6. Επενδύουμε στη Νέα Γενιά – Παιδεία – Αθλητισμό
Είμαστε δίπλα στην Νέα Γενιά που αποτελεί το μέλλον του τόπου μας.
Στηρίζουμε τη Νέα Γενιά και στοχεύουμε στην υγιή ανάπτυξη και
εξέλιξή της, με έργα και δράσεις στην παιδεία και τον αθλητισμό. Για
μια δημιουργική και ενεργή Νέα Γενιά με ανεπτυγμένες δυνατότητες
και προοπτικές εξέλιξης.
Τι πετύχαμε:
2014
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• Πανεπιστημιακή Γεωπονική Σχολή στην Άρτα. Διεκδικήσαμε την
λειτουργία
της
και
τη
χωροθέτηση
του
Πρότυπου
Αγροτοδιατροφικού Πάρκου στην Άρτα.
• Ολοκληρώσαμε την κατασκευή του 7ου Δημοτικού και 3ου
Νηπιαγωγείου Άρτας, στην περιοχή του τριγώνου.
• Ολοκληρώσαμε την κατασκευή του Παιδικού Σταθμού Χαλκιάδων.
• Κατασκευάζουμε το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και 1ο Ειδικό
Νηπιαγωγείο για παιδιά ΑμΕΑ στο Γλυκόριζο Άρτας, με πόρους 4 εκ.
€ που εξασφαλίσαμε από ΕΣΠΑ.
• Συντηρήσαμε και τα 81 Σχολεία του Δήμου, διαθέτοντας πόρους 1,5
εκ. €, λύνοντας χρόνια προβλήματα κυρίως σε θέματα ασφάλειας,
υγιεινής, υποδομών και αύλειων χώρων.
• Εκπονήσαμε μελέτες για την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων
Σχολικών Κτιρίων στο Δήμο και υποβάλλονται άμεσα για ένταξη τα
πρώτα έργα στο ΕΣΠΑ.
• Κατασκευάσαμε μουσικά εργαστήρια για τις ανάγκες του Μουσικού
Σχολείου.
• Τοποθετήσαμε πάνω από 100 υπολογιστές για τα εργαστήρια
πληροφορικής σε όλα τα Λύκεια του Δήμου.
• Θεσπίσαμε την ετήσια βράβευση των αριστούχων μαθητών που
εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
• Επσικεφθήκαμε όλα τις σχολικές μονάδες και θεσπίσαμε τον
Διάλογο με τη Σχολική Κοινότητα για την άμεση επίλυση
προβλημάτων.
• Επαναλειτουργήσαμε το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.
• Δημιουργήσαμε 2 νέα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ)
στο Τρίγωνο και στην Ανέζα.

• Αποκτήσαμε το οικόπεδο και εξασφαλίζουμε άμεσα χρηματοδότηση
για την κατασκευή νέου Παιδικού Σταθμού πίσω από τον Ι.Ν. Αγίας
Θεοδώρας.
• Ολοκληρώνουμε τον νέο Βρεφονηπιακό Σταθμό (πρώην
Πνευματικό Κέντρο) στους Κωστακιούς Άρτας.
• Ανακατασκευάσαμε τη στέγη του 1ου Κεντρικού Παιδικού Σταθμού.
• Εκσυγχρονίζουμε τους
Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου με
χρηματοδότηση 800.000 € που εξασφαλίσαμε.
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• Ολοκληρώσαμε και παραδώσαμε προς χρήση το Κλειστό
Γυμναστηρίο Τ9 στους Κωστακιούς.
• Δημοπρατήσαμε το έργο διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου
του Τ9.
• Εκπονήσαμε μελέτη για την Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου και υποβάλλαμε πρόταση 1 εκ. € στο ΕΣΠΑ, για να
λειτουργεί όλο το χρόνο.
• Διαμορφώσαμε και επαναλειτουργούμε μετά από 35 χρόνια την
Πίστα Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (moto cross) στο Γρίμποβο.
• Παραχωρήσαμε δημοτικό χώρο και εκπονούμε τις μελέτες για την
Κατασκευή Δημοτικού Σκοπευτηρίου στην Γραμμενίτσα.
• Θεσπίσαμε από την 1η χρονιά και καθιερώσαμε το μεγάλο αθλητικό
γεγονός «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ», που φέτος συμμετείχαν
3.500 άτομα, αλλά και προσελκύει δρομείς και περιπατητές κάθε
ηλικίας από όλη τη χώρα.
• Φιλοξενήσαμε με επιτυχία τον Πανελλήνιο Τελικό Κυπέλλου
Χάντμπολ Γυναικών στο Τ9 Κωστακιών.
• Συνδιοργανώνουμε με τον Σύλλογο Δρομέων Άρτας τον Νυχτερινό
Αγώνα Δρόμου.
• Αναβαθμίσαμε το «Διάπλου του Αμβρακικού» σε κολυμβητικό
αγώνα Πανελλαδικής εμβέλειας, με συμμετοχές πολύ υψηλού
επιπέδου. Το 2018 διοργανώσαμε παράλληλα «Αγώνα Τριάθλου»
με μεγάλη επιτυχία.
• Αναβαθμίσαμε τις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου Άρτας.
• Ανακατασκευάσαμε τα Γήπεδα Τένις.
• Αναβαθμίσαμε το Κλειστό Γυμναστήριο Ανέζας.
• Αναβαθμίσαμε τις εγκαταστάσεις της Αίθουσας Ενόργανης
Γυμναστικής στο Δημοτικό Στάδιο.
• Προβαίνουμε σε εργασίες συντήρησης σε 23 γήπεδα ποδοσφαίρου,
διαθέτοντας 200.000 ευρώ κάθε χρόνο.
• Προβήκαμε σε εργασίες ανακατασκευής και επανασποράς στα

γήπεδα ποδοσφαίρου του δημοτικού σταδίου, των Κωστακιών, του
Σκοπευτηρίου, της Γραμμανίτσας και του Καλοβάτου.
• Δημιουργήσαμε 3 υπαίθρια γυμναστήρια στην πόλη της Άρτας.
• Στηρίζουμε και επιχορηγούμε τη δράση όλων των Αθλητικών
Συλλόγων και Σωματείων.

Δρομολογήσαμε τη Μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου Άρτας.
Καθορίστηκε ως πλέον κατάλληλος ο χώρος έμπροσθεν του
Πρωτοδικείου Άρτας και διεκδικούμε την παραχώρηση του από το
Δημόσιο. Συνεχίζουμε με τη μελέτη και την κατασκευή του Μουσικού
Σχολείου Άρτας μέσα από το νέο ΕΣΠΑ, ώστε να ικανοποιήσουμε το
χρόνιο αυτό αίτημα και το Μουσικό Σχολείο να αποκτήσει την δική του
στέγη.

Για το Αύριο:
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• Συνεχής διεκδίκηση ενός δυνατού Πανεπιστημιακού Φορέα
στην περιοχή μας, με ενδυνάμωση όλων των τμημάτων του.
• 1ο Ειδικό Δημοτικό και 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο. Ολοκληρώνεται
και θα λειτουργήσει εντός διετίας.
• Διεκδίκηση τμήματος του οικοπέδου Στρατόπεδο Παπακώστα
για τη μεταστέγαση του 5ου Γυμνασίου-Λυκείου Άρτας.
• Προμήθεια
λυόμενων
αιθουσών
διδασκαλίας,
από
περιφερειακούς πόρους, για την προσωρινή κάλυψη των
αυξημένων στεγαστικών αναγκών του Μουσικού Σχολείου και 5ου
Γυμνασίου Άρτας.
• Εξεύρεση χρηματοδότησης για την κατασκευή 4 Νηπιαγωγείων
σε Καμπή, Άγιοι Ανάργυροι, Καλαμιά και Γραμμενίτσα.
• Δημιουργία 2 νέων ΚΔΑΠ σε Χαλκιάδες και Καμπή.
• Κατασκευή νέου Παιδικού Σταθμού στην περιοχή της Αγίας
Θεοδώρας. Ολοκληρώνεται εντός τριετίας.
• Ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων Σχολικών Μονάδων
με πόρους του ΕΣΠΑ, την επόμενη τριετία.
• Ανάπλαση των παραποτάμιων με Δημιουργία Αθλητικού
Πάρκου, στη θέση του αμαξοστασίου, με γήπεδα
ποδοσφαίρου, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, πίστα skateboard και
πίστα ποδηλάτου.
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• Ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου του Κλειστού
Γυμναστηρίου Τ9 στους Κωστακιούς, τον επόμενο χρόνο.
• Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, έτσι
ώστε από το 2020 να είναι ανοιχτό όλο το χρόνο.
• Ολοκλήρωση μελετών και εξασφάλιση χρηματοδότησης για
την κατασκευή του Δημοτικού Σκοπευτηρίου.
• Διαμόρφωση πίστας αναρρίχησης στο Αθλητικό Κέντρο
Άρτας.
• Ανάπλαση Παραποτάμιου Αθλητικού χώρου Κάρδαμπου
Σκούπας.
• Τοποθέτηση
συνθετικού
χλοοτάπητα
στο
γήπεδο
ποδοσφαίρου Κεραματών (ΕΠΣ).
• Κατασκευή γηπέδου 5x5 και γηπέδου τένις στη Ροδαυγή.
• Δημιουργία 5 νέων υπαίθριων γυμναστηρίων στους
Κωστακιούς και σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

