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Κύριε ∆ήµαρχε, κυρίες και κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι,  

Αµπελακιώτες και Αµπελακιώτισσες, 

 

Σας ευχαριστούµε για τη σηµερινή συµµετοχή σας στη Γενική 

Συνέλευση του Συλλόγου Αµπελακίων. 

 

Θα αναφερθούµε µε συντοµία στα βασικότερα θέµατα που 

απασχολούν την περιοχή µας και στη συνέχεια θα δοθεί ο 

λόγος στα µέλη του Συλλόγου για να εκφράσουν τις απόψεις 

και τα αιτήµατά τους.  

 

Μετά από τις τοποθετήσεις των µελών ο λόγος θα δοθεί στο 

∆ήµαρχο, καθώς και σε όποιον ∆ηµοτικό Σύµβουλο ή 

εκπρόσωπο ∆ηµοτικής Παράταξης επιθυµεί να τοποθετηθεί. 

 

Τα θέµατά µας είναι: 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

Ο Σύλλογος Αµπελακίων συναισθανόµενος τη δεινή οικονοµική 

κατάσταση της χώρας και των πολιτών, προωθεί δράσεις που 

διευκολύνουν οικονοµικά τους πολίτες αλλά και ιδιαίτερα 

τους Αµπελακιώτες.  Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών και 

σε συνεργασία µε τον Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Αντίληψης κο 

Ανδρέα Κονδύλη και την Πρωτοβουλία Εθελοντών Αλίµου, 

συµµετείχαµε ενεργά στο πρόγραµµα εθελοντισµού και στο 

«κίνηµα χωρίς µεσάζοντες». Η προσπάθεια στέφθηκε µε 

απόλυτη επιτυχία. Ο Σύλλογος κατάφερε να εξασφαλίσει για 

τους πολίτες ποιοτικά αγαθά, απευθείας από έλληνες 

παραγωγούς και χωρίς µεσάζοντες, σε προνοµιακές τιµές. 

Σας ανακοινώνουµε ότι η προσπάθεια αυτή θα συνεχισθεί και 

θα ενταθεί. Την Κυριακή 14 Απριλίου στο χώρο της 

Υψηλάντου (µπροστά από τα σχολεία) θα διανεµηθούν 

προϊόντα χωρίς µεσάζοντες από 18 παραγωγούς σε εξαιρετι-

κές τιµές: µέλι, όσπρια, απορρυπαντικά, χαρτικά, Κρητικά 

προϊόντα και πολλά ακόµη. Σας περιµένουµε όλους από τις 9 

το πρωί µέχρι τις 4 το απόγευµα. 

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ 

Η κυκλοφοριακή µελέτη ήταν ένα µεγάλο και  

πολυαναµενόµενο έργο. Ο Σύλλογος Αµπελακίων όπως και οι 

υπόλοιποι φορείς της περιοχής µας είχε ενεργό συµµετοχή 

κατά τη διάρκεια  εκπόνησης της µελέτης.  
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Ηρθαµε σε επαφή µε τους µελετητές, οργανώσαµε 

συγκεντρώσεις ενηµέρωσης των κατοίκων για το έργο στις 

οποίες οι ίδιοι οι κάτοικοι υπέβαλλαν τα αιτήµατα και τις 

υποδείξεις τους προς τη ∆ηµοτική αρχή και τους µελετητές. 

Προσπαθήσαµε και πετύχαµε να συµπεριληφθούν στη µελέτη 

σχεδόν όλα τα προβληµατικά σηµεία τα οποία εντοπίσθηκαν 

από τις συναντήσεις των κατοίκων µε τους µελετητές. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι δρόµοι γύρω από το Super Market 

Βασιλόπουλος, η Καρυατίδων και η οδός Μανδηλαρά µπροστά  

από τον 5
ο
 Παιδικό Σταθµό. 

∆υστυχώς µέχρι σήµερα καµµία από τις προβλέψεις της 

µελέτης που αφορούν την περιοχή µας δεν έχει υλοποιηθεί 

µε αποτέλεσµα να παραµένουν τα κυκλοφοριακά προβλήµατα 

και η όχληση των κατοίκων. 

Ζητάµε από τη ∆ηµοτική Αρχή την άµεση υλοποίηση των 

ρυθµίσεων που προβλέπει η κυκλοφοριακή µελέτη. 

Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να ενηµερώσω το σώµα ότι έχουµε 

την προχθεσινή διαβεβαίωση του ∆ιευθυντή Τεχνικών 

Υπηρεσιών ότι όλες οι σηµάνσεις που προβλέπονται απο την 

µελέτη για την περιοχή µας θα έχουν τοποθετηθεί µέχρι το 

Πάσχα. 

 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

Είναι γεγονός ότι η καθαριότητα στην περιοχή µας αλλά και 

γενικότερα στο ∆ήµο, έχει βελτιωθεί σηµαντικά.  

Ο Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος κος Βαγγέλης Ευαγγελίου έχει 

συµβάλλει καθοριστικά σε αυτό το αποτέλεσµα. 

Ο Σύλλογός µας ενηµερώνει όποτε χρειάζεται τον 

Αντιδήµαρχο και τις υπηρεσίες για όποια προβλήµατα 

καθαριότητας µπορεί να παρουσιασθούν. Η ανταπόκριση που 

βρίσκουµε τα τελευταία χρόνια στην επίλυση των 

προβληµάτων καθαριότητας που θέτουµε, είναι άµεση. 

Καλούµε τα µέλη µας να ενηµερώνουν άµεσα το Σύλλογο ή της 

υπηρεσίες καθαριότητας για όποιο σχετικό πρόβληµα πέσει 

στην αντίληψή τους. 

Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να επισηµάνουµε και την ευθύνη 

που έχουµε και εµείς ως πολίτες για την τήρηση της 

καθαριότητας στην πόλη µας.  

Η µείωση του όγκου των απορριµµάτων που παράγουµε, η 

προσυνεννόηση µε την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ∆ήµου 

πριν βγάλουµε στο δρόµο ογκώδη αντικείµενα και απόκλαδα, 

και οι ακαθαρσίες των οικιακών ζώων είναι µερικά από τα 
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σηµεία που πρέπει να προσέξουµε, έτσι ώστε η εικόνα της 

περιοχής µας να είναι αυτή που θέλουµε. 

Παρά τη σαφή βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την 

καθαριότητα, υπάρχουν κάποια σηµεία τα οποια χρήζουν 

προσοχής όπως: 

1. Η συχνότερη εµφάνιση των οδοκαθαριστών στους δρόµους 

των Αµπελακίων. 

2. Η τακτική λειτουργία του αυτοκινήτου-σκούπα και του 

πλυντηρίου κάδων. 

3. Η εφαρµογή προγράµµατος αποκοµιδής των οικιακών 

απορριµµάτων και τα Σαββατοκύριακα. 

Σηµειώνουµε τέλος, ότι ο Σύλλογος Αµπελακίων προώθησε ένα 

πρόγραµµα κατασκευής εσοχών για όλους τους κάδους των 

Αµπελακίων, το οποίο υλοποιήθηκε µε συνεργασία µε την 

Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. 

 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Με ενέργειες του Συλλόγου Αµπελακίων και τη συµβολή της 

∆ηµοτικής Αρχής και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το πρόβληµα 

στάθµευσης βαρέων οχηµάτων στην περιοχή µας περιορίσθηκε 

σηµαντικά. 

Είναι όµως γεγονός ότι χρειάζεται συνεχής επαγρύπνιση. 

Προσφάτως κάποιοι ιδιοκτήτες βαρέων οχηµάτων προσπάθησαν 

να  επαναφέρουν τα οχήµατά τους στην περιοχή γύρω από τα 

σχολεία της Υψηλάντου.  

Η άµεση αντίδραση του Αντιδηµάρχου κου ∆ηµήτρη 

Γιανακόπουλου και του Συλλόγου Αµπελακίων απότρεψαν αυτό 

το γεγονός.   

Οµως το πρόβληµα δεν έχει εξαλειφθεί τελείως. Χρειάζεται 

συνεχής επαγρύπνηση και ζητάµε τη συµβολή της ∆ηµοτικής 

Αστυνοµίας προς την κατεύθυνση αυτή.  

 

ΡΕΜΑ ΛΑΓΚΑ∆ΙΩΝ 

Το Ρέµα Λαγκαδίων θα µπορούσε να αποτελέσει ένα µοναδικό 

υδροβιότοπο για την περιοχή µας µε ιδιαίτερη χλωρίδα, 

πανίδα και φυσικό κάλος.  

Έχουµε πολλές φορές προτείνει τον καθαρισµό και την 

ανάδειξη του ρέµατος, µε τη δηµιουργία ζώνης γραµµικού 

πρασίνου στις όχθες του, τοποθέτηση φωτισµού και 

τοποθέτηση γεφυριών κατά µήκος του. 

∆υστυχώς αντί όλων αυτών το ρέµα παραµένει µία ζώνη 

προβληµάτων, ρύπανσης και συνεχούς όχλησης. 
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Συχνές πληµµύρες από λύµατα, πρανή που διαρκώς υποχωρούν 

µόλυνση και πληθυσµοί αρουραίων είναι η εικόνα του 

ρέµατος σήµερα. 

∆υστυχώς οι δυνατότητες παρέµβασης που δίνει η υφιστάµενη 

νοµοθεσία για τα ρέµατα είναι µηδαµινές ακόµα και για τις 

υπηρεσίες του ∆ήµου καθώς είναι άλλες οι υπηρεσίες του 

∆ηµοσίου που είναι υπεύθυνες για τα ρέµατα (ΕΥ∆ΑΠ, 

Περιφέρεια κλπ).  

Γνωρίζουµε ότι η Τεχνική Υπηρεσία έχει προβεί σε διάφορα 

υποµνήµατα προς τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου µε 

πιο πρόσφατο αυτό που εστάλει µετά την έντονη κακοκαιρία 

της 22ας Φεβρουαρίου στο οποιο ανάµεσα στα άλλα ζητείται 

και η ενίσχυση των πρανών του ρέµατος. 

Ζητάµε από τη ∆ηµοτική Αρχή να συνεχίσει να προβαίνει µε 

τον πιο έντονο και επιτακτικό τρόπο σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες προς τις υπεύθυνες υπηρεσίες του 

∆ηµοσίου έτσι ώστε να σταµατήσει αυτή η απαράδεκτη 

κατάσταση. 

 

Τέλος, να υπενθυµίσουµε ότι εκκρεµεί και η διάνοιξη της 

οδού Λαγκαδίων στο τµήµα από Θεοµήτορος µέχρι Μανδηλαρά  

 

ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

∆υστυχώς το υπάρχον νοµικό πλαίσιο ευνοεί την εγκατάσταση 

κεραιών κινητής τηλεφωνίας και δυσκολεύει την 

απεγκατάστασή τους.  

Εκείνο που ζητάµε από τη ∆ηµοτική Αρχή είναι να προβεί σε 

όλες τις ενέργειες που επιτρέπει η υφιστάµενη νοµοθεσία 

έτσι ώστε να αντιµετωπιστεί αυτή η απειλή για την υγεία 

των ∆ηµοτών. 

 

ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Τα Αµπελάκια είναι µία περιοχή µε αρκετούς αδόµητους 

χώρους. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ετήσια αποψίλωση 

αυτών των χώρων από τα ξερόχορτα.  

Θα θέλαµε τα εφιστήσουµε την προσοχή της ∆ηµοτικής Αρχής 

για την έγκαιρη κάλυψη όλων των χώρων που χρειάζονται 

αποψίλωση, αλλά και την έγκαιρη αποµάκρυνση των σάκων µε 

τα ξερά χόρτα. 

 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  
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Ζητάµε να συνεχισθεί το πρόγραµµα ασφαλτοστρώσεων καθώς 

το οδόστρωµα σε πολλούς δρόµους των Αµπελακίων έχει 

υποστεί σηµαντικές φθορές. 

 

ΝΕΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

Η σχολική στέγη παραµένει ένα από τα µεγάλα προβλήµατα 

τηε περιοχής µας. 

Yπενθυµίζουµε και επιµένουµε στην αναγκαιότητα κατασκευής 

δύο νέων σχολικών µονάδων στην περιοχή µας: 

1. Παιδικού Σταθµού στη συµβολή των οδών Μανδηλαρά και 

Λεωφόρου Καλαµακίου, σε ιδιόκτητο οικόπεδο του ∆ήµου µας 

αξιοποιώντας ένας χώρο που έχει εγκαταλειφθεί για 

περισσότερο από τριάντα χρόνια. 

2. ∆ηµοτικού Σχολείου στο οικοδοµικό τετράγωνο 370, στις 

οδούς  Νήσου Ρω, 17
ης
 Νοεµβρίου και Λευκωσίας.  

 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Υπάρχουν σοβαρές εκκρεµότητες µε την αποζηµίωση 

κοινόχρηστων χώρων, οι οποίοι έχουν δεσµευθεί για 

απαλλοτρίωση, αλλά δεν έχουν ακόµα αποζηµιωθεί. Ζητάµε 

από τη δηµοτική αρχή να µεριµνήσει για τη δροµολόγηση των 

διαδικασιών αποζηµίωσης και διάσωσης των χώρων αυτών. 

Αντιλαµβανόµαστε τις δυσκολίες λόγω της οικονοµικής 

κρίσης, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η 

διασφάλιση των χώρων αυτών είναι σοβαρή υποχρέωση για την 

ποιότητα ζωής των κατοίκων και για τις επόµενες γενιές. 

Κάθε χώρος που χάνεται, είναι και µια ευκαιρία που δεν 

επιστρέφει.    

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Τα τελευταία χρόνια υλοποιήθηκαν σηµαντικά τεχνικά έργα 

τα οποία ο Σύλλογος Αµπελακίων ζητούσε επίµονα. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε: 

1. Ανάπλαση του ΟΤ 313 απέναντι από το 1
ο
 Γυµνάσιο 

Αλίµου, στα σύνορα της πόλης µας µε το Παλαιό 

Φάληρο. Εκεί δηµιουργήθηκε µία υποδειγµατική 

πλατεία η οποία αποτελεί κόσµηµα για την περιοχή. 

2. Ανάπλαση του ΟΤ 351 στην περιοχή των σχολείων της 
Υψηλάντου όπου κατασκευάσθηκε η πλατεία Αµπελακίων. 

∆υστυχώς η ανάπλαση αυτή δεν είχε το αναµενόµενο 

αποτέλεσµα όχι τόσο στο τεχνικό µέρος της όσο στον 

τοµέα του πρασίνου καθώς φυτεύθηκαν όσα υπόλοιπα 

µικρών δένδρων και θάµνων είχαν αποµείνει στο 
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φυτώριο του ∆ήµου και µάλιστα χωρίς φυτοστηρίγµατα 

µε αποτέλεσµα κάποια δενδράκια να έχουν ήδη 

καταστραφεί. Ζητάµε από τη ∆ηµοτική Αρχή να 

µεριµνήσει για την ενίσχυση του πρασίνου στην  

πλατεία. Εχουµε τη διαβεβαίωση του διευθυντή 

Τεχνικών Υπηρεσιών κου Βρύνιου ότι µέχρι το Πάσχα 

θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του αυτόµατου 

ποτίσµατος. Να σηµειωθεί ότι ο Σύλλογος έχει 

προσφερθεί να αγοράσει τα ειδικά µπεκ που 

απαιτούνται για το αυτόµατο πότισµα. 

3. Ανάπλαση παιδικών χαρών. Τοθετήθηκαν νέα παιχνίδα 

στις υπάρχουσες παιδικές χαρές και κατασκευάσθηκε 

νέα παιδική χαρά στην οδό Μανδηλαρά. Ο Σύλλογος 

βοήθησε µε αγορά υλικών για την τοποθέτηση των 

φωτιστικών.  

4. ∆ιαµόρφωση Λ.Καλαµακίου η οποία διασχίζει µεγάλο 

µέρος των Αµπελακίων ήταν ένα έργο που βελτίωσε 

σηµαντικά την εικόνα της περιοχής. 

 

Εκτός από τα παραπάνω, ζητάµε από τη ∆ηµοτική Αρχή να 

προχωρήσει στην µελέτη και υλοποίηση των εξής έργων: 

1. Ανάπλαση ΟΤ 375 στις οδούς Σερίφου, Ισαάκ, Σολωµού.  
Μέλη του Συλλόγου προσφέρουν εθελοντικά την 

αρχιτεκτονική µελέτη για την ανάπλαση του χώρου, ενώ 

το µέλος του Συλλόγου κος Μάνος Σκυλάκης, Μηχανικός, 

προσφέρει εθελοντικά την τοπογραφική µελέτη. 

2. Ανακατασκευή του δικτύου πεζοδρόµων Λευκωσίας-Μεγάλου 
Σπηλαίου-Βάρναλη-Λάρνακος ο οποίος έχει  υποστεί 

σηµαντικές φθορές. Οπως µας έχει ενηµερώσει η 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών το έργο αυτό βρίσκεται 

σε πολύ καλό δρόµο. 

3. Ανάπλαση ΟΤ 344 στις οδούς Καλαµακίου, Μανδηλαρά και 
Χειµάρρας. Ο χώρος αυτός έχει µετατραπεί παρανόµως σε 

parking οχηµάτων παρακείµενης επιχείρησης ένω στο 

ίδιο σηµείο έχουν αφεθεί παρατηµένα υλικά από την 

δενδροφύτευση της Καλαµακίου. 

4. ∆ηµοτικό Γυµναστήριο στο ΟΤ 325 στις οδούς Λευκωσίας, 
Ικαρίας και Αλαµάνας πίσω από το 6

ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο, 

µε πρόβλεψη για χώρους στάθµευσης.  

5. Επέκταση του δίκτυου πεζοδρόµων που θα περιλαµβάνει  
ήδη χαρακτηρισµένους πεζοδρόµους, όπως η Κορδάτου 

αλλά και νέους που θα δηµιουργηθούν, όπως και των 
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οδών ήπιας κυκλοφορίας που προβλέπει η κυκλοφοριακή 

µελέτη στα Αµπελάκια.  

   

Τελειώνοντας, θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφερόµασταν στη 

συµβολή του ∆ηµάρχου Θάνου Ορφανού στην επίλυση των 

προβληµάτων που κατά καιρούς του θέτουµε.  

Αν µη τι άλλο η πόρτα του είναι πάντα ανοιχτή για το 

Σύλλογό µας.  

Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι επιλύονται όλα τα 

προβλήµατα.  

Πολλές φορές τα πραγµατα σκοντάφτουν είτε στην έλλειψη 

πόρων, είτε ακόµα και στην εµµονή κάποιων παραγόντων ή 

υπαλλήλων, να ακολουθούν πρακτικές του παρελθόντος οι 

οποίες έχουν καταδικαστεί στη συνείδηση όλων µας. ∆εν 

είναι λίγες οι φορές που εκτός των αλλων είχαµε να 

αντιµετωπίσουµε και τη δηµοσιυπαλληλική νοοτροπία µε την 

κακή της έννοια. 

 

 

Αγαπητοί γείτονες 

 

∆υστυχώς η οικονοµική και κοινωνική κρίση που περνάει η 

χώρα µας έχουν αλλάξει τόσο την καθηµερινότητά µας όσο 

και τις προτεραιότητές µας. 

Η σκέψη µας και οι ενέργειές µας πρέπει πάνω απ’όλα να 

εστιάζονται σε αυτούς που έχουν άµεση ανάγκη και 

αντιµετωπίζουν πρόβληµα επιβίωσης. 

 

Με το υπόλοιπο των δυνάµεών µας, ας προσπαθήσουµε να 

κάνουµε κάτι και για την περιοχή που ζούµε και αγαπάµε, 

για τ’Αµπελάκια µας. 

 

Οσα αναφέρθηκαν αποτελούν µία συνοπτική αναφορά των 

θεµάτων που µας απασχολούν. 

Θα θέλαµε να συµπληρώσετε αυτή την καταγραφή µε τα θέµατα 

που εσείς θέλετε να ακουστούν έτσι ώστε να τοποθετηθούν 

οι εκπρόσωποι της ∆ηµοτικής Αρχής και των ∆ηµοτικών 

Παρατάξεων. 

Θέλουµε επίσης να ζητήσουµε τη συνδροµή και τη συµµετοχή 

σας στις προσπάθειες του Συλλόγου, διότι αυτός είναι ο 

µόνος τρόπος για να γίνει καλύτερη η περιοχή µας. 

Η δύναµη ενός συλλόγου είναι ο κόσµος του. 
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Το τηλέφωνο του Συλλόγου, το οποίο θα βρείτε στο site 

µας, είναι πάντα στη διάθεσή σας.  

Η συµµετοχή σας θα κάνει τη διαφορά. 

 

Ως απερχόµενο ∆Σ ευχόµαστε στο νέο που θα προκύψει από 

τις σηµερινές εκλογές δύναµη και καλή επιτυχία στο έργο 

του. 

 

Σας ευχαριστούµε πολύ. 


