
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ



Μαζί χτίζουμε την πόλη που αξίζει



συμπληρώθηκαν  χρόνια από τη στιγμή που η 
Δημοτική Κίνηση του λλου Δρόμου  ανέλαβε 
τις τύχες του  Δήμου.

πως γνωρίζετε, αναλάβαμε τα καθήκοντα μας 
σε μία πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση 
για τη χώρα μας γενικά, αλλά και για την τοπική 
αυτοδιοίκηση ειδικότερα. Στα χρόνια των 
Μνημονίων, οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι που 
δικαιούνται οι δήμοι από το κράτος, μειώθηκαν 
κατά 60 , την ίδια στιγμή που οι δήμοι 

φορτώθηκαν  240 επιπλέον αρμοδιότητες. Το 
προσωπικό συρρικνώθηκε δραματικά εξαιτίας 
της απαγόρευσης των προσλήψεων, με τις 
ελαστικές μορφές απασχόλησης να επιβάλλονται 
ως μονόδρομος, ώστε να μπορέσουν να 
λειτουργήσουν οι υπηρεσίες. Παράλληλα, με 
μία δέσμη μέτρων που επέβαλε αρχικά ο νόμος 

Καλλικράτη  και μετέπειτα τα Μνημόνια, η 
αυτονομία των δήμων περιορίστηκε δραματικά 
και οι δήμοι εντάχθηκαν σε αυστηρό πρόγραμμα 
επιτήρησης, όχι με στόχο τη σωστή διαχείριση 
των χρημάτων των δημοτών, αλλά με στόχο την 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περικοπή βασικών 
δαπανών, ώστε να επιτυγχάνονται τα λεγόμενα 

πρωτογενή  πλεονάσματα.
 εικόνα του δικού μας δήμου το 2014, είναι 

γνωστή σε όλους του δημότες.  οικονομική 
κατάσταση ήταν δραματική με την κοινωφελή 
δημοτική επιχείρηση να έχει πτωχεύσει 
αφήνοντας μαύρη τρύπα  4. 00.000 
εκατομμυρίων ευρώ και εργαζόμενους 
απλήρωτους. Βασικές υποδομές καλλιτεχνικά 
τμήματα, κολυμβητήριο κ.α  είχαν κλείσει. Στους 
τομείς της καθημερινότητας της πόλης, από την 
καθαριότητα, τη συντήρηση των δρόμων και των 
πλατειών έως τη συντήρηση των σχολείων και 
των αθλητικών 

εγκαταστάσεων, είχαν σωρευτεί προβλήματα 
ετών και είχε δημιουργηθεί μία θλιβερή 
κατάσταση. Ο Δήμος μας ήταν αποξενωμένος 
από τους ανθρώπους της πόλης και ανίκανος να 
τους στηρίξει σε μία εποχή που η κρίση και τα 
μνημόνια επέβαλαν τη φτώχεια, την ανεργία και 
τη μιζέρια στις ζωές μας.
Αυτή ήταν η πραγματικότητα που είχαμε να 

αντιμετωπίσουμε. Απέναντι σε αυτή την 
πραγματικότητα δεν βολευτήκαμε 
ούτε σε στείρες καταγγελίες ούτε σε 
μία λογική «παραλάβαμε καμένη» 
γη.

Πριν από τις εκλογές του 2014 δεν είπαμε 
«μεγάλα λόγια» και δεν τάξαμε 
«φύκια για μεταξωτές κορδέλες». 
Είπαμε, όμως, ότι για εμάς προτεραιότητα έχουν 
οι άνθρωποι της πόλης και οι ανάγκες τους. 
Με βάση αυτή τη λογική, τη λογική του άλλου 
δρόμου  ιεραρχήσαμε τις παρεμβάσεις στην 
πόλη.

Πετύχαμε πολλά και σημαντικά 
πράγματα, υλοποιώντας το πρόγραμμά μας 

με σκληρή δουλειά λιθαράκι – λιθαράκι, 

στηριζόμενοι αποκλειστικά στη 
δική σας εμπιστοσύνη και στήριξη, 
στα δικά μας χέρια και  στο φιλότιμο 
των υπαλλήλων του Δήμου μας.

Βάλαμε τα Θεμέλια.
Οικοδομούμε το μέλλον για την πόλη που 

ονειρευόμαστε.

Αγαπητοί συνδημότες αγαπητές συνδημότισσες,

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος 

Κερατσινίου – Δραπετσώνας



Θα παραδώσουμε 
ταμείο περίπου 
8.000.000 €.
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ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΨΟΥΜΕ
*δουλέψαμε

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Παραλάβαμε ταμείο 9.300.000 ευρώ και χρέος 8.221.000ευρώ

Στην πραγματικότητα παραλάβαμε 
ταμείο περίπου 1.000.000€.



Ριζική ανάπλαση 

της πλατείας Καρπάθου. 

Αναβάθμιση 
του πάρκου Πρέσσωφ. 

Αναβάθμιση του πάρκου Σελεπίτσαρι.

Θα παραδώσουμε 
ταμείο περίπου 
8.000.000 €.

-  ανακατασκευή της πλατείας Κύπρου
-  ανάπλαση του Καστρακίου 

συνολικού προ πολογισμού 3.750.000€ 
με χρηματοδότηση της Περιφέρειας.

Καινούργια πλατεία & παιδική 
χαρά  στην περιοχή των Βούρλων.

ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
*δουλέψαμε

ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

                       είναι σε εξέλιξη…..



- Ανανέωση στόλου 
με 6 νέα απορριμματοφόρα, 
2 σάρωθρα, 4 φορτηγά, 2 πλυντήρια.

- Αντικατάσταση 1.800 κάδων.

- Αποκομιδή κάθε Σάββατο σε όλους τους δρόμους 
και τρεις Κυριακές τον μήνα σε κεντρικούς και 
εμπορικούς δρόμους.

- Απόσυρση ογκωδών και μπαζών εντός 
24 ωρών από την ώρα ενημέρωσης.

- Εφαρμογή  προγράμματος 
ανακύκλωσης τριών  ρευμάτων 
στα σχολεία με παράλληλες δράσεις 
ευαισθητοποίησης.

- Αύξηση του όγκου της ανακύκλωσης 

από 2,14% στο 12%.

*ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

  *ΠΟΛΥΧΏΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

*ΑΝΑΚΥΚΛΏΣΗ

Μετά από δεκαετίες δικαιώθηκαν οι αγώνες των κατοίκων 
και η πόλη απέκτησε πρόσβαση στη θάλασσα. 

Δημιουργήθηκε πάρκο 86 στρεμμάτων στα Λιπάσματα,
το οποίο αποτελεί καθημερινή οικογενειακή και οικονομική διέξοδο για όλους τους κατοίκους, 
ενώ ταυτόχρονα αποτελεί πόλο έλξης για όλη την Αττική .
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Προγραμματίστηκαν παρεμβάσεις 
στο οδικό δίκτυο συνολικού προ πολογισμού 

5.000.000 ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να 
χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής. 
Αυτές οι παρεμβάσεις θα ολοκληρωθούν τον 
Σεπτέμβριο του 2019.

Σε συνεργασία 

με την Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιήθηκαν 
παρεμβάσεις στο δίκτυο των αγωγών 
όμβριων υδάτων
στην περιοχή της χθυόσκαλας.

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός
για την αντικατάσταση των φωτιστικών με 

λαμπτήρες LED σε όλη την πόλη συνολικού 

ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο θα 
ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2019 και 
πρόκειται αφενός ν’ αλλάξει την εικόνα της πόλης, 
αφετέρου να επιφέρει εξοικονόμηση έως και 0  
στις δαπάνες του δήμου για τον οδοφωτισμό. 

- Αγορά δύο νέων, σύγχρονων  

λεωφορείων και ενός πούλμαν.

- Νέο δρομολόγιο που συνδέει 
την Αμφιάλη με τη Δραπετσώνα.

*ΗΛΕΚΤΡΟΦΏΤΙΣΜΟΣ

*ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ

*ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

*ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΏΝΙΑ



                     σχεδιάζουμε & προτείνουμε…

- Οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης των 240 στρεμμάτων της Εθνικής 
Τράπεζας στην περιοχή των Λιπασμάτων με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής με σκοπό 
την επέκταση της ανάπλασης και στόχο την ανάπτυξη της πόλης.

-  ανακατασκευή όλων των πεζοδρομίων γύρω από τα σχολεία με χρηματοδότηση 
από το πρόγραμμα ΛΟΔ ΜΟΣ.

-  αντικατάσταση όλων των στάσεων των λεωφορείων με χρηματοδότηση από 
το πρόγραμμα ΛΟΔ ΜΟΣ.

-  ανάπλαση όλων των πεζοδρομίων στη 

Λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη για την ασφαλή μετακίνηση των πεζών.

- Την ανάπλαση του κέντρου της πόλης με στόχο την ανάπτυξη του εμπορικού κέντρου, 
η οποία περιλαμβάνει τα υπό εξέλιξη έργα, την ανακατασκευή της πλατείας Λαού, την αξιοποίηση 
του παλιού εργοστασίου ΚΑΧΡΑΜΑΝΟ ΛΟΥ, για την οποία έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 

.100.000 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και τη διασύνδεση του κέντρου μέσω ενός δικτύου 
πεζοδρόμων.

- Την ολοκλήρωση της ανάπλασης στην περιοχή των Λιπασμάτων με στόχο 
την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Βασικό αίτημα παραμένει η απομάκρυνση των ρυπογόνων 
και επικίνδυνων εγκαταστάσεων της O  O  και της  και των εγκαταστάσεων των ΕΛ.ΠΕ. 
Ο Δήμος μας έχει προχωρήσει στην τοποθέτηση μετρητών της ρύπανσης στην περιοχή και τον 
Σεπτέμβριο του 2019 θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας σε συνεργασία με το 
Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παλεύουμε για την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων με κάθε τρόπο.

- Την αξιοποίηση της περιοχής του πρώην ΓΥΨΑΔΙΚΟΥ, ώστε να γίνει χώρος 
αναψυχής και αθλητισμού.

- Την ανακατασκευή της πρώην ΝΑΦΘΑ σε χώρο δημιουργικής απασχόλησης για τη 
νεολαία.

- Την ανάπλαση του χώρου της ΔΕΗ, ώστε να αποτελέσει χώρο ιστορικής μνήμης και 
πολιτισμού.

- Την αναβάθμιση του όρους Αιγάλεω σε συνεργασία με το δασαρχείο σχεδιάζοντας 
περιπατητικές διαδρομές.

- Τη δημιουργία πράσινων διαδρομών και πάρκων «τσέπης» μέσα στον 
οικιστικό ιστό.

- Τη δημιουργία ειδικών πάρκων για τα δεσποζόμενα ζώα

- Την υπογειοποίηση των κάδων των αστικών απορριμμάτων. 

                  έχουν προγραμματιστεί…
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- Ιδρύθηκαν και λειτουργούν

Κοινωνικό παντοπωλείο. Στηρίζει 800 οικογένειες ετησίως

Κοινωνικό μαγειρείο. Σιτίζει 180 άτομα καθημερινά

Κοινωνικό φαρμακείο. Εξυπηρετεί 200 άτομα
Κοινωνικό Ιχθυοπωλείο. χει διανείμει 80 τόνους ψαριών μέσα σε τρία χρόνια.

- Ο Δήμος μας εντάχθηκε στην πιλοτική εφαρμογή υλοποίησης του Κοινωνικού Εισοδήματος 
Αλληλεγγύης, δημιουργώντας μηχανισμό εξυπηρέτησης . 00 χιλιάδων πολιτών. 

- Λειτούργησαν οι Επιτροπές Επανασύνδεσης λεκτρικού Ρεύματος, για τα νοικοκυριά που είχαν 
ανάγκη, δίνοντας βοήθεια σε δεκάδες οικογένειες. 

- Ενισχύθηκαν  Το Κέντρο Συμβουλευτικής υναικών και το Κέντρο Κοινότητας Ρομά.

- Υποστηρίχθηκαν έμπρακτα οι Σύλλογοι που ασχολούνται με τα τομα με Αναπηρία.

Καταργήθηκαν τα δημοτικά τέλη 

για τους μακροχρόνια άνεργους, τους άπορους, τους πολύτεκνους, όλους τους τρίτεκνους και τους 
ανάπηρους με ποσοστό αναπηρία από 80 . Μειώθηκαν κατά 0  τα δημοτικά τέλη για ανάπηρους 
με ποσοστό αναπηρία από 67  και μονογονε κές οικογένειες.

*ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
*δουλέψαμε

ΤΟΝ ΑΝΘΡΏΠΟ



- Υποστηρίχθηκε έμπρακτα το 
πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας 
για τη δημιουργία Τοπικών Μονάδων Υγείας 
ΤΟ.Μ.Υ . Σήμερα στο δήμο μας λειτουργούν τρεις 

ΤΟ.Μ.Υ Ευγένεια, Αμφιάλη, Δραπετσώνα .
   

- Πραγματοποιήθηκε μία σειρά 
δράσεων που αφορούν στην 
πρόληψη και την ευαισθητοποίηση, 
όπως μαθήματα πρώτων βοηθειών, δωρεάν 
γυναικολογικές εξετάσεις, δράσεις εθελοντικής 
αιμοδοσίας κ.ά.

- Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου

εκίνησε ένα έργο ζωής για την πόλη μας, το 

οποίο αποτελούσε χρόνιο αίτημα, η ανέγερση 
του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου. 
Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 και θα 
ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2020. 

Χρηματοδοτείται με 5 εκατομμύρια ευρώ 
από πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το οποίο διαχειρίζεται η 
Περιφέρεια Αττικής. 

*ΥΓΕΙΑ

*ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

- Ένταξη στα ΚΑΠ  τμημάτων γυμναστικής, 
χορωδίας, θεατρικού εργαστηρίου, παραδοσιακών 
χορών, χειροτεχνίας, μαγειρικής και  εκμάθησης 
ηλεκτρονικών υπολογιστών εντελώς δωρεάν.

- Ημερήσιες εκδρομές σε Μουσεία 
και χώρους πολιτισμού εντός Αττικής εντελώς 
δωρεάν.

- Σύμβαση με γιατρό για όλο τον χρόνο.

- Προγράμματα ευαισθητοποίησης και 
πρόληψης υγείας σε συνεργασία με έγκριτους 
φορείς της πολιτείας Χαροκόπειο, Καρδιολογική 
Εταιρεία κ.α .
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-  υλοποίηση πολιτιστικού προγράμματος στα ΚΑΠ  για την παρακολούθηση 
θεατρικών παραστάσεων και δοκιμών σε συνεργασία με το Δημοτικό έατρο Πειραιά.

-  ενίσχυση της δημοτικής τράπεζας αίματος και η δημιουργία δικτύου 
δοτών αιμοπεταλίων

-  δημιουργία συμβουλευτικού σταθμού ανέργων που να παρέχει 
εξατομικευμένες υπηρεσίες σε κάθε άνεργο.

- Την ίδρυση και λειτουργία δομής υποστήριξης των αστέγων.
- Τη δημιουργία μία δημοτικής υπηρεσίας  που θα παρακολουθεί τις δράσεις και τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες μέσα από φορείς των Ατόμων με Αναπηρία, με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικής 
παραμονής τους στον κοινωνικό ιστό.

- Την εφαρμογή προγράμματος  θερινών κατασκηνώσεων  για τα μέλη των ΚΑΠ .

-  Δημιουργήθηκαν 
38 νέες ,σύγχρονες, ασφαλείς 

και όμορφες παιδικές χαρές.

                     σχεδιάζουμε & προτείνουμε…

                 έχουν προγραμματιστεί…

*ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
*δουλέψαμε

ΤΟ ΠΑΙΔΙ



- Απορροφήθηκε το 100% των αιτημάτων για παιδιά και κανένα παιδί της πόλης μας 
δεν μένει έξω από τους παιδικούς σταθμούς.

 Απορροφήθηκε το 83% των αιτημάτων για βρέφη.

- Καταργήθηκαν εντελώς τα τροφεία. 

- Πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης συνολικού ύψους 320.000 ευρώ.

- Λειτούργησαν 2 νέα βρεφικά τμήματα.

- Υπερδιπλασιάστηκε το προσωπικό μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ.
- Προστέθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις από εξειδικευμένο προσωπικό 
ζωγραφική, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδι .

Ανακατασκευάστηκε και 
επαναλειτούργησε μετά από πολλά χρόνια 

η Παιδική Στέγη «Κρώσφηλδ», 
η οποία φιλοξενεί 2 νέα τμήματα νηπίων και 2 
νέα βρεφικά τμήματα.

*ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
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- Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες επισκευής και συντήρησης συνολικού 

κόστους 2 εκατομμυρίων ευρώ.

- Καθιερώθηκε ετήσια επιχορήγηση ύψους 100.000 ευρώ στη Σχολική Επιτροπή 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευση και 120.000 ευρώ στη Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευση για τα λειτουργικά έξοδα μικροεπισκευές-συντηρήσεις, προμήθεια πετρελαίου, 
κάλυψη εξόδων θέρμανσης, προμήθειες υλικών και παγίων .  κατανομή των κονδυλίων για τις 
λειτουργικές δαπάνες και η διάθεση όλων των χρημάτων στις σχολικές μονάδες γίνεται με πλήρη 
διαφάνεια και ενημέρωση.

- Δημιουργήθηκαν και εξοπλίστηκαν  6 εργαστήρια πληροφορικής 
με αγορά σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

- Εφαρμόστηκε πρόγραμμα τοιχογραφιών στις σχολικές μονάδες, με στόχο την αισθητική 
αναβάθμιση και τη διάδοση κοινωνικών μηνυμάτων.

- Καθιερώθηκε για πρώτη φορά  η δωρεάν διάθεση των ξενόγλωσσων 
βιβλίων σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες της Α’ Λυκείου.

*ΣΧΟΛΕΙΑ



- Καθιερώθηκε πρόγραμμα φιλοξενίας σε παιδικές κατασκηνώσεις. Κάθε 

χρόνο 180 μικροί δημότες μας φιλοξενούνται σε κατασκηνώσεις. 

- Δημιουργήθηκε ο ετήσιος θεσμός «πολιτιστικό και αθλητικό δημιουργικό 
καλοκαίρι». 600 μαθητές τριες το καλοκαίρι μετά το κλείσιμο των σχολείων απασχολούνται 
δημιουργικά από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.

- Δημιουργήθηκε ο ετήσιος θεσμός «camp για παιδιά ΑμεΑ». Μετά το κλείσιμο των 
σχολείων τα παιδιά με αναπηρία που φοιτούν στα δύο Ειδικά Σχολεία της πόλης μας απασχολούνται 
δημιουργικά.

- Ενισχύθηκε ο θεσμός «της καλοκαιρινής εκστρατείας ανάγνωσης και 
δημιουργικότητας», που πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι στις δημοτικές βιβλιοθήκες του 
δήμου και αφορά στην προώθηση της φιλαναγνωσίας σε παιδιά δημοτικού.

-  ανακατασκευή και των υπολοίπων 

10 παιδικών χαρών μέχρι τον 
Σεπτέμβριο του 2019.

-  εφαρμογή της δίχρονης 
προσχολικής αγωγής για όλα τα 
παιδιά του Δήμου μας. - οι απαραίτητες 

εργασίες συντήρησης των 

σχολικών μονάδων που υπολείπονται.

-  δημιουργία ενός 
νηπιαγωγείου και ενός παιδικού 

σταθμού στην περιοχή της Αμφιάλης.

-  δημιουργία παιδικού σταθμού 
στο παλιό εργοστάσιο ΚΑΧΡΑΜΑΝΟ ΛΟΥ, 

με χρηματοδότηση 3.500.000 απ’το 
πρόγραμμα ΛΟΔ ΜΟΣ.

- Την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου 
προστασίας για το παιδί και την 
οικογένεια.

- Την ενεργειακή αναβάθμιση των 
σχολικών μονάδων.

- Την αύξηση των αθλητικών και 
πολιτιστικών προγραμμάτων μέσα 
στα σχολεία

Όλα τα προγράμματα δεν έχουν οικονομική επιβάρυνση.

           σχεδιάζουμε & προτείνουμε…

                έχουν προγραμματιστεί…

*ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
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Επαναλειτούργησαν  
τα καλλιτεχνικά τμήματα 
του Δήμου σε όλα τα πολιτιστικά κέντρα. Σήμερα 
έχουμε  0 διαφορετικές δραστηριότητες  για 
παιδιά και μεγάλους, 7  καθηγητές, 2. 00 
μαθητές. Χαμηλά δίδακτρα από 10 έως 20 ευρώ
μήνα .

Λειτούργησαν τρεις θερινοί δημοτικοί κινηματογράφοι 
ΜΕΛ ΝΑ- Δραπετσώνα, ΜΑΡ Α ΚΑΡΑ ΑΝΝ - Ευγένεια, ΑΛΕΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ Δ Σ –Αμφιάλη  

και ένας χειμερινός στο ΜΕΛ ΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡ  στην Αμφιάλη. 

Ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που διαχειρίζεται όλο το πρόγραμμα και τη 
λειτουργία των κινηματογράφων με 100  δημοτικές δυνάμεις και ο μόνος που συντηρεί 4 

κινηματογράφους. Το εισιτήριο είναι 3 ευρώ για όλους/ες, οι ταινίες είναι 
πρώτης προβολής και πραγματοποιούνται πολλά αφιερώματα με ελεύθερη είσοδο.  
Πέρσι το καλοκαίρι κόπηκαν 0.000 εισιτήρια και περισσότερα από 11.000 φέτος χειμώνα.

- 4 κινηματογράφοι

ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
*δουλέψαμε

ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ



Εμπλουτίστηκε η δράση 
των δημοτικών βιβλιοθηκών 
με προγράμματα φιλαναγνωσίας για 
μαθητές τριες και ειδικά σεμινάρια 
με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Δημιουργήθηκε ο πολυχώρος 
πολιτισμού στο πρώην εργοστάσιο 

ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ σε μία αίθουσα 
1.000 τμ.

Καθιερώθηκε το «φεστιβάλ στη θάλασσα» στον νέο πολυχώρο των Λιπασμάτων. ια 
περισσότερο από  μήνες, περισσότερες από 40 εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. ιλοξενούνται 
μεγάλοι καλλιτέχνες και ερασιτεχνικά σχήματα , ενώ οι επισκέπτες ξεπερνούν τις 100.000. Το  
φεστιβάλ της πόλης μας προσελκύει κόσμο από όλη την Αττική και κάνει γνωστή την πόλη μας σε 
όλη την Ελλάδα
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- Υποστηρίχθηκε ισότιμα η δράση των πολιτιστικών συλλόγων της πόλης μας. 
Περισσότερα από 20.000 ευρώ το χρόνο κατανέμονται ισότιμα για δράσεις των τοπικών συλλόγων.

- Δημιουργήθηκαν νέοι καλλιτεχνικοί θεσμοί προώθησης της ερασιτεχνικής 
δημιουργίας, όπως το Μαθητικό Καλλιτεχνικό εστιβάλ.
- Οργανώθηκαν ποικίλες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για παιδιά και μεγάλους για τις γιορτές 
των Χριστουγέννων και των Αποκριών.

-  ανακατασκευή του παλιού εργοστασίου ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ 

με χρηματοδότηση 3.100.000 ευρώ από το πρόγραμμα ΛΟΔ ΜΟΣ, μέρος του οποίου θα 
φιλοξενεί πολιτιστικές δράσεις.

-  διαμόρφωση ενός παλιού λεωφορείου, ώστε να λειτουργήσει το πρόγραμμα 

«κινητή βιβλιοθήκη».

- Την ανακατασκευή του παλιού REX για να λειτουργήσει ως πολυχώρος πολιτισμού.

- Την ανακατασκευή του κτηρίου του παλιού δημαρχείου της Δραπετσώνας, 
ώστε ν’ αναβαθμιστεί η δημοτική βιβλιοθήκη, για να φιλοξενηθούν περισσότερες πολιτιστικές 
δραστηριότητες και να δημιουργηθεί ένας συνεδριακός χώρος.

- Την αναβάθμιση του πολιτιστικού κέντρου Μελίνα Μερκούρη στην Αμφιάλη.

                     σχεδιάζουμε & προτείνουμε…

                έχουν προγραμματιστεί…

ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
*δουλέψαμε

ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ



- Ανακατασκευάστηκαν 10 από τα συνολικά 16 υπαίθρια γήπεδα και 

δημιουργήθηκαν 3 νέα στην περιοχή των Λιπασμάτων.  Ανακατασκευάστηκε το 
κλειστό γυμναστήριο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. 
Ανακατασκευάστηκε  ο αγωνιστικός χώρος και ο ηλεκτροφωτισμός στο γήπεδο Π. ΣΑΛΠΕΑΣ με 
ίδιους πόρους. γιναν εργασίες συντήρησης του αγωνιστικού χώρου και αντικατάστασης του 
ηλεκτροφωτισμού στο Π.Ν ΚΟΛΑ Δ Σ. Τοποθετήθηκαν κερκίδες στο γήπεδο . ΒΑ ΟΣ και στο 
γήπεδο της ΧΑΡΑΥ Σ.

- Είναι σε εξέλιξη η ανακατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου Π. 
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ και του σταδίου ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΏΝ συνολικού προυπολογισμού 

1.100.000 € με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.

Λειτούργησε ξανά το δημοτικό 
κολυμβητήριο με χαμηλό αντίτιμο. 
Σήμερα έχει περισσότερους από 1. 00 
εγγεγραμμένους ενήλικες και παιδιά. 
Λειτουργεί 11 μήνες τον χρόνο και έχει 
προγράμματα εκμάθησης για παιδιά, 
ελεύθερης κολύμβησης, θεραπευτικής 
κολύμβησης για Α.μεΑ,  , δωρεάν 
εκγύμναση μαθητών που δίνουν εξετάσεις σε 
ΤΕ ΑΑ και στρατιωτικές σχολές.

- Λειτούργησε ξανά το δημοτικό γυμναστήριο και τα προγράμματα θλησης για 
όλους με χαμηλό αντίτιμο.

- Λειτούργησαν προγράμματα προώθησης του μαζικού αθλητισμού, όπως 
οι αθλοπαιδιές ’   σε όλα τα δημοτικά σχολεία.

- Δημιουργήθηκαν αθλητικοί θεσμοί για την προώθηση της αθλητικής 
παιδείας, όπως ο μαθητικός αγώνας δρόμου για τη Μάχη της λεκτρικής, το μαθητικό 
τουρνουά σκάκι κ.ά.

-  αντικατάσταση του τάπητα και της περίφραξης στα γήπεδα ΧΑΡΑΥ Σ και  
και στο βοηθητικό του Π. ΣΑΛΠΕΑΣ, με χρηματοδότηση του προγράμματος ΛΟΔ ΜΟΣ.

-  ανακατασκευή του γηπέδου . ΒΑ ΟΣ και του κλειστου γυμναστηρίου . ΚΑΣ ΜΑΤ Σ, με 
χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.
-  ανακατασκευή των υπολοίπων υπαίθριων αθλητικών χώρων.

- Την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και των 
υπόλοιπων αθλητικών εγκαταστάσεων.

- Τη δημιουργία βοηθητικού κλειστού γυμναστηρίου στην περιοχή της 
Αμφιάλης.

- Την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου για τις ανάγκες της ρυθμικής και του           
τραμπολίνο.

                     σχεδιάζουμε & προτείνουμε…

                έχουν προγραμματιστεί…
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O Χρήστος Βρεττάκος γεννήθηκε το 1964 στο Κερατσίνι και μεγάλωσε στην Αμφιάλη. Τελείωσε το 
1ο Λύκειο Κερατσινίου και συνέχισε τις σπουδές του στο Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Επέλεξε, όμως, να αλλάξει προσανατολισμό σπουδών και στράφηκε στην 
Παιδαγωγική Ακαδημία, απ’ όπου αποφοίτησε το 1987.
Εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε διάφορες δουλειές και το 1994 διορίστηκε δάσκαλος. Αφού γύρισε 
τα νησιά του Αργοσαρωνικού, το 1998 διορίστηκε σε σχολείο της Δραπετσώνας, στην οποία ζει μόνιμα 
από τότε. Από τα μαθητικά του χρόνια ανέπτυξε κοινωνική και πολιτική δράση. Το 1978 έγινε μέλος 
της ΚΝΕ και λίγο αργότερα του ΚΚΕ. Από το 1989 συνεχίζει την πολιτική του δράση ως ανένταχτος 
Αριστερός.
Υπήρξε εκλεγμένος για πολλά χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δασκάλων Πειραιά και 
εκπροσωπούσε το Σύλλογό στην Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Δραπετσώνας και εν συνεχεία στην 
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ενιαίου Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας. Το 2012, μαζί 
με άλλους συναγωνιστές, που τα προηγούμενα χρόνια είχαν επιλέξει να ασχολούνται με την ανάδειξη 
των προβλημάτων της πόλης και τις προσπάθειες για την επίλυσή τους μέσα και έξω από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, δημιούργησαν την Δημοτική Κίνηση Πολιτών Κερατσινίου - Δραπετσώνας ΑΛΛΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ. Στις Δημοτικές Εκλογές του 2014 ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ με επικεφαλής το Χρήστο Βρεττάκο 
αναδείχθηκε δημοτική αρχή. 
Ο Χρήστος Βρεττάκος ανέλαβε καθήκοντα Δημάρχου Κερατσινίου – Δραπετσώνας τον Σεπτέμβριο του 
2014.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος 
Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Βιογραφικό σημείωμα



Στις δημοτικές εκλογές το ερώτημα παραμένει το ίδιο  Ποιο θα είναι 
το μέλλον της πόλης μας  Γι αύτο το μέλλον, για τα προβλήματα και τις 
αδυναμίες μας θα μιλήσουμε μαζί σας μπροστά στις εκλογές.

Θα μιλήσουμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια με όλους εσάς για το έργο που 
καταφέραμε να κάνουμε, για όσα σχεδιάσαμε και δεν προλάβαμε να 
κάνουμε, για τις παρεμβάσεις που χρειάζονται, ώστε να κατακτήσει η 
πόλη μας τη θέση που της αξίζει.

Μαζί χτίζουμε την πόλη που αξίζει

Στις δημοτικές εκλογές το ερώτημα παραμένει το ίδιο  Ποιο θα είναι Στις δημοτικές εκλογές το ερώτημα παραμένει το ίδιο  Ποιο θα είναι 
το μέλλον της πόλης μας  Γι αύτο το μέλλον, για τα προβλήματα και τις το μέλλον της πόλης μας  Γι αύτο το μέλλον, για τα προβλήματα και τις 
αδυναμίες μας θα μιλήσουμε μαζί σας μπροστά στις εκλογές.αδυναμίες μας θα μιλήσουμε μαζί σας μπροστά στις εκλογές.

Θα μιλήσουμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια με όλους εσάς για το έργο που Θα μιλήσουμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια με όλους εσάς για το έργο που 
καταφέραμε να κάνουμε, για όσα σχεδιάσαμε και δεν προλάβαμε να καταφέραμε να κάνουμε, για όσα σχεδιάσαμε και δεν προλάβαμε να 
κάνουμε, για τις παρεμβάσεις που χρειάζονται, ώστε να κατακτήσει η κάνουμε, για τις παρεμβάσεις που χρειάζονται, ώστε να κατακτήσει η 
πόλη μας τη θέση που της αξίζει.πόλη μας τη θέση που της αξίζει.

Μαζί χτίζουμε την πόλη που αξίζειΜαζί χτίζουμε την πόλη που αξίζει




