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Ο Δήμος Κορδελιού-Εσόζμοσ, πμο πνμήιζε από ηε 

ζοκέκςζε ηςκ Δήμςκ Ειεοζενίμο-Κμνδειημύ θαη 

Εοόζμμο, βνίζθεηαη ζηε βμνεημδοηηθή πιεονά ημο 

πμιεμδμμηθμύ ζογθνμηήμαημξ ηεξ Θεζ/κίθεξ, ζε 

απόζηαζε 5 πιμ. από ημ θέκηνμ ηεξ θαη με έθηαζε 

πενίπμο δεθαηεζζάνςκ πηιηάδςκ (14.000) ζηνεμμ.. 

Εγγύξ ηςκ μνίςκ ημο Δήμμο είκαη ε δοηηθή είζμδμξ ηεξ 

Θεζ/κίθεξ, εκώ δηένπμκηαη απ' αοηόκ μη βαζηθέξ 

ανηενίεξ-μδηθμί άλμκεξ: μδόξ Μμκαζηενίμο, 

(εζςηενηθή) Πενηθενεηαθή Οδόξ θη Εγκαηία Οδόξ. 

Σηεκ απμγναθή ημο 2001 (ΕΣΥΕ) μ πιεζοζμόξ ηςκ 

Δήμςκ Εοόζμμο θαη Ειεοζενίμο-Κμνδειημύ ήηακ 

54.825 θαη 22.349 θάημηθμη ακηίζημηπα (ζύκμιμ 

77.264), εκώ ζήμενα, ζε ακαμμκή ηςκ επίζεμςκ 

απμηειεζμάηςκ ηεξ απμγναθήξ ημο 2011, μ 

κεμζύζηαημξ Δήμμξ οπμιμγίδεηαη ακεπίζεμα ζηηξ 150 

πηιηάδεξ. Η πενημπή ημο Δήμμο Κμνδειημύ-Εοόζμμο 

πανμοζίαζε ναγδαία μηθηζηηθή ακάπηολε (πενημπέξ 

Νέαξ Πμιηηείαξ, άκςζεκ ηεξ πενηθενεηαθήξ μδμύ 

θ.ιπ.) ηεκ ηειεοηαία εηθμζαεηία, θαζώξ μη παμειέξ -

ημοιάπηζημκ ηα πνώηα πνόκηα- ηημέξ αγμνάξ ή 

εκμηθίαζεξ ηςκ αθηκήηςκ πνμζείιθοζακ πμιιέξ 

μηθμγέκεηεξ μμμγεκώκ από ηεκ πνώεκ ΕΣΣΔ, 

μηθμκμμηθμύξ μεηακάζηεξ αιιά θαη πμιιά κέα δεογάνηα 

από πενημπέξ ηεξ Θεζ/κίθεξ θαη από όιε ηε Β. Ειιάδα. 

Τα ζεμακηηθόηενα πνμβιήμαηα πμο ηαιακίδμοκ ημ Δήμμ 

Κμνδειημύ-Εοόζμμο είκαη ε ακενγία, ε έιιεηρε πώνςκ 

ζηάζμεοζεξ θαη ε νύπακζε από ηηξ γεηηκηάδμοζεξ 

βανηέξ βημμεπακίεξ. Σηα πιεμκεθηήμαηά ημο όμςξ 

ζογθαηαιέγμκηαη μη πηιηάδεξ ηςκ κέςκ -επμμέκςξ μ 

παμειόξ δείθηεξ πιεζοζμηαθήξ γήνακζεξ-, ε ζέζε ημο 

θαη ε δηαπμιηηηζμηθή θμηκςκία ημο. 

 Ο Δήμμξ Κμνδειημύ-Εοόζμμο, απμηειεί ζήμενα έκα 

ζύγπνμκμ θαη δοκαμηθά ελειηζζόμεκμ μνγακηζμό, με 

έκημκε δναζηενηόηεηα ζε όιμοξ ημοξ ημμείξ ηεξ 

θμηκςκηθήξ, πμιηηηζηηθήξ θαη μηθμκμμηθήξ δςήξ. Οη 

δνάζεηξ ημο αθμνμύκ: ζηεκ ελοπενέηεζε ημο πμιίηε με 

ηε πνήζε ηςκ κέςκ ηεπκμιμγηώκ, ζηε μένημκα γηα ημ 

πενηβάιιμκ, ζηε βειηίςζε ηςκ οπμδμμώκ θαη ηεκ 

ακαβάζμηζε ηςκ πενημπώκ θαημηθίαξ με ηεκ εθηέιεζε 

ένγςκ, ζηεκ ακάπηολε ηεξ αζηηθήξ ζομμεημπήξ, με ηε 

δεμημονγία κέςκ ζεζμώκ θαη ηεκ εθανμμγή 

πνμγναμμάηςκ, θαη, ηέιμξ, ζηε θνμκηίδα γηα ημκ 

άκζνςπμ μέζα από ηεκ θμηκςκηθή πμιηηηθή, ηεκ 

παηδεία, ημκ αζιεηηζμό θαη ημκ πμιηηηζμό. 

 


