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Κρατάτε στα χέρια σας τον πρώτο απολογισμό της 
Διοίκησής μας που αναφέρεται στο διάστημα 2019 
- 2021. Είναι μια τυπική αλλά ουσιαστική διαδικασία 
ενημέρωσης που οφείλουμε να κάνουμε προς 
όλους εσάς.

Εμείς, από την πρώτη κι όλας ημέρα, επιδιώξαμε μια 
ευρεία συνεργασία με όλους τους συνδυασμούς 
της αντιπολίτευσης καθώς για εμάς, ο μόνος 
αντίπαλος είναι τα τεράστια και πολυάριθμα 
προβλήματα αυτού του νησιού.

Από την αρχή ανάληψης των καθηκόντων μας 
είχαμε σαφές πλάνο με ξεκάθαρους στόχους και 
προτεραιότητες.

Υποσχεθήκαμε να τα αλλάξουμε όλα με κάθε 
πολιτικό κόστος. 

Δεσμευτήκαμε ότι αυτή η Δημοτική Αρχή θα 
διέπεται από διαφάνεια και δε θα δείξει καμία 
ανοχή στην κακοδιαχείριση.

Τα προβλήματα και οι προκλήσεις είναι πάρα 
πολλά. Έχουμε δεσμευτεί πως σε αυτήν τη θητεία 
που διανύουμε θα βάλουμε τις βάσεις ώστε ο 
Δήμος να πατήσει ξανά στα δικά του πόδια και θα 
τα καταφέρουμε.

Πρόλογος 
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Χαιρετισμός Δημάρχου

2 χρόνια μετά...
Δύο Χρόνια στη Διοίκηση του Δήμου...

Πριν τις εκλογές είχα δηλώσει ότι δε θα ζητήσουμε 
περίοδο χάριτος από τους πολίτες ούτε μία ημέρα. 
Γνωρίζαμε την κατάσταση και γνωρίζαμε πως θα την 
αντιμετωπίσουμε.

Δύο χρόνια μετά, όλα έχουν πάρει το δρόμο τους.  
Η Σαλαμίνα αλλάζει..!

Αλλάζει γιατί δεν είμαστε πια ένας υπερχρεωμένος 
Δήμος, αλλά μπορούμε να στεκόμαστε στα δικά μας 
πόδια, να ορίζουμε μόνοι μας τα οικονομικά μας και να 
κάνουμε και μείωση δημοτικών τελών.

Αλλάζει γιατί η καθημερινότητα έχει βελτιωθεί πολύ και 
βελτιώνεται μέρα με την ημέρα. Είτε πρόκειται για την 
καθαριότητα, είτε για τον ηλεκτροφωτισμό, είτε για τα 
τεχνικά έργα, είτε για τα σχολεία μας.

Αλλάζει γιατί τα μεγάλα έργα έχουν προγραμματιστεί, 
έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους και ξεκινά η 
υλοποίησή τους. Τα λιμάνια μας, οι αθλητικοί χώροι, 
τα μουσεία μας, οι δρόμοι, οι παιδικές χαρές αλλάζουν 
μορφή. Θα είναι όπως μας αξίζουν, όπως αξίζουν στον 
τόπο μας.

Αλλάζει γιατί στον Πολιτισμό γίνονται πράγματα που 

ξεχωρίζουν, που φέρνουν το νησί μας στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος, που μας κάνουν να νιώθουμε 
υπερήφανοι.

Αλλάζει γιατί οι νέοι του νησιού έχουν αποκτήσει φωνή 
μέσα από το Συμβούλιο Νεολαίας που ιδρύσαμε.

Αλλάζει, τέλος, γιατί πλέον ακουγόμαστε μόνο για καλό.

Οι συνθήκες όλο αυτό το διάστημα δύσκολες. Τα 
‘εργαλεία’ που είχαμε στα χέρια μας λιγοστά. Η 
κατάσταση του Δήμου και του νησιού, όταν αναλάβαμε, 
εξαιρετικά δύσκολη. Μέσα σε όλα κληθήκαμε 
να αντιμετωπίσουμε και την πανδημία. Αλλαγή 
προτεραιοτήτων, δυσλειτουργία του δημοσίου τομέα, 
μεγάλη μείωση των εσόδων του Δήμου.

Όμως, τα καταφέραμε! Παρά τις δυσκολίες, με πολλή 
δουλειά από όλους εμάς και από το προσωπικό του 
Δήμου όλα σήμερα είναι καλύτερα. Εξωστρέφεια, 
αισιοδοξία, ελπίδα χαρακτηρίζουν πλέον το νησί μας. 
Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχαμε πετύχει χωρίς την 
εμπιστοσύνη, τη στήριξη και τη βοήθεια όλων σας.

Σας ευχαριστώ προσωπικά για όλα!

Τα δύσκολα τα αφήσαμε πίσω... Τα καλύτερα είναι 
μπροστά μας!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ



Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου
•	 Η	δέσμευσή	μας	για	Ζωντανή	κάλυψη	των	Δημοτικών	Συμβουλίων,	έγινε	πραγματικότητα	από	τον	πρώτο	

χρόνο	Διοίκησής	μας.	Πλέον,	οι	κάτοικοι	του	νησιού	μας	βλέπουν	και	ακούν	από	το	σπίτι	και	τις	φορητές	συ-
σκευές	τους	όλα	τα	θέματα	και	τις	τοποθετήσεις.

•	 Για	εμάς,	η	νεολαία	του	Νησιού	μας	θέλουμε	και	πρέπει	να	έχει	φωνή	για	τις	εξελίξεις	και	τα	δρώμενα.	Με	τη	
Δημοκρατική	διαδικασία	της	ψηφοφορίας	ο	Δήμος	απέκτησε	Δημοτικό	Συμβούλιο	ΝΕΩΝ.

Οικονομική Διαχείριση
Γνωρίζαμε	από	την	επόμενη	ημέρα	των	εκλογών	το	έλλειμμα	στον	προϋ-
πολογισμό	και	δεν	αφήσαμε	ούτε	λεπτό	να	πάει	χαμένο	για	την	εξεύρεση	
λύσης.	Για	εμάς	δεν	υπάρχει	καμία	δικαιολογία	περί	άγνοιας	του	χρέους	
και	με	σωστές	κινήσεις	βρήκαμε	λύση	για	το	έλλειμα	των	€5.900.000.
•	 Με	τη	συνετή	διαχείριση	και	με	τη	σφιχτή	οικονομική	πολιτική	καταφέ-

ραμε	τον	δεύτερο	χρόνο,	όχι	μόνο	να	έχουμε	ισοσκελισμένο	προϋπο-
λογισμό,	αλλά	να	κάνουμε	και	μείωση	των	Δημοτικών	Τελών	κατά	8%!

•	 Απαλλάξαμε	τις	επιχειρήσεις	από	τα	αναλογούντα	Δημοτικά	Τέλη	και	
Τέλη	Κοινοχρήστων	χώρων	για	το	χρονικό	διάστημα	που	ίσχυε	η	ανα-
στολή	λειτουργίας	διάφορων	επιχειρηματικών	δραστηριοτήτων.

και	λειτουργία	του	Σ.Η.Δ.Ε.	(Σύστημα	Ηλεκτρονικής	
Διακίνησης	Εγγράφων)	και	στην	εγκατάσταση	και	
λειτουργία	του	προγράμματος	προσωπικού	για	το	
τμήμα	Ανθρώπινου	Δυναμικού.

•	 Τον	 Ιανουάριο	 2020	 αντικαταστήσαμε	 την	
παρωχημένη	 ιστοσελίδα	 του	 Δήμου	 Σαλαμίνας	
με	έναν	νέο,	μοντέρνο	και	εύχρηστο	ιστοχώρο	έτσι	
ώστε	ο	πολίτης	να	μπορεί	να	ενημερώνεται	άμεσα	
και	έγκαιρα	για	οτιδήποτε	συμβαίνει	στο	Δήμο	μας.

•	 Τον	 Απρίλιο	 2021	 ενεργοποιήσαμε	 το	 σύστημα	
Ηλεκτρονικών	 Ραντεβού	 με	 τις	 υπηρεσίες	 του	
Δήμου	(e-Ραντεβού).

•	 Για	πρώτη	φορά,	αυτή	η	Δημοτική	Αρχή,	 έξέλεξε	
τον	Συμπαραστάτη	του	Δημότη	και	της	Επιχείρη-
σης,	έναν	θεσμό	που	βοηθά	καθημερινά	στην	επί-
λυση	δεκάδων	προβλημάτων.

•	 Στα	πλαίσια	της	Πολιτικής	Προστασίας	τοποθετή-
σαμε	 ειδική	 σήμανση	 ημερήσιου	 χάρτη	 πρόβλε-
ψης	βαθμού	επικινδυνότητας	πυρκαγιάς.

•	 Προσφέραμε	μια	νέα	ηλεκτρονική	 εφαρμογή,	 για	
συσκευές	τύπου	ANDROID,	Πολιτικής	Προστασίας	
για	την	έγκαιρη	ενημέρωση	των	πολιτών	σε	περι-
πτώσεις	έκτακτης	ανάγκης	στις	συσκευές	τους.
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Διοικητικές Υπηρεσίες
Το	 πρώτο	 μέλημα	 της	 Νέας	 Δημοτικής	 Αρχής	 ήταν	
η	έγκαιρη	και	αξιόπιστη	προσαρμογή	σε	δομικές	και	
θεσμικές	αλλαγές.	Σε	ελάχιστο	χρόνο	ανταποκριθήκαμε	
και	προχωρήσαμε	σε	αναδιαρθρώσεις	των	υπηρεσιών.	
Από	 01/09/2019,	 με	 την	 εγκατάστασή	 μας,	
προχωρήσαμε	στο	συντονισμό	και	στην	καθοδήγηση	
των	υπηρεσιών	και	έγιναν	οι	απαιτούμενες	ενέργειες	
για	την	οργάνωση	και	τη	λειτουργία	του	Δήμου.
Ενδεικτικά	αναφέρονται:
•	 Για	πρώτη	φορά	ο	Δήμος	μας	 εναρμονίστημε	με	

το	 Γενικό	 Κανονισμό	 Προστασίας	 Προσωπικών	
Δεδομένων	(GDPR	-	ΕΕ	679/2016).

•	 Το	Μάρτιο	2020	προβήκαμε	στον	εκσυγχρονισμό	
των	 υπηρεσιών	 του	 Δήμου	 με	 την	 εγκατάσταση	



Κοινωνικές Υπηρεσίες
•	 Συστήσαμε	“Το	Κουτί	του	Φοιτητή”,	με	το	οποίο	ο	

Δήμος	Σαλαμίνας	στέκεται	πραγματικά	στο	πλευρό	
των	φοιτητών	μας	δίδοντάς	τους	τρόφιμα	και	είδη	
πρώτης	ανάγκης	κάθε	μήνα	σε	συνεργασία	με	το	
Κοινωνικό	Ιατρείο	-	Φαρμακείο	Σαλαμίνας	“Στάση	
Ζωής”,	φορείς	και	επαγγελματίες.

•	 Ολοκληρώσαμε	 και	 εγκαινιάσαμε	 το	 Κέντρο	
Μνήμης	στο	πρώην	Δημαρχείο	Αμπελακίων	που	
φέρει	την	ονομασία	“Συμβουλευτικός	Σταθμός	για	
την	Άνοια”.

•	 Ξεκινήσαμε	 τη	 λειτουργία	 της	 νέας	 δομής	 του	
Δήμου	μας	στα	Αμπελάκια,	 έναντι	 της	εκκλησίας	
του	 Αγίου	 Πέτρου,	 που	 φέρει	 την	 ονομασία	
“Συμβουλευτικό	Κέντρο	Γυναίκας”.

•	 Αυξήσαμε	 τους	 δικαιούχους	 του	 Κοινωνικού	
Παντοπωλείου	από	 100	 οικογένειες	 σε	 200.	 Την	
περίοδο	της	1ης	καραντίνας	καθημερινά	παρείχαμε	
κατ’	οίκον	διανομή	φαγητού	φαρμάκων	και	ειδών	
πρώτης	 ανάγκης	 σε	 ευπαθείς	 ομάδες	 για	 να	
αντιμετωπίσουμε	 όλοι	 μαζί	 τον	 αόρατο	 εχθρό	
COVID-19.

•	 Τα	 Χριστούγεννα	 του	 2020,	 συγκεντρώσαμε	

•	 Καθιερώσαμε	 στα	 Σαλαμίνια	 να	
εορτάζονται	 στο	 σύνολό	 τους	 υπό	 την	
αιγίδα	 του	Δήμου	 όλες	 οι	 εκδηλώσεις	 που	
πραγματοποιούνταν	 στο	 νησί	 κατά	 μόνας	
από	 διάφορους	 φορείς,	 διοργανώσαμε	
πλήθος	 νέων	 εκδηλώσεων	 όπως	 το	 “Next	
Generation	 Festival”	 (μουσικό	 φεστιβάλ	
νεολαίας),	 το	 Φεστιβάλ	 Γαστρονομίας	 και	
Οίνου	σε	συνεργασία	με	το	Acropolis	Chef’s	
Club,	Festival	Rock’n’Roll,	Ράλι	Σαλαμίνας	σε	
συνεργασία	με	τον	Σ.Ι.Σ.Α.

•	 Επανιδρύσαμε	 τη	Φιλαρμονική	 του	 Δήμου	
μας	 προχωρώντας	 στην	 περαιτέρω	
αναβάθμισή	 της	 με	 την	αγορά	στολών	 και	
καινούργιας	μικροφωνικής	εγκατάστασης.

•	 Τοποθετήσαμε	 στον	 Προφήτη	 Ηλία	 τη	
μεγαλύτερη	 Ελληνική	 Σημαία	 που	 έχει	
τοποθετηθεί	 έως	 τώρα	 στο	 συγκεκριμένο	
σημείο,	δίδοντας	στο	Εθνικό	μας	Σύμβολο	τη	
θέση	που	του	αξίζει.

•	 Δημιουργήσαμε	 την	 προτομή	 του	
μακαριστού	 μητροπολίτη	 Λαρίσης	 και	
Τυρνάβου	πατέρα	 Ιγνάτιου	στον	προαύλιο	
χώρο	του	Ιερού	Ναού	Αγίου	Ανδρέα.

•	 Αναδείξαμε	 τον	 μοναδικό	 ζωντανό	
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οργανισμό	 από	 την	 περίοδο	 της	 ναυμαχίας	 της	
Σαλαμίνας,	 την	 Ελιά	 της	 Όρσας,	 σε	 συνεργασία	
με	 το	 Εθνικό	 και	 Καποδιστριακό	 Πανεπιστήμιο	
Αθηνών	και	το	World	Olive	Center	for	Health.

•	 Τοποθετήσαμε	 πανό,	 γιγαντιαίων	 διαστάσεων	
στην	είσοδο	του	νησιού	στα	Παλούκια,	προς	τιμήν	
των	2.500	ετών	από	τη	Ναυμαχία	της	Σαλαμίνας.

•	 Εκδόσαμε	 τέσσερα	 (4)	 νέα	 φυλλάδια	 για	 τον	
αρχαιολογικό	 και	 πολιτιστικό	 πλούτο	 της	
Σαλαμίνας.

•	 Κατασκευάσαμε	 το	 Τουριστικό	 Περίπτερο	 που	
βρίσκεται	στα	Παλούκια.

•	 Τα	Χριστούγεννα	του	2019	στολίσαμε	ένα	από	τα	
υψηλότερα	δέντρα	στην	Ελλάδα.

•	 Τα	 Χριστούγεννα	 του	 2020	 στολίσαμε	 με	
πρωτότυπο	 τρόπο,	 εν	 μέσω	 πανδημίας	 για	 να	
φτιάξουμε	 τη	 διάθεση	 των	 πολιτών	 τη	 λεωφόρο	
Φανερωμένης	 με	 αιωρούμενες	 ομπρέλες	 και	
δημιουργήσαμε	 χριστουγεννιάτικο	 χωριό	 στην	
πλατεία	 Ηρώων	 και	 προχωρήσαμε	 στη	 ρίψη	
βεγγαλικών	 την	 Πρωτοχρονιά	 που	 έλαμψαν	 σε	
όλη	τη	Σαλαμίνα.

•	 Υπό	 την	 αιγίδα	 του	 ΕΟΤ	 διοργανώσαμε	 δωρεάν	
για	όλους	σεμινάρια	αρχαίου	θεάτρου	στη	Σπηλιά	
του	Ευριπίδη.

μεταχειρισμένα	παιχνίδια,	σε	καλή	κατάσταση	και	
τα	μοιράσαμε	στους	δικαιούχους	του	Κοινωνικού	
Παντοπωλείου.	Την	 ίδια	περίοδο	δημιουργήσαμε	
ηλεκτρονική	 φόρμα	 για	 το	 “Γράμμα	 του	 Άη	
Βασίλη”,	 λόγω	 των	 περιοριστικών	 μέτρων,	 ώστε	
κανένα	παιδί	να	μη	μείνει	χωρίς	γράμμα.

•	 Παραχωρήσαμε	 Εκπτωτική	 Κάρτα	 Αγορών	 για	
συγκεκριμένα	καταστήματα	στους	καθηγητές	του	
Κοινωνικού	 Φροντιστηρίου	 ως	 ελάχιστη	 ένδειξη	
σεβασμού	στο	έργο	που	προσφέρουν.

•	 Καταφέραμε	 προσθήκη	 στο	 στόλο	 των	
ασθενοφόρων	 μιας	 Κινητής	 Ιατρικής	 Μονάδας	
του	ΕΚΑΒ	24ωρης	εξυπηρέτησης.

•	 Διοργάνωσαμε	 διαδικτυακές	 ενημερώσεις	 και	
ημερίδες	σχετικές	με	την	πανδημία	του	COVID-19.

•	 Εξασφάλιση	δωρεάς	σε	τρόφιμα	και	είδη	πρώτης	
ανάγκης	 από	 την	 ένωση	 Ελλήνων	 Εφοπλιστών	
για	50	οικογένειες	του	νησιού	μας.

•	 Παραδώσαμε	 2	 αναπηρικά	 αμαξίδια	 στο	 Ειδικό	
Δημοτικό	 Σχολείο	 Σαλαμίνας	 και	 στο	 Σύλλογο	
Γονέων	Φίλων	Α.με.Α.	Σαλαμίνας.
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Σχολική Επιτροπή Α’/θμιας Εκπαίδευσης
1.	 Έγινε	σύσταση	του	Συμβουλίου	Σχολικής	Κοινότη-

τας	σε	όλα	τα	σχολεία.
2.	 Πραγματοποιήθηκε	 έγκαιρη	 συντήρηση	 καυστή-

ρων	και	κλιματιστικών	των	σχολικών	μονάδων	και	
τα	δύο	σχολικά	έτη	της	θητείας	μας.

3.	 Αυξήσαμε	τη	χρηματοδότηση	των	σχολείων.
4.	 Προχωρήσαμε	 στην	 υλοποίηση	 τριών	 (3)	 Σχολι-

κών	Βιβλιοθηκών	στα	σχολεία	1ο,	2ο	και	Δημοτικό	
Σχολείο	Αιαντείου.

5.	 Καταφέραμε	αποπληρωμή	οφειλών	από	τις	προ-
ηγούμενες	διοικήσεις	(ένσημα	συμβασιούχων	σχο-
λικών	καθαριστριών).

6.	 Αποφασίσαμε	 και	 προχωρήσαμε	 στην	 καταβο-
λή	 έξτρα	 χρηματοδότησης	 σε	 σχολικές	 μονάδες,	
κατόπιν	 αιτήματός	 τους,	 για	 την	 αγορά	 υλικών	
και	διενέργεια	διάφορων	 εργασιών	 (5ο	Δημοτικό	
Σχολείο,	Δημοτικό	Σχολείο	Αμπελακίων,	Δημοτικό	
Σχολείο	 Βασιλικών,	 Δημοτικό	 Σχολείο	 Σεληνίων,	
2ο	Νηπιαγωγείο,	Νηπιαγωγείο	Φοίνικα	και	Νηπι-
αγωγείο	Σεληνίων).

7.	 Προχωρήσαμε	 στην	 απεντόμωση	 και	 μυοκτονία	
ΟΛΩΝ	 των	 Σχολικών	 Μονάδων	 για	 το	 σχολικό	
έτος	2019	-	2020.

8.	 Πριν	την	ΚΥΑ	για	το	γενικό	κλείσιμο	των	σχολείων	
της	χώρας	το	2020,	είχαμε	ήδη	προβεί	σε	απολύ-
μανσης	 σε	 όλων	 των	 Σχολικών	 Μονάδων	 λόγω	
COVID-19.

9.	 Πριν	την	έναρξη	της	σχολικής	χρονιάς	2020	-	2021	
προχωρήσαμε	σε	απολύμανση,	απεντόμωση,	μυ-
οκτονία.

10.	 Έγινε	Επανέλεγχος	 -	 Συντήρηση	και	Αναγόμωση	
των	Πυροσβεστήρων	σε	όλες	 τις	Σχολικές	Μονά-
δες.

11.	 Προμηθεύσαμε	 όλες	 τις	 Σχολικές	 Μονάδες	 με	
Tablets	για	τις	ανάγκες	της	τηλεκπαίδευσης.

12.	 Χορηγήσαμε	επιπλέον	χρήματα	στις	Σχολικές	Μο-
νάδες	για	αγορά	αντισυπτικών,	καθαριστικών	και	
ό,τι	άλλο	έκριναν	οι	Διευθυντές	για	την	πρόληψη	
και	αντιμετώπιση	της	πανδημίας	COVID-19.

13.	 Έγινε	αγορά	δύο	(2)	κλιματιστικών	για	το	Νηπια-
γωγείο	Σεληνίων

14.	 Δόθηκε	επιπλέον	επιχορήγηση	στο	Ειδικό	Δημοτι-
κό	για	αγορά	αντισηπτικών,	καθαριστικών	και	ό,τι	
άλλο	ήταν	απαραίτητο	για	την	πρόληψη	και	αντι-
μετώπιση	της	πανδημίας	COVID-19	επειδή	ήταν	η	
μόνη	Σχολική	Μονάδα	που	λειτουργούσε.

1.	 Έγινε	σύσταση	του	Συμβουλίου	Σχολικής	Κοινότη-
τας	σε	όλα	τα	σχολεία.

2.	 Αλλάξαμε	 τον	 τρόπο	 οικονομικής	 διαχείρισης,	
ώστε	να	πιστώνεται	στο	λογαριασμό	κάθε	σχολεί-
ου	ένα	ποσό,	ανάλογο	του	αριθμού	των	μαθητών	
του	με	σκοπό	και	στόχο	την	άμεση	διαχείριση	του	
ποσού	από	τον	εκάστοτε	Διευθυντή.

3.	 Πραγματοποιήσαμε	απεντόμωση,	μυοκτωνία	κα-
θώς	και	συντήρηση	καυστήρων	και	κλιματιστικών	
σε	όλες	τις	σχολικές	μονάδες.

4.	 Τοποθετήσαμε	Σχολικούς	Φύλακες	σε	όλα	τα	σχο-
λεία.

5.	 Εξασφαλίσαμε	μόνιμη	 καθαρίστρια	για	 το	2ο	 Γυ-
μνάσιο.

6.	 Αντικαταστήσαμε	 ζημιές	 από	 βανδαλισμούς	 στο	
συγκρότημα	 που	 συστεγάζονται	 το	 1ο	 ΕΠΑ.Λ.,	
Εσπερινό	ΕΠΑ.Λ.,	Εργαστηριακό	Κέντρο	 (Ε.Κ.)	και	
το	Κοινωνικό	Φροντιστήριο.	Κατόπιν	δωρεάς	ιδιω-
τικής	επιχείρησης	τοποθετήσαμε	και	συναγερμό	.

7.	 Προγραμματίσαμε	 και	 προγαμτοποιήσαμε	 με	 το	
Τμήμα	Πρασίνου	 του	 Δήμου	ψεκασμούς	 για	 την	
αντιμετώπιση	της	κάμπιας,	ώστε	να	μειωθούν	τα	
κρούσματα	αλλεργιών.

8.	 Δήμος	 και	 Σχολικές	 Επιτροπές	πήραμε	 την	από-
φαση	 να	 κλείσουν	 όλες	 οι	 σχολικές	 μονάδες	 μία	
εβδομάδα	 πριν	 την	 απόφαση	 της	 πολιτείας	 το	
2020	για	κλείσιμο	 των	σχολείων	σε	όλη	 την	 επι-
κράτεια.

•	 Ψηφίσαμε	στο	Δημοτικό	Συμβούλιο	την	τροποποίηση	του	κανονισμού	του	Κοινωνικού	Φροντιστηρίου,	ώστε	
από	την	επόμενη	χρονιά	να	περιλαμβάνει	και	μαθήματα	Δημοτικού	(εφόσον	βρεθούν	εθελοντές	δάσκαλοι).

•	 Εισηγηθήκαμε	 και	 ψηφίσαμε	 στο	 Δημοτικό	 Συμβούλιο	 την	 ίδρυση	 Εργαστηρίου	 Ειδικής	 Επαγγελματικής	
Εκπαίδευσης	&	Κατάρτισης	(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)	και	Ειδικού	Νηπιαγωγείου.

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
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9.	 Τοποθετήσαμε	και	2η	καθαρίστρια	σε	όλα	τα	σχο-
λεία	κατά	την	επαναλειτουργία	τους.

10.	 Η	Σ.Ε.Δ.Ε.	σε	συνεργασία	με	τους	συλλόγους	διδα-
σκόντων	από	το	1ο	ΕΠΑ.Λ.	και	το	Εσπερινό	ΕΠΑ.Λ.,	
πετύχαμε	να	οριστεί	το	1ο	ΕΠΑ.Λ.	ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ	εξε-
ταστικό	κέντρο	για	τις	πανελλαδικές	εξετάσεις,	με	
αποτέλεσμα	 εκατό	 (100)	 σχεδόν	 μαθητές	 να	 μην	
χρειάζεται	να	μετακινηθούν	σε	σχολείο	εκτός	Σα-
λαμίνας	για	να	ολοκληρώσουν	τις	εξετάσεις	τους.

11.	 Προχωρήσαμε	σε	προμήθεια	τριών	(3)	νέων	σύγ-
χρονων	 φωτοτυπικών	 μηχανημάτων,	 κατόπιν	
προσφορών,	 συνολικού	 ποσού	 €6310	 καλύπτο-
ντας	 τις	 ανάγκες	 τριών	 σχολείων	 από	 τα	 οποία	
δύο	από	αυτά	ήταν	και	εξεταστικά	κέντρα	για	τις	
πανελλαδικές	εξετάσεις.

12.	 Αναβαθμίσαμε	 σε	 όλες	 τις	 σχολικές	 μονάδες	 της	
Β’/βαθμιας	Εκπαίδευσης	την	ταχύτητα	Internet	σε	
100Mbps,	λόγω	των	αυξημένων	αναγκών	της	τη-
λεκπαίδευσης.

13.	 Μέσω	έκτακτης	επιχορήγησης	στο	1ο	και	2ο	ΓΕ.Λ.	
επισκευάστηκαν	 και	 τοποθετήθηκαν	 νέα	 τζάμια	
ασφαλείας	στο	γυμναστήριο	των	σχολείων.

14.	 Κατασκευάστηκε	 τοιχοποιία	 στα	 γραφεία	 του	
Εσπερινού	ΕΠΑ.Λ.

15.	 Πραγματοποιήθηκε	η	μεταφορά	και	η	εγκατάστα-
ση	 δύο	προκατασκευασμένων	 αιθουσών	 στο	 2ο	
ΓΕ.Λ.	καλύπτοντας	τις	ανάγκες	τους	σχολείου	για	
αίθουσες	 διδασκαλίας.	 Κατόπιν	 εργασιών	 από	
υπαλλήλους	 του	 Δήμου	 και	 την	 υποστήριξη	 της	

Τεχνικής	Υπηρεσίας,	ηλεκτροδοτήθηκαν,	μονώθη-
καν,	βάφτηκαν	και	τοποθετήθηκαν	δύο	νέα	κλιμα-
τιστικά.	

16.	 Επισκευάστηκαν	και	αντικαταστήθηκαν	2	πόρτες	
στις	 τουαλέτες	 του	 σχολικού	 συγκροτήματος	 1ο	
ΕΠΑ.Λ.	 και	Εσπερινού	ΕΠΑ.Λ.,	 λόγω	έντονης	διά-
βρωσης	μέσω	έκτακτης	χρηματοδότησης.

17.	 Επιχορηγήθηκε	 το	2ο	Γυμνάσιο	Σαλαμίνας	μέσω	
έκτακτης	 χρηματοδότησης	 για	 την	 αγορά	 πέντε	
νέων	 τηλεοράσεων	 τύπου	 SMART,	 οι	 οποίες	 το-
ποθετήθηκαν	σε	ισάριθμες	αίθουσες	διδασκαλίας	
εξυπηρετώντας	 τις	 ανάγκες	 διαδραστικής	 εκπαί-
δευσης.

18.	 Αναγομώθηκαν	 και	 συντηρήθηκαν	 οι	 πυροσβε-
στήρες	 όλων	 των	 Σχολικών	 Μονάδων	 Δευτερο-
βάθμιας	Εκπαίδευσης.

19.	 Μέσω	 έκτακτης	 επιχορήγησης	 στο	 1ο	 Γυμνάσιο	
Σαλαμίνας,	 προμηθεύτηκε	 υλικά	 για	 την	 κατα-
σκευή	περίφραξης	στην	πλευρά	του	σχολείου	που	
συνορεύει	με	το	1ο	ΕΠΑ.Λ.	προς	την	αποτροπή	δυ-
σάρεστων	καταστάσεων	μεταξύ	των	μαθητών	του	
Γυμνασίου	και	του	ΕΠΑ.Λ.

20.	Ενεργοποιήθηκαν	για	πρώτη	φορά	από	την	κατα-
σκευή	του	σχολείου	3	ρολά	ασφαλείας	στο	σχολι-
κό	συγκρότημα	Γυμνασίου	 και	 ΓΕΛ	Αμπελακίων,	
καθώς	 και	 κατασκευάστηκε	 μεταλλική	 καγκελό-
πορτα.

21.	 Επισκευάστηκε	 και	 τοποθετήθηκε	 νέα	 ταμπέλα	
στο	1ο	Γυμνάσιο	Σαλαμίνας

Σχολική Επιτροπή Β’/θμιας Εκπαίδευσης
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Βιβλιοθήκη - Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Ιστορίας
•	 Το	Λαογραφικό	Μουσείο,	εμπλουτίστηκε	με	τα	νέα	

συλλεκτικά	 -	 επετειακά	νομίσματα	 της	Τράπεζας	
της	Ελλάδος	για	τα	2500	χρόνια	από	τη	Ναυμα-
χία	της	Σαλαμίνας.

•	 Εκατοντάδες	νέα	βιβλία	και	πολύτιμα	αντικείμενα	
εμπλούτισαν	 τη	 Βιβλιοθήκη	 και	 το	 Μουσείο	 μας	
χάρη	 στη	 συμβολή	 των	 συμπολιτών	 μας,	 όπως	
η	 δωρεά	 όλων	 των	 βιβλίων,	 των	 φωτογραφιών,	
των	μαγνητοταινιών,	ληξιαρχικών	πράξεων	19ου	-	
20ου	αιώνα,	του	αείμνηστου	Γιάννη	Δαμαλίτη.

•	 Αλλαγή	 θέσης	 εκθεμάτων	 και	 των	προθηκών	 με	
τις	παραδοσιακές	φορεσιές	για	την	καλύτερη	ανά-
δειξή	τους.

•	 Δεκάδες	 παρουσιάσεις	 λογοτεχνικών	 βιβλίων	 σε	
μεγάλους	 και	 μικρούς	 φίλους	 με	 τη	 βοήθεια	 της	
τεχνολογίας	-	Συνεργασίες	με	αξιόλογους	συγγρα-
φείς.

•	 Συνεργασία	με	το	Δίκτυο	Ελληνικών	Βιβλιοθηκών	
της	Εθνικής	Βιβλιοθήκης.

•	 Νέα	διαδραστικά	εργαστήρια	για	μαθητές	από	4	
έως	 18	 ετών	 (εργαστήριο	ρητορικής	 για	 εφήβους,	
«Το	Αστεροσχολείο	της	Βιβλιοθήκης»,	γνωριμία	με	
τον	ουρανό	σε	συνεργασία	με	την	Εταιρεία	Αστρο-
νομίας	&	Διαστήματος,	Παράρτημα	Σαλαμίνας,	ει-
καστικά	εργαστήρια	σε	συνεργασία	με	το	Σύλλογο	
Α.με.Α.)

•	 Έναρξη	μαθημάτων	με	θέμα	«Παραδοσιακές	βε-
λονιές:	Η	τέχνη	της	Κεντητικής»	και	θεατρικού	παι-
χνιδιού.

•	 Διοργάνωση	 της	 εκδήλωσης	 «Σικελιανά	 2020»	
στο	χώρο	μνήμης	του	ποιητή	Άγγελου	Σικελιανού	
με	πανεπιστημιακούς	ομιλητές.

•	 Παρουσίαση	 των	 εθίμων	 της	 Κούλουρης	 -	 εργα-
στήρια	 ελληνικής	 παράδοσης	 σε	 συνεργασία	 με	
σχολεία	Πρωτοβάθμιας	&	Δευτεροβάθμιας	Εκπαί-
δευσης	 από	 τη	 χορευτική	 ομάδα	 «Έρευνα»	 του	
Λαογραφικού	Μουσείου	Σαλαμίνας.

•	 Δημιουργία	Λέσχης	Ανάγνωσης	για	την	προώθη-
ση	της	φιλαναγνωσίας.

•	 Προβολή	 εκθεμάτων	 του	 Λαογραφικού	 Μουσεί-
ου	στο	ντοκιματέρ	της	ΕΡΤ	«Τοπόσημα»	του	1821	-	
Αφιέρωμα	για	τα	200	χρόνια	από	την	Επανάστα-
ση	(επεισόδιο	Νο	7).

•	 Προβολή	του	Λαογραφικού	Μουσείου	και	του	χώ-
ρου	 μνήμης	 Άγγελου	 Σικελιανού	 σε	 διαδικτυακά	
περιοδικά	και	κανάλια.

•	 Συντήρηση	 εκθεμάτων	 του	 Μουσείου	 που	 είχαν	
παραμεληθεί	 για	 αρκετά	 χρόνια	 ή	 δε	 συντηρή-
θηκαν	ποτέ	 (π.χ.	 μοντέλο	πλοίου	στον	προαύλιο	
χώρο	του	Δημαρχειακού	Μεγάρου)

•	 Τοποθέτηση	πινακίδας	με	την	ένδειξη	«Λαογραφι-
κό	&	Ναυτικό	Μουσείο»	 και	 τις	ώρες	 λειτουργίας	
για	το	κοινό	στην	καγκελόπορτα	του	Δημαρχεια-
κού	Μεγάρου

•	 Συνεργασία	με	το	Ναυτικό	Μουσείο	της	Ελλάδας.	
Το	Μουσείο	μας	συμπεριλαμβάνεται	στη	λίστα	με	
τους	φορείς	προώθησης	της	ναυτικής	παράδοσης	
σε	πανελλήνιο	επίπεδο	στο	περιοδικό	«Περίπλους	
Ναυτικής	Ιστορίας».	Εκπροσώπηση	του	Μουσείου	
μας	στο	12ο	Πανελλήνιο	Συνέδριο	Ναυτικών	Μου-
σείων	τον	Ιούνιο	2021	στην	Άνδρο.

•	 Ξεναγήσεις	 επισκεπτών	 και	 επίσημων	 προσωπι-
κοτήτων	στο	Λαογραφικό	Μουσείο	και	στο	χώρο	
μνήμης	Άγγελου	Σικελιανού.

•	 Κατασκευή	παιδικών	παιχνιδιών,	όπως	το	«τενε-
κεδένιο	καραβάκι»	που	διατηρήθηκε	στη	Σαλαμί-
να	μέχρι	τις	αρχές	τη	δεκαετίας	του	‘70.

•	 Σημαντικές	 κινήσεις	 ανάδειξης	 των	 πολύτιμων	
αρχείων	 της	 Βιβλιοθήκης	 (π.χ.	 προσπάθεια	 κα-
ταγραφής	 των	 αρχείων	 του	 Λαογράφου	 Πέτρου	
Φουρίκη	σε	καρτέλες,	συντήρηση	των	επιστολών	
και	 των	 βιβλίων	 του	ποιητή	Άγγελου	 Σικελιανού,	
για	πρώτη	φορά	σταδιακός	 καθαρισμός	 των	θε-
ατρικών	 κουστουμιών	 της	 Σαλαμίνιας	 τραγωδού	
Ελένης	Σοφρά).

•	 Σε	συνεργασία	με	 την	Τεχνική	Υπηρεσία,	 το	Τμή-
μα	Καθημερινότητας	και	το	Τμήμα	Καθαριότητας	
φροντίσαμε	για	την	εξασφάλιση	καθημερινής	κα-
θαριότητας	των	μουσειακών	χώρων,	βάψαμε	τοί-
χους	της	Βιβλιοθήκης,	αλλάξαμε	λαμπτήρες,	γλό-
μπους	και	προβολείς	στο	Μουσείο	και	στο	χώρο	
μνήμης	του	Άγγελου	Σικελιανού.
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Άθληση, Κοινωνική Πολιτική & Παιδεία
Γνωρίζοντας	πως	πάνω	από	500	δημότες	καθημερι-
νά	χρησιμοποιούν	τις	δημοτικές	εγκαταστάσεις	έχου-
με	τεράστια	υποχρέωση	για	την	καθημερινή	συντήρη-
ση	και	αναβάθμιση	όλων	αυτών.
•	 Ολοκληρώνουμε	τη	ριζική	ανακαίνιση	του	Κέντρου	

Νεότητας	με	τη	δημιουργία	του	πρώτου	υπαίθριου	
«gym	park»	και	3D	Μουσείου	αναπαράστασης	της	
ναυμαχίας	αξίας	€700.000

•	 Δημοπρατήσαμε	 την	αναβάθμιση	 του	Δημοτικού	
Σταδίου	Σαλαμίνας	και	του	κλειστού	γυμναστηρί-
ου	Καραϊσκάκης	αξίας	€1.200.000.

•	 Αυξήσαμε	τη	χωρητικότητα	καθισμάτων	στο	κλει-
στό	 γήπεδο	 Ν.	 Γραμματικός	 και	 δημιουργήσαμε	
χώρο	 για	 τηλεοπτική	 κάλυψη,	 αναγκαία	 κίνηση	
για	τις	ομάδες	μας	που	συμμετέχουν	στα	πρωτα-
θλήματα	της	Α1	κατηγορίας	Handball		και	Futsal.

•	 Έγκαιρη	 απολύμανση	 του	 Δημοτικού	 Παιδικού	
Σταθμού	και	των	γηπέδων.

•	 Διεξαγωγή	 εθελοντικών	 αιμοδοσιών,	 δωρεάν	
προληπτικών	 ελέγχων	για	 την	Ηπατίτιδα	 (B	&	C)	
και	HIV	σε	συνεργασία	με	το	ΚΕΠ	ΥΓΕΙΑΣ.

•	 Καθιέρωση	 ετήσιας	 ποδηλατάδας	 κάθε	 03/06	
που	είναι	και	η	παγκόσμια	ημέρα	ποδηλάτου.

•	 Συμμετοχή	 της	Σαλαμίνας	στο	57ο	ΡΑΛΛΥ	ΑΙΓΑΙ-
ΟΥ	και	 έναρξη	 της	διοργάνωσης	από	 τον	Τύμβο	
των	Σαλαμινομάχων	

•	 Παραδώσαμε	προς	λειτουργία	έναν	ακόμη	παιδι-
κό	σταθμό	στην	περιοχή	των	Παλουκίων.

•	 Πραγματοποιήσαμε	 τη	συνδιοργάνωση	μεγάλων	
αγώνων	όπως:
1.	 Διεθνείς	αγώνες	ποδηλασίας	με	τη	συμμετοχή	

145	αθλητών	από	19	κράτη	για	10	ημέρες.
2.	 Πανελλήνιος	Αγώνας	κλειστής	Κωπηλασίας	με	

τη	συμμετοχή	515	αθλητών	από	όλη	την	Ελλά-
δα

3.	 Πανελλήνιος	 αγώνας	 ιστιοπλοϊας	 BUQ	 2020	
με	δεκάδες	συμμετοχές	από	όλη	την	Ελλάδα

Και	όλα	αυτά	με	τεράστια	οικονομικά	οφέλη	για	την	
τοπική	κοινωνία	και	τεράστια	διαφήμιση	για	το	Νησί	
μας	με	την	κάλυψη	τηλεοπτικών	σταθμών	πανελλήνι-
ας	εμβέλειας.
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Αδέσποτα Ζώα
Σύμφωνα	 με	 εκτιμήσεις	 στο	 νησί	 έχουμε	 περίπου	
4.000	αδέσποτα	ζώα	σε	μια	έκταση	96.000m2.	Εμείς	
με	24ωρη	προσπάθεια	7	ημέρες	την	εβδομάδα	κατα-
φέραμε	τα	εξής:
•	 Τοποθετήσαμε	σε	30	σημεία	του	νησιού	ταΐστρες	

και	ποτίστρες	με	συνεχή	αναπλήρωση	τροφής	και	
νερού	τουλάχιστον	μια	φορά	την	εβδομάδα.

•	 Μετατρέψαμε	 20	 ξύλινες	 πεταμένες	 κάλπες,	 σε	
όμορφα	γατόσπιτα.

•	 Καταγράψαμε	και	τοποθετήσαμε	microchip	σε	414	
αδέσποτους	σκύλους*.

•	 Περιθάλψαμε	290	αδέσποτους	σκύλους*.
•	 Στειρώσαμε	263	αδέσποτους	σκύλους*.
•	 Υιοθετήθηκαν	205	αδέσποτοι	σκύλοι*.
•	 Εμβολιάσαμε	 κατά	 της	 λύσσας	 352	 αδέσποτους	

σκύλους*.
*:	Τα	παραπάνω	στοιχεία	αφορούν	τη	χρονική	περίο-
δο	από	01/09/2019	έως	30/04/2021
•	 Πρόγραμμα	 στειρώσεων	 207	 αδέσποτων	 γατών	

(1st	Salaminas	Pet	Care	2020).
•	 Συστήσαμε	ελέγχους	στα	πορθμεία	του	νησιού	σε	

όσους	μεταφέρουν	ζώα,	σε	συνεργασία	με	το	Λιμε-
νικό	Σώμα	και	τη	Θηροφυλακή.

•	 Εμβολιάσαμε	κατά	της	λύσσας	100	αδέσποτες	γά-

τες.
•	 Μοιράσαμε	 πάνω	 από	 30.000	 κιλά	 τροφής	 για	

σκύλους	 και	 γάτες	 σε	 24	 μήνες	 διοίκησης,	 αξίας	
€21.000

•	 Δημιουργήσαμε	Φαρμακείο	Ζώων.
•	 Εξοπλιστήκαμε	 με	 εργαλεία,	 ειδικά	 για	 την	 περι-

συλλογή	 των	αδέσποτων	ζώων	 (κλωβοί	μεταφο-
ράς,	κλπ)

•	 Δώσαμε	 525	φαρμακευτικά	 σκευάσματα	 συνέχι-
στης	θεραπείας	λεισμανίωσης	και	420	αντιβιωτι-
κά	σκευάσματα.

•	 Δώσαμε	για	τους	αδέσποτους	σκύλους	200	αντι-
παρασιτικά	 χάπια,	 200	 αμπούλες	 προς	 αντιμε-
τώπιση	τσιμπουριών,	σκνιπών	&	ψύλλων	και	1.514	
ενδοπαρασιτικά	χάπια.

•	 Δημιουργήσαμε	Κυτία	Α’	Βοηθειών.
•	 Αποκτήσαμε	για	πρώτη	φορά	ειδικά	διαμορφωμέ-

νο	αμάξι	τύπου	VAN	που	θα	υποστηρίζει	ψυγείο	
αξίας	€15.000

•	 Υπογράφηκε	για	πρώτη	φορά	σύμβαση	με	κτηνι-
άτρους	του	νησιού,	για	την	περίθαλψη,	στείρωση,	
κ.α.	αδέσποτων	γατών	και	σκύλων	αξίας	€18.000
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Καθαριότητα
1.	 Μετά	 από	 μεγάλη	 προσπάθεια	 κλείσαμε	 μια	 μη	

νόμιμη	χωματερή	και	έτσι	συνεχίζουμε	το	έργο	της	
αποκομιδής	 των	 εξωοικιακών,	 χωρίς	 την	 εναπό-
θεσή	 τους	σε	κάποιο	χώρο	αλλά	κατευθείας	 είτε	
σε	κάδους	μεταφοράς	30m3,	είτε	με	μία	από	τις	3	
νταλίκες	του	Δήμου	μας.	

2.	 Επισκευή	και	ένταξη	στο	στόλο	της	καθαριότητας:	
•	 2ου	φορτηγού	τύπου	αρπάγης.
•	 Νταλίκας	 VOLVO	 μεταφοράς	 απορριμμάτων	

στο	ΧΥΤΑ	Φυλής.
•	 4ης	τσάπας.
•	 Μικρού	φορτηγού	στο	τμήμα	μηχανικών	οχη-

μάτων.
•	 Μικρού	φορτηγού	(πρώην	ύδρευσης)	στην	τε-

χνική	υπηρεσία.
•	 Οχήματος	πλυντηρίου	κάδων.
•	 Φορτηγό	τύπου	«γάντζου»
•	 Επισπεύσαμε	 τις	 διαδικασίες	 δωρεάς	 απορ-

ριμματοφόρους	από	το	Δήμο	Περιστερίου	στο	
Δήμο	και	το	εντάξαμε	στο	στόλο	μας

•	 Απορριμματοφόρο	SCANIA	τύπου	πρέσσας,	
•	 Ένταξη	στο	στόλο	της	καθαριότητας	φορτηγό	

τύπου	«αλυσιδάκι»	
•	 Απορριμματοφόρο	 MERCEDES	 τύπου	 πρέσ-

σας.
•	 Του	μικρού	πούλμαν	μεταφοράς	προσωπικού.
•	 Του	μικρού	κλαδοτεμαχιστή.
•	 Επισκευή	και	ένταξη	φορτηγού	4x4.

3.	 Ενεργοποίηση	 της	 ανακύκλωσης	 συσκευασιών	
(μπλε	κάδοι).	Το	2016,	2017	και	2018	η	ανακύκλω-
ση	 ήταν	 στο	 μηδέν.	 Το	 2019,	 όταν	 αναλάβαμε,	
καταφέραμε	να	μεταφέρουμε	στο	εργοστάσιο	29	
τόνους,	το	2020	αυξήσαμε	κατακόρυφα	τις	ποσό-
τητες	 -εν	μέσω	πανδημίας-	και	φτάσαμε	του	244	
τόνους!	Τους	πρώτους	5	μήνες	του	2021	έχουμε	ξε-
περάσει	τους	130	τόνους	παρόλο	που	η	αγορά	και	
τα	σχολεία	ήταν	κλειστά!.

4.	 Αποκτήσαμε	με	δωρεά	από	τον	Δήμο	Χαλανδρί-
ου,	περίπου	160	μεταχειρισμένους	κάδους	απορ-
ριμμάτων	που	διατέθηκαν	σε	διάφορες	περιοχές	
του	νησιού.

5.	 Με	μεγάλη	προσπάθεια	το	2020	μεταφέραμε	στο	
εργοστάσιο	μηχανικής	ανακύκλωσης	του	ΕΔΣΝΑ	
454	τόνους	καθαρό	κλαρί	και	υπολείμματα	πρα-
σίνου	 με	 αποτέλεσμα	 να	 εξοικονομήσουμε,	 ως	
Δήμος,	από	τα	έξοδα	ταφής	αυτών	στη	χωματερή	
αρκετές	χιλιάδες	ευρώ.	Έως	και	τον	Μάϊο	του	2021	

μεταφέραμε	στο	εργοστάσιο	περίπου	500	τόνους	
κλαδιά!

6.	 Ενεργοποιήσαμε	ξανά	-μετά	από	πολλούς	μήνες-	
την	 ανακύκλωση	 ηλεκτρικών	 συσκευών.	 Σε	 ένα	
χρόνο,	 το	 αποτέλεσμα	 ήταν	 να	 ανακυκλώσουμε	
άνω	 των	 5	 τόνων	 ηλεκτρικών	 και	 ηλεκτρονικών	
συσκευών.

7.	 Επέκταση	ανακύκλωσης	λαμπτήρων.
8.	 Ενεργοποίηση	 ανακύκλωσης	 βιοαποβλήτων	 με	

νέο	 υπερσύγχρονο	 καφέ	 απορριμματοφόρο	 και	
καφέ	κάδους	που	μας	τους	παραχώρησε	δωρεάν	
η	Περιφέρεια	Αττικής.

9.	 Τοποθέτηση	ειδικών	κάδων	ανακύκλωσης	εσωτε-
ρικών	χώρων	για	χάρτινες	συσκευασίες	και	πλα-
στικά/μεταλλικά	 σε	 σχεδόν	 όλα	 τα	 δημόσια	 και	
δημοτικά	κτήρια	του	νησιού	αλλά	και	στα	σχολεία.

10.	 Γενική	επισκευή	σιδηροκατασκεύης	(και	όχι	μόνο)	
απορριμματοφόρου	τύπου	πρέσσας.

11.	 Καθιερώσαμε	 βραδινό	 δρομολόγιο	 στα	 κεντρικά	
σημεία	του	νησιού,	αποφεύγοντας	την	κυκλοφορί-
ας	του	απορριμματοφόρου	σε	ώρες	αιχμής.

12.	 Καθιερώσαμε	 έκτακτα	 δρομολόγια	 τις	 Κυριακές	
και	τις	Αργίες,	όχι	μόνο	στα	Κεντρικά	σημεία	αλλά	
και	σε	άλλες	περιοχές	με	αποτέλεσμα	να	μη	γεμί-
ζουν	ασφυκτικά	οι	κάδοι.

13.	 Νομιμοποίηση	 του	 Σ.Μ.Α.	 (Σταθμός	 Μεταφόρτω-
σης	Απορριμμάτων)	μετά	από	10	χρόνια.

14.	 Αγορά	152	νέων	κάδων	με	αναγραφή	πάνω	τους	
το	τηλέφωνο	της	υπηρεσίας	αλλά	και	με	την	προ-
τροπή	 να	 μην	 πετούν	 οι	 πολίτες	 σκουπίδια	 έξω	
από	τους	κάδους.

15.	 Στοχευμένες	 κλαδεύσεις	ψηλών	 δέντρων	 για	 την	
αποφυγή	 ζημιών	 σε	 περίπτωση	 κακοκαιρίας.	
Αποτέλεσμα	ήταν	τον	Φεβρουάριο	2021	με	τη	με-
γάλη	κακοκαιρία,	δεν	είχαμε	κοπή	καλωδίων	με-
ταφοράς	ρεύματος,	όπως	συνέβη	σε	άλλες	περιο-
χές	της	χώρας.

16.	 Εντατικοποιούμε	 πολλά	 ρεύματα	 (είδη)	 ανακύ-
κλωσης:
•	 Ανακύκλωση	συσκευασιών	(μπλε	κάδοι)
•	 Ανακύκλωση	 γυαλιού	 (μπλε	 κώδωνες	 -	 κα-
μπάνες)
•	 Ανακύκλωση	 κλαδιών	 και	 υπολειμμάτων	
πρασίνου
•	 Ανακύκλωση	 ηλεκτρικών	 και	 ηλεκτρονικών	
συσκευών
•	 Ανακύκλωση	μελανιών	και	μελανοδοχείων
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•	 Ανακύκλωση	μπαταριών
•	 Ανακύκλωση	λαμπτήρων
•	 Ανακύκλωση	βιοαποβλήτων	(καφέ	κάδοι)
•	 Ανακύκλωση	τηγανέλαιων
•	 Ανακύκλωση	εγαταλελειμμένων	αμαξιών
•	 Ανακύκλωση	 λάστιχων	 αμαξιών	 και	 φορτη-
γών
•	 Ανακύκλωση	 μηχανέλαιων	 αυτοκινήτων	 και	
φορτηγών	του	Δήμου

•	 Ανακύκλωση	μπαζών	(ΑΕΚΚ)
•	 Ανακύκλωση	καπακιών	σε	συνεργασία	με	τον	
Όμιλος	 Φίλων	 του	 Δάσους	 και	 με	 τα	 έσοδα	 θα	
αγοραστούν	αναπηρικά	αμαξίδια.
•	 Ανακύκλωση	ρούχων
•	 Ανακύκλωση	πλαστικών	μπουκαλιών,	μεταλ-
λικών	κουτιών	και	χαρτιού	μέσω	των	κάδων	εσω-
τερικών	χώρων	με	 εμφανή	 τη	σακούλα	που	μας	
έχει	προμηθεύσει	η	Περιφέρεια	Αττικής.

Καθαριότητα

Τεχνικά Έργα
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
1.	 Επισκευάσαμε,	πιστοποιήσαμε	και	δώσαμε	σε	λει-

τουργία	την	παιδική	χαρά	στο	Τσάμι	(Αγ.Γεώργιος)
2.	 Κατασκευάσαμε	4	νέες,	σύγχρονες	και	πιστοποιη-

μένες	παιδικές	χαρές	στο:
•	 Πάρκο	των	Παλουκίων
•	 Καματερό
•	 Κούλουρη	(βουρκάρι)
•	 Σελήνια

3.	 Κατασκευάσαμε	 2	 ακόμη	 νέες,	 σύγχρονες	παιδι-
κές	χαρές	και	αναμένεται	η	πιστοποίηση	τους	στη:
•	 Κακη	Βίγλα
•	 Κανάκια

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Εγκαταστήσαμε	 στις	 κεντρικότερες	 διασταυρώσεις	
του	νησιού	Φωτεινούς	Σηματοδότες	LED	με	χρονοδια-
κόπτη	αντίστροφης	μέτρησης	και	ανέπαφη	covid	free	
επαφή.	Τα	σημεία	αυτά	είναι	:

•	 Συμβολή	Αγ.Μηνά	&	Ακτή	Καραϊσκάκη
•	 Συμβολή	Λ.	Σαλαμίνος	&	Ζωοδόχου	Πηγής
•	 Συμβολή	Λ.Ιπποκράτους	&	Λ.Αιαντείου

Θέσαμε	σε	σταθερή	λειτουργία	τα	έως	τώρα	πεζοφά-
ναρα:

•	 Ακτή	Καραϊσκάκη
•	 Λ.	Σαλαμίνος	&	Ευρυπίδου
•	 Λ.	Ιπποκράτους
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Καθημερινότητα
Το	 τμήμα	 καθημερινότητας	 του	 Δήμου	 Σαλαμίνας	
επεμβαίνει	 άμεσα	 σε	 κάθε	 αίτημα	 των	 πολιτών	 και	
δίνει	λύσεις	ουσίας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
•	 Σκυτάλη
•	 Νέα	Μενεμένη
•	 Βασιλικά
•	 Αλυκή
•	 Αρχαίος	Λιμένας	Αμπελακίων

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ
•	 Εκκλησίες
•	 Κοινόχρηστοι	χώροι
•	 Σχολεία

ΑΦΑΙΡΕΣΗ	 επικίνδυνων	 πινακίδων	 από	 Δημόσιους	
Χώρους	 που	 εμπόδιζαν	 την	 ασφαλή	 διάβαση	 των	
πεζών	και	την	ορατότητα	των	οδηγών
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	περιφερειακών	δρόμων	που	εμποδίζαν	
την	πρόσβαση	των	κατοίκων	προς	τα	σπίτια	τους	από	
πυκνή	βλάστηση	και	δέντρα.

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ σε όλον τον οδικό 
άξονα του νησιού



Τεχνικά Έργα
•	 Λ.	Αιαντείου	στο	Super	Market	«Αλυκή»

Τοποθετήσαμε	 πινακίδες	 σήμανσης	 και	 διαγραμμί-
σεις	σε	όλα	τα	σχολεία.

Κατασκευάσαμε	πεζοδρόμια	στα	σχολεία	μας	για	την	
ασφάλεια	των	μαθητών	αλλά	και	σε	κεντρικά	σημεία	
του	νησιού.	
Συγκεκριμένα:
1.	 Δημοτικό	σχολείο	και	Νηπιαγωγείο	Φοίνικα
2.	 Γυμνάσιο	&	Λύκειο	Αμπελακίων
3.	 1ο	&	2ο	Λύκειο	Σαλαμίνας
4.	 5ο	Δημοτικό
5.	 Νηπιαγωγείο	Κακής	Βίγλας
6.	 6ο	Νηπιαγωγείο
7.	 Νηπιαγωγείο	Αιαντείου
8.	 Δημοτικό	Σχολείο	Αιαντείου
9.	 Οδός	Τελαμώνος	(Αγ.Μηνάς)
10.	 Οδός	Αγ.Μηνά
11.	 Παραλιακό	δρόμο	του	Καματερού
12.	 Λεωφόρο	Αιαντείου	απέναντι	από	την	οργανωμέ-

νη	παραλία	όπου	και	τοποθετήσαμε	προστατευτι-
κές	μπάρες

13.	 Οδός	Αγ.Νικολάου
14.	 Ιχθυαγορά	έως	γήπεδα	τέννις
15.	 Οδός	Γ.Λουκά	(παλαιό	Δημαρχείο)
16.	 Λεωφόρο	Σαλαμίνος	(Παλούκια)

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ
Επισκευάσαμε	 και	θέσαμε	σε	 λειτουργία	 τα	ΣΥΝΤΡΙ-
ΒΑΝΙΑ	που	βρίσκονται	συγκεκριμένα	στα:

•	 Πλατεία	Εθνικής	Αντιστάσεως
•	 Πλατεία	Μπόσκου
•	 Πλατεία	28ης	Οκτωβρίου	Αμπελάκια
•	 Κακή	Βίγλα
•	 ΝΑΤΟ
•	 Παιδική	χαρά	στο	Βουρκάρι
•	 Πλατεία	Ηρώων	Πολυτεχνείου	Αμπελάκια
•	 Πλατεία	Μακεδονίας
•	 Σελήνια
•	 Παιδική	χαρά	στο	Καματερό
•	 Πάρκο	Παλουκίων

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ & ΚΟΙ-
ΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Καθαιρέσαμε	και	Απομακρύναμε	παράνομες,	αυθαί-

ρετες	και	επικίνδυνες	κατασκευές	σε	Παραλίες	και	κε-
ντρικά	σημεία.	Συγκεκριμένα:

•	 Παραλία	της	Σκυτάλης	στο	Αιάντειο	
•	 Παραλία	της	Αλυκής
•	 Παραλία	των	Βασιλικών
•	 Παραλία	της	Μενεμένης	
•	 Παραλία	των	Κανακίων
•	 Οδός	Ν.Παπανικολάου	(Αγ.Ανδρέας)
•	 Οδός	Ν.Παπανικολάου	&	Π.Φουρίκη
•	 Οδός	Γλαύκης	στο	Αιάντειο
•	 Σελήνια	(Καμινάκι)
•	 Διαφημιστικές	πινακίδες	τοποθετημένες	επικίν-

δυνα	για	τους	οδηγούς	&	πεζούς
•	 Μαντροτοιχους	στο	Ντοροντό,	στο	Ρέστη	 (εργ.

κατοικίες),	στο	κέντρο	(πλησίον	Αγ.Μηνά),	στην	
Λ.Σαλαμίνος	(Παλούκια)

ΕΡΓΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
•	 Υπάτης	–	Αγ.Γεωργίου
•	 Γ.Παπανδρέου	περιοχή	Κατάστημα
•	 Δημηγγέλα	–	Κανάκια
•	 Σκυτάλη	οδός	Μ.Ασίας
•	 Γυάλα

ΕΠΕΚΤΕΙΝΑΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙ-
ΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

•	 Οδός	Π.	Τσαλδάρη	στα	Παλούκια
•	 Πάροδος	Ολύμπου	στην	Κούλουρη
•	 Οδός	Φιλελλήνων	στην	Πλατεία	Μπόσκου
•	 Πάροδος	Θερμοπυλών	στο	Τσάμη
•	 Αποπερατώσαμε	και	θέσαμε	σε	λειτουργία	το	

νέο	δίκτυο	αποχέτευσης	στα	Παλούκια	ικανο-
ποιώντας	ένα	αίτημα	δεκαετιών	των	κατοίκων	

της	περιοχής

ΣΦΡΑΓΙΖΟΥΜΕ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΤΟ ΠΑ-
ΛΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. 
ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ:

•	 Μ.Αλεξάνδρου	στα	Αλώνια	

•	 Διός

•	 Αθηνάς

•	 Άρεως

•	 Ανδριανού

•	 Ι.Τσάμη
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Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
1.	 Καθαρισμός	 και	 Συντήρηση	 κρηπιδωμάτων	 και	

προβλητών	 εντός	 Χ.Ζ.Λ.	 (Χερσαίας	 Ζώνης	 Λιμέ-
νος)	 με	 χρωματισμούς,	 καθαρισμούς	 στύλων	 και	
πάρκων.

2.	 Αποπεράτωση	 κατασκευής	 κυκλικού	 κόμβου	
οδών	Σαλαμινομάχων	-	Θέμιδος.

3.	 Τοποθέτηση	 Δύο	 Πλωτών	 Φωτοσημαντήρων	 με	

•	 Αγ.Δημητρίου

•	 Ολύμπου

•	 Πλαταιών

•	 Κοραή

•	 Αθ.Διάκου

•	 Λ.Φανερωμένης

•	 Πάροδος	Τελαμώνος

•	 Κρήτης

•	 Λυγέρη

•	 Ηροδότου

•	 Αγ.Νικολάου

ΣΥΝΤΗΡΗΣΑΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΑΜΕ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΜΕ ΔΡΟΜΟΥΣ 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ.

•	 Οδός	Ασκληπιού	Αλώνια

•	 Οδός	Περιβοίας	(Ν.Δημαρχείο)

•	 Οδός	Αναστάσεως	(Κοιμητήριο)

•	 Οδός	Νεφέλης	(Αγ,Αθανάσιος)

•	 Οδός	Μπουμπουλίνας	(Αλυκή)

•	 Παραλιακή	 οδό	 Παλουκίων	 (πίσω	 από	 το	

πάρκο)

•	 Οδός	Απόλλωνος

•	 Οδός	Ολύμπου

•	 Οδός	Μυστρά	(Αιάντειο)

•	 Οδός	Νικηταρά	–	Ρήγα	–	Μαρκέλλας	–	Αγ.Γε-

ωργίου

•	 Οδός	Σαντορίνης	–	Αγ.Δημητρίου

•	 Οδός	Αγ.Χαραλάμπους	(Γκίνανι)

•	 Οδός	Ανθέων	(Ντοροντό)

•	 Οδός	Μπίλλια	–	Ήβης	–	Ηροδότου	–	Εισοδί-

ων	Θεοτόκου	–	Σεφέρη	(Αμπελάκια)

•	 Οδός	Μαρμαρά	–	Κυκλάδων	(Σελήνια)

•	 Δρόμος	Κανακίων,	όπου	έγινε	διαπλάτυνση.

•	 Οδός	Κόλια	–	Πούτου	(Γυάλα)

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
Ανανεώσαμε	τον	οδοφωτισμό	

•	 Λ.	Αιαντείου	

•	 Παραλία	Κακής	Βίγλας

•	 Παραλία	Σεληνίων

•	 Καματερό

•	 Κ.	Καραμανλή	

•	 Λ.	Βασιλικών	

Ελαχιστοποιήσαμε	 τον	 χρόνο	 αναμονής	 για	 την	

αντικατάσταση	των	λαμπτήρων.	Πλέον	τα	αιτήματα	

των	πολιτών	ικανοποιούνται	εντός	λίγων	ημερών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
•	 Κατασκευάσαμε	 νέους	διαδρόμους	 και	 επι-

σκευάσαμε	 τους	παλαιούς	 	 στο	Κοιμητήριο	

Σαλαμίνας.

•	 Κατασκευάσαμε	νέο	μαντρότοιχο	στο	Κοιμη-

τήριο	Αμπελακίων.

•	 Ανακαινίσαμε	εξωτερικά	το	Δημαρχείο	μας	

•	 Ανακαινίσαμε	 το	 ισόγειο	 του	 παλαιού	 Δη-

μαρχείου.

•	 Ανακαινίσαμε	 την	 σκηνή	 και	 τα	 καμαρίνια	

και	 αντικαταστήσαμε	 τα	 σπασμένα	 καθι-

σματα	στο	Ευριπίδειο	Θέατρο.

τα	εξαρτήματα	στο	Λιμένα	Βουρκαρίου.
4.	 Καθαρισμός	Φρεατίων	Εντός	Χ.Ζ.Λ.
5.	 Επισκευή	και	Συντήρηση	Η/Μ	εγκαταστάσεων	Λι-

μένων.
6.	 Εργασίες	Απολύμανσης	 -	Απεντόμωσης	Λιμένων	

και	Φρεατίων	εντός	ΧΖΛ	-	Ψεκασμός	για	Καταπο-
λέμηση	Εντόμων.

Τεχνικά Έργα
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7.	 Επίστρωση	κρηπιδώματος	Λιμένα	Βουρκαρίου
8.	 Επισκευή	 θεμελιώσεων	 προβλήτας	 μικρών	 σκα-

φών	στα	Παλούκια	Σαλαμίνας.
9.	 Χωματουργικές	 Εργασίες	 Περιοχής	 Πάρκου	 Πα-

λουκίων.
10.	 Περισυλλογή	 απορριμμάτων	 από	 επιπλέοντα	

αντικείμενα	στη	Θάλασσα	-	Καθαρισμός	Ακτών.
11.	 Αποκατάσταση	Οδοστρωμάτων	επί	των	ΧΖΛ	Σα-

λαμίνας	και	Παλουκίων.
12.	 Προμήθεια	 Καλλωπιστικών	 Δένδρων	 και	 Φυτών	

για	 τη	φύτευση	 κοινόχρηστων	χώρων	πρασίνου,	
Αρμοδιότητας	Δ.Λ.Τ.Σ.

13.	 Κλαδέματα	και	συντήρηση	χώρων	πρασίνου.
14.	 Ανέλκυση	 και	 απομάκρυνση	 δύο	 ναυαγισμένων	

πλοίων	στο	Καματερό.
15.	 Ανέλκυση	 και	απομάκρυνση	 του	 ναυαγίου	 «Μα-

νταλένα»	από	τη	Μεγάλη	Σκάλα.
16.	 Συνεχείς	 αντικαταστάσεις	 κατεστραμμένων	 λα-

μπτήρων	εντός	ΧΖΛ	Σαλαμίνας	και	Παλουκίων.
17.	 Υποθαλάσσια	επιθεώρηση	δύο	πλωτών	προβλή-

των	λιμένα	Βουρκαρίου	προκειμένου	για	την	επι-
σκευή	αυτών.

18.	 Εκπόνηση	 μελέτης	 για	 ανανέωση	 περιβαλλοντι-
κών	όρων	Λιμένα	Βουρκαρίου.

19.	 Εκπόνηση	μελέτης	περιβαλλοντικών	 επιπτόσεων	
Λιμένα	Παλουκίων	και	Φανερωμένης.

20.	Επισκευή	 μέρους	 κρηπιδώματος	 Ferry	 Boat	 Πα-
λουκίων.

21.	 Ενεργοποίηση	 Container	 Λιμένα	 Παλουκίων	 ως	
Τουριστικό	Περίπτερο.

22.	 Χρωματισμός	όλου	του	Πάρκου	Παλουκίων
23.	 Χρωματισμός	 παρτεριών	 και	 κρηπιδωμάτων	

εντός	ΧΖΛ	Σαλαμίνας.
24.	Μελέτη	και	εισήγηση	σκοπιμότητας	αναβάθμισης	

των	 δύο	 λιμένων	Βουρκαρίου	 και	Παλουκίων	σε	
Μαρίνα.

25.	Μελέτη	 και	 εισήγηση	 σκοπιμότητας	 δημιουργίας	
«καταδυτικού	πάρκου».

26.	Παραχώρηση	αρμοδιότητας	σύνταξης	χωροταξι-
κής	μελέτης	σκοπιμότητας	 ίδρυσης	μαρίνας	στην	
Αντιπεριφέρεια	Νήσων.

27.	 Εκπόνηση	 σχεδίου	 «Παραλαβής	 και	 Διαχείρισης	
Αποβλήτων	Πλοίων	Λιμένων	Δ.Λ.Τ.Σ.»

28.	Εκπόνηση	σχεδίου	«Έκτακτης	Ανάγκης	Αντιμετώ-
πισης	Θαλάσσιας	Ρύπανσης».

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
1.	 Χρηματοδότηση	€385.000	στο	Πρόγραμμα	Δημό-

σιων	Επενδύσεων	(ΠΔΕ)	2021	στη	ΣΑΜ989	με	τα	
παρακάτων	έργα:
•	 Μελέτη	 Αναβάθμισης	 Επέκτασης	 -	 Εκσυγ-

χρονισμού	 Λιμένα	 Ν.	 Σαλαμίνας	 (Παλουκίων	
Δ.Λ.Τ.Σ.)	€165.000

•	 Μελέτη	 Αναβάθμισης	 -	 Επέκτασης	 -	 Εκσυγ-
χρονισμού	 Λιμένα	 Ν.	 Σαλαμίνας	 (Βουρκάρι	
Δ.Λ.Τ.Σ.)	€220.000

2.	 Παραπάνω	 χρηματοδοτήσεις	 είναι	 στα	 πλαίσια	
χρηματοδότησης	 στο	 ΕΜΠΑΕ	 €5.000.000	 και	
€8.000.000	αντίστοιχα	για	Παλούκια	και	Σαλαμί-
νας	των	χώρων	αρμοδιότητας	ΔΛΤΣ	(ΧΖΛ	Παλού-
κια	και	Σαλαμίνας),	ήτοι	συνολικά	€13.000.000.

3.	 Χρηματοδότηση	€188.870,42	στο	πρόγραμμα	«ΦΙ-
ΛΟΔΗΜΟΣ	 II»	 στο	 πλαίσιο	 της	 Πρόσκλησης	 VII	
«σύνταξη/επικαιροποίηση	 σχεδίων	 και	 μελετών	
στο	πλαίσιο	της	κατασκευής,	βελτίωσης	και	συντή-
ρησης	 των	 λιμενικών	 υποδομών	 των	 δημοτικών	
λιμενικών	 ταμείων	 και	 των	 δημοτικών	 λιμενικών	
γραφείων»	με	τα	παρακάτω	υποέργα:
•	 Μελέτης	και	Υπηρεσίες	Ανάπτυξης	ΈΡγων	Λι-

μένα	Παλουκίων	και
•	 Μελέτες	και	Υπηρεσίες	Ανάπτυξης	Έργων	Λι-

μένα	Βουρκαρίου	-	Παροχή	Υπηρεσιών	Τεχνι-
κού	Συμβούλου.

4.	 Χρηματοδότηση	€66.413,16	της	πράξης	«Αξιοποί-
ηση	και	Ανάδειξη	Λιμένα	Βουρκαρίου	Σαλαμίνας	
με	κωδικό	ΟΠΣ:	5074872	στο	Επιχειρησιακό	Πρό-
γραμμα	 «ΑΛΙΕΙΑΣ	ΚΑΙ	ΘΑΛΑΣΣΑΣ	 2014	 -	 2020»	
με	τα	παρακάτω	έργα:
•	 Αγορά	μιας	πρέσας	συμπίεσης	απορριμμάτων	

για	 την	 απόρριψη	 μη	 πωληθέντων	 ψαριών	
από	τους	αλιείς	προϋπολογισμού	€24.800

•	 Νέα	 τεχνολογία	 με	 την	 αγορά	 λογισμικού	
και	 υλικού	 για	 διαχείριση	 θέσεων	 λιμένα	 και	
χρέωση	 λιμενικών	 τελών,	 προϋπολογισμού	
€17.309,16

•	 Τοποθέτηση	 Pillars	 ηλεκτροδότησης	 και	
υδροδότησης	 σκαφών,	 προϋπολογισμού	
€24.304,00

5.	 Χρηματοδότηση	 μεγαλύτερη	 των	 €500.000.	
Έναρξη	υποβολής	προτάσεων	στο	επιχειρησιακό	
πρόγραμμα	«Αλιεία	και	Θάλασσα»,	πρόσκληση	6η,	
χρηματικού	 ποσού	 μεγαλύτερου	 των	 €500.000,	
του	Υπουργείου	ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΚΑΙ	ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ	ΠΟΡΩΝ.

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
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Σημαντικές Πρωτοβουλίες
1.	 Με	δωρεά	που	εξασφαλίσαμε	από	το	Ιδρυμα	ΕΛ-

ΠΙΔΑ	και	την	κα.	Μαριάννα	Β.	Βαρδινογιάννη	ανε-
γέρθηκε	νέα	πτέρυγα	στο	Κ.Υ.	Σαλαμίνας

2.	 Με	 χρηματοδότηση	 που	 εξασφαλίσαμε	 από	 το	
Υπουργείο	 Ναυτιλίας	 &	 Νησιωτικής	 Πολιτικής	
αναπλάσαμε	πλήρως	το	παραλιακό	μέτωπο	του	
Καματερού.

3.	 Επισκέφτηκαν	μεταξύ	άλλων	στη	Σαλαμίνα	κατό-
πιν	πρόσκλησης	του	Δημάρχου
•	 Η	Α.Ε.	ΠτΔ	κα.	Κ.	Σακελλαροπούλου
•	 Η	Πρέσβειρα	Καλή	Θελήσεως	της	UNESCO	κα.	

Μαριάννα	Β.	Βαρδινογιάννη
•	 Πρόεδρος	 της	 επιτροπής	 «Ελλάδα	 2021»		

κα	Γιάννα	Αγγελοπούλου	-	Δασκαλάκη
•	 Ο	Πρέσβης	του	Ισραήλ	κ.	Yossi	Amrani
•	 Ο	μεγαλύτερος	σκακιστής	όλων	των	εποχών	κ.	

Ανατόλι	Κάρπωφ
4.	 Αποστείλαμε	ανθρωπιστική	βοήθεια	σε	πυρόπλη-

κτους	συμπολίτες	μας	στην	Εύβοια	και	στην	Ηλεία.
5.	 Δημιουργήσαμε	 Μητρώο	 Εθελοντών	 του	 Δήμου	

για	θέματα	Πολιτικής	Προστασίας,	Καθαριότητας,	
Πολιτισμού,	Τουρισμού.

6.	 Μεταφέραμε	τη	Λαϊκή	Αγορά	της	Κούλουρης	στη	
θέση	που	βρισκόταν	παλαιά,	στη	Λεωφ.	Κ.	Καρα-
μανλή,	 κάτι	 που	αποτελούσε	 χρόνια	 αίτημα	 των	
συμπολιτών	μας.

7.	 Μετατρέψαμε	τα	πίλαρς	στο	κέντρο	του	νησιού	σε	
έργα	τέχνης	σε	συνεργασία	με	το	Συμβούλιο	Νεο-
λαίας	του	Δήμου	και	Σαλαμίνιους	καλλιτέχνες.

8.	 Ζητήσαμε	 και	 έγινε	 δεκτό	 το	 αίτημά	 μας	 από	 τη	
νέα	διοίκηση	του	ΚΤΕΛ	Σαλαμίνας	την	μείωση	του	

κόστους	των	εισιτηρίων	από	το	επιβατικό	κοινό.
9.	 Πεζοδρομήσαμε	την	παραλία	του	νησιού	τους	θε-

ρινούς	μήνες	από	Παρασκευή	ως	Κυριακή,	όπως	
συμβαίνει	σε	όλα	τα	νησιά	και	τις	παραλιακές	πό-
λεις	της	Ελλάδας.

10.	 Καταρτίσαμε	ένα	νέο,	επικαιροποιημένο	και	απο-
τελεσματικό	Σχέδιο	Αντιμετώπισης	Εκτάκτων	Ανα-
γκών	για	το	Δήμο	μας	με	τη	συνεργασία	του	Πα-
ραρτήματος	 Ένωσης	 Απόστρατων	 Αξιωματικών	
Ναυτικού	Σαλαμίνας	και	της	Ένωσης	Αποστράτων	
Αξιωματικών	Στρατού	Παράρτημα	Σαλαμίνας.

11.	 Συνάψαμε	 σύμφωνο	συνεργασίας	ως	 κέντρο	 εγ-
γραφής	Δοτών	με	το	«Όραμα	Ελπίδας».

12.	 Ιδρύσαμε	Περιφερειακό	Τμήμα	Σαλαμίνας	του	Ελ-
ληνικού	Ερυθρού	Σταυρού

13.	 Πετύχαμε	 την	 ίδρυση	 εποχικού	 πυροσβεστικού	
κλιμακίου	στο	Αιάντειο.

14.	 Εγκατάσταση	ελεύθερης	πρόσβασης	στο	Internet	
(Free	WiFi)	σε	διάφορα	σημεία	του	νησιού.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ κ. ΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ (2020 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020 ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ 
ΠΑΙΔΙΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗ Λ. ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ
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