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ΕΡΓΑ -ΔΡΑΣΕΙΣ  

ΠΟΥ  ΕΓΙΝΑΝ
Δείτε τι κάναµε στην δηµοτική ενότητα Αρέθουσας,
όπου ψευδώς η αντιπολίτευση διαδίδει ότι
εγκαταλείψαµε τον ορεινό όγκο:
1. Από το 2014 εκτελούµε δωρεάν δηµοτική
συγκοινωνία, ώστε να µπορείτε να έχετε σύνδεση µε
την έδρα του δήµου, αλλά και στο κέντρο υγείας στην
Νέα Μάδυτο, καθώς και στις λαϊκές αγορές και στην
παραλία.
2. Από την εργολαβία προϋπολογισµού 300.000,00
ευρώ, ασφαλτοστρώσεων οδών  τα 2/3  έγιναν µέσα
στην Αρέθουσα.
3. Έγιναν 3 έργα αντιπυρικής προστασίας στο δάσος
των Στεφανινών. Τα έργα είναι: κατασκευή τριών
υδατοδεξαµενών, διάνοιξη δασικής οδούς
αντιπυρικής προστασίας και ανακατασκευή του
πυροφυλάκιου.
4. Έγινε η αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης, από
αµίαντο σε PVC σωλήνες, από πηγές Νερού Μάνα έως
την δεξαµενή της Αρέθουσας καθώς και συντήρηση
της υδροµάστευσης στην Νερού Μάνα στα Στεφανινά
και αντικατάσταση τµήµατος δικτύου στην Λευκούδα.
5. Δηµοπρατήθηκε το έργο και έχουµε τον εργολάβο
για την ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδού
Ξηροποτάµου – Λίµνης.
6. Προχωράει ο διαγωνισµός για την προµήθεια δύο
προκατασκευασµένων αιθουσών για το νηπιαγωγείο
Αρέθουσας.
7. Ανακτήσαµε την ιδιοκτησία του παλιού κτιρίου της
Αστυνοµίας στην Αρέθουσα και τελειώνουµε την
µελέτη για ανακαίνιση και διαµόρφωσή του, ώστε να
δηµιουργήσουµε  τον παιδικό σταθµό της Ενότητας
της Αρέθουσας.
8. Προµηθευτήκαµε νέα µηχανήµατα αναµετάδοσης
τηλεοπτικών καναλιών.
9. Δηµιουργήσαµε δύο νέες παιδικές χαρές, στην
Αρέθουσα και στο Φιλαδέλφιο και τελειώνει ο
διαγωνισµός για την δηµιουργία παιδικής χαράς σε
κάθε χωριό.
10. Δηµιουργήσαµε Κοινωνικό Ιατρείο στο Φιλαδέλφιο
σε δηµοτικό κτίριο, σε συνεργασία µε τον τοπικό
πολιτιστικό σύλλογο και εθελοντές γιατρούς.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
1.  Στην Αρέθουσα κατασκευάσαµε το
οστεοφυλάκιο, συντηρήσαµε το ιατρείο,
Δηµοτικό και Γυµνάσιο και προχωράµε άµεσα,
γιατί ήδη έχουν παραγγελθεί τα υλικά, στην
ανακατασκευή του γηπέδου µέσα στον αυλόγυρο
των σχολείων.
2. Στη Λευκούδα ανακαινίστηκε το Δηµοτικό
Κατάστηµα, το Ιατρείο και το παλιό Δηµοτικό
Σχολείο.
3. Στον Ξηροπόταµο εργασίες συντήρησης έγιναν
σε σχολείο, ιατρείο και το γήπεδο ποδοσφαίρου.
4. Στο Φιλαδέλφιο ανακαινίσαµε το κτίριο των
δασκάλων για τη στέγαση του κοινωνικού
ιατρείου. Έγινε ανάπλαση στο παλιό σχολείο,
αλλά και στην κοινότητα, όπου µεταφέραµε το
ΚΕΠ.
5. Στην Ανοιξιά, έγιναν εργασίες ανακαίνισης στο
Πολιτιστικό Κέντρο και στο γήπεδο
ποδοσφαίρου.
6. Στην Μαυρούδα, ετοιµάζεται το οστεοφυλάκιο,
ως συνέχεια και της αποκατάστασης της
περίφραξης στα κοιµητήρια. Αναπλάσεις έγιναν
στο κοινοτικό κτίριο, στο ιατρείο και στο παλιό
δηµοτικό σχολείο.
7. Στο Σκεπαστό έγιναν συντηρήσεις –
ανακαινίσεις στο παλιό σχολείο, την κοινότητα,
το ιατρείο και τα κοιµητήρια.
8. Στη Λίµνη ανακαινίστηκαν το παλιό δηµοτικό
σχολείο και το παλιό νηπιαγωγείο, τα οποία
παραχωρήθηκαν στον πολιτιστικό σύλλογο για
τις ανάγκες του.
9.  Τέλος στα Στεφανινά, όπου αναπλάστηκε το
παλιό σχολείο και τα κοινοτικά γραφεία,
στηρίξαµε την βιβλιοθήκη, αλλά και το
λαογραφικό µουσείο του συλλόγου.

ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
Βαδίζουµε σε µια προεκλογική περίοδο όπου ορισµένοι µας γεµίζουν µε ψέµατα και λάσπη.
Γι αυτό, θα ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα αλλά και θα µάθετε την αλήθεια.



ΚΟΜΜΕΝΟΣ  ΔΡΟΜΟΣ  

ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ  –  ΒΡΑΣΝΩΝ

Η  ΑΛΗΘΕΙΑ  ΓΙΑ  ΤΟ  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Επειδή γίνεται µεγάλη παραπληροφόρηση σχετικά µε την τιµή του νερού θα
θέλαµε µε απλό κατανοητό τρόπο να σας δείξουµε την πραγµατικότητα.
Ένα νοικοκυριό δύο ατόµων έχει κατανάλωση περί τα 100 κυβικά νερού, η
συνολική αξία του είναι 57,60 ευρώ το χρόνο ή 4,80 ευρώ το µήνα. Για
νοικοκυριό τεσσάρων ατόµων έχουµε κατανάλωση περί τα 200 κυβικά, η
συνολική αξία τους είναι 123,45 ευρώ το χρόνο ή 10,29 ευρώ το µήνα. Στις
αξίες αυτές συµπεριλαµβάνεται  το ΦΠΑ και το 80%, να σηµειώσουµε ότι οι
αξίες αυτές είναι µειωµένες κατά 30% για τα Στεφανινά, την Αρέθουσα και
την Λευκούδα που υδροδοτούνται από πηγές. Επίσης έχουµε και µειωµένα
τιµολόγια για τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, πολύτεκνοι, άτοµα µε
αναπηρίες κλπ. Αυτή είναι η µια και µόνη αλήθεια για το τιµολόγιο της
ύδρευσης.

Ένα άλλο µεγάλο θέµα που απασχολεί τους κατοίκους του ορεινού όγκου
και όχι µόνο, είναι ο κοµµένος δρόµος Αρέθουσας – Βρασνών, σε σηµείο
που πλήττεται συνεχώς από έντονα πληµµυρικά φαινόµενα.
Ο δρόµος κόπηκε κατά την θεοµηνία του Δεκεµβρίου του 2014, τότε εµείς
προχωρήσαµε άµεσα στην διάνοιξη της µεγάλης παράκαµψης, και στην
συνέχεια κάναµε και την µικρή παράκαµψη δίπλα στον κοµµένο δρόµο, η
οποία παρασύρθηκε.
Παράλληλα πιέσαµε την περιφέρεια, να προχωρήσει άµεσα στην
αποκατάσταση του δρόµου, δυστυχώς στην αρχή οι υπάλληλοι έθεσαν
ζήτηµα χαρακτηρισµού της οδού, αν δηλαδή είναι δηµοτική ή επαρχιακή,
τελικά πείστηκαν ότι η περιφέρεια έπρεπε να κάνει το έργο.
Και έτσι στις 29-7-2015 ξεκινάει την διαδικασία της ανάθεσης της 
µελέτης, η διαδικασία τελείωσε και υπέγραψαν οι µελετητές σύµβαση
στις 24-5-2017.
Η γραφειοκρατία σε όλο της το µεγαλείο, τελείωσαν  την διαδικασία
ανάθεσης της µελέτης 2,5 χρόνια µετά από την θεοµηνία. Η ενηµέρωση
που έχουµε τώρα, είναι ότι βρίσκονται στην διαδικασία έγκρισης των
περιβαλλοντικών όρων.
Επίσης επικοινωνήσαµε µε το υπουργείο Εθνικής Άµυνας για την
τοποθέτηση, προκατασκευασµένης γέφυρας. Δυστυχώς αποδείχθηκε ότι
και στον στρατό η γραφειοκρατία κρατάει καλά, βέβαια ίσως έπαιξαν
ρόλο και  οι αλλαγές της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Πρόσφατα
έχουµε ανακίνηση του θέµατος µετά από πολιτική παρέµβαση και
αναµένουµε

0 3

//
ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ



ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  -  ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Νέα δοµή Βοήθεια στο Σπίτι για την Δηµοτική Ενότητα Αρέθουσας
Νέος παιδικός σταθµός στην Αρέθουσα σε υφιστάµενο κτίριο του πρώην αστυνοµικού
τµήµατος που διεκδίκησε και πήρε ο δήµος
Δηµιουργία ΚΑΠΗ στην Αρέθουσα
Νέες αναβαθµισµένες παιδικές χαρές σε Δ.Ε . Αρέθουσας: Ανοιξιά, Λευκούδα, Λίµνη,
Μαυρούδα, Ξηροπόταµος, Σκεπαστό, Στεφανινά, εκτός από αυτή που ήδη
παραδόθηκε σε Αρέθουσα και Φιλαδέλφιο
Ασφαλτόστρωση δρόµου Λίµνης - Ξηροποτάµου
Κοινωνικό Φαρµακείο στον χώρο του Κοινωνικού Ιατρείου Φιλαδελφίου
Δηµιουργία του νέου νηπιαγωγείου Αρέθουσας ,
Ανάδειξη ανοικτού αµφιθέατρου , και εγκαταστάσεων Πολιτιστικού Συλλόγου
Ανοιξιάς , µε τη διοργάνωση προβεβληµένων εκδηλώσεων και πολιτιστικών γεγονότων .
Ανάπλαση στο γηπεδάκι εντός του σχολείου Αρέθουσας
Δηµιουργίας Μουσείου Ρίγανης στη Μαυρούδα
Ανάδειξη εθίµου Μπάµπως στο Σκεπαστό
Ανάδειξη των µνηµείων Στεφανινών , µε κορωνίδα τη Μονή του Αγίου Γεωργίου ,
Ανάδειξη της βιβλιοθήκης Στεφανινών .
Δηµιουργία ψηφιακών δηµοτικών ΚΕΠ
Ενίσχυση ενδοδηµοτικής συγκοινωνίας

0 4

//
ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

Έχουμε  έργο .  Έχουμε  σχέδιο .  

Έχουμε  δήμαρχο .


