αυτό, πέρασε δίχως να κινδυνέψει 
ούτε μία στιγμή το ανεκτίμητης σημασίας, δάσος της 
πόλης, και να μπορούν οι κάτοικοι και επισκέπτες της 
πόλης να το απολαμβάνουν. Βέβαια, θα συνιστούσε πα-

ράλειψη να μην σημειώσουμε με έντονα γράμματα την 
συνεχή παρουσία των εθελοντών της ομάδας πολιτικής 
προστασίας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας «ΔΡΑΣΗ», οι 
οποίοι καθ’ όλη την θερινή περίοδο με κλιμάκιά τους πε-
ριφρουρούσαν νυχθημερόν το δάσος, ευρισκόμενοι στο 
βουνό και προσέχοντας για τυχόν εκδήλωση προβλήμα-
τος.
Πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό το παράδειγμα πρέπει 
να ακολουθήσουν και άλλοι Δήμοι, γιατί αυτό που είναι 
σημαντικό στις περιπτώσεις αυτές, στην αποτροπή της 
μετατροπής ενός ακραίου φαινομένου σε ολική κατα-
στροφή, είναι η πρόληψη και όχι η καταστολή.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΕΓΚΑΙΡΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ

Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας του Δήμου είναι 
πανέτοιμος να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πυρκαγιάς 
την περίοδο του καλοκαιριού.

Με ενέργειές της η Διοίκηση και οι τεχνικοί του Δήμου 
έχουν αποκαταστήσει τις βλάβες ώστε οι αντιπυρικοί 
πύργοι («κανονάκια»), στο βουνό να λειτουργούν άψο-
γα, προβαίνοντας ανά τακτά διαστήματα -ιδιαίτερα κατά 
τις ημέρες με υψηλό κίνδυνο φωτιάς-, σε καταιονισμό 
του δάσους προκειμένου να διατηρείται η υγρασία
Ακόμη, συνεχώς οι εργαζόμενοι του Δήμου πραγματο-
ποιούν αποψιλώσεις και καθαρισμούς και έχουν καθαρι-
στεί οι χώροι -δημόσιοι και ιδιωτικοί- από τα ξερά χόρτα 
και άλλα εύφλεκτα υλικά (υφάσματα, ξύλα κ.λπ.).

Η ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΜΑΣ
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ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ Η ΠΟΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ
Αυτό αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά στην πρόσφατη 
«επίσκεψη» του μετώπου κακοκαιρίας «Μπάλλος», το 
οποίο δημιούργησε στο Λεκανοπέδιο σοβαρά προβλήμα-
τα. Επί δύο περίπου ημέρες οι κάτοικοι της Αθήνας είδαν 
σημεία της πόλης να μετατρέπονται σε λίμνες ή ποτάμια 
και προσπαθούσαν να προστατεύσουν και τον εαυτό 
τους και τις περιουσίες τους.
Ευτυχώς, οι πρόνοιες που είχε λάβει η Δημοτική Αρχή 
της Αγίας Βαρβάρας, έδωσαν αποτέλεσμα και δεν παρα-
τηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα.

Συντονισμένα, τα συνεργεία του Δήμου είχαν 
εργασθεί προληπτικά, και εγκαίρως είχαν κα-
θαριστεί τα φρεάτια απορροής ομβρίων υδάτων 
στους δρόμους της πόλης, ενώ τις ημέρες που 
αναμενόταν η εκδήλωση των ακραίων φαινομέ-
νων, τοποθετήθηκαν σάκοι άμμου για την εκτρο-
πή της ροής του νερού από προσόψεις σπιτιών 
και υπογείων κτισμάτων ή σημείων που θα υπήρ-
χε συγκέντρωση υδάτων, ενώ, ο μηχανισμός πο-
λιτικής προστασίας και οι εθελοντές της «ΔΡΑ-

ΣΗΣ» βρίσκονταν σε συνεχή επαγρύπνηση 
προκειμένου να προλάβουν πιθανή εκδή-
λωση πλημύρας ή άλλου κινδύνου από την 
-ομολογουμένως σφοδρή σε όγκο και ένταση-, βρο-
χόπτωση. Τέλος, είχε ληφθεί πρόνοια για το κλάδεμα 
επικίνδυνων τμημάτων των δένδρων προκειμένου 
να μην υπάρχουν ατυχήματα εξ αιτίας πιθανής θραύ-
σης και πτώσης τους.

Οι ΟΤΑ, έχουν την δυνατότητα με μικρές, αλλά, στοι-
χειώδεις παρεμβάσεις να αποτρέψουν τα χειρότερα. 
Αρκεί να υπάρχουν στην διοίκηση άνθρωποι με γνώ-
ση και διάθεση προσφοράς. Με μικρές, στοιχειώδεις, 
αλλά, ουσιαστικές δράσεις μπορεί η ζωή των ανθρώ-
πων να γίνει πραγματικά καλλίτερη. Παράδειγμα 
χαρακτηριστικό, είναι σίγουρα η Αγία Βαρβάρα με 
τον Λάμπρο Μίχο.

Τέλος, οι εθελοντές της εθελοντικής ομάδας πολιτικής 
προστασίας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας «ΔΡΑΣΗ», έχουν 
οργανωθεί σε βάρδιες καθ’ όλο το 24ωρο και εποπτεύ-
ουν τον χώρο γύρω από το αναψυκτήριο «ΠΑΝΘΕΟΝ», 
λειτουργώντας εκεί παρατηρητήριο για πυρκαγιές.

Πρέπει να επισημανθεί και να επαινεθεί ιδιαίτερα, τόσο 
η εθελοντική προσφορά της «ΔΡΑΣΗΣ», όσο και η σημα-
ντική προσπάθεια των εργαζομένων οι οποίοι σε δύσκο-
λες συνθήκες προσπαθούν και διατηρούν την καθαριό-
τητα σε πολύ υψηλό επίπεδο και την πόλη ασφαλή και 
προστατευμένη έναντι κάθε απειλής, όπως έγινε κατά 

την χειμερινή περίοδο με τις σφοδρές βροχοπτώσεις, 
αλλά και τώρα που οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερ-
μοκρασίες εμφιλοχωρούν κινδύνους ανάφλεξης και εκ-
δήλωσης πυρκαγιάς.
Τέλος, να σημειωθεί ότι με την συνεχή πραγματοποίηση 
μυοκτονιών και την καταπολέμηση των κουνουπιών η 
πόλη έχει συμβάλει στην υγειονομική ασφάλεια.
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ΜΙΑ ΔΙΕΤΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ

Δύο χρόνια πριν, τον Σεπτέμβριο του 2019, ανε-
λάμβανε ξανά τα καθήκοντα Δημάρχου ο κ. Λά-
μπρος Μίχος. Η πόλη την οποία ο Λάμπρος Μίχος 
και η νέα Δημοτική Αρχή στην οποία είναι επικε-
φαλής, παρουσίαζε εικόνα παρακμιακή, εικόνα 
πόλης εγκαταλελειμμένης, ακάθαρτης και με τις 
υποδομές διαλυμένες. 
Την αυτή εικόνα σχημάτιζαν και οι πολίτες οι 
οποίοι απευθύνονταν στις υπηρεσίες του Δήμου, 
οι οποίες είχαν περιέλθει σε κατάσταση διάλυσης 
και κάθε άλλο, παρά εξυπηρετούσαν και έδιναν 
λύσεις στα προβλήματα των πολιτών.
Σε αυτή την κατρακύλα, οι δημότες της Αγίας 
Βαρβάρας έβαλαν τέλος επιλέγοντας τον Λάμπρο 
Μίχο για την θέση του Δημάρχου και ανέθεσαν σε 
αυτόν και την παράταξή του «Αγία Βαρβάρα-Πρώ-
τη Ξανά», την ευθύνη της διαχειρίσεως των υπο-
θέσεων της πόλης.
Τούτο, διότι οι κάτοικοι της Αγίας Βαρβάρας έχο-
ντας την εμπειρία της πρώτης θητείας Μίχου, 
γνώριζαν πολύ καλά ότι ο Λάμπρος Μίχος το 1994, 
παρέλαβε μία υποτιμημένη πόλη, της οποίας ανέ-
δειξε την καλλίτερη εικόνα,  εργαζόμενος άοκνα 
και σκληρά, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα και 
ευκαιρία είτε όσον αφορά στο έμψυχο δυναμικό 
είτε στην διαμόρφωση του δημόσιου χώρου και 
την ανακάλυψη και απορρόφηση οικονομικών 
πόρων από κάθε δυνατή πηγή (Ευρωπαϊκά προ-
γράμματα, προγράμματα της Ελληνικής Κυβέρνη-
σης κ.λπ.).
Σε αυτή την νέα θητεία, η οποία ξεκίνησε τον Σε-
πτέμβριο του 2019, ο Λάμπρος Μίχος είχε ακόμη 
δυσκολότερη αποστολή. Συναισθανόμενος την 
ευθύνη που του ανετέθη από τους πολίτες, γνώ-
ριζε ότι έπρεπε να ανασχέσει την πτωτική, την 
παρακμιακή πορεία στην οποία είχε οδηγήσει την 
πόλη η προηγούμενη διοίκηση.
Παραλαμβάνοντας τεράστια οικονομικά ελλείμ-
ματα, υποδομές σε κατάσταση αποσύνθεσης, κτή-
ρια τα οποία επί μία δεκαετία εγκαταλείφθηκαν 
δίχως καμία συντήρηση και φροντίδα, υπηρεσίες 
δίχως οργάνωση και μεθοδικότητα στην εργασία 
και την δημιουργία ομάδας οκνηρών και αδιάφο-
ρων υπαλλήλων οι οποίοι με την ανοχή της προ-
ηγούμενης δημοτικής αρχής είχαν μετατραπεί σε 

χειροκροτητές της διοίκησης, η οποία 
με την σειρά της ανταπέδιδε, επιτρέ-
ποντας την εργασιακή διάλυση των 
υπηρεσιών.
Την διετία αυτή (2019-2021), ο Δήμαρ-
χος και η Δημοτική Αρχή της πόλης 
είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι 
ξεπέρασαν τον ίδιο τους τον εαυτό. 
Δεκάδες καθημερινά προβλήματα τα  
οποία απαιτούσαν την διορθωτικές 
παρεμβάσεις και τα οποία είχαν κατα-
στεί σχεδόν χρόνια, με την επισταμέ-
νη φροντίδα και οργανωμένη, μεθοδι-
κή δουλειά της σημερινής Δημοτικής 
Αρχής, βρήκαν λύση, με συνέπεια η 
εικόνα της πόλης να έχει αλλάξει ρι-
ζικά και να απομακρύνεται από την 

παρακμή και την υποβάθμιση.
Εξοπλισμός και οχήματα συντηρήθηκαν 
και ανέλαβαν και πάλι υπηρεσία βοηθώ-
ντας σημαντικά στην εκτέλεση του έργου 
για το οποίο προορίζονταν.
Στον τομέα καθαριότητας και στην ανά-
πτυξη-συντήρηση του πρασίνου η Διοί-
κηση Μίχου έχει δώσει δείγμα γραφής. 
Με μειωμένο προσωπικό συγκριτικά με 
προηγούμενα έτη, εξοπλισμό και οχήματα 
γερασμένα (καθώς η προηγούμενη διοίκη-
ση δεν είχε φροντίσει να προχωρήσει σε 
ανανέωση του εξοπλισμού), η πόλη σήμε-
ρα «λάμπει», όσο και αν κάποιοι επιχει-
ρούν να «γκριζάρουν» αυτό το γεγονός. 
Παρτέρια φυτεύτηκαν, αλλάζοντας και αι-
σθητικά την εικόνα της Αγίας Βαρβάρας, 
αλλά και δημιουργώντας ένα περιβάλλον 
ανθρώπινο.
Η πανδημία ήρθε να πολλαπλασιάσει τα 
προβλήματα και τις δυσκολίες. Όμως, σε 
καμία περίπτωση δεν αιφνιδίασε τον μη-
χανισμό πολιτικής προστασίας του Δήμου. 
Πολύ έγκαιρα ο Δήμαρχος είχε συλλάβει 
το μέγεθος του προβλήματος και έλαβε 
πρόνοιες για την περιφρούρηση της δημό-
σιας υγείας και της αποτροπής διάδοσης 
του covid-19. Στα σχολεία, τις δημοτικές 
υπηρεσίες και όλα τα κτήρια τα οποία ανή-
κουν στον Δήμο, αντισηπτικά, εξοπλισμός 
και μέτρα προστασίας τοποθετήθηκαν 
άμεσα, ενώ, έγινε προμήθεια κατάλληλου 
εξοπλισμού για την απολύμανση και τους 
αναγκαίους ψεκασμούς στους δημόσιους 
χώρους (σχολεία, στάσεις λεωφορείων 
κ.λπ.), ώστε να πραγματοποιούνται συνε-
χώς και με ίδια μέσα από τις υπηρεσίες, 
εξοικονομώντας έτσι και χρήμα και να 
επιτυγχάνεται η άμεση επέμβαση.
Πρέπει να επισημανθεί ότι και στις περι-
πτώσεις εκδηλώσεως ακραίων καιρικών 
φαινομένων (π.χ., «Μήδεια» κ.λπ.), η αντί-
δραση των εθελοντών, των εργαζομένων 
και των στελεχών της Διοίκησης υπήρξε 
άμεση και απόλυτα αποτελεσματική. Η 
πρόληψη ήταν το κύριο μέλημα, ενώ όπου 
χρειάστηκε να παρέμβουν διορθωτικά και 
να επιλύσουν προβλήματα που δημιουρ-

γούσε η κακοκαιρία, αυτό έγινε με απόλυτη επιτυχία.
Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι τα τεχνικά συνεργεία του 
Δήμου μας έχουν επιμεληθεί την συντήρηση των κτήρι-
ων (π.χ., σχολή χορού, Πνευματικό Κέντρο, Δημαρχείο 
κ.ά.), αποκαθιστώντας μεθοδικά τις φθορές και βλάβες, 
οι οποίες προκλήθηκαν ως συνέπεια της αδιαφορίας και 
της εγκατάλειψης στις οποίες είχε διακριθεί η προηγού-
μενη διοίκηση.
Πράγματι. Η συνεχής, καθημερινή προσπάθεια να συμ-
μαζευτεί η κατάσταση στην πόλη ήταν εργώδης και ανα-
γκαία. Τα αποτελέσματα είναι απτά και ορατά, από όλους 
-τουλάχιστον, όσους δεν στέκονται με μικροψυχία, ιδιο-
τελή σκοπιμότητα απέναντι στον Δήμαρχο και την Δημο-
τική Αρχή. 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΟΣ 2019-2021
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Επίσης, απολύτως αποτελεσματική και σημαντική υπήρ-
ξε και η ανασυγκρότηση των Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι 
οποίες με ιδιαίτερη στοργή υλοποίησαν δράσεις και προ-
γράμματα για την υποστήριξη αδυνάμων συμπολιτών 
μας είτε με την παροχή επισιτιστικής ενίσχυσης (με την 
προσφορά χιλιάδων δωρεάν γευμάτων σε οικονομικά 
ασθενείς και την άψογη λειτουργία του κοινωνικού πα-
ντοπωλείου), αλλά και με την βοήθεια στις μετακινήσεις 
για εμβολιασμό όσων αδυνατούσαν ή στερούνταν ιδίων 
μέσων, αλλά και με την διανομή κατ’ οίκον των αγαθών 
στους δικαιούχους ΤΕΒΑ, προκειμένου να αποφευχθεί ο 
συνωστισμός και η διάδοση covid-19.

Τέλος, έργα τα οποία λόγω κάκιστης προετοιμασίας 
και ανεπαρκών μελετών παρέμεναν στα συρτάρια των 
αρμοδίων, με την ανάληψη καθηκόντων του Λάμπρου 
Μίχου, ξεκίνησαν και υλοποιούνται, ενώ κάποια άλλα, 
ήδη έχουν ολοκληρωθεί, όπως το αποχετευτικό έργο 
της γέφυρας της οδού Σαράφη, το γήπεδο στα Ριμινίτικα 
(το οποίο πλέον, αποτελεί και την έδρα της ομάδας μας 
ΑΠΕ-Αγία Ελεούσα), οι παρεμβάσεις στα οικόπεδα 668-
669 στην Π.Π.Γερμανού, απέναντι από τον «ΛΙΘΟ».
Εκσυγχρονισμός και συμπλήρωση των παιχνιδιών σε 
παιδικές χαρές, εξορθολογισμός δαπανών και προστασία 
των οικονομικών πόρων του Δήμου και των χρημάτων 
που καταβάλλουν οι πολίτες απαιτώντας -δικαίως- από 
τους κατασκευαστές την τήρηση των συμβατικών υπο-
χρεώσεών τους.

Οι παιδικοί σταθμοί ανακαινίσθηκαν, εξοπλίσθηκαν με 
σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα, ενώ για πρώτη φορά έγι-
ναν δεκτά όλα τα παιδιά των οποίων οι γονείς υπέβαλ-
λαν αίτημα εγγραφής.

Σε κάθε τομέα έχει επιτευχθεί ένα άθλος. Βέβαια, κανείς 
δεν περίμενε κάτι λιγότερο από τον Δήμαρχο που με 
πραγματικό ενδιαφέρον και αγάπη για την πόλη και τους 
ανθρώπους της κοπιάζει και εργάζεται για να επανέλθει 
η Αγία Βαρβάρα στην θέση που αξίζει: Πρώτη ξανά!

Κλείνοντας, ας επιτραπεί η παράθεση δημοσίευσης του 
Δημάρχου με αφορμή την ολοκλήρωση της πρώτης, αυ-
τής διετίας:
«ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ακατάπαυστου αγώνα και ειλικρινούς 
προσπάθειας να συμμαζέψουμε την πόλη και να την 
πάμε μπροστά, συμπληρώνονται σήμερα. Πιστέψαμε 
στην αγάπη και την δύναμη των πολλών και δεν δια-
ψευστήκαμε. Βάλαμε οδηγό μας την ηθική της ευθύ-
νης και νομίζω ότι δεν παρεκκλίναμε. Μένουν πολλά 
ακόμη να γίνουν και θα γίνουν, όμως δεν αμελήσαμε, 
δεν διστάσαμε, δεν χαριστήκαμε, δεν αδρανήσαμε. 
Συνεχίζουμε λοιπόν όλο και πιο πολλοί, γιατί όσο πιο 
πολλοί, πολύ πιο δυνατοί!»
Σίγουρα, η επιτυχημένη προσπάθεια ανασύνταξης προ-
οιωνίζει ότι στο προσεχές διάστημα η Διοίκηση του Δή-
μου, επιφυλάσσει πολλές, όμορφες εκπλήξεις και η πόλη 
θα μπει σε τροχιά ανάπτυξης και προόδου …
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«...Συνεχίζουμε λοιπόν όλο και πιο πολλοί, 
γιατί όσο πιο πολλοί, πολύ πιο δυνατοί!...»
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΞΕΚΙΝΑ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΧΡΩΜ
Κατετέθη από τον Δήμο η πρόταση χρηματοδότησης

Δεν σταματάει να παράγει ιδέες, να 
βρίσκει τους πόρους και -το πλέον ση-
μαντικό-, με οργανωμένη και μεθοδι-
κή δουλειά να τις υλοποιεί ο Δήμαρχος 
Αγίας Βαρβάρας κ. Λάμπρος Μίχος.
Με εύστοχες και αποτελεσματικές ενέρ-
γειες, συνεχώς, αποδεικνύει ότι είναι 
ένας από τους δημάρχους των οποίων 
η παρουσία θα καταγραφεί ιστορικά ως 
μία εκ των κορυφαίων αυτοδιοικητι-
κών προσωπικοτήτων της χώρας.
Ένα απτό παράδειγμα υλοποίησης ενός 
οραματικού σχεδίου για την πόλη και 
τις υποδομές της (μία πόλη αξιολογεί-
ται κυρίως από τις υποδομές της), είναι 
και το θέμα της ΒΙΟΧΡΩΜ. 
Για την ιστορία να υπενθυμίσουμε ότι 
το οικόπεδο της ΒΙΟΧΡΩΜ αγοράστη-
κε από τον Δήμο με δάνειο. Ένα μεγά-
λο τμήμα του δανείου καλύφθηκε από 
κρατική επιχορήγηση, ενώ το υπόλοι-
πο θα αποπληρωνόταν από τα ενοίκια 
τα οποία εισέπραττε ο Δήμος από την 
Attiko metro και άλλες εταιρείες, στις 
οποίες ενοικίαζε χώρους μέχρι την εκ-
κίνηση των εργασιών, προκειμένου να 
αξιοποιηθεί ο χώρος.
Το όραμα του Λάμπρου Μίχου είναι να δημιουργηθεί 
στον χώρο, το «Πάρκο Τεχνών», μία θερμοκοιτίδα για 
νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν 
αντικείμενο τον πολιτισμό και βέβαια, θα δημιουργη-
θούν οι αναγκαίες υποδομές για την λειτουργία των δο-
μών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και πολιτιστικής δρα-
στηριότητας του Δήμου.
Ατυχώς για την πόλη, παρά την σημαντική κληρονομιά 
που παρέλαβε η προηγούμενη δημοτική αρχή (όταν το 
2009 ο κ. Μίχος μετακινήθηκε στην κεντρική πολιτική 
σκηνή), δεν έπραξε τίποτε απολύτως, προκειμένου να κι-

νηθεί κάτι σχετικά με την αξιοποίηση του χώρου. 
Αντιθέτως, εκτός από την εγκατάσταση, εκεί, της Δρα-
ματικής Σχολής «Ιάκωβος Καμπανέλλης» του Δήμου, η 
προηγούμενη Διοίκηση παρέτεινε την μίσθωση του χώ-
ρου, εμποδίζοντας έτσι την έναρξη εργασιών και βέβαια, 
διέπραξε την μεγάλη και απαράδεκτη αθλιότητα της 
μετατροπής του χώρου σε χώρο στάθμευσης των απορ-
ριμματοφόρων και την εναπόθεση «βουνών» από σκου-
πίδια, ακριβώς, δίπλα από τους χώρους διδασκαλίας των 
σπουδαστών της σχολής.
Σήμερα, με την επάνοδο του κ. Μίχου στον Δήμο οι … μη-
χανές πήραν εμπρός και πάλι. Το σχέδιο για την δημιουρ-
γία της θερμοκοιτίδας επιχειρήσεως, όπως περιγράφεται 

πιο πάνω, παίρνει σάρκα και οστά.
Ο δήμος υπέβαλε, ήδη, στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2021, πρόταση 
χρηματοδότησης για την «Αποκατάστα-
ση, ανάδειξη και ενεργειακή αναβάθμιση 
υφισταμένου κτηρίου συγκροτήματος 
ΒΙΟΧΡΩΜ, για την δημιουργία θερμοκοι-
τίδας εφαρμοσμένων τεχνών».
Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά στην 
αξιοποίηση του κτηρίου Κ6 και συνιστά 
μία ολοκληρωμένη παρέμβαση για την 
συγκρότηση ενός εκπαιδευτικού και ταυ-
τοχρόνως, επιχειρηματικού κέντρου, εις 
τρόπον ώστε να καλύπτονται οι σύγχρο-
νες απαιτήσεις καινοτόμων επιχειρημα-
τικών εγχειρημάτων, τα οποία θα διαθέ-
τουν και ισχυρή εξωστρέφεια.
Η μελετητική πρόταση, εξετάζει ενδε-
λεχώς την προοπτική αποκατάστασης 
και αλλαγής χρήσεως, με παράλληλη 
διατήρηση της αρχιτεκτονικής και της 
μορφολογίας του κτίσματος, με στόχο 
να δημιουργηθεί ένα δυναμικό κύτταρο 
ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών πολιτισμού 
και Τέχνης, εντός του οποίου θα αναπτύσ-
σεται μία διαδραστική, λειτουργική σχέ-

ση δραστηριοτήτων και χρηστών του χώρου.
Ευνοήτως, η ολοκλήρωση του σχεδίου και η εκκίνηση 
των δραστηριοτήτων θα προσφέρει σημαντικά πλεο-
νεκτήματα, καθώς στην διάθεση της πόλης θα βρίσκο-
νται -εκτός από την ανάπτυξη την οποία συνεπάγεται η 
προσέλευση μεγάλου αριθμού επισκεπτών από όλη την 
Αθήνα-, η τεχνογνωσία Πανεπιστημιακών και εν γένει 
Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Κέντρων και 
Εκπαιδευτικών φορέων και οργανισμών με αντικείμενο 
τις Τέχνες, γεγονός το οποίο προσθέτει υπεραξία και κύ-
ρος στην πόλη.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΘΗΡΙΩΔΙΑΣ
Η απόφαση της Κυβέρνησης να πραγματοποιηθούν φέτος οι εορ-
ταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, απο-
κτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την Αγία Βαρβάρα.
Πέραν των καθιερωμένων εκδηλώσεων –δοξολογία, παρέλαση 
κ.λπ.-, ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Μίχος έχει προγραμματίσει ειδική 
εκδήλωση για να τιμηθούν οι απόγονοι των έξι συμπολιτών μας οι 
οποίοι την 29η Σεπτεμβρίου 1944 έπεσαν θύματα της ναζιστικής 
θηριωδίας, έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες των κατακτητών.
Οι υπηρεσίες του Δήμου μετά από εντολή του διερεύνησαν και 
βρήκαν τους απογόνους των Σωτήρη Καραγιαννόπουλου, Γιώρ-
γου και Μιχάλη Μπέση, Νικόλαου Καρύδη, Αντώνιου Μητσάκου 
και Παναγιώτη Πλατή, και αυτοί θα τιμηθούν –και συνεκδοχικά η 
μνήμη των πεσόντων-, στην ειδική τελετή.
Πεποίθηση του Δημάρχου είναι ότι, πρέπει να αποδοθούν όλες οι 
προσήκουσες τιμές στους ήρωες της πόλης, γιατί μέχρι σήμερα η 
θυσία τους δεν έχει πάρει την έκταση και την αναγνώριση που 
αρμόζει. Όπως, χαρακτηριστικά είχε αναφέρει ο κ. Μίχος στην εκ-
δήλωση της 29ης Σεπτέμβρη: «80 χρόνια μετά, οφείλουμε να κρα-
τάμε ζωντανές στην μνήμη μας τις αιτίες που οδήγησαν σε τέτοια 
γεγονότα, να αποδίδουμε τιμή στους ήρωες που έδωσαν τον αγώ-
να για την ελευθερία και να αντιστεκόμαστε».
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Το καλοκαίρι που πέρασε ήταν περίοδος συστηματικών 
και ουσιαστικών εργασιών υποδομής στα σχολεία της 
πόλης. Σειρά εργασιών, οικοδομικών κ.ά., πέτυχαν να 
αλλάξουν την εικόνα των σχολικών κτηρίων και να επα-
ναφέρουν τα σχολεία σε λειτουργική κατάσταση.
Πράγματι, η λίστα είναι μακρά και διαπιστώνει κάποιος 
τον βαθμό εγκατάλειψης των σχολικών συγκροτημάτων 
από την προηγούμενη διοίκηση. Για μία ακόμη φορά 
η σημερινή Δημοτική Αρχή αποδεικνύει το πραγματι-
κό ενδιαφέρον της για τα παιδιά της πόλης και ότι από 
πλευράς Δήμου, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, 
προκειμένου, η διάρκεια της καθημερινής παραμονής 
και εργασίας να πραγματοποιείται για τους μαθητές της 
πόλης εντός ενός, ασφαλούς –από κάθε άποψη-, αισθητι-
κά και λειτουργικά άρτιου περιβάλλοντος.
Πέραν πάσης αμφιβολίας, τα σχολεία μας αυτή την χρο-
νιά βρίσκονται στην καλλίτερη δυνατή κατάσταση που 
θα μπορούσαν, δεδομένων των συνθηκών, να βρεθούν.
Τις εργασίες τις οποίες πραγματοποίησαν εξωτερικά συ-
νεργεία και τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου είχαν πολλά-πολλά χρόνια να δουν οι μετέχοντες 
στην σχολική κοινότητα.
Και βέβαια, κανείς δεν αμφιβάλλει, πλέον, ότι επί Κα-
πλάνη το σύνολο των υποδομών της πόλης είχε εγκα-
ταλειφθεί στην μοίρα του δίχως κανείς να ενδιαφέρεται 
ή πολύ περισσότερο να ασχολείται για την συντήρησή 
τους και την βελτίωση των κτηρίων.
Οπωσδήποτε, στον ευαίσθητο τομέα της Παιδείας και 
της μάθησης, αυτή η αδιαφορία συνιστά εγκληματική 
αμέλεια και αναδεικνύει τις προτεραιότητες που ο κάθε 
ασχολούμενος με διοίκηση ιεραρχεί και την υπευθυνό-
τητα που τον διακρίνει.
Αναλυτικότερα και ανά σχολείο πραγματοποιήθηκαν οι 
ακόλουθες εργασίες:
• Μόνωση 1ου Λυκείου
• Μόνωση 4ου Δημοτικού
• Καθαίρεση οπτοπλινθοδομών στο 4ο –5ο -  6ο – 8ο Δη-
μοτικά, 13ο Νηπιαγωγείο, 3ο Γυμνάσιο.

• Καθαίρεση τοίχων από οπλισμένο σκυρόδεμα στο 4ο - 
6ο – 11ο Νηπιαγωγεία.
• Επιλογή των πλακιδίων τοίχων και δαπέδου.
• Επιλογή όλων των ειδών υγιεινής και των παρελκόμε-
νων για ΑΜΕΑ.
• Υδραυλικές εργασίες στο 3ο Γυμνάσιο και 8ο Δημοτικό 
και στα υπόλοιπα σχολεία.
• καθαιρέσεις τοίχων, υδραυλικές εργασίες,  χτισίματα, 
επενδύσεις τοίχων, επιστρώσεις δαπέδων κλπ. στα σχο-
λεία που δεν έχουν WC ΑΜΕΑ και πλέον αποκτούν. Συ-
γκεκριμένα στα: 3ο, 4ο, 6ο, 11ο,  13ο Νηπιαγωγείο, 4ο -5ο 
-6ο – 8ο Δημοτικά & 3ο Γυμνάσιο.
• Μικροεπισκευές, ανακατασκευές και αλλαγή των ειδών 
υγιεινής  στα σχολικά κτίρια που έχουν WC ΑΜΕΑ, αλλά, 
δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ώστε να 

προσαρμοστούν και συγκεκριμένα στα: 4o , 6ο, 11ο, 13ο 
Νηπιαγωγεία, 1ο, 5ο, 7o Δημοτικά & 1ο και 3ο Γυμνάσια.
• Διαμόρφωση ράμπας, πεζοδρομίων για την πρόσβαση 
ΑΜΕΑ στα 7ο Δημοτικό, 3ο, 4ο, 11ο, 13ο Νηπιαγωγεία.
• Κατασκευή ράμπας πρόσβασης εντός των σχολικών 

κτηρίων στα 3ο Νηπιαγωγείο και 3ο Γυμνάσιο.
• Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα, 
πάχους 32 mm,  μετά την αποξήλωση και απομάκρυνση 
του υφιστάμενου, στο 1ο - 4ο - 12ο - 13ο Νηπιαγωγείο.
• Επίστρωση του δαπέδου της αίθουσας πολλαπλών χρή-
σεων του 4ου Δημοτικού με πλαστικό δάπεδο και τοπο-
θέτηση περιθωρίων (σοβατεπιών) περιμετρικά των χώ-
ρου, λόγω έντονων φθορών στο υφιστάμενο μωσαϊκό.
• Προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων θυρών στο 3ο 
Γυμνάσιο - στις αποθήκες που βρίσκονται μέσα στην αί-
θουσα πολλαπλών χρήσεων-μετά την αποξήλωση των 
υφιστάμενων και ελαιοχρωματισμοί αυτών.
• Προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων κασσών στο 5ο 
Δημοτικό -στα WC των δασκάλων -μετά την αποξήλωση 
των υφιστάμενων και ελαιοχρωματισμοί αυτών..
• Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων πρεσσαριστών θυ-
ρών με επένδυση φορμαϊκας στο 1ο Λύκειο και στο 2ο 
Γυμνάσιο - στα WC καθηγητών - μετά την αποξήλωση 
των υφιστάμενων..
• Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών θυρών τυπο-
ποιημένων βιομηχανικής προέλευσης στο 2ο Γυμνάσιο 
-στις πόρτες των αιθουσών του 1ου ορόφου που οδηγούν 
στο μπαλκόνι-  μετά την αποξήλωση των υφιστάμενων..
• Ανακατασκευή των τουαλετών καθηγητών στο 1ο Λύ-
κειο και στο 2ο Γυμνάσιο..
• Ενίσχυση των υπαρχόντων κιγκλιδωμάτων του ισογεί-
ου του 1ου Λυκείου και συγκεκριμένα σε μία αίθουσα 
και στα έξι παράθυρα δίπλα στα κυκλικά κλιμακοστάσια 
επί  της Ελ. Βενιζέλου και στα παράθυρα του αμφιθεά-
τρου επί της οδού Διομήδη Κομνηνού και  ελαιοχρωμα-
τισμοί αυτών..
• Επένδυση εξωτερικών βρυσών στο 4ο Δημοτικό με πλα-
κίδια πορσελάνης..

• Προμήθεια και τοποθέτηση επίπεδων κυψελωτών πο-
λυκαρβονικών φύλλων στο 8ο Δημοτικό & στο 3ο Γυμνά-
σιο, στην είσοδο, για την αποφυγή εισροής υδάτων.
• Προμήθεια και τοποθέτηση δύο μπασκετών ολυμπια-
κού τύπου στο γήπεδο του 1ου  Γυμνασίου.

• Μόνωση τμήματος δώματος 1ου Λυκείου & 4ου 
Δημοτικού.
• Αποκατάσταση προβλήματος εισροής υδάτων 
στο 13ο Νηπιαγωγείο..
• Στεγανοποίηση αρμού διαστολής στο 11ο Νη-
πιαγωγείο..
• Ανακαίνιση εξωτερικών χρωματισμών με ακρυ-
λικό χρώμα στην πρόσοψη του 2ου Δημοτικού 
σχολείου, με χρήση ικριωμάτων.

Επίσης από τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσί-
ας του Δήμου πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργα-
σίες συντηρήσεως:
 1ο Δημοτικό: Επισκευή και συντήρηση κουφω-
μάτων παλαιού διδακτηρίου, επισκευή φραγ-
μένης περίφραξης μεταξύ των ορίων με το 6ο 

Νηπιαγωγείο, τοποθέτηση μαρμάρου στις εξωτερικές 
βρύσες, αποκατάσταση ηλεκτροδότησης εξωτερικών 
προβολέων, επισκευή στέγης και υδρορροών στο παλαιό 
διδακτήριο, εγκατάσταση αλεξικεραυνικής προστασίας,  
καθαρισμός κήπου προαυλίου , μεταξύ της οδού Στε-
φάνου Σαράφη και νέου διδακτηρίου, κλάδεμα πεύκου 
έμπροσθεν παλαιού διδακτηρίου, διαμόρφωση προαυλί-
ου αθλητικών χώρων όπισθεν του παλαιού  διδακτηρίου.

2ο Δημοτικό: Αποκατάσταση δαπέδου στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων και τοποθέτηση χρωματιστού πλαστικού δα-
πέδου (κάτω από την σκηνή). Μόνωση στην ταράτσα 
του 1ου ορόφου και σοβάτισμα στο ταβάνι της. Ελαιο-
χρωματισμός σε 12 αίθουσες διδασκαλίας. Δημιουργία 
mini γηπέδου στον χώρο εμπρός από τις κερκίδες.
4ο Δημοτικό:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΩ (ΒΟ-
ΛΕΙ). έλεγχος μόνωσης και κόψιμο κορφών δέντρων 
(φράζουν τα λούκια εκτόνωσης των νερών της ταρά-
τσας), έλεγχος και συντήρηση φρεατίου στην Σίφνου. 
Εγκατάσταση  internet στο διαδίκτυο. Ελαιοχρωματι-
σμός Αιθουσών, Κοινόχρηστων χώρων, εξωστών και 
στην εξωτερική περίμετρο.

ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
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1ο Δημοτικό
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΑ-
ΛΑΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ (ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ)
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ 
ΜΕΤΑΞΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 6ΟΥ ΝΗ-
ΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
• ΤΟΠΟΘΕΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΞΩ-
ΤΕΡΙΚΕΣ ΒΡΥΣΕΣ
• ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
• ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΙ-
ΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ-------ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙ-
ΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ----------ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΗ-
ΠΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ , ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΣΑΡΑΦΗ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ------------ΚΛΑΔΕΜΑ 
ΠΕΥΚΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ------
----ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ  ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ

2ο Δημοτικό
• ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ .ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ.(ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΣΚΗΝΗ)
• ΤΑΡΑΤΣΑ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ .ΤΑΒΑΝΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
(ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ)
• ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙ-
ΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

• ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (12 ΑΙΘΟΥ-
ΣΕΣ)
• ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΟΝΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΙ 
ΌΧΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΝΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ 
ΧΩΡΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ

4ο Δημοτικό
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΩ (ΒΟΛΕΙ)
• ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΨΙΜΟ ΚΟΡΦΩΝ ΔΕ-
ΝΤΡΩΝ (ΦΡΑΖΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΚΙΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕ-
ΡΩΝ ΤΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ )
• ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ
• ΑΙΘΟΥΣΕΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΕΞΩΣΤΕΣ ΕΞΩ-
ΤΕΡΙΚΑ , ΤΟΙΧΟΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
• ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΥΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΛΩΒΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-----ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙ-
ΜΗΣ(ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΚΛΠ)

5ο Δημοτικό
• ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΜΕ-
ΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ 
ΤΟΥ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΕ-
ΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟ-
ΝΤΩΝ
• ΒΑΨΙΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
•ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙ-
ΑΡΡΗΞΗ ΤΗΣ 12-10-2020
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 
• ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΠΌ ΤΟΝ 1Ο ΟΡΟΦΟ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

6ο Δημοτικό
• ΔΑΠΕΔΟ ΓΗΠΕΔΟΥ
• ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ
• ΙΣΩΣ ΒΟΥΛΩΜΕΝΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ
• ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΑΞΕΩΝ ΧΑΜΗΛΑ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΣΟΓΕΙ-
ΟΥ (ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ)
• ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ
• ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΦΡΑΞΗ(ΜΕΤΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

7ο Δημοτικό
• ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ -ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ(ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ 
ΣΚΑΛΕΣ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΓΛΙΣΤΡΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ)
• ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ , ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
• ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ---ΤΟΠΟ-

ΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ -ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
• ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΕΝΤΡΟΚΗΠΟΥ (ΠΛΑΤΩΝΟΣ)-------
----ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΞΥΛΩΝ ΠΑΓΚΑ-
ΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ-----------
SOS ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΚΑΘΘΩΣ ΞΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΟΒΑ ΟΡΟΦΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

8ο Δημοτικό
• ΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 
ΚΥΡΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ
• ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΒΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΚΙΓΚΛΙ-
ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ.ΒΑΦΗ ΤΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩ-
ΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 
ΤΟΥ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΥΟ ΤΑΞΕΩΝ ΜΕ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΌ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ(ΤΜΧ12)
• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΠΑΡΟ-
ΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ.ΟΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ 
ΔΙΑΡΡΟΗ ΝΕΡΟΥ , ΚΛΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
• ΜΕΛΕΤΗ /ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩ-
ΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.(ΕΧΕΙ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΑΠΌ ΣΥΝΕΡ-
ΓΕΙΟ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ ΌΤΙ ΡΙΖΕΣ 
ΔΕΝΤΡΩΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΛΥ-
ΜΑΤΩΝ)
• ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ
• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑς ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙ-
ΝΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ Της ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΓΟΡΙΩΝ 
.Η ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΚΑΜΠΙΝΑ , ΔΕ-
ΧΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 
ΤΟΥ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ

1ο Γυμνάσιο
• ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ 
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΘΟΤΙ ΜΠΑΖΕΙ ΝΕΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
• ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑ-
ΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ .ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
• ΒΑΨΙΜΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΡΑΘΥ-
ΡΩΝ 
• ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΔΟΘΕΙ ΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ
• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΧΤΥΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟ-
ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ .ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΣΚΙΑΣΗΣ-----------ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΩΝ 5Χ5 ΚΑΙ 
ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ----------ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΤΕΝΤΩΝ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΣΙΔΩΝ 
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΙΣ 
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ------------------ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟΥ--------ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ--------ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ-
-------ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΓΑΛΒΑ-
ΝΙΖΕ ΣΩΛΗΝΑ 

2ο Γυμνάσιο
• ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥ-
ΟΥ INTERNET ΣΤΟΝ 1Ο ΟΡΟΦΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝ-
ΣΗ ΤΗΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
• ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΙΣΟ 
ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΦΕΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΑΥΛΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΟΨΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΠΑΡΚΟ
• ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ 
ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΓΑΖΕΙ ΠΟΛΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΟΒΑΔΕΣ-------------ΕΠΙΣΗΣ ΧΡΕΙΑΖΟ-
ΜΑΣΤΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΈΝΑ ΤΜΗΜΑ (ΣΕ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ) 
ΤΟΥ ΧΩΛ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕ-
ΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ------ΚΑΤΆ ΤΑ ΛΟΙΠΑ 
ΟΠΩΣ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑ-
ΠΤΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3ο Γυμνάσιο
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ Α -----ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (ΦΘΟΡΑ 
ΑΠΌ 5/10/2020)-Η ΠΟΡΤΑ ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ
• ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΠΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΝΗΠΙΑ-
ΓΩΓΕΙΟ -ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΩΝ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ
• ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ -ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥ-
ΣΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ -ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
• ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΚΑΙ Β ΚΤΗΡΙΟΥ (ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ)
• ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PLEXI GLASS (ΟΡΟΦΗΣ,ΑΝΑΜΕ-
ΣΑ ΣΕ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΑΙ Β ΚΤΗΡΙΟ)-2 ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 
ΙΣΟΓΕΙΟΥ Β ΚΤΗΡΙΟΥ
• ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΕΡΚΙ-
ΔΩΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ----------ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ----------------ΕΛΑΙΟΧΡΩ-
ΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΒΟΗ-
ΘΗΤΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΜΕ ΣΑΘΡΟΥΣ ΣΟΒΑΔΕΣ ΣΤΟ 
ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ Α ΚΤΗΡΙΟΥ -------ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΚΗΣ---------ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΔΙ-
ΕΥΘΥΝΤΗ------ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

1ο Λύκειο
• ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
• ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕ-
ΔΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ -ΑΙΘΟΥΣΑΣ 
ΓΡΑΣΕΠ
• ΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
• ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟ 1ΟΥ 
ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (ΕΚΚΡΕ-
ΜΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020)
• ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ .ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ
• ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ,ΟΡΟΦΗΣ 
1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ (ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 
2020)ΓΡΑΦΕΙΩΝ , ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟ-
ΦΩΝ
• ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙ-
ΚΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ---ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ 
ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ -ΑΝΤΙΜΕΤΩ-
ΠΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ---ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑ-
ΣΚΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ

2ο Λύκειο
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ WC ΣΤΟ ΙΣΟ-
ΓΕΙΟ (ΑΓΟΡΙΩΝ -ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ) .ΣΙΤΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ 
WC
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΥΡΗΤΗΡΙΩΝ WC ΑΓΟΡΙΩΝ
• ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΗΤΗΡΕΣ
• ΒΑΨΙΜΟ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 
WC ΙΣΟΓΕΙΟ(ΑΓΟΡΙΩΝ-ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ)
• ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ -----------ΤΟ-
ΠΘΕΤΗΣΗ 2-3 ΠΑΓΚΑΚΙΑ ----------ΒΑΨΙΜΟ ΤΩΝ ΗΔΗ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ

1ο Νηπιαγωγείο
• ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΌΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
• ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

3ο Νηπιαγωγείο
• ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΚΕΤΑΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ----------ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΤΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΥΛΗ .ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΠΙΣΤΟ-
ΛΗ ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΤΕΙΛΕΙ ΑΡ.ΠΡΩΤ 66/11-11-20, ΠΡΟΣ 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

4ο Νηπιαγωγείο
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙ-
ΜΟ
• ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΦΘΟ-
ΡΕΣ
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ
• ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΟΡΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

• ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΑΠΗΤΑ , Η ΑΥΛΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΌ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑ-
ΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΧΑΛΙΚΙΩΝ-------ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΦΙΩΝ 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ , ΏΣΤΕ ΝΑ ΤΟ-
ΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗ-
ΤΩΝ---------ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΦΘΟΡΕΣ(ΡΩΓΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ 
-ΥΓΡΑΣΙΑ)

5ο Νηπιαγωγείο
• ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΟΛΑ
• ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ -ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ -ΚΑΓΚΕΛΑ
• ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ
• ΜΕΤΑΡΟΠΗ ΣΕ ΠΑΓΚΑΚΙ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΒΡΥΣΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΥΛΗ.ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΠΌ ΑΥΛΗ ΠΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟ

6ο Νηπιαγωγείο
• ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
• ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΟΙ ΒΡΥΣΕΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕ-
ΤΕΣ
• ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ W/C ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΒΑΦΤΗΚΑΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ .ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΕΞΩ-
ΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
• ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΠΥ-
ΡΟΣΒΕΣΗΣ
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ 
ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ 
ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΥΛΗ 
ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΞΑΠΛΩ-
ΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ---------ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΤΟΥ ΞΥΛΙΝΟΥ ΤΡΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΤΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΞΥΛΩΝ

10ο Νηπιαγωγείο
• ΚΑΠΟΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ
• ΚΑΠΟΙΕΣ ΒΡΥΣΕΣ ΠΟΥ ΣΤΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΟΥ 
ΧΑΛΑΝΕ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ
• ΈΝΑ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑ-
ΘΟΛΟΥ
• ΒΑΨΙΜΟ ΚΑΠΟΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΙ-
ΔΑΚΤΙΡΙΟΥ
• ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ,ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΤΑ-
ΒΑΝΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΕΆΝ ΚΑΙ 
Πως ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
• ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΥ-
ΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ.ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙ-
ΡΙΟΥ

11ο Νηπιαγωγείο
• ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙ-
ΚΗ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
• ΠΑΝΙ ΣΚΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ---
----ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΤΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

13ο Νηπιαγωγείο
• ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΟΛΛΗΣΕΙ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΣΤΟ 
ΔΑΠΕΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΠΌ ΤΑ ΝΕΡΑ ΠΟΥ ΜΠΑΙ-
ΝΟΥΝ ΌΤΑΝ ΒΡΕΧΕΙ ΑΡΚΕΤΑ
• ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΡΟ-
ΜΟΝΩΣΗΣ  ΓΙΑΤΙ ΣΤΙΣ ΝΕΡΟΠΟΝΤΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΕΙ 
Η ΑΠΟΘΗΚΗ
• ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ 
ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟ-
ΠΟΙΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
• Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑ-
ΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΠΡΟΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΥΘΕΙ 
ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ.Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ 
ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ (ΤΟΝ ΕΙΧΑ ΚΑΛΕΣΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟ-
ΡΕΣ), ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΗΡΘΕ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΗ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΌ 
ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΟΠΗΣ  ΠΗΡΕ 
ΈΝΑ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ-
-------------ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟ ΜΑΣ,ΕΧΕΙ ΚΛΑΠΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
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Το δημοτικό μας Ωδείο είναι αναγνωρισμένο  από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και δίνει Διπλώματα σε όλα τα 
όργανα. Στόχος του είναι η καλλιέργεια της αγάπης των 
μαθητών για τη μουσική, η παροχή υψηλής ποιότητας 
μουσικής εκπαίδευσης και η προετοιμασία νέου μου-
σικού δυναμικού στον ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό 
χώρο. 

Οι τομείς Σπουδών αφορούν: 
• Μουσική Προπαιδεία
• Κλασσική μουσική
• Μοντέρνα μουσική
• Λαϊκή μουσική 
• Παραδοσιακή μουσική
• Βυζαντινή μουσική
• Studio Όπερας για μετεκπαίδευση Λυρικών Καλλιτε-
χνών, μοναδικό στο είδος  του σε Πανελλήνιο επίπεδο.
• Φιλαρμονική
• Προετοιμασία για Μουσικό Γυμνάσιο και Πανεπιστή-
μιο

ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ  
• Τμήματα Οrff : Αφροδίτη Θεοχάρη
Εισαγωγή των παιδιών στον χώρο της μουσικής με παι-
χνίδι και χορό. 

ΣΧΟΛΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ:
Τμήματα Πλήκτρων-Κιθάρας-Βιολιού- Εγχόρδων
• Πιάνο :  Νάνσυ Σιακοτού, Μενέλαος Τσικλίδης, Κατερί-
να Λέκκα, Τσεκούρα Μαγδαληνή
• Κλασσική κιθάρα: Αλέξανδρος Παπαρίζος, Σπύρος 
Κουκάκης, Αναστάσιος Ιωάννογλου
• Βιολί: Ρομίνα Παρασκευοπούλου, Θεολόγος Κουβάτης
• Βιόλα: Αντώνης Μανιάς
• Βιολοντσέλο: Κωνσταντίνος Γιοβάνος

Τμήμα Πνευστών

  Ξύλινα Πνευστά
• Φλάουτο: Ρένη Τσαλαπάτη
• Όμποε: Ιωάννα Ασωνίτη
• Κλαρινέτο:  Θανάσης Κατερινάκης
• Σαξόφωνο: Γιώργος Θωμόπουλος
• Φαγκότο: Σπύρος Κωστής
  
   Χάλκινα Πνευστά
• Τρομπέτα: Δημήτρης Δουδέσης
• Τρομπόνι: Σπύρος Φαρούγγιας
• Κόρνο: Χρήστος Καλούδης
• Τούμπα: Γιώργος Ραράκος

Τμήμα Κρουστών 
Κλασικά Κρουστά-Ντραμς: Ιωάννης Καλκάνης

Τμήμα Μοντέρνων Οργάνων
• Ηλεκτρική Κιθάρα : Δημήτρης Νταής
• Ηλεκτρικό Μπάσο: Αντώνης Πελεκάνης
• Αρμόνιο: Μαρία Βιολίδου

ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ/ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
• Ποντιακή Λύρα: Ηλίας Υφαντίδης
• Τετράχορδο Μπουζούκι / Τρίχορδο Μπουζούκι / Τζου-
ράς / Μπαγλαμάς /  Μουσικά σύνολα  :  Γιώργος Κωνστα-
ντόπουλος                                                                       
• Πολίτικη Λύρα: Στρατής Ψαραδέλλης 
• Κρητική Λύρα: Γιώργος Σκορδαλός 
• Ούτι: Χρήστος Τσιαμούλης 
• Βιολί: Γιώργος Μαρινάκης 
• Κλαρίνο: Διονύσης Θεοδόσης 
• Κανονάκι: Πάνος Δημητρακόπουλος
• Σαντούρι: Χριστίνα Κουκή
• Λαούτο: Νίκος Αγγελόπουλος 

• Κρουστά: Βαγγέλης Καρίπης 
• Πνευστά (Γκάιντα, Καβάλι κλπ): Γιώργος Μακρής
• Ακορντεόν: Εύη Κάνδηλα
• Λαϊκή κιθάρα : Άκης Καββαδίας

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ: Κατερίνα Παπαδοπούλου

ΣΧΟΛΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ-ΜΟΝΩΔΙΑΣ
Κλασικό τραγούδι : Λυδία Αγγελοπούλου, Αντώνης Κο-
ρωναίος, Αντωνία Καλογήρου
Συνοδεία μονωδίας μελοδραματικής: Βενιαμίν Χατζη-
κουμπάρογλου
Μοντέρνο Τραγούδι : Διόνυσος Αποστολόπουλος

ΣΧΟΛΗ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ: Δανάη Μπερή

ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ - Βυζαντινή Χορω-
δία: Αθανάσιος Ιωαννίδης

ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ:
Τμήματα Αρμονίας, Αντίστιξης, Φούγκας, Σύνθεσης: Μά-
νος Δημητρίου

Τμήματα Υποχρεωτικών-Ειδικών μαθημάτων:
Σολφέζ, Θεωρία Μουσικής, Αρμονία, Ιστορία της Μουσι-
κής, Μορφολογία, Μουσική Δωματίου,
Ορχήστρα και Χορωδία: Ειρήνη Χαραλάμπη, Στέφανος 
Θεοτοκάς

Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ωδείου: Σταμάτης Μπερής 

Διεύθυνση: Σίφνου και Αγίου Γεωργίου
Επικοινωνία: 210-5697224 εσωτερική γραμμή 1

Εγγραφές γίνονται σε όλη τη διάρκεια του έτους.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΟΣ ΕΝΩΝΕΙ! 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΕΙ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΙΧΟΥ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Ένα σημαντικό πολιτι-
κό γεγονός έλαβε χώρα 
στην πόλη μας. Η παρά-
ταξη «Αγία Βαρβάρα-ό-
λοι μια γειτονιά» έλαβε 
απόφαση και ενσωμα-
τώθηκε στην παράταξη 
«Αγία Βαρβάρα-Πρώτη 
Ξανά», στην οποία είναι 
επικεφαλής ο Δήμαρχος 
κ. Λάμπρος Μίχος,
Ο Θεόδωρος Βασιλάκος, 
και οι συνεργάτες του 
στην «Αγία Βαρβάρα-ό-
λοι μια γειτονιά», έλαβαν 
αυτή την σημαντική για την πόλη και την προοπτική της, απόφαση, αναγνωρίζοντας 
την ανάγκη να υπάρξει η μέγιστη, δυνατή σύμπνοια των δυνάμεων του δημόσιου βίου 
στην πόλη, προκειμένου να διασφαλισθεί η πορεία ανάπτυξης και προόδου. 
Ο κ. Βασιλάκος με επιστολή την οποία έδωσε –προ ημερών- στην δημοσιότητα εξηγεί 
με απόλυτη επάρκεια τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση κα9ι που δεν 
είναι άλλοι από την αναγνώριση της επιτυχημένης, εργώδους προσπάθειας στην οποία 
έχει επιδοθεί κατά την 2ετία μετά την εκλογική νίκη του ο κ.Μίχος και η σημερινή 
Δημοτική Αρχή της πόλης, προκειμένου να ανασχεθεί η πορεία εγκατάλειψης και πα-
ρακμής στην οποία είχε οδηγήσει την Αγία Βαρβάρα η διοίκηση Καπλάνη.
Πρέπει να επισημάνουμε το πολιτικό θάρρος του κ. Βασιλάκου, ο οποίος επί σειρά, 
πολλών ετών έχει πρωταγωνιστική παρουσία στα κοινά και οφείλουμε να υπογραμμί-
σουμε ότι το 2014, για ελάχιστες ψήφους έχασε την δημαρχία από τον τέως Δήμαρχο 

Καπλάνη, ο οποίος διασώθηκε μεν, τότε, την τελευταία στιγμή, αλλά όπως αποδείχθηκε 
στην συνέχεια, εις μάτην τα βεγγαλικά και οι πανηγυρισμοί του γιατί –ειρήσθω εν 
παρόδω-, δεν πήρε δε, το μάθημά του, δεν έλαβε το μήνυμα των πολιτών, συνέχισε την 
άθλια πρακτική του ως δήμαρχος και οδηγήθηκε στην ταπεινωτική ήττα των εκλογών  
του 2019.
Η νέα πραγματικότητα για τις δημοτικές παρατάξεις, πρέπει να σημειωθεί με έντονους 
χαρακτήρες, δεν είναι, απλά μία σύγκλιση παραγόντων·, δεν πρόκειται για μία συναλ-
λαγή κορυφής. Είναι προϊόν ουσιαστικής διεργασίας στην βάση της παράταξής του, 
τους πολίτες που συγκροτούν την παράταξη του κ. Βασιλάκου, ο οποίος έλαβε αυτή 
την γενναία απόφαση μετά από διαβούλευση με στελέχη και υποστηρικτές του
Όπως μας δήλωσε «πλέον στην πόλη δημιουργείται μία ισχυρή πλειοψηφία, μία πλει-
οψηφία με δυναμική προόδου και ανάπτυξης, η οποία ουσιαστικά ακυρώνει τους 
«τουρίστες» των Δημοτικών Συμβουλίων και στερεί από τους τοξικούς και εμπαθείς 
αντιπάλους της δημοτικής αρχής κάθε επιχείρημα». Πράγματι, δεν μπορούμε παρά να 
συμφωνήσουμε με τα ζητήματα που θίγονται από αυτή την δήλωση του κ. Βασιλάκου.
Οι «τουριστικές» περιοδείες του τέως δημάρχου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-
λίου ή οι στιγμιαίες εμφανίσεις του στις διαδικτυακές συνεδριάσεις, απλά και μόνον 
για να καταγράψει την παρουσία του και να μην εκπέσει από το αξίωμα του δημοτικού 
συμβούλου (ο Νόμος προβλέπει ότι σε 3 αδικαιολόγητες απουσίες κάθε σύμβουλος εκ-
πίπτει από το αξίωμα), πλέον το αφήνουν ολότελα εκτεθειμένο.
Όπως, επίσης εκτεθειμένος είναι και ο έτερος Καπαδόκης, ο συνεχώς αρνητής και απέ-
χων από το τεράστιο έργο το οποίο συντελείται στην πόλη. Ο «επίδοξος», ο οποίος 
επιδίδεται συνεχώς και συνεπώς στο έργο της διαστρέβλωσης και παραποίησης της 
πραγματικότητας με την απαραίτητη δόση –πολύ ισχυρή θα λέγαμε- μικροψυχίας.
Η ισχυρή κοινωνική δυναμική που συνεπάγεται αυτή η σύμπραξη μόνο θετικά αποτε-
λέσματα μπορεί να προοιωνίζει για την πόλη. 
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Το όνομα της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ θα φέρει 
το Kέντρο Λόγου και Τέχνης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 25ης Οκτωβρίου, ο Δήμαρ-
χος κ. Λάμπρος Μίχος, ανακοίνωσε προς το δημοτικό 
συμβούλιο ότι, ζήτησε  από την διακεκριμένη ακαδημαϊ-
κό (Βυζαντινολόγου), κ. Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ να δε-
χθεί να δοθεί το όνομά της στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης 
της Αγίας Βαρβάρας. Η κ. Αρβελέρ αποδέχθηκε με χαρά 
την πρόταση αυτή, την οποία θεώρησε άκρως τιμητική.
Η ανακοίνωση του κ. Δημάρχου έτυχε θερμής υποδοχής 
από όλους τους παρισταμένους Δημοτικούς Συμβούλους.
Ας επιτραπεί η υπενθύμιση ότι, η μικρασιατικής κατα-
γωγής κ. Αρβελέρ είναι η πρώτη γυναίκα πανεπιστημια-
κός, η οποία διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας 
(1967) και ακολούθως, εξελέγη Πρύτανης του Πανεπι-
στημίου Σορβόννης (1976).
Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής του Εθνικού Κέ-
ντρου για την Επιστημονική Έρευνα (Γαλλία), του Ευρω-
παϊκού Πολιτιστικού Κέντρου των Δελφών (Ελλάδα) και 
Επίτιμη Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Βυζαντινών 
Σπουδών.
Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας, Πρύτανης της 
Ακαδημίας και Καγκελάριος των Πανεπιστημίων των 
Παρισίων, Πρόεδρος του Κέντρου Georges Pompidou-
Beaubourg, Πρόεδρος του Αμερικανικού Μουσείου Τέ-
χνης και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στο 
Παρίσι. Είναι, ακόμη, μέλος του επιστημονικού εποπτι-
κού συμβουλίου του Ιδρύματος Λαμπράκη και Επίτιμη 
Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών 
και μέλος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» για τον εορτα-
σμό των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση και 
Πρέσβειρα καλής θελήσεως της UNICEF.
Είναι Επίτιμη Διδάκτωρ του Αμερικανικού Πανεπιστη-
μίου των Παρισίων (1989), του Πανεπιστημίου του Χάρ-
βαρντ, καθώς και των Πανεπιστημίων του Λονδίνου, του 
Βελιγραδίου, των Αθηνών, της Λίμα, του Νιου Μπράν-
σγουικ (Καναδάς), της Χάιφα, της Νέας Υόρκης, της Θεσ-

σαλονίκης, του Φραίμπουργκ (Ελβετία), κ.α. 
Είναι επίτιμο μέλος των Ακαδημιών των Αθηνών, του 
Βερολίνου, της Βουλγαρίας, καθώς και της Βρετανικής 
Ακαδημίας. Επίσης, είναι μέλος και συνεργάτιδα της 

Βασιλικής Ακαδημίας των Επι-
στημών, των Γραμμάτων και των 
Τεχνών του Βελγίου.
Από τη Γαλλική Δημοκρατία έχει 
λάβει τις εξής τιμητικές διακρί-
σεις:
• Ταξιάρχης της Λεγεώνας της Τιμής
• Μεγαλόσταυρος του Εθνικού Τάγματος της Τιμής
• Διοικητής της Τάξης των Ακαδημαϊκών Φοινίκων
• Ταξιάρχης των Τεχνών και των Γραμμάτων
Ακόμη, σε διεθνές επίπεδο, έχει λάβει τις ακόλουθες δι-

ακρίσεις:
Ταξιάρχη της Λεγεώνας της Τιμής (Ελλάδα),
Επίτιμη Πολίτης (Γαλλία)
Υψηλότατη Ταξιάρχης (Μεξικό)
Ταξιάρχης της Εθνικής Ταξιαρχίας (Λουξεμβούργο)
Υψηλότερη Ταξιάρχης της Ταξιαρχίας των Τιμών (Αυ-
στρία)
Ταξιάρχης της Βασιλικής Ταξιαρχίας της Δανίας
Ταξιάρχης των Επιστημών, της Παιδείας και της Τέχνης 
(Πορτογαλία)
Ταξιάρχης της Ταξιαρχίας της Τιμής (Ιταλία)
Τιμητικό μετάλλιο από τη Πολωνική Ακαδημία Επιστη-
μών και
Αργυρό Μετάλλιο του Ολυμπιακού Τάγματος από τη Διε-
θνή Ολυμπιακή Επιτροπή.[30]
Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ αναγνωρίζεται σήμερα ως 

μία από τις πλέον εξέ-
χουσες πανεπιστημιακές 
προσωπικότητες, ιδιαίτε-
ρα στη βυζαντινολογία, 
με πολύ μεγάλο αριθμό 
σχετικών διαλέξεων και 
ομιλιών εντός και εκτός 
Ελλάδας.
Από τα προεκτεθέντα, γί-
νεται απολύτως σαφές το 
γεγονός ότι πρόκειται για 
μία σημαντική και εύστο-
χη κίνηση από πλευράς 
του Δημάρχου, η οποία 

προσδίδει κύρος και υπεραξία στην πνευματική διερ-
γασία η οποία συντελείται στην Αγία Βαρβάρα, ενώ η 
αποδοχή της κ. Αρβελέρ, αποδεικνύει το γεγονός ότι το 
κύρος και η αναγνώριση της προσωπικότητας του Δη-
μάρχου και της εικόνας της πόλης βρίσκονται σε πολύ 
υψηλό επίπεδο.
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21/9: Aφιέρωμα στους Στέλιο Καζαντζίδη και Στράτο Διονυσίου 
Στον ομορφότερο χώρο της Αθήνας, τον θερινό, δημοτικό κινηματογράφο cine-ΠΑΝ-
ΘΕΟΝ,  με την Σελήνη να κυριαρχεί στο στερέωμα, ξεκίνησαν οι «Γιορτές Πόλης», οι 
πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Πρώτη εκδήλωση το αφιέρωμα στους Στέλιο Καζαντζίδη και Στράτο Διονυσίου, από τη 
λαϊκή ορχήστρα του Ωδείου του Δήμου της Αγίας Βαρβάρας. 
Μία εξαίσια μουσική βραδιά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι θεατές οι 
οποίοι βρέθηκαν στις 20 Σεπτέμβρη στο cine-ΠΑΝΘΕΟΝ και πραγματικά απόλαυσαν 
την βραδιά με την Σελήνη να σελαγίζει στο στερέωμα και να δημιουργεί ένα μοναδικά 
υποβλητικό σκηνικό
Αρκετά πριν την ώρα έναρξης της εκδηλώσεως, κάτοικοι της πόλης αλλά και επισκέ-
πτες από άλλες περιοχές της Αθήνας, είχαν δημιουργήσει αδιαχώρητο στον χώρο 

του κινηματογράφου, 
παρά τους περιορι-
σμούς τους οποίους 
με ευλάβεια τηρεί ο 
Δήμος, λόγω προληπτι-
κών μέτρων για την 
πανδημία.
Οι μαθητές της Μουσι-
κής Σχολής του Δήμου 
υπό την καλλιτεχνική 
επιμέλεια του Γιώργου 
Κωνσταντόπουλου, 
απέδωσαν άριστα τα 
κομμάτια του Στέλιου 
Καζαντζίδη και Στρά-
του Διονυσίου, ανα-
κινώντας μνήμες και 
πιστοποιώντας ότι, 
πράγματι, κάτι όμορφο 

γίνεται σήμερα στις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.
Οι ερμηνείες στα τραγούδια των μεγάλων καλλιτεχνών από τους Νίκο Καρτσωνάκη, 
Μπάμπη Πουρνάρα και Μαρία Μαραγκουδάκη, συγκίνησαν και εντυπωσίασαν με την 
αρτιότητά τους, ενώ, την εκδήλωση εμπλούτισαν με χορευτικά στιγμιότυπα μαθητές 
και ο διευθυντής της σχολής χορού Γιώργος Χρονόπουλος.
Όπως αναφέρει και το Δελτίο Τύπου το οποίο εξέδωσε ο Δήμος, «οι Γιορτές πόλης επι-
στρέφουν και ομορφαίνουν τα βράδια μας».

22/09: «Επιστροφή στις ρίζες μας»
Αφιέρωμα στον Θεόδωρο Πολυκανδριώτη ζωντάνεψε μνήμες μιας άλλης εποχής 

Μία ακόμη εξαιρετική βραδιά με μουσικές που ανακαλούν αναμνήσεις και ζωντανεύ-
ουν μνήμες, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι θεατές που βρέθηκαν στον 
θερινό δημοτικό κινηματογράφο ΠΑΝΘΕΟΝ.
Η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου, η Πανσέληνος της «συγκομιδής», όπως είθισται να 
αποκαλείται, ήταν η ιδανική συνθήκη για την απόλαυση των ήχων του αυθεντικά λαϊ-
κού, ελληνικού και ρεμπέτικου τραγουδιού.

Η επταμελής ορχήστρα του Σπύρου Πολυκανδριώτη, παρουσίασε στο κοινό ένα αφιέ-
ρωμα στον Θεόδωρο Πολυκανδριώτη, τον μεγάλο δάσκαλο και συνθέτη, του οποίου τα 
τραγούδια έχουμε όλοι κάποια στιγμή τραγουδήσει και συνεχίζουμε, μέχρι και σήμερα 
να απολαμβάνουμε.

Οι τυχεροί που παρευρέθηκαν στον δημοτικό κινηματογράφο της πόλης μας, μπόρε-
σαν να ανακαλέσουν και να ζωντανέψουν μνήμες μιας άλλης, αυθεντικής και ανθρώ-

πινης εποχής σε ένα μο-
ναδικά όμορφο σκηνικό 
και την εξαίρετη καλλι-
τεχνική ερμηνεία του 
Σπύρου Πολυκανδρώτη 
και της ορχήστρας του.
Σίγουρα, ο πατέρας του 
Θεόδωρος, παρακολου-
θούσε από τον Ουρανό 
και σίγουρα σιγοτρα-
γουδούσε και αυτός, 
περήφανος για τον δι-
άδοχό του, τους ρεμπέ-
τικους στίχους και τον 
ήχο του ζεϊμπέκικου, 
μαζί με κάποιον Αρχάγ-
γελο.

25/9: ΣΥΝΑΥΛΙΑ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΒΙΚΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ

Μετά απο 12 χρόνια η κεντρική μας πλατεία ζωντανεύει και πάλι
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Γιορτές Πόλης 2021», απόλαυσαν οι κάτοικοι της πόλης 
μας, αλλά και αρκετοί επισκέπτες, εκείνοι που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν το μουσικό αφιέρωμα στην αθάνατη Βίκυ Μοσχολιού.

ΟΙ «ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΟΛΗΣ» ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΥΝΑΝ  
ΤΑ ΒΡΑΔΙΑ ΜΑΣ
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Την «Κοτοπούλη του Τραγουδιού», όπως την είχε αποκαλέσει ο Γιάννης Τσαρούχης, 
την μεγάλης εμβέλειας καλλιτέχνιδα, η οποία χρόνια από την παιδική της ηλικία τα 
πέρασε στην πόλη μας και που τα τραγούδια της έχουν μείνει αθάνατα στην ελληνική 
δισκογραφία, τίμησε με συναυλία-αφιέρωμα ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας.
Παρουσιαστής της εκδήλωσης, με απόλυτη επιτυχία και συμβολή στην πολύ καλή εξέ-
λιξη της βραδιάς, ήταν ο ηθοποιός Ηλίας Μελέτης, ο οποίος εξεπλάγη με τις θεατρικές 
γνώσεις του Δημάρχου κ. Μίχου και επισήμανε ότι «είναι ένας δήμαρχος ο οποίος αγα-
πάει τον πολιτισμό» και για τον λόγο αυτόν δέχθηκε να λάβει μέρος στην εκδήλωση.
Ο κ. Μελέτης μίλησε για την ζωή της Βίκυς Μοσχολιού και αφού ευχαρίστησε τον Δή-
μαρχο, τον Αντιδήμαρχο πολιτισμού κ. Νίκο Βουρλιώτη και τους πολίτες της Αγίας 
Βαρβάρας, έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της βραδιάς.

Πράγματι, οι καλλιτέχνες έδωσαν ό,τι καλλίτερο διέθεταν προκειμένου να τιμήσουν 
την αείμνηστη Βίκυ και οι κάτοικοι -όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος κ. Λάμπρος Μίχος-, 
μετά από 12 χρόνια (τα δύο λόγω περιορισμών πανδημίας), είχαν την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσουν μία εξαιρετική συναυλία, με το συναίσθημα να γεμίζει την πλατεία 
και να εξαπλώνεται στην πόλη.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο αντιπεριφερειάρχης δυ-
τικού τομέα Ανδρέας Λεωτσάκος, εφ’ όσον η εκδήλωση τε-
λούσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.
Τα τραγούδια ερμήνευσαν οι Τζωρτζίνα Νικάκη, Νικολέτα 
Κωνσταντάκη, Αθηνά Βέρμη ενώ την μουσική απέδωσε η 
ορχήστρα του Τάσου Κατσούλη.

26/9: Γέμισε η πλατεία Παναγίας Ελεούσης από ταλέντο, 
μουσικές και χαμόγελα. Toni Sfinos και Nivo (Νίκος 
Βουρλιώτης) μας, προσέφεραν, αφιλοκερδώς μία υπέρο-
χη βραδιά

Οι δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες απέδειξαν ότι αγαπούν 
την Αγία Βαρβάρα και τους ανθρώπους της, αφού, προσέ-
φεραν δωρεάν, την παράσταση, προκειμένου, να δοθεί η 
ευκαιρία στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης να ψυ-
χαγωγηθούν και να διασκεδάσουν με τα τραγούδια τους.
Το ταλέντο και το κέφι των καλλιτεχνών δεν ήταν δυνατόν 

να περιορισθεί στην εξέδρα και πλημύρισε την πλατεία κάνοντας τους τυχερούς θεα-
τές να τραγουδάνε και να συμμετέχουν σε όλη την διάρκεια της εκδήλωσης.

Στο τέλος τα χαμόγελα και 
τα γεμάτα ικανοποίηση πρό-
σωπα όσων βρέθηκαν στην 
πλατεία και παρακολούθη-
σαν την εκδήλωση, ήταν ο 
αδιάψευστος μάρτυρας για 
την απόλυτη επιτυχία της 
εκδήλωσης, αλλά και για την 
ανάγκη που έχουν οι άνθρω-
ποι μετά από δύο χρόνια παν-
δημίας να βρεθούν με τους 
φίλους και τους γείτονές τους 
και να διασκεδάσουν.

Ο Δήμαρχος της πόλης, κ. Λά-
μπρος Μίχος -ο οποίος άνοιξε 
την εκδήλωση, υποδεχόμενος 
με θερμά λόγια τους καλλι-
τέχνες-, γνωρίζει πολύ καλά 
τις ανάγκες αυτές και επίσης, 
είναι από τους πολιτικούς 
που θεωρούν τις πολιτιστικές 
δραστηριότητες και την πα-
ραγωγή πολιτισμού ως πολύ υψηλής προτεραιότητας πεδίο. Σε αυτή την κατεύθυνση 
καθοδηγεί τους συνεργάτες του και βρίσκει πάντοτε τον τρόπο να καλύπτει τις ανά-
γκες ψυχαγωγίας των πολιτών. Παρά, λοιπόν, τις αντίξοες συνθήκες (λόγω οικονομι-
κών δυσχερειών και πανδημίας), έχει τον τρόπο να εξασφαλίζει ποιοτικές εκδηλώσεις 
με ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση. 

Πρέπει να πούμε ότι σημαντική είναι και η παρουσία στην σημερινή Διοίκηση του 
Νίκου Βουρλιώτη (Nivo), ο οποίος ως αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα στον πολιτισμό 
και αθλητισμό, δεν διστάζει να προσφέρει ό,τι καλλίτερο διαθέτει για τους συμπολίτες 
μας.
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Έτσι λοιπόν, με την 
συμμετοχή του στην 
χθεσινή εκδήλωση, πέ-
τυχε να ικανοποιήσει 
δύο μεγάλες του ανά-
γκες. Την ανάγκη της 
καλλιτεχνικής έκφρα-
σης και την ανάγκη 
του για προσφορά στην 
πόλη που αγαπά.

Πάντως, είναι γεγονός. 
Με την σημερινή Δη-
μοτική Αρχή του Λά-
μπρου Μίχου, η πόλη 
αρχίζει να ζει, αρχίζει 
να χαμογελά ξανά!

27/09: ΒΡΑΔΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ στο 
cine-ΠΑΝΘΕΟΝ

Στην βραδιά αφιερωμένη στην ποίηση, παρουσι-
άστηκαν τα διακριθέντα ποιήματα του διαγωνι-
σμού ποίησης, τον οποίο διενέργησε ο Δήμος, ενώ 
σπουδαστές της Δραματικής Σχολής «Ιάκωβος Κα-
μπανέλλης» του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, χορευτές 
από την Σχολή Χορού και μουσικοί από τα μουσικά 
σχήματα του δήμου –κιθαρωδοί- και του Δημοτικού 
Ωδείου, «έντυσαν» με εικόνες και μουσικές εξαίσι-
ες, τις ποιητικές δημιουργίες που παρουσιάστηκαν.

Μία, κατά κοινή ομολογία, υψηλών προδιαγραφών 
εκδήλωση, η οποία ανέδειξε τις αστείρευτες δη-
μιουργικές δυνάμεις της πόλης και ταυτοχρόνως, 
ενισχύει τις αναζητήσεις των νέων στην κατεύθυν-
ση της αισθητικής και πνευματικής   εξέλιξης.
Τα βραβεία στους διακριθέντες δημιουργούς απέ-
δωσαν ο δήμαρχος της πόλης κ. Λάμπρος Μίχος και 
στελέχη της δημοτικής παράταξης.

Αξίζουν συγχαρητήρια στον Δήμαρχο, κ. Λάμπρο Μίχο 
και το επιτελείο του, για την πραγματοποίηση των υψη-
λής ποιότητας ψυχαγωγικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ, ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ 
ΣΗΜΕΡΑ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 22 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Δέσμη έργων υποδομής και αναδιαμόρφωσης υπαρχό-
ντων έχει προγραμματίσει η σημερινή Δημοτική Αρχή 
της Αγίας Βαρβάρας.  Έργα τα οποία σχεδιάστηκαν να 
υπηρετήσουν τον σχεδιασμό για μία πόλη ασφαλή, σύγ-
χρονη, φιλική στον άνθρωπο και με σεβασμό στο περι-
βάλλον και πρόκειται να χρηματοδοτηθούν είτε μέσω 
του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» είτε προτάθηκαν 
και έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 
της Περιφέρειας Αττικής είτε έχουν ενταχθεί στο πρό-
γραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» είτε έχουν ενταχθεί στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
Βελτιώνονται οι υποδομές και γίνονται σύγχρονες, λει-
τουργικές και πρωτίστως ασφαλείς. Με ιδιαίτερο βά-
ρος στα σχολεία και το περιβάλλον. Εκσυγχρονίζεται ο 
εξοπλισμός και αντικαθίστανται τα κοστοβόρα και προ-
βληματικά τμήματά του (οχήματα, μηχανολογικός εξο-
πλισμός κ.λπ.). Δημιουργούνται «πράσινα» σημεία στην 
πόλη και αναπτύσσεται το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κι-
νητικότητας (ΣΒΑΚ), κάνοντας την πόλη λειτουργική και 
πάνω απ’ όλα φιλική στους ανθρώπους της. Συγκροτού-
νται Ενεργειακές Κοινότητες, με στόχο την ελαχιστοποί-
ηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και την στροφή 
στις «πράσινες» μορφές ενέργειας, αλλά και την ανακού-
φιση των δημοτών -ιδιαιτέρως των οικονομικά αδυνά-
μων-, από τους υπέρογκους λογαριασμούς κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος.

Τα σχολικά κτίρια της πόλης θωρακίζονται έναντι περι-
πτώσεως πυρκαγιάς και δέχονται ολοκληρωμένη και για 
πρώτη φορά πραγματοποιούνται μεγάλης κλίμακας πα-
ρεμβάσεις και επισκευές, οι οποίες τα καθιστούν ασφαλή 
και φιλικά στους μαθητές.
Γειτονιές της πόλης μας αλλάζουν όψη καθώς, μεταβάλ-
λονται από συστάδα ενεργοβόρων κατοικιών σε «πρά-
σινη γειτονιά», μέσω του ομώνυμου προγράμματος, 
το οποίο είχε συνταχθεί και ξεκινήσει περί τα τέλη της 
προηγούμενης θητείας του Λάμπρου Μίχου με την τότε 
Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Μπιρμπίλη και για μία 10ετία 
είχε μείνει στα συρτάρια των υπευθύνων της προηγού-
μενης Διοίκησης, αφήνοντας κυριολεκτικά «χωρίς παρά-

θυρα» τους κατοίκους στις επιλεχθείσες κατοικίες, στην 
περιοχή των προσφυγικών πολυκατοικιών και που σήμε-
ρα ο Δήμαρχος ξεκίνησε την εκ νέου υλοποίησή του και 
ήδη, τα πρώτα αποτελέσματα είναι ορατά, ενώ στο πρό-
γραμμα έχουν ενταχθεί και άλλα κτίρια στην περιοχή.

Και βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι 
οι Υπηρεσίες του Δήμου έχουν γίνει και πάλι αποτελε-
σματικές. Δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι η Δημοτική 
Αρχή με τον Λάμπρο Μίχο έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον 
πήχη στην Καθαριότητα. Η αποκομιδή απορριμμάτων 
γίνεται πλέον και τα Σαββατοκύριακα, ενώ το προσωπι-
κό έχει μειωθεί και τα οχήματα έχουν πλέον μία ακόμη 
10ετία παλαιότητας, αφού η προηγούμενη Διοίκηση δεν 
πραγματοποίησε καμία ανανέωση του στόλου. Το αστικό 
πράσινο (παρτέρια, δέντρα κ.λπ.) δέχεται την καθημερι-
νή φροντίδα των εργαζομένων της Υπηρεσίας Πρασίνου. 
Η Κοινωνική Υπηρεσία έχει διαμορφώσει τις μέγιστα 

δυνατές συνθήκες υποστήριξης των αδυνάμων και ευά-
λωτων συμπολιτών μας δίνοντας ουσιαστικό νόημα στις 
κοινωνικές δομές, όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το 
Κοινωνικό Φαρμακείο, την εξυπηρέτηση κατ’ οίκον σε 
ηλικιωμένους και συμπολίτες μας με δυσκολίες στην με-
τακίνηση ή σε περιπτώσεις που η πανδημία βρίσκεται σε 

έξαρση και πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός (π.χ. 
διανομή κατ’ οίκον σε δικαιούχους ΤΕΒΑ). 
Σημαντική είναι, επίσης και η αναβάθμιση της επικοινω-
νίας δημότη-Δήμου, πεδίο στο οποίο συμβάλλει αποτε-
λεσματικά η λειτουργία του πενταψήφιου τηλεφωνικού 
αριθμού 15969, στο οποίο οι κάτοικοι μπορούν να απευ-
θύνονται και να υποβάλλουν τα αιτήματα, τα παράπονα 
ή ακόμη και να ζητήσουν υποστήριξη από τις κοινωνικές 
υπηρεσίες ή να υποβάλλουν προτάσεις και παρατηρή-
σεις.

Η ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής δια-
κίνησης εγγράφων «ΙΡΙΔΑ» έχει ήδη αποτελέσματα κα-
θώς οι διοικητικές υπηρεσίες έχουν ταχύτατη και άμεση 
ανταπόκριση στις απαιτήσεις του αντικειμένου τους, 
ενώ έχει μειωθεί στο ελάχιστο η διακίνηση εντύπων εγ-
γράφων, με προφανείς θετικές επιπτώσεις για το περι-
βάλλον και τους φυσικούς πόρους. Έτσι ο Δήμος συμβάλ-
λει στην παγκόσμια προσπάθεια για την προστασία του 
περιβάλλοντος.
Στις επόμενες σελίδες, παρουσιάζουμε κάποια από τα 
έργα τα οποία έχει εντάξει η Δημοτική Αρχή στον σχεδι-
ασμό της και έχει λάβει μέριμνα για την χρηματοδότησή 
τους από διάφορες πηγές (πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», 
πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Αναπτυξιακά προ-
γράμματα της Περιφέρειας Αττικής κ.λπ.).
Είναι ολοφάνερο, πλέον και αποτελεί κοινή παραδοχή 
-ακόμη και για τους πιο σκληρούς αντιπάλους του Δη-
μάρχου-, ότι την πρώτη διετία της νέας θητείας του Λά-
μπρου Μίχου, την διετία της ανάσχεσης της παρακμής 
και της απαξίωσης της πόλης, διαδέχεται η διετία της 
ανάπτυξης και του έργου. 
Είναι η διετία κατά την διάρκεια της οποίας η Αγία Βαρ-
βάρα, πραγματοποιεί, σταθερά και σίγουρα, το βήμα της 
ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού. Αλλάζει και κάνει 
το αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον! Κάνει και πάλι 
τους κατοίκους τους υπερήφανους γιατί είναι πολίτες 
μιας πόλης, που είναι Πρώτη Ξανά!

Είναι πασιφανές, πλέον, ότι την πρώτη διετία της νέας 
θητείας του Λάμπρου Μίχου, την διετία της ανάσχεσης 
της παρακμής και της απαξίωσης της πόλης, διαδέχεται η 
διετία της ανάπτυξης και του έργου.
Βελτιώνονται οι υποδομές και γίνονται σύγχρονες, λει-
τουργικές και πρωτίστως ασφαλείς. Με ιδιαίτερο βά-
ρος στα σχολεία και το περιβάλλον. Εκσυγχρονίζεται ο 
εξοπλισμός και αντικαθίστανται τα κοστοβόρα και προ-
βληματικά τμήματά του (οχήματα, μηχανολογικός εξο-
πλισμός κ.λπ.). Δημιουργούνται «πράσινα» σημεία στην 

πόλη και αναπτύσσεται το Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότη-
τας, κάνοντας την πόλη λειτουργική και πάνω απ’ όλα 
φιλική στους ανθρώπους της.
Είναι η διετία κατά την διάρκεια της οποίας η Αγία Βαρ-
βάρα, πραγματοποιεί, σταθερά και σίγουρα, το βήμα της 
ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού. Αλλάζει και κάνει 
το αποφασιστικό βήμα προς το μέλλον! Κάνει και πάλι 
τους κατοίκους τους υπερήφανους γιατί είναι μέρος μιας 
πόλης που είναι Πρώτη Ξανά!
Τα συγκεκριμένα έργα αξιοποιώντας τις δυνατότητες 

που παρέχονται από την ένταξή τους στο πρόγραμμα 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», πρόκειται να δημιουργήσουν 
νέες, αλλά και να ενισχύσουν και να αποκαταστήσουν ή 
και να βελτιώσουν σημαντικά τις υπάρχουσες υποδομές 
της πόλης.
Οι φάκελοι οι οποίοι έχουν υποβληθεί έχουν κάθε προϋ-
πόθεση να εγκριθούν καθώς τόσο η επιλογή των έργων 
όσο και οι μελέτες οι οποίες τα συνοδεύουν έχουν επι-
σταμένα συνταχθεί και προσεχθεί, με τον Δήμαρχο κ. Λά-
μπρο Μίχο να έχει επιμεληθεί προσωπικά την σύνταξη 

Την πρώτη 2ετία ανάσχεσης της παρακμής, διαδέχεται η 2ετία της ανάπτυξης και προόδου
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των φακέλων αυτών.
Παραθέτουμε, ενδεικτικά, κάποια από τα έργα, τα οποία 
ο Δήμος έχει προτείνει την ένταξή τους και την χρημα-
τοδότησή τους από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 
είναι τα εξής:

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑ ΑΜΕΣΑ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

1. Συντήρηση Σχολικών Μονάδων και Ανοιχτού Αθλη-
τικού Χώρου Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται   η  συντήρηση 
όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου προκειμένου 
να αποδοθούν στους μαθητές  πλήρως αναβαθμισμένες 
και ανακαινισμένες. Η συνολική επέμβαση, πρόκειται 
να άλλαξει ριζικά την εικόνα των σχολικών δομών  και 
να αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρε-
σιών στον τομέα της εκπαίδευσης, ενώ μέχρι σήμερα, οι 
όποιες παρεμβάσεις γίνονταν σε ετήσια βάση, τμημα-
τικά και με χαμηλές -λόγω αντικειμενικών συνθηκών- 

χρηματοδοτήσεις.
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις εργασίες οι 
οποίες προβλέπεται να γίνουν:
• Αποκατάσταση βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυ-
ρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με 
χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων δι-
άβρωσης σε διάφορα σχολεία.
• Ανακατασκευή αγωγού αποχέτευσης 8ου Δημοτικού.
• Ηλεκτρολογικές εργασίες (τοπικές αντικαταστάσεις 
καλωδιώσεων, πινάκων, ασφαλειών).
• Υδραυλικές εργασί-
ες (έλεγχος και απο-
κατάσταση διαρρο-
ών, αντικατάσταση 
σωληνώσεων κα).
• Ανακατασκευή WC  
1ου και  2ου ορόφου 
3ου Γυμνασίου και 
σε άλλα σχολεία σύμ-
φωνα με τα αιτήματα 
και τις ανάγκες (απο-
ξήλωση των ειδών 
υγιεινής , πλακιδίων 
δαπέδων και τοίχων, 
σωληνώσεων, κου-
φωμάτων,και αντι-
κτάστασή τους κ.λπ.) 
• Τοποθέτηση αγωγού πολύκλωνου, από χάλυβα δια-
τομής 10m2 και όλος ο εξοπλισμός και τα εξαρτήματα 

πλήρως τοποθετημένα 
για την αντικεραυνική 
προστασία όλων των 
σχολείων.
• Επισκευή τάπητα γη-
πέδων στα 7ο & 8ο Δη-
μοτικό, 6ο Δημοτικό & 1 
Γυμνάσιο, 4ο Δημοτικό 
& 1Ο Λύκειο, 2ο Λύκειο, 
3ο Γυμνάσιο, 5ο Δημοτι-
κό, 2ο Γυμνάσιο.
• Επιστρώσεις και περι-
θώρια με πλαστικό δά-
πεδο  στο αμφιθέατρο 
1ου Λυκείου και 5ου 

Δημοτικού, μετά την 
αποξήλωση των υφι-
στάμενων δαπέδων.
• Κατασκευή βιομη-
χανικού δαπέδου με 
υστερόχητο σκυρό-
δεμα ελάχιστου πά-
χους 8 cm στο προ-
αύλιο  1ου Λυκείου 
και  2ου Γυμνασίου.
Ακόμη, προβλέπεται 
αντικατάσταση των 
υπαρχόντων με κάσ-
σες ανάρτησης θυ-
ρόφυλλων από γαλ-
βανισμένη λαμαρίνα 
σε διάφορα σχολεία, 
πόρτες σιδηρές πλήρως ανοιγόμενες σε διάφορα σχο-
λεία, θύρες πρεσσαριστές ξύλινες δρομικές με επένδυση 
φορμάικας σε διάφορα σχολεία, τοποθέτηση σιδηρών 
κιγκλιδωμάτων από ράβδους συνήθων διατομών απλού 
σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους για διαχωρισμό προ-
αυλίων  1ου Λυκείου και 2ου Γυμνασίου.
• Υαλοστάσια  αλουμινίου μονόφυλλα μεμονωμένα με 
σταθερό φεγγίτη ανοιγόμενα περι κατακόρυφο ή οριζό-
ντιο άξονα και δίφυλλα, τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμε-
να μη χωνευτά στο 4Ο και 5ο Δημοτικό σε αντικατάστα-
ση υφιστάμενων λόγω μεγάλης φθοράς.
• Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώ-
ματα ακρυλικών ή αλκυδικών ρυτινών βάσεως νερού ή 

διαλύτου.
• Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα 
στα Νηπιαγωγεία 1ο , 3ο , 5ο , 6Ο και 10ο .
• Επισκευή μόνωσης δωμάτων στα 1ο Λύκειο, 2ο ,3ο, 4ο, 
5ο , 6ο και 8ο Δημοτικά.
• Κατασκευή μεταλλικού  στεγάστρου περιμετρικά του 
γηπέδου – προαύλιου χώρου του 1ου Γυμνασίου.
• Δημιουργία γηπέδου Τένις – Βόλεϊ στον δυτικό αύλειο 
χώρο (Δόξης)  του 1ου Δημοτικού.
• Διαμορφώσεις – φυτεύσεις αύλειων χώρων 1ου Δημοτι-
κού, 1ου Λυκείου & 2ου Γυμνάσιου κ.α.
• Προμήθεια και τοποθέτηση κατακόρυφων διάφανων 
τεντών στους εξώστες του 2ου Δημοτικού.
Τέλος, στον  περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Γηπέ-
δου Ριμινίτικα, πίσω από τις υπό διαμόρφωση κερκίδες 
προτείνεται η δημιουργία  προπονητικού  χώρου στίβου.  

Με το έργο αυτό, θα αποδοθεί στους δημότες ένας χώρος 
απαραίτητος για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχό-
μενων υπηρεσιών στον τομέα του μαζικού Αθλητισμού.

2. Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέ-
σων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώ-
ρας.

• 1ο, 3ο, 4ο, 5ο 60ο 10ο 11ο 12ο 13ο Νηπιαγωγεία.
• 1ο,2ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο Δημοτικά Σχολεία
• 1ο, 2ο, 3ο Γυμνάσια
• 1ο,2ο Λύκεια

ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ

3. Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής 
προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Aγίας 
Βαρβάρας

Η πράξη με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν 
αντισεισμικής προστασίας στο Δήμο Aγίας Βαρβάρας» 
περιλαμβάνει σε πρώτη φάση το:
• Υποέργο 1 με τίτλο «Εκπόνηση Προγράμματος Πρω-
τοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών 
του Δήμου Aγίας Βαρβάρας»
• Υποέργο 2 με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΗΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ».
Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 θα πραγματοποιηθεί η Εκ-
πόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού 
Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου 
Aγίας Βαρβάρας, βάσει της εγκεκριμένης Μελέτης. Το 
Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την πρώτη αποτίμηση της 
σεισμικής ικανότητας όσο και την κατηγοριοποίηση των 
κρίσιμων υποδομών βάση των κριτηρίων του Ο.Α.Σ.Π. 
Στον Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο θα πραγματο-
ποιηθεί:
• Ταχύς Οπτικός έλεγχος (Τ.Ο.Ε.), όπου θα συλλέγονται 
πληροφορίες από έμπειρους Πολιτικούς Μηχανικούς για 
την κατάσταση και τις βλάβες της υφιστάμενης κατα-
σκευής, όπου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανίχνευση 
παρουσίας τρωτών κατασκευαστικών δομών και αδύνα-
μων σημείων, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε εκτε-
ταμένες βλάβες. 
• Ενόργανη εκτίμηση της τρωτότητας των κατασκευών 
με τη μη καταστρεπτική μέθοδο «ΙΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ».
Οι δομές οι οποίες πρόκειται να ενταχθούν στο Πρό-
γραμμα Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, είναι οι 
εξής:
1. 1ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ,
2. 1ο, 2ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
3. 1ο, 2ο ΛΥΚΕΙΑ
4. 1ο, 2ο, 3ο ΓΥ-
ΜΝΑΣΙΑ 
Μετά τον Πρωτο-
βάθμιο Προσει-
σμικό Έλεγχο των 
ως ανωτέρω κρί-
σιμων υποδομών 
του Δήμου θα κα-
θοριστούν εκείνες 
που χρήζουν Δευ-
τεροβάθμιο Προ-
σεισμικό Έλεγχο 
και στην συνέχεια 
εάν χρήζουν άμε-
σα Μελέτης Αποτί-
μησης – Ανασχεδι-
ασμού.
Το Υποέργο 2 αφο-
ρά δράσεις ενημέ-
ρωσης–πληροφόρησης–ευαισθητοποίησης.  Στόχος των 
δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης είναι η δι-
εύρυνση της κοινωνικής αντισεισμικής συνείδησης και 
εμπέδωση αντισεισμικής συμπεριφοράς από τον πληθυ-
σμό με διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση, προκειμένου 
να γνωρίζει ο πολίτης τι πρέπει να κάνει πριν, κατά τη 
διάρκεια, και μετά από ένα σεισμό, ώστε να προστατεύ-
σει αποτελεσματικά τη ζωή και την περιουσία του. Με 
αυτή την δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 
Δήμου Aγίας Βαρβάρας η πράξη θα έχει πολλαπλασιαστι-



29Οκτώβριος  2021Αγία Βαρβάρα

κά αποτελέσματα και ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία για 
όλες τις κατηγορίες των πολιτών, καθώς και σε συγκε-
κριμένες ομάδες στόχους, καθώς θα ενημερωθούν για 
το φαινόμενο του σεισμού, τις επιπτώσεις και τα μέτρα 
προστασίας:
- Μαθητές Σχολείων όλων των βαθμίδων, γονείς και κη-
δεμόνες
- Ηλικιωμένα άτομα των ΚΑΠΗ και άλλων Δομών Προ-
στασίας
- Εργαζόμενους σε διάφορους Εργασιακούς Χώρους
- Άτομα με κινητική αναπηρία (ΑμεΑ)
- Προσωπικό που στελεχώνει τις εκπαιδευτικές και κοι-
νωνικές Δομές
- Επισκέπτες-Τουρίστες του Δήμου

4. Αξιοποίηση και επανάχρηση του κτιριακού αποθέ-
ματος και παρεμβάσεις βιώσιμης αστικής κινητικό-
τητας στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η αποκατάστα-
ση του βιομηχανικού κτηρίου Κ3 του συγκροτήματος 
παλαιού εργοστασίου της «ΒΙΟΧΡΩΜ» και η  επανάχρη-
ση (αλλαγή χρήσης) σε Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων και 
γραφείων δημοτικών επιχειρήσεων του Δήμου και η 
δημιουργία πράσινων διαδρομών σε τρεις διαφορετικές 
πολεοδομικές ενότητες στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμέ-
νου σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας με στόχο 
να βελτιωθεί σημαντικά η συνεκτικότητα της πόλης 
ώστε να δημιουργηθεί μία δυναμική τοπική- χωρική 
αναπτυξιακή οργάνωση που θα αναβαθμίζει την κίνηση 

και την πρόσβαση των πολιτών και που όλα μαζί θα συμ-
βάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότη-
τας της πόλης.
Προβλέπονται επίσης οριζόντιες επικουρικές δράσεις 
όπως Τεχνική υποστήριξη μέσω Προγραμματικής Σύμ-
βασης με Αναπτυξιακή εταιρεία για την αποκατάσταση 
του βιομηχανικού κτιρίου, την κατασκευή πράσινων δι-
αδρομών  και δράσεις δημοσιότητας για την προώθηση  
και προβολή της Θερμοκοιτίδας και της βιώσιμης αστι-
κής κινητικότητας καθώς και ενέργειες για την προετοι-
μασία του Φακέλου και κατάθεσης πρότασης για χρημα-
τοδότηση της πράξης.

5. Δράσεις ψηφιακής σύγκλισης Δήμου Αγίας Βαρβά-
ρας

Οι έξυπνες πόλεις αποτελούν έργο πλαίσιο για την 
ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και την εγκατάσταση 
έξυπνου εξοπλισμού σε δήμους της χώρας, για την ανα-
βάθμιση της δημόσιας ζωής, τη βελτίωση της καθημε-
ρινότητας των πολιτών, την προστασία του περιβάλλο-
ντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη 
μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος.
Πρόκειται για δράσεις με σημαντικό κοινωνικό και πε-

ριβαλλοντικό προφίλ και υψηλή προστιθέμενη αξία για 
τη ζωή της πόλης, οι οποίες θα συμβάλλουν σημαντικά 
στο Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου σε «Έξυπνη 
Ανθρώπινη Πόλη».
Η πρόταση αφορά σε «Δράσεις ψηφιακής σύγκλισης Δή-
μου Αγίας Βαρβάρας» και αποτελείται από τα εξής υπο-
έργα: 
1ο Υποέργο: Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και ανάπτυ-
ξη Ψηφιακών εφαρμογών για την Προστασία του Δήμου 
Αγίας Βαρβάρας από Φυσικές Καταστροφές. Πρόκειται 
για προμήθεια εξοπλισμού συστημάτων προειδοποίησης 
και παρακολούθησης, τα οποία είναι αναπόσπαστο τμή-
μα της διαχείρισης οποιουδήποτε είδους κρίσης.
2ο Υποέργο: Παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και ανά-
πτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την ενίσχυση 
της διοικητικής ικανότητας των Τεχνικών και Διοικητι-
κών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.
3ο Υποέργο: Προμήθεια συστημάτων έξυπνης πόλης Δή-
μου Αγίας Βαρβάρας.

6. Ανέγερση διδακτηρίου στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας
Η πράξη αφορά στην «Ανέγερση διδακτηρίου στο 
Δήμο Αγίας Βαρβάρας» με  

Συγκεκριμένα:
Α) Την προσθήκη κατ΄ επέκταση και καθ ΄ύψος στο κτί-
ριο 4ου Δημοτικού Αγ. Βαρβάρας για την συστέγαση με 
το 6ο Δημοτικό Αγ. Βαρβάρας 
Η επέκταση γίνεται με τη κατασκευή προσθήκης.
Οι οικοδομικές εργασίες που προβλέπονται αφορούν 
στην κατασκευή του νέου κτιρίου της προσθήκης καθώς 
και στις εσωτερικές εργασίες αναδιαρρυθμίσεων που 
θα προκύψουν λόγω της ένωσης των δύο κτιρίων (υφι-
στάμενου και προσθήκης) όπως επίσης και για λειτουρ-
γικούς λόγους, αλλά και στο πλαίσιο της Ενεργειακής 
Αναβάθμισης του υπάρχοντος κτιρίου. 
Β) Μετατροπή κτιρίου 6ου Δημοτικού Αγ. Βαρβάρας για 
την μεταστέγαση σε αυτό του 3ου Γυμνασίου Αγ. Βαρ-
βάρας

7. Δράσεις διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων και 
ανακύκλωσης στο δήμο Αγίας Βαρβάρας. ΑΤ04_ΑΓΙΑ 
ΒΑΡΒΑΡΑ

Η πράξη αφορά στις Δράσεις Χωριστής Συλλογής Αστι-
κών Αποβλήτων εντός των διοικητικών ορίων του Δή-
μου. Περιλαμβάνει 4 υποέργα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Υποέργο1: Προ-
μήθεια εξοπλι-
σμού συλλογής 
και μεταφοράς 
α π ο β λ ή τ ω ν 
πρασίνου στον 
Δήμο Αγίας 
Βαρβάρας
Υποέργο2: Δη-
μιουργία Γωνι-
ών Ανακύκλω-
σης στον Δήμο 
Αγίας Βαρβά-

ρας
Υποέργο3: Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης - ευαι-
σθητοποίησης στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας

8. Υποδομές ηλεκτροκίνησης- ηλεκτρικά οχήματα- 
σταθμοί φόρτισης δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Το προτεινόμενο έργο αφορά την προμήθεια ηλεκτρο-
κίνητων οχημάτων και την εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία σταθμών φόρτισης αυτών. Οι παρεμβάσεις 
που θα γίνουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας είναι 
οι εξής:
• Προσθήκη δέκα (10) ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο 
σύνολο του στόλου (απορριμματοφόρων, σαρώθρου, λε-
ωφορείου κ.λπ).
• Προμήθεια και εγκατάσταση δέκα (10) σταθμών φόρ-
τισης.
• Προμήθεια και θέση σε λειτουργία λογισμικού διαχεί-
ρισης δημοτικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων και δημο-
τικών σταθμών φόρτισης.

• Προμήθεια και 
εγκατάσταση μίας 
(1) υβριδικής μο-
νάδας ΑΠΕ.
Αποτέλεσμα της 
πράξης θα είναι η 
βελτίωση του περι-
βαλλοντικού απο-
τυπώματος μέσω 
της μείωσης των 
εκπεμπόμενων ρύπων και της χρήσης λιγότερων συμβα-
τικών καυσίμων.

9. Οι αγωνιστές του περιβάλλοντος. Κέντρο περιβαλ-
λοντικής εκπαίδευσης για παιδιά του δήμου Αγίας 
Βαρβάρας.

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης «Οι αγωνιστές 
του περιβάλλοντος. Κέντρο περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης για παιδιά» είναι η δημιουργία κέντρου εκπαί-
δευσης για τη βιωσιμότητα που απευθύνεται σε παιδιά, 
τους μικρούς δημότες της Αγίας Βαρβάρας, τους μικρούς 
επισκέπτες, τους μικρούς αγωνιστές. Οι αγωνιστές του 
περιβάλλοντος, που μαθαίνοντας από τη γενναιότητα, 
το δυναμικό χαρακτήρα και τη θέληση για αλλαγή των 
προγόνων τους θα οπλιστούν με γνώση για τα σύγχρονα 
ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, τα ζώα και τον 
άνθρωπο.

Με αρωγό τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 13 και 
15 όπως θεσπίστηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών και προβλήθηκαν ως οι παγκόσμιοι στόχοι για 
την βιώσιμη ανάπτυξη και την παρουσίαση αυτών με 
αμεσότητα μέσα από σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, 
όπως ο διαδραστικός τοίχος, το ψηφιακό βιβλίο, το δι-
αδραστικό βιβλίο σκίτσων, τις διαδραστικές οθόνες για 
Παιδιά και την αίθουσα VR οι μικροί αγωνιστές θα συμ-
μαχήσουν για να αλλάξουν τον κόσμο μαζί.

10. Ωρίμανση Έργων στα πλαίσια της Πρόσκλησης 
ΑΤ09 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για τον 
Δήμο Αγία Βαρβάρα

Υποέργο 1: Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής και σύνταξη 
τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου:   
«Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην  Β’ Ενότητα του Δή-
μου Αγίας Βαρβάρας» (Χάρτες 1-6)
 Με βάση την ανάλυση και μελέτη που αφορά το συνο-
λικό πρόγραμμα παρεμβάσεων για την βιώσιμη αστική 
κινητικότητα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, προχωρήσαμε 
στην ιεράρχηση και επιλογή της Α’ ενότητας παρεμβά-
σεων άμεσης προτεραιότητας για τις οποίες καταθέσαμε 
ολοκληρωμένη μελέτη για χρηματοδότηση του έργου: “ 
Πράσινες Διαδρομές για την βιώσιμη αστική κινητικότη-
τα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας”  στο  Πρόγραμμα «Αντώ-
νης Τρίτσης».
Το υποέργο 1 αφορά την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής 
με σκοπό την υλοποίηση των αναγκαίων μελετών για 
την κατασκευή  περαιτέρω της  Βιώσιμης Αστικής Κινη-
τικότητας στην Β’ ενότητα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 
και τον  σχεδιασμό επεμβάσεων στο κέντρο της πόλης 
της Αγίας Βαρβάρας σε συνολική επιφάνεια 37.000 μ2, 
για τη διαμόρφωση ενός λειτουργικού δημόσιου χώρου, 
σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού 
που να αναδεικνύει το αστικό και φυσικό τοπίο, ώστε να 
αποτελέσει χώρος περιβαλλοντικής αναβάθμισης και δη-
μιουργίας ευνοϊκού μικροκλίματος για καλύτερες συν-
θήκες διαβίωσης των πολιτών.
Το υποέργο 1 θα υλοποιηθεί από την Αναπτυξιακή Μο-
νοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής μέσω Προ-
γραμματικής Σύμβασης.
 
Υποέργο 2: Μελέτες Ωρίμανσης του έργου: «Αξιοποίηση 
του συγκροτήματος του πρώην εργοστασίου χρωμάτων 
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‘’ΒΙΟΧΡΩΜ’’ ιδιοκτησίας  Δήμου Αγίας Βαρβάρας»
Στo  πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ06 «Αντώνης Τρίτσης» 
για την αστική αναζωογόνηση καταθέσαμε ολοκληρω-
μένη μελέτη για την χρηματοδότηση του έργου:«Eπα-

νάχρηση (αλλα-
γή χρήσης) και 
αποκατάσταση 
του βιομηχανι-
κού κτηρίου Κ3 
του συγκροτή-
ματος παλαιού 
ε ρ γ ο σ τ α σ ί ο υ 
«ΒΙΟΧΡΩΜ»   σε 
Θ ε ρ μ ο κ ο ι τ ί δ α 
επιχειρήσεων και 
γραφείων δημο-
τικών επιχειρή-
σεων του Δήμου 
Αγίας Βαρβά-
ρας»,  όπου προ-
βλέπεται η ανα-
κατασκευή ενός 
κτιρίου συνολι-
κής επιφανείας 
2.804,40 τ.μ. και 
η διαμόρφωση 
μέρους  του περι-

βάλλοντος χώρου, περίπου 10 στρεμμάτων από τα συνο-
λικά 31,68 στρέμματα  που συνολικού συγκροτήματος.
Το υποέργο 2 αφορά την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής 
, για την υλοποίηση του έργου  «Αξιοποίηση του συ-
γκροτήματος του πρώην εργοστασίου  χρωμάτων ‘’ΒΙΟ-
ΧΡΩΜ’’ ιδιοκτησίας  Δήμου Αγίας Βαρβάρας» με σκοπό 
να παραχθούν οι αναγκαίες  μελέτες  για την ανακατα-

σκευή των υφιστάμενων 
κτιρίων Κ1, Κ2, Κ8 & Κ10 
του συγκροτήματος καθώς 
και η ανέγερση των νέων 
κτιρίων Κ11.1 & Κ11.2 στον 
περιβάλλοντα χώρο  του 
πρώην εργοστασίου  χρω-
μάτων της «Βιοχρώμ».
 Αναλυτικότερα και σύμ-
φωνα με το Κτηριολογικό 
Πρόγραμμα προβλέπονται:
1) Eκπόνηση μελέτης εφαρ-
μογής για την ανακατα-
σκευή του κτιρίου Κ1 συνο-
λικής επιφανείας 1.280,74 
τ.μ. και την διαμόρφωσή 
του σε Βιβλιοθήκη και Κτί-
ριο Διοίκησης.
2) Eκπόνηση μελέτης εφαρ-
μογής για την ανακατα-
σκευή του κτιρίου Κ2 συνο-
λικής επιφανείας 3.432,00 
τ.μ. και την διαμόρφωσή 
του σε εμπορικό κέντρο.
3) Eκπόνηση μελέτης 
εφαρμογής για την ανα-
κατασκευή του κτιρίου 

Κ8, πρώην υποσταθμού με 
πλήρη ηλεκτρομηχανολογικό 
εξοπλισμό, συνολικής επιφα-
νείας 117,24 τ.μ. και την δια-
μόρφωσή του σε ειδικό κτίριο 
με μουσειακό χαρακτήρα.
4) Eκπόνηση μελέτης εφαρ-
μογής για την ανακατασκευή 
του κτιρίου Κ10, πρώην αντλι-
οστάσιο συνολικής επιφανείας 
30,27 τ.μ. και την διαμόρφωσή 
του σε σε ειδικό κτίριο με μου-
σειακό χαρακτήρα 
5) Eκπόνηση μελέτης εφαρ-

μογής για την ανέγερση νέου κτιρίου Κ11.1 συνολικής 
επιφανείας 2100 -2300 τ.μ. και την διαμόρφωσή του σε 
κτίριο πολλαπλών χρήσεων (Θεατρική Σκηνή, αίθουσα, 
φουαγιέ κ.λ.π.)
6) Eκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την ανέγερση νέου 
κτιρίου Κ11.2 συνολικής επιφανείας 2100 – 2300 τ.μ. και 
την διαμόρφωσή του σε εκπαιδευτήριο τεχνών (Αίθου-

σες διδασκαλίας χορού και θεωρητικών μαθημάτων, Ερ-
γαστήρια, Studio ηχοληψίας κ.λ.π.)
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Σειρά έργων έχει υποβληθεί για να χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια Ατ-
τικής. Εδώ παραθέτουμε αυτά για τα οποία έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση και 
πρόκειται, σύντομα, να ξεκινήσει η εκτέλεσή τους. Η Δημοτική Αρχή φρόντισε 
να συνταχθούν έγκαιρα και ολοκληρωμένα οι μελέτες τις οποίες υπέβαλε και 
έτσι έγινε εφικτή η έγκριση της χρηματοδότησης των έργων.

• «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΜΕΛΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΔΟΥΣΜΑΝΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ», με προϋπολογισμό 100.107,48 €

• «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» 
προϋπολογισμού 3.780.000 €
• «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» με 
προϋπολογισμό 800.000€

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ως ενταγμένα στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής

Ώς γνωστόν ξεκίνησε σήμερα 23/10 η απογραφή πληθυ-
σμού της χώρας.
Είναι απολύτως σκόπιμο όλοι οι κάτοικοι της Αγίας 
Βαρβάρας να απογραφούμε στην πόλη μας. Τούτο, 
διότι, οι χρηματοδοτήσεις από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό στηρίζονται σε πληθυσμιακά κριτήρια 
και συνεπώς όσο περισσότεροι εμφανίζονται στην 
απογραφή ως δημότες τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι 
παροχές προκειμένου να αξιοποιηθούν σε έργα και 
υπηρεσίες για την πόλη και τους κατοίκους της.

Αναλυτικά η διαδικασία έχει ως εξής:
Την περίοδο από 23 Οκτωβρίου 2021 μέχρι τα μέσα Νο-
εμβρίου 2021 οι περίπου 60.000 απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ 
θα εναποθέσουν έναν κλειστό φάκελο σε κάθε οικία, δι-
αμέρισμα ή κατάλυμα με έναν μοναδικό κωδικό αριθμό 
που θα αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατοικία.
Έπειτα, ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού θα μπορεί 
να εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της Απογραφής, μέσω 
του gov.gr, χρησιμοποιώντας τον μοναδικό αυτόν κω-
δικό και τους κωδικούς taxis ώστε να συμπληρώσει το 
ερωτηματολόγιο για την κατοικία και τα μέλη του νοι-
κοκυριού του.

Σε κάθε βήμα, οι απογραφόμενοι μπορούν να επικοινω-
νούν τηλεφωνικά με τον απογραφέα τους για ερωτή-
σεις/διευκρινίσεις.

Η διαδικασία για όσους δεν μπορούν να κάνουν ηλε-
κτρονικά την απογραφή τους: 
Από τις 27 Νοεμβρίου 2021 μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 
2021 για όσους πολίτες που για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. 
μη εξοικείωση με νέες τεχνολογίες), δεν μπορέσουν να 
αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά, θα τους επισκεφτεί ο 
απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ για να τους απογράψει με τη 
συνηθισμένη μέθοδο «πόρτα-πόρτα», όπως συνέβη και 
σε προηγούμενες απογραφές.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, όλοι οι απογραφείς 
της ΕΛΣΤΑΤ φέρουν, εκτός από την αστυνομική τους 
ταυτότητα, ειδική κονκάρδα με το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, 
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία τους, καθώς και 
έντυπο ορισμού με τη φωτογραφία τους και σφραγίδα 
της ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα 
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της νόσου του 
Κορωνοϊού COVID-19.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2021
Απογραφόμαστε όλοι στην πόλη μας, την κάνουμε πιο δυνατη
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