εμείς
μιλάμε
με τα
έργα μας!

Μαζί με τους μαθητές μας...
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πριν

πάνω από

7.800

μετά

μαθητές
σε 61 σχολικές
μονάδες

Ανακαίνιση ανοιχτού γηπέδου
2ου Δημοτικού Πυλαίας

Συντηρήσεις και ανακατασκευές

σε κτίρια, αθλητικό εξοπλισµό & αυλές σχολείων
του δήµου

Eνίσχυση του τεχνολογικού
εξοπλισµού (H/Y, tablets κλπ)

2ο & 22ο
Δημοτικά Σχολεία

στις σχολικές µονάδες του δήµου
Συµβολή του δήµου µας στο

πρόγραµµα µεταφοράς
των µαθητών µας
Πρόνοια για την

ασφαλή είσοδο και έξοδο

των µαθητών από τα σχολεία και τη διαδροµή τους
προς αυτά µε ανάλογα έργα

7

νέα κτίρια

Δημοτική Βιβλιοθήκη
Φιλύρου

+6 μελέτες
για νέα
σχολικά κτίρια

για τους
μαθητές μας

3o Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας

Γυμνάσιο και Λύκειο στα Μπουλουβάνια

Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης
Παιδιού και Παιχνιδιού

μποτικής

άλ Ρο
ιβ
τ
σ
ε
Φ
r
io
Jun

Λύκειο Φιλύρου

Δημοτική Βιβλιοθήκη Πυλαίας

∆ηµιουργική απασχόληση
των παιδιών κατά τη διάρκεια των
θερινών διακοπών και θερινό
κατασκηνωτικό πρόγραµµα

Ηµερίδες πρόληψης
Πράσινες παρεμβάσεις
στο 1ο ΓΕΛ Πυλαίας

Σχολικός Διαγωνισμός
Ανακύκλωσης

για τη σωµατική & ψυχική υγεία
των µαθητών και σχολές γονέων

Βιβλιοθήκη – Σκηνή Θεάτρου
στο Ασβεστοχώρι

Ομορφαίνουμε τη γειτονιά σου...

2 0 1 1 - 2 0 1 9
Α π ο λ ο γ ι σ μ ός

Round about – Σιντριβάνι στην
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανόραμα

Μετά τις σηµαντικές υποδοµές «µπαίνουµε»
στις µικρές µας γειτονιές

Διαμόρφωση κεντρικής
πλατείας Φιλύρου

Τις δίνο υµε
χρώ µα και ζωή
Φροντίζουµε τον κοινόχρηστο χώρο
απέναντι από το σπίτι µας
Τον δρόµο δίπλα & την ασφάλεια των παιδιών µας
Τα παρτέρια & τα καθιστικά
Τον φωτισµό της γειτονιάς
Τον κάδο & την καθαριότητα

Πάρκο Μαθητή Πυλαίας

Παιδική Χαρά
στο Άλσος Φιλύρου

Βιοκλιματική Πλατεία
Πυλαία

Ότι κάνει όµορφο
τον χώρο γύρω από εκεί
που ζ ούµε κα ι χα ιρόµαστε
την καθηµερινή µα ς ζ ωή

Πάρκο Ειρήνης – Χορτιάτη

Ανακατασκευή Παιδικής
Χαράς Εξοχής

Πάρκο και παιδική χαρά
στο Κεντρικό Άλσος
Ασβεστοχωρίου
έναντι πρώην Δημαρχείου Δημοτικό Αναψυκτήριο

Δήμος με ένα κλίκ...

Α π ο λ ο γ ι σ μ ός
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Βρήκαμε λύση σε

120.000
αιτήματά σας
με το 1595

5 free wi-fi

spots
για να είναι όλοι
ένα κλικ
πιο κοντά

6 βραβεύσεις
έξυπνης πόλης
στα Best City
Awards

Smart Governance –
Ευφυής Διακυβέρνηση

• Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων
(Η.Σ.Υ.Δ.Α.) mycityservices.pilea-hortiatis.gr
• Βελτιώνω την πόλη μου e-15195
• Fix My School

Smart Environment - Ευφυές Περιβάλλον
• GREENSOUL - Διασυνδεδεμένες Συσκευές Δεδομένων με Οικολογική
Συνείδηση για την Ενεργή Συμμετοχή του Χρήστη στην Ενεργειακή
Αποδοτικότητα www.greensoul-h2020.eu
Μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημόσια κτίρια αλλάζοντας τη
συμπεριφορά των χρηστών του

Smart Care – Ευφυής Κοινωνική Φροντίδα
• e-Βοήθεια στο Σπίτι. ehealth.pilea-hortiatis.gr
Κουμπί πανικού/πτώσης, Εντοπισμός θέσης, Παρακολούθηση βάρους,
Παρακολούθηση πίεσης
• Τηλεϊατρική
Καρδιογράφημα, Σπιρομέτρηση, Μέτρηση αρτηριακής πίεσης, σακχάρου,
τριγλυκεριδίων και χοληστερίνης.
• ACTIVAGE - Ενεργοποιώντας Καινοτόμα ΙοΤ Έξυπνα Περιβάλλοντα
Διαβίωσης για Καλή Γήρανση www.activageproject.eu
Υποστήριξη ανεξάρτητης διαβίωσης των ηλικιωμένων στο χώρο διαμονής
τους βασιζόμενο σε τεχνολογίες IoT (Διαδίκτυο των Αντικειμένων).
• VICINITY - Ανοιχτό Δίκτυο Εικονικής γειτονιάς για τη σύνδεση
Διαδικτυακών Αντικειμένων www.vicinity2020.eu
Υποβοηθούμενη Διαβίωση για ηλικιωμένους στο σπίτι, Ανίχνευση μη
φυσιολογικής συμπεριφοράς ηλικιωμένων ανθρώπων που ζουν μόνοι,
Βελτίωση της υγείας για ανθρώπους μέσης ηλικίας

Smart People – Ευφυείς Πολίτες
• Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης elearning.pilea-hortiatis.gr
Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
είναι βασισμένη σε ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα
• Παροχή Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ενημέρωσης Ανέργων Δημοτών

οδών και κοινόχρηστων χώρων

Αποµάκρυνση κεραιών
κινητής τηλεφωνίας
από σηµεία κοντά σε σχολεία
και σπίτια του δήµου µας
∆ηµοτικό πρόγραµµα

και προώθηση του θεσµού της υιοθεσίας
σε συνεργασία µε τις φιλοζωικές οργανώσεις

350

χιλιόμετρα

ασφαλτοστρώσεις

Συντηρήσεις δρόµων,
παιδικών χαρών και
κοινόχρηστων δηµοτικών
εγκαταστάσεων
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περισυλλογής και προστασίας
αδέσποτων ζώων

Δήμος παντός καιρού...

Ενίσχυση του φωτισµού

Α π ο λ ο γ ι σ μ ός

Ενίσχυση του
µηχανισµού άµεσου
αποχιονισµού &
συνέχιση της λειτουργίας
του δηµαρχείου και
όλων των υπηρεσιών
του δήµου 24 ώρες
το 24ωρο σε όλη τη
διάρκεια έκτακτων
καιρικών φαινοµένων

Δήμος υγιής...

2 0 1 1 - 2 0 1 9
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Παιδιατρικό Νοσοκομείο
στο Φίλυρο

Προφίλ Υγείας
Κοινωνικό Φαρμακείο

Αξιοποίηση του πρώτου
(εκτός Αττικής) ΚΕΠ Υγείας
στη χώρα που ιδρύθηκε
στο δήµο µας

VICINITY και ACTIVAGE 2

Προγράμματα του Horizon 2020 για την υποστήριξη της
ανεξάρτητης διαβίωσης των ηλικιωμένων και Προαγωγή
Φυσικής Άσκησης και Υγεία για τη μέση ηλικία.

∆ηµοτικά Κοινωνικά Ιατρεία

παντού και περισσότεροι εθελοντές γιατροί όλων των
ειδικοτήτων

∆ωρεάν ιατρικές εξετάσεις

από το ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγειών Πόλεων,
του οποίου έχουµε την έδρα στη Βόρεια Ελλάδα

Ετήσιος προληπτικός ιατρικός
και οδοντιατρικός έλεγχος

σε όλα των παιδιά των σχολείων µας
Επέκταση της

ηλεκτρονικής κάρτας υγείας

Σεμινάρια
Α’ Βοηθειών

του δηµότη

Τηλεϊατρική παντού στο δήµο,

ώστε να γίνεται ταχύτερος ο διαγνωστικός έλεγχος της
υγείας των δηµοτών χωρίς την ανάγκη µετακίνησής τους
Ενίσχυση της

Τράπεζας Αίµατος
του δήµου

32

δρασείς
για την
υγεία μας

Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι
και E- Βοήθεια στο Σπίτι

2.500

συνδημότες μας
σε προγράμματα
απασχόλησης

Δίκτυο Φροντίδας
και Αλληλεγγύης
Κέντρο Κοινότητας
Επισιτιστική Υπηρεσία
στα δηµοτικά τέλη

Παιδικός Σταθμός

Ενίσχυση του

Συνέχιση του προγράµµατος

Πανοράματος

«κοινωνικού κουµπαρά»

για τη στήριξη κοινωνικών πολιτικών
του δήµου

Πρόσβαση των αδύναµων
συµπολιτών µας στα κοινωνικά
αγαθά του νερού και του ηλεκτρικού
ρεύµατος

Youthorama –
Μία μπάλα
για όλους

δωρεάν φοίτησης σε
δηµοτικούς παιδικούς
& βρεφονηπιακούς
σταθµούς για τους αδύναµους
οικονοµικά συµπολίτες µας

Ενίσχυση και στενή συνεργασία

εθελοντικές
οργανώσεις του δήµου

µε όλες τις

νήπια

στους παιδικούς
σταθμούς,
κανένα παιδί εκτός!

«Social Growing»

Πρόγραμμα για την Ενίσχυση
της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
INTERREG ΕΛΛΑ ΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Προγράµµατα κατάρτισης
ανέργων

Στήριξη της τοπικής
επιχειρηµατικότητας

µέσω ειδικής δηµοτικής ηλεκτρονικής
πλατφόρµας
Συνέχιση & ενίσχυση
της επιτυχηµένης λειτουργίας του

Γραφείου ∆ιασύνδεσης

άνεργων δηµοτών και επιχειρήσεων

330

τόνοι τρόφιμα
2o KAΠΗ Πυλαίας

σε συνανθρώπους
μας

Επέκταση του κοινωνικού
παντοπωλείου

2 0 1 1 - 2 0 1 9

1.800

Α π ο λ ο γ ι σ μ ός

και ειδική µέριµνα για κοινωνικά
ευαίσθητες οµάδες & πολύτεκνους
στηριζόμενη στην ανακύκλωση
στην πηγή

Στηρίζομαι στον δήμο μου...

Νέες µειώσεις

Αθλούμαι στον δήμο μου...

Α π ο λ ο γ ι σ μ ός
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Ολυμπιακό Αθ
Κέντρο Πανορ

Προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού
στις Αθλητικές μας Εγκαταστάσεις
Ανοιχτά γυµναστήρια και αθλητικές
εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους
δηµοτικούς χώρους, µε ελεύθερη
πρόσβαση για όλους
Αναβάθµιση γηπέδων & αντικατάσταση
εξοπλισµού σε υφιστάµενους αθλητικούς
χώρους

Αντικατάσταση Πλαστικού
Τάπητα Γήπεδο Χορτιάτη

Αποβολή των αυθαιρετούντων για την
ολοκληρωτική αναβάθµιση του γηπέδου
ποδοσφαίρου και του ∆ηµοτικού
Αθλητικού Κέντρου Πυλαίας
Παρεμβάσεις στο Γήπεδο 5χ5 Εξοχής

Αντικατάσταση
Πλαστικού Τάπητα
Γήπεδο Καραμπουρνιώτη

Γήπεδο μπάσκετ Εξοχής

πριν

μετά

Μαραθώνιος Panorama
Charity Fun Run

θλητικό
ράματος

μετά

πριν

12.000
Αθλητικά
θερινά
Camp

παιδιά
στα θερινά
camp!

Κολυμβητήριο
μαθήματα κολύμβησης

Τμήματα Σκάκι
Μελέτη για το
κλειστό γυμναστήριο
Χορτιάτη

Ποδηλατικές
διαδροµές
Δημοτικά
Γυμναστήρια

Κλειστό Γυμναστήριο
Φιλύρου

Έργα πνοής, υποδομές μιας ζωής...

2 0 1 1 - 2 0 1 9
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86 εκ. €
έργα

Αποχετευτικό
Πυλαίας

πάνω και κάτω
από τη γή!

∆ιαπλάτυνση πεζοδροµίων
και µικρές πεζοδροµήσεις
δρόµων µε βάση στοχευµένες
µελέτες
Τοποθέτηση υπόγειων κάδων
απορριµµάτων για την
αναβάθµιση της αισθητικής
εικόνας της πόλης
Προδιαγραφές
προσβασιµότητας Α.µε.Α
σε δηµοτικά κτίρια και
κοινόχρηστους χώρους
Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και
αναγνώριση του κύρους του
Δήμου μας στο εξωτερικό
Αδελφοποιήσεις με Δήμους
του Εξωτερικού

Αντιπλημμυρικά
ΧΑΛΙΛ ΝΤΕΡΕ
Φωτοβολταϊκά
στο Δημαρχείο

Δημοτικό
Κολυμβητήριο –
Ηλιακοί Συλλέκτες

∆ιάνοιξη δρόµων
για την ευκολότερη
διασύνδεση περιοχών
της πόλης & αναπλάσεις
κεντρικών οδών

ΓΠΣ Πυλαίας

105

συνεργασίες
με ερευνητικά
κέντρα,
πανεπιστήμια &
άλλους εταίρους

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Φυσικό Αέριο
στην Δ.Ε. Χορτιάτη

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΠΥΛΑΙΑΣ
Αποχετευτικό Δίκτυο
Οικισμός Μακεδονία
Μελέτη Αποχέτευσης
Οικισμού Εξοχής

Συμφωνίες
ανταλλαγής
τεχνογνωσίας με

24 χώρες

ΚΕΠ Φιλύρου
Αντιπλημμυρική Προστασία
– Τρίστρατο
ΓΠΣ Δ.Ε. Χορτιάτη

Πράσινο Ταμείο 17 Νοέμβρη

Εσωτερικό Δίκτυο
ύδρευσης Ασβεστοχωρίου
(μελέτη, χρηματοδότηση εγκρίθηκαν)

Δίκτυο Αποχέτευσης –
Κεντρικός αγωγός
Δ.Ε. Χορτιάτη σύνδεση
με ΕΥΑΘ

Μαζέψαμε

2,5
τόνους
απορρίματα από

Ο πιο καθαρός & πράσινος δήμος...

Α π ο λ ο γ ι σ μ ός
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κάθε νοικοκυριό
του δήμου μας

Εξοικονόµηση χρηµάτων µε

«Απορριμματοφόρα
- αντικατάσταση
ρυπογόνων οχημάτων»

ενεργειακές αναβαθµίσεις

Αύξηση των κάδων
απορριµµάτων,

σε όλα τα δηµοτικά κτίρια µέσα από
ευρωπαϊκά προγράµµατα

ανακύκλωσης και
κοµποστοποίησης

Προστασία του φυσικού µας πλούτου

GREENSOUL

Περισσότερα
και συχνότερα
δροµολόγια αποκοµιδής

Πρόγραμμα Horizon 2020 για την αποδοτική
ενεργειακή απόδοση των δημοσίων κτιρίων.

& πλυσίµατος κάδων

Green Pump

Η διαχείριση των πόρων και αξιοποίηση
των υπόγειων υδάτων για εναλλακτική
χρήση εκτός του πόσιμου νερού - Πιλοτική
εφαρμογή σε σχολικό κτίριο της Πυλαίας

Αύξηση του όγκου των
ανακυκλώσιµων υλικών

του φυσικού αερίου στις γειτονιές του δήµου

«Προμήθεια εξοπλισμού
βελτιστοποίησης αποκομιδής
απορριμμάτων στο δήμο
Πυλαίας-Χορτιάτη με τη

GRASP

μέθοδο της
υπογειοποίησης»

Επέκταση

«Ηλεκτρονικές Πράσινες Προμήθειες» με
συντονιστή φορέα το Πανεπιστήμιο Πατρών

Καλέστε

Followgreen
Περισσότεροι
οδοκαθαριστές

Προώθηση της
κοµποστοποίησης
σε όλο το δήµο

γειτονιάς

∆ενδροφυτεύσεις και

δηµιουργία χώρων πρασίνου

-20%

5.500

στους ρύπους
και πρώτη βιώσιμη
κοινότητα στην
Ελλάδα

Είμαστε
πρώτοι με

45.000
τόνους
ανακύκλωση

μπλέ και πράσινοι
κάδοι
κυκλοφορούν...
ανάμεσά μας!

Νέο Αμαξοστάσιο Πυλαία

Ευρώπη
στον δήμο μας

Μαρίνα σκαφών, το µεγαλύτερο
επενδυτικό project του δήµου
που θα µας τοποθετήσει οριστικά
στον εθνικό τουριστικό χάρτη
(ΓΠΣ Μαρίνα)

150

προτάσεις
χρηματοδότησης
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72απόεκ.
την
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Αξιοποίηση του ορεινού όγκου και
των δασικών εκτάσεων Πανοράµατος,
Χορτιάτη, Κουρί και Αµαδρυάς με
διαδροµές περιπάτου και χώρους
θέας & αναψυχής.

Εκεί που το βουνό συναντά τη θάλασσα...

Αξιοποίηση του
παραλιακού µετώπου
του δήµου µας
στην Πυλαία,
έχοντας ήδη επιτύχει το
χωροταξικό σχεδιασµό
που δηµοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 160/8-5-12

Πολιτισμός για όλους...

Α π ο λ ο γ ι σ μ ός
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μετά

Πλατεία Μήμης
της Γενοκτονίας

Ολοκλήρωση
της ανάπλασης της
Βυζαντινής Γέφυρας
της Πυλαίας

πριν

Αμφιθέατρο Αμαδρυάς

Αίθουσα πολλαπλών Χρήσεων
«Ηλίας Νικολαΐδης» Βιβλιοθήκη «Γέωργιος Καρτσακλής»
Ανάδειξη του Βυζαντινού Ιερού Ναού
της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος
στον Χορτιάτη & ανάπλαση του
περιβάλλοντος χώρου σε συνεργασία
µε την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως &
Σταυρουπόλεως και το Υπουργείο Πολιτισµού
Θεατρικές παραστάσεις
Τμήματα πολιτισμού
Συναυλίες - Meet the Creator

Μνημείο Ποντιακού
Ελληνισμού στην
Κεντρική Πλατεία
Φιλύρου

Ντοκιμαντέρ
Λεύκωμα
Λαογραφική Έκθεση Πυλαίας

Δημοτική
Βιβλιοθήκη
Πανοράματος

Δημοτική Πινακοθήκη Πανοράματος

Λατομείο
Αργυρό

Πνοή
ιστορίας σε

11

χώρους και μουσεία
του δήμου

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος

Αμφιθέατρο «Σταύρος
Κουγιουμτζής»

9

Κινηματογραφική Λέσχη Πανοράματος

νέα αμφιθέατρα
και πολυχώροι

Ίδρυση Κινηματογραφικής
Λέσχης Ασβεστοχωρίου
Ανακατασκευή της ιστορικής
Κοινοτικής Αίθουσας
Ασβεστοχωρίου

7

Ανακατασκευή της
Αίθουσας Μανωλεδάκη
και ίδρυση και
λειτουργία της
πρώτης δημοτικής
Κινηματογραφικής
Λέσχης

κινηματογραφικές
οθόνες
στον δήμο μας

Θερινός Κινηματογράφος
Πανοράματος
Δημοτικός Θερινός
Κινηματογράφος Πυλαίας
Λειτουργία
παραρτήματος
Δημοτικού
Ωδείου στο
Πέτρινο

Δημοτικό
Ωδείο

Βιβλίο Στάση Ζωής

Πέτρινο Πυλαίας

Μιλάμε με το έργο μας.
Έχουμε πολλά να σας πούμε
που δε χωράνε σε λίγες γραμμές.
ignatioskaitezidis.gr

Εκλογικά κέντρα:
Πανόραμα, Κομνηνών 10,
Τ 2310 344 460
Πυλαία, Αλ. Παραφεντίδου 1
(Πλατεία Δημαρχείου),
Τ 2310 300 077

Ασβεστοχώρι,
Μακεδονομάχων 76

Facebook:
Ignatios Kaitezidis Ιγνάτιος Καϊτεζίδης
@ignatioskaitezidis
Instagram:
ignatios_kaitezidis

