Γιατί ενεργός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης
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Το 2020 ήταν μια χρονιά που σημαδεύτηκε από
την πανδημία Covid-19. Μια χρονιά που καθόρισε
τις επιλογές μας και καθορίστηκε από την επιλογή μας
κανένας συμπολίτης μας να μην μείνει μόνος και
αβοήθητος στη μάχη με έναν πρωτόγνωρο εχθρό.

η
Διαχείρισ
ς
πανδημία
ομάδων, για συμβολικά τροφεία στους
Παιδικούς Σταθμούς μαζί με μια σειρά
ελαφρύνσεων (πολύτεκνες, τρίτεκνες οικογένειες) έως και την πλήρη απαλλαγή
για εισοδήματα έως 25.000 ευρώ.
Στήριξε όλες τις κοινωνικές δομές του
Δήμου που αποτελούν ανάχωμα στη
φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό.
Στήριξε τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αλλά και τις δομές ψυχικής
υγείας για παιδιά και ενήλικες.
Στάθηκε δίπλα στους ανέργους, τους
δανειολήπτες, τι γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας. Απάντησε στις ανάγκες των
ηλικιωμένων, των ΑμεΑ, των Ρομά.
Η πόλη έμεινε όρθια, και όχι μόνο αυτό.
Ένα σημαντικό βήμα για ένα καλύτερο
αύριο έγινε… Οδηγός αυτά που επιτεύχθηκαν τη χρονιά που πέρασε, τα οποία
είναι μετρήσιμα.

Τα έργα της προηγούμενης χρονιάς
χρηματοδοτήθηκαν κατά 75,31%, ποσό
11.660.000 ευρώ, από εξωτερικές πηγές
(«Φιλόδημος», Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, Πράσινο Ταμείο) και μόλις
κατά 24,69%, ποσό 4.132.000 ευρώ, από
ίδιους πόρους του Δήμου.
Η εικόνα του 2014 όταν το 80% των
χρημάτων υλοποίησης των έργων προερχόταν απευθείας από χρήματα των δημοτών (ίδιοι πόροι του Δήμου) και μόλις
το 20% από άλλες χρηματοδοτήσεις, έχει
αντιστραφεί πλήρως.
Υπάρχουν κι άλλες επιτυχίες που κανείς δεν μπορεί να τις «μικρύνει» όσο και
αν προσπαθήσει. Η ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού προγράμματος διαχείρισης βιοαποβλήτων waste4think, με πολύ θετικά
αποτελέσματα, έφερε το παράδειγμα του
Χαλανδρίου στο επίκεντρο του ενδιαφέ-

Κανένας και καμία
μόνοι τους
Μ

ετρήσαμε απώλειες σε αμείλικτους
αριθμούς χωρίς ονοματεπώνυμο,
μετρήσαμε το φόβο και τις δυνάμεις μας
απέναντι σε έναν αόρατο εχθρό με μοναδικό στόχο να κρατήσουμε τουλάχιστον
αυτό που μας αναλογούσε, την πόλη και
την κοινωνία όρθια.
Δόθηκε μάχη σε πολλά μέτωπα για τους
ασθενέστερους, για όσους ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες χωρίς προστατευτικό
περιβάλλον, για τους καλλιτέχνες.
Για την καθαριότητα στην πόλη, για
την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού, για την προστασία των εργαζομένων, για να συνεχιστούν απρόσκοπτα
μια σειρά από σημαντικά έργα, παρά
τη συρρίκνωση των εσόδων του Δήμου
–λόγω της διαχείρισης της κρίσης– και
παρά την πενιχρή κρατική ενίσχυση.
Η διοίκηση του Δήμου στάθηκε στο
πλευρό των πολιτών στηρίζοντας και
μέσα στην πανδημία τις επιλογές της για
χαμηλά δημοτικά τέλη, για πλήρη απαλλαγή από αυτά των ευπαθών κοινωνικά
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Με διεκδίκηση και δουλειά
Το 2020 υλοποιήθηκε το 86,5% του τεχνικού προγράμματος που είχε σχεδιαστεί. Αυτό μεταφράζεται σε 25 έργα που
υλοποιήθηκαν, 31 έργα που υλοποιούνται, 7 έργα που είναι υπό δημοπράτηση
και 1 έργο που περιμένει την έγκριση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για να ξεκινήσει.
Με συλλογική προσπάθεια, Διοίκηση,
υπηρεσίες και εργαζόμενοι στηριζόμαστε στον θετικό απολογισμό και τοποθετούμε τον πήχη ψηλότερα.
Σχεδιάζουμε για την επόμενη χρονιά 91
έργα, σε κάθε σχεδόν γωνιά του Χαλανδρίου, εκ των οποίων τα 41 νέα.
Τα περισσότερα έργα υποδομών (αντιπλημμυρικά, ανέγερση δημαρχείου, έργα
βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία, έργα γεωθερμίας,
ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρόμια σε κοινόχρηστους χώρους, κτιριακές παρεμβάσεις σε σχολεία και αθλητικούς χώρους,
αναπλάσεις σε πλατείες, πράσινες διαδρομές για την προώθηση της βιώσιμης
κινητικότητας στις γειτονιές της πόλης
(Κάτω Χαλάνδρι, Τούφα Κεντρικό Χαλάνδρι, Συνοικισμός, Πολύδροσο, Πάτημα).
Η δουλειά των προηγούμενων χρόνων
στη συστηματική διεκδίκηση νέων χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση έργων
πνοής αποτυπώθηκε το 2020 με τρόπο
που δεν χωράει καμία αμφισβήτηση.

Κανένας και καμία μόνοι στην πανδημία

Η πόλη κρατήθηκε όρθια
ροντος όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και
στην Κίνα. Το Χαλάνδρι έδειξε ότι ένας
άλλος, περιβαλλοντικά ωφέλιμος δρόμος, είναι εφικτός στη διαχείριση των
απορριμμάτων, με παραγωγή πλούτου
για τις κοινωνίες.
Η οικονομική διαχείριση του Δήμου
ελέγχθηκε με τα πιο αυστηρά κριτήρια
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
και κρίθηκε ικανή για την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία σε επίπεδο δημόσιου
τομέα.
Το όραμα, η άοκνη προσπάθεια και η
επίπονη δουλειά αντάμειψαν το Δήμο
Χαλανδρίου με ένα ακόμα ευρωπαϊκό
πρόγραμμα, αυτό των Αστικών Καινοτόμων Δράσεων (UIA), για την Ανάδειξη του
Αδριάνειου Υδραγωγείου.
Ο Δήμος ως επικεφαλής ομάδας επτά
εταίρων θα διαχειριστεί 3.150.000 για
την αξιοποίηση του νερού του Αδριάνειου για το πότισμα κοινόχρηστων
χώρων και ιδιωτικών κήπων, αλλά και
για τη δημιουργία μιας μεγάλης πεζοπορικής διαδρομής που θα συνδέει την περιοχή του Συνοικισμού με το κέντρο της
πόλης.
Αυτό ήταν το δικό μας 2020. Οι προκλήσεις είναι εδώ και την επόμενη χρονιά.
Όμως δεν τις φοβηθήκαμε ποτέ. Γι’ αυτό
και συνεχίζουμε…
Σίμος Ρούσσος
Δήμαρχος Χαλανδρίου

Στη διάρκεια της πρωτόγνωρης κατάστασης
της πανδημίας ο Δήμος Χαλανδρίου στήριξε –όπως
οι περισσότεροι Δήμοι της χώρας– τη δοκιμαζόμενη
κοινωνία, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε οικονομικό
επίπεδο, με στόχο να αμβλυνθούν οι συνέπειες και η
πόλη να παραμείνει όρθια.

Μ

ε βασικό στόχο «κανένας και καμία
μόνοι στην πανδημία» συνέχισε να
στηρίζει τους κοινωνικά ασθενέστερους,
προσέφερε βοήθεια σε όσους ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες, διατήρησε την πόλη καθαρή με αυξημένες παρεμβάσεις, έλαβε
έγκαιρα πρωτοβουλίες για την αποτροπή
της διασποράς του κορονοϊού ενώ παράλληλα απάλλαξε από την οικονομική
επιβάρυνση προς το Δήμο επιχειρήσεις
που δοκιμάζονταν από την πανδημία.
Οι παρεμβάσεις έλαβαν χώρα την ίδια
περίοδο που οι ήδη υποστελεχωμένες σε
πολλούς τομείς υπηρεσίες του Δήμου κυριολεκτικά βρέθηκαν, λόγω της πανδημίας, στα όρια της αντοχής τους (άδειες
ειδικού σκοπού, υποχρεωτική εργασία
από απόσταση ή εκ περιτροπής εργασία).
Η μάχη δόθηκε σε τρία μέτωπα:
■Στήριξη
■
των ωφελουμένων των κοινωνικών δομών και όσων συμπολιτών
μας ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
■Απρόσκοπτη
■
λειτουργία της υπηρεσίας Καθαριότητας–όσο ήταν εφικτόπου δούλεψε εντατικά για την αποκο-

μιδή των απορριμμάτων, παρότι στη 2η
φάση της πανδημίας κάποια στελέχη
τέθηκαν εκτός μάχης λόγω κορονοϊού.
■Προστασία
■
των εργαζομένων στο
Δήμο.
Το δίκτυο αλληλεγγύης του Δήμου
Χαλανδρίου δοκιμάστηκε στις
ακραίες συνθήκες της πανδημίας με
απτά αποτελέσματα.

Οικονομικά βοηθήματα
Διανεμήθηκαν 200.000 ευρώ τη χρονιά
που πέρασε, για την αντιμετώπιση οξυμένων προβλημάτων. Τα αιτήματα αυξήθηκαν σημαντικά την περίοδο της πανδημίας και η έγκρισή τους συνεχίστηκε
απρόσκοπτα βάσει εμπεριστατωμένων
κοινωνικών ερευνών.

Κέντρο Βοήθειας
Ελλείψει του προγράμματος «Βοήθεια
στο Σπίτι», το οποίο διακόπηκε το 2011
από την τότε δημοτική αρχή, η σημερινή
διοίκηση έθεσε σε λειτουργία το Κέντρο

Βοήθειας με τον τετραψήφιο αριθμό
κλήσης 1526 και τρεις γραμμές έκτακτης
ανάγκης, εξυπηρετώντας δεκάδες συμπολίτες χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον. Μέσω του Κέντρου Βοήθειας υλοποιήθηκαν:
•• Συνταγογράφηση φαρμάκων, αγορά
συνταγογραφούμενων φαρμάκων και
κατ΄ οίκον παράδοση
•• Κατ΄ οίκον επισκέψεις για ενεσοθεραπεία και νοσηλευτική υποστήριξη
•• Εκτέλεση συνταγών φαρμάκων υψηλού κόστους από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και παράδοση
•• Αγορά και παράδοση τροφίμων
•• Προγραμματισμός ραντεβού σε ιατρούς του ΕΟΠΥΥ για εξέταση
•• Παράδοση τροφίμων από το Κοινωνικό
Παντοπωλείο (και σε νέους ωφελούμενους λόγω κορονοϊού)
•• Απρόσκοπτη διανομή συσσιτίου (και σε
νέους ωφελούμενους λόγω κορονοϊού)
•• Παροχή πληροφοριών για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το πρόγραμμα ή άλλες δομές του Δήμου.

Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής
Συνέχισε καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας τη λειτουργία του με παθολόγο,
καρδιολόγο, παιδίατρο, γυναικολόγο,
δερματολόγο, παιδοψυχολόγο, ορθοπεδικό και οφθαλμίατρο.
(Συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Το Κέντρο Νεότητας του Δήμου παραχωρήθηκε στο Κέντρο Αιμοδοσίας για αιμοληψίες, για όσο διαρκεί η πανδημία. Πραγματοποιήθηκαν, με συγκινητική συμμετοχή
εθελοντών, δύο αιμοληψίες στις 14 Απριλίου και την 1η Ιουλίου 2020.

Διανομή φαγητού κατ’ οίκον
Στα μαγειρεία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου γινόταν καθημερινά η προετοιμασία 100 και πλέον μερίδων του συσσιτίου που διανέμονταν κατ’ οίκον. Το Κοινωνικό
Παντοπωλείο παρέμεινε σε καθημερινή λειτουργία και στο πλευρό των 1.200
ωφελουμένων, αριθμός που έχει τετραπλασιαστεί από το 2014.

Κώστας Ευθυμίου, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής –
Περιβάλλοντος

«Όλες οι πρόνοιες που υλοποιήθηκαν σε περιβάλλον υγειονομικής
κρίσης, δεν αποτελούν παρά τη συνέχεια μιας διαρκούς κοινωνικής
παρέμβασης από το Δήμο Χαλανδρίου, η οποία σε αρκετές
περιπτώσεις στηρίζεται από την πολύτιμη συνδρομή εθελοντών.»

Όλες οι κοινωνικές δομές δίπλα στον πολίτη
ΚΑΠΗ Παρότι παρέμειναν κλειστά όλο αυτό το διάστημα συνεχίστηκε η επικοινωνία με τους ηλικιωμένους για ψυχολογική υποστήριξη, καταγραφή αναγκών, διενέργεια κοινωνικών ερευνών ενώ υλοποιήθηκαν και κατ’ οίκον υπηρεσίες (μεταφορά
τροφίμων και φαρμάκων, βοήθεια στην ατομική καθαριότητα).
Κοινωνικό Φαρμακείο Συνέχισε κανονικά τη λειτουργία του με ραντεβού προκειμένου παλαιοί και νέοι ωφελούμενοι να μη στερηθούν τη δωρεάν προσφορά φαρμάκων αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της πανδημίας.
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λειτούργησε απρόσκοπτα στην πανδημία, για
τη στήριξη των γυναικών- θυμάτων έμφυλης βίας, με συνεδριάσεις μέσω τηλεφώνου και τηλεδιάσκεψης.
Γραφείο Ενδυνάμωσης Ανέργων Παρότι τα ραντεβού περιορίστηκαν, συνέχισε
σταθερά να συλλέγει ανακοινώσεις και αγγελίες εργασίας οι οποίες δημοσιεύονται
στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Γραφείο Ψυχικής Υγείας Παιδιού Εφήβου και Οικογένειας Η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε γονείς, παιδιά και εφήβους συνεχίστηκε εξ αποστάσεως.
Επιτροπή Επανασύνδεσης Ηλεκτρικού Ρεύματος Συστάθηκε τον Οκτώβριο του
2020, με απόφαση του δημάρχου. Εξετάζει την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε πολίτες με χαμηλά εισοδήματα και την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος.
Νέες δομές Κατά τη διάρκεια του δεύτερου lock-down εξασφαλίστηκε η στελέχωση
δύο νέων δομών κοινωνικής παρέμβασης, οι οποίες θα τεθούν σε πλήρη και ολοκληρωμένη λειτουργία μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων. Προσωρινά συμβάλλουν κυρίως μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή με συγκεκριμένα ραντεβού.
Ολοκληρωμένη Φροντίδα Ηλικιωμένων (Ο.Φ.ΗΛΙ.)
Κέντρο Στήριξης Οικογένειας
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Διαχείριση πανδημίας

Δωρεάν μοριακά
τεστ ανίχνευσης
Covid-19 για τους
εργαζόμενους
Σε προληπτικό έλεγχο εργαζομένων σε συνεργασία με κλιμάκιο του
ΕΟΔΥ προχώρησε ο Δήμος Χαλανδρίου. Παράλληλα, μετά από τη σύναψη σχετικής σύμβασης με ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο, εξασφαλίστηκε μέσω μοριακών τεστ ανίχνευσης Covid-19 η παρακολούθηση
εργαζομένων που υπηρετούν σε θέσεις υποδοχής κοινού ή αποτελούν
ύποπτο κρούσμα, βάσει των σχετικών πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ.

Φροντίδα
για τα
αδέσποτα
Απρόσκοπτα συνεχίστηκε στη διάρκεια της πανδημίας
το πρόγραμμα προστασίας και περίθαλψης αδέσποτων που υλοποιείται ανελλιπώς από το 2014, με την
πολύτιμη βοήθεια του συλλόγου
«Φίλοι των Ζώων Χαλανδρίου». Η
προσπάθεια επικεντρώνεται στην
επισήμανση και τη μεταφορά των
αδέσποτων που χρειάζονται περίθαλψη, στην εφαρμογή παράλληλου προγράμματος σίτισης αλλά
και στην υιοθεσία.
Στόχος να εξασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση αλλά πολύ περισσότερο να βρεθεί εκείνη η οικογένεια που θα μπορέσει να προσφέρει την αγάπη και τη φροντίδα
που έχουν ανάγκη τα αδέσποτα της
πόλης μας.
Από τον Αύγουστου 2019 έως
το Σεπτέμβριο του 2020 διατέθηκαν 45.000 ευρώ ενώ ο νέος διαγωνισμός που προκηρύχθηκε είναι
ύψους 60.441 ευρώ.
Συνολικά εκτελέστηκαν 1.210
ιατρικές πράξεις ενώ ανάλογα με
τα περιστατικά χρειάστηκαν 1.425
ημέρες νοσηλείας.
Τα αδέσποτα στην πλειοψηφία τους υποβάλλονται σε πλήρη
έλεγχο για την κατάσταση της
υγείας τους (βιοχημικές εξετάσεις
- 660 παράμετροι), ώστε να υπάρξει
εκτός από την αντιμετώπιση του
περιστατικού για το οποίο οδηγήθηκαν στην κλινική και ολοκληρωμένη παρέμβαση σε άλλα προβλήματα υγείας που πιθανώς αντιμετωπίζουν.

Καθαριότητα και
απολυμάνσεις
Η υπηρεσία Καθαριότητας ενισχυμένη και με νέο
εξοπλισμό –παρά τις άδειες ειδικού σκοπού στην πρώτη
φάση της πανδημίας και τα κρούσματα κορονοϊού στη
δεύτερη φάση– έδωσε τη μάχη σε τέσσερα μέτωπα:
•• Αποκομιδή του πράσινου, μπλε κίτρινου και καφέ κάδου, με τους
προ πανδημίας ρυθμούς. Συλλογή των ογκωδών και των κλαδεμάτων
•• Οδοκαθάριση στο κέντρο όσο και στα δημοτικά διαμερίσματα
•• Πλύσιμο κάδων
•• Απολύμανση των χώρων συγκέντρωσης πολιτών.
Μέσα στην πανδημία η υπηρεσία ενισχύθηκε με ένα νέο καδοπλυντήριο, έτσι ώστε να γίνονται πιο τακτικά οι απολυμάνσεις
των κάδων. Στα πρόσθετα δρομολόγια των απολυμάνσεων εντάχθηκαν και οδηγοί της δημοτικής συγκοινωνίας, όταν ανεστάλη
η λειτουργία της.
Από την αρχή της πανδημίας δυνάμεις της οδοκαθάρισης ενίσχυσαν την καθαριότητα στα σχολεία ενώ όταν αυτά έκλεισαν,
σχολικές καθαρίστριες συνέδραμαν τη διεύθυνση Καθαριότητας.

Μέτρα προστασίας των εργαζομένων
Βασικότερη ανάγκη όμως ήταν -και είναι- να παραμείνει η υπηρεσία και οι άνθρωποί της προστατευμένοι από τον κορονοϊό, καθώς ό,τι και να συμβεί η Καθαριότητα δεν μπορεί να «πέσει». Η δ/
νση έλαβε τα παρακάτω μέτρα:
•• Πραγματοποίησε περισσότερες από 10 συναντήσεις για τα μέτρα
προφύλαξης και ενημερώσεις όλων των εργαζομένων
•• Διένειμε 5 σειρές γραπτών οδηγιών
•• Συνέταξε σχέδιο αντιμετώπισης της Covid-19
•• Αναδιοργάνωσε το συνεργείο
•• Προχώρησε σε ανάπτυξη βαρδιών και «σπάσιμο» του συγχρωτισμού των εργαζομένων
•• Ανέπτυξε την εξ αποστάσεως εργασία στα γραφεία και τη διαδικασία ενημέρωσης και επικοινωνίας μέσω sms
•• Τοποθέτησε τουαλέτες και ψύκτες για τη βελτίωση της υγιεινής
στο αμαξοστάσιο
•• Όρισε συντονιστή Covid-19 και καθιέρωσε την ιχνηλάτηση των
εισερχομένων στην υπηρεσία
•• Προχώρησε στη διανομή μασκών και απολυμαντικού υλικού σε
κάθε αυτοκίνητο
•• Ανέπτυξε ομάδας καθαριότητας σε καθημερινή βάση, η οποία συμπεριέλαβε, στην κορύφωση του δεύτερου κύματος και επιπλέον
11 καθαρίστριες με επόπτη προϊστάμενο.

Μάσκες και τάμπλετ
στα σχολεία

Μ

ε αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα
έδρασε ο Δήμος για την ασφαλή λειτουργία των
σχολείων την περίοδο της πανδημίας και την πρόσβαση όλων των μαθητών στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης.
Δεδομένης της καθυστέρησης της Πολιτείας στην
προμήθεια μασκών, ο Δήμος Χαλανδρίου προχώρησε έγκαιρα στην αγορά μασκών για όλους τους
μαθητές της πόλης. Διανεμήθηκαν έως τις 12 Σεπτεμβρίου, όπως άλλωστε και όλα τα μέσα προστασίας –θερμομέτρων ανέπαφης μέτρησης συμπεριλαμβανομένων- για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές καθαρίστριες. Η διανομή
αντισηπτικών επαναλήφθηκε και τον Οκτώβριο.
Άμεσα αντέδρασε η διοίκηση του Δήμου και για
τη στήριξη των μαθητών και στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Η αθέτηση τη υπόσχεσης από πλευράς Πολιτείας για προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού οδήγησε στην απόφαση αγοράς και διανομής
125 τάμπλετ, βάσει των επειγουσών αναγκών που
κατέγραψαν οι διευθύνσεις των σχολείων, για να
μην αποκλειστούν οι μαθητές της πόλης από την
εκπαιδευτική διαδικασία.

Ιωάννα Αθανασάτου, αντιδήμαρχος
Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής

«Η διοίκηση έδειξε έμπρακτη στήριξη στη σχολική
κοινότητα. Εξασφάλισε την επάρκεια των μέσων
προστασίας για μαθητές, εκπαιδευτικούς και σχολικές
καθαρίστριες, υπερβαίνοντας όταν χρειάστηκε
τις αρμοδιότητές της, όπως στην περί-πτωση των
μασκών. Πραγματοποίησε εκτεταμένες κτιριακές
παρεμβάσεις στα σχολεία. Ολοκλήρωσε έγκαιρα την
πρόσληψη 35 σχολικών καθαριστριών. Ενίσχυσε
σημαντικά τις σχολικές επιτροπές. Θα είμαστε
στο πλευρό της σχολικής κοινότητας και όταν
επαναλειτουργήσουν τα σχολεία».

• Και στην πρώτη φάση της πανδημίας,

την άνοιξη του 2020, ο Δήμος Χαλανδρίου
προμήθευσε έγκαιρα τα σχολεία με μέσα
προστασίας και πραγματοποίησε πριν από
την επαναλειτουργία τους, το Μάιο, όλες τις
αναγκαίες απολυμάνσεις.
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3+1 Παιδικοί
Σταθμοί
Διαβάσεις
από μαθητές
για μαθητές
Βιωματική δράση ευαισθητοποίησης
σχετικά με την ασφαλή μετακίνηση των
μαθητών, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Κινητικότητας, διοργάνωσε
ο Δήμος, στις 26 Σεπτεμβρίου 2020, σε
συνεργασία με τους συλλόγους γονέων
και κηδεμόνων των 1ου, 2ου και 5ου Δημοτικών Σχολείων.

Ράμπες και χώροι
υγιεινής ΑμεΑ
Δημοπρατείται το επόμενο διάστημα το
έργο κατασκευής 28 ραμπών και 29 χώρων υγιεινής AμεA στις σχολικές μονάδες του Δήμου. Το έργο προϋπολογισμού
285.000 ευρώ χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από ίδιους πόρους του Δήμου
και από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».
Ανάλογο έργο, το οποίο χρηματοδοτεί
εξ ολοκλήρου ο Δήμος με 74.400 ευρώ, θα
γίνει για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των αύλειων χώρων και των εισόδων
των κτιρίων με κατασκευή ραμπών στο
πεζοδρόμιο ή την είσοδο των σχολικών
συγκροτημάτων. Το έργο έχει δημοπρατηθεί και αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα.
Εγκατάσταση ανελκυστήρων
Τη λογική της εξασφάλισης καθολικής

Θεμέλιο βήμα
για το 6ο Λύκειο
στο Πάτημα Ι
Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στις 29 Ιουλίου 2020 δόθηκε το πράσινο φως για την ίδρυση
του 6ου Λυκείου Χαλανδρίου στην περιοχή Πάτημα Ι.
Η ανέγερση του κτιρίου θα γίνει σε ιδιόκτητο ακίνητο του Δήμου, στο Ο.Τ. 1192,
επί των οδών Μελίνας Μερκούρη και
Αντώνη Τρίτση.
6
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Μαθητές, γονείς, οι μηχανικοί του Δήμου Γιώργος Ανδρεδάκης, Φλώρα Λίβα και Αντώνης
Μαρακομιχελάκης, οι αντιδήμαρχοι Έλενα Χριστούλη και Ιωάννα Αθανασάτου και ο δήμαρχος
Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος συμμετείχαν στη δράση.

προσβασιμότητας υπηρετεί και η επιλογή του Δήμου Χαλανδρίου για την τοποθέτηση ανελκυστήρων σε 8 σχολεία
της πόλης. Το έργο προϋπολογισμού
260.400 ευρώ χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το πρόγραμμα «Φιλόδημος
ΙΙ» και δευτερευόντως από ίδιους πόρους
του Δήμου. Το προσεχές διάστημα ξεκινά
η τοποθέτηση των ανελκυστήρων.
Βάσει των καταγεγραμμένων αναγκών
από τις δ/νσεις των σχολείων, ανελκυστήρες θα τοποθετηθούν στα σχολεία: 1ο, 4ο,
6ο, 7o και 11ο Δημοτικό, 1ο Γυμνάσιο, 1ο
και 5ο Λύκειο Χαλανδρίου.
Θωράκιση από πυρκαγιά
Την έγκριση για χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» αναμένει και
η πρόταση που έχει καταθέσει ο Δήμος
για την «εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας»
για όλα τα σχολεία του Δήμου.

Η απόφαση απεστάλη άμεσα στη Δ/νση
Εκπαίδευσης μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά προκειμένου να προχωρήσει
η διαδικασία ίδρυσης της νέας σχολικής
μονάδας. Στο μεταξύ ο Δήμος συντάσσει
πρόταση για την εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
Η ανέγερση του 6ου Λυκείου θα λύσει
πολύ σοβαρά ζητήματα σχολικής στέγης στην περιοχή του Πατήματος Ι, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα οι μαθητές αναγκάζονται να μετακινηθούν σε όμορους
δήμους καθώς δεν επαρκούν οι χώροι του
8ου Γυμνασίου.

Τα έργα στα σχολεία απηχούν την αντίληψη της σημερινής
διοίκησης για ένα λειτουργικό, προσβάσιμο για όλους και
φιλικό προς το περιβάλλον δημόσιο σχολείο

Ο 7ος Παιδικός Σταθμός της πόλης, δυναμικότητας 30 παιδιών, τέθηκε σε
λειτουργία, στις 24 Ιανουαρίου 2020,
δίνοντας ανάσα σε πολλές οικογένειες στο Κάτω Χαλάνδρι.
Ένας άψογα διαμορφωμένος ισόγειος
χώρος που πληροί όλες τις τεχνικές και
ουσιαστικές προϋποθέσεις ασφάλειας
και καταλληλότητας, στελεχωμένος με το
αναγκαίο προσωπικό, πλήρως εξοπλισμένος σε παιχνίδια και βιβλία και με έναν
θαυμάσιο κήπο, ο νέος παιδικός σταθμός
του Δήμου Χαλανδρίου είναι ένα πραγματικό στολίδι.
Πρόκειται για τον τρίτο παιδικό σταθμό
που παραδίδεται στην πόλη από την
έναρξη της θητείας της σημερινής διοίκησης.

Νέα εποχή
Ενεργειακή
αναβάθμιση
δέκα σχολείων
Δημοπρατήθηκε πρόσφατα και ξεκινά
και το έργο ενεργειακής αναβάθμισης
δέκα σχολείων του Δήμου προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ.
Περιλαμβάνει παρεμβάσεις στεγάνωσης και θερμομόνωσης, αντικατάστασης
κουφωμάτων και φωτιστικών σωμάτων
παλαιάς τεχνολογίας με LED.
Για να διεκδικήσει την ένταξη του έργου, ο Δήμος ολοκλήρωσε από το 2019
Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια
και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ), στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.
Δέκα σχολεία σε τέσσερα σχολικά
συγκροτήματα
1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο (Διονύσου &
Καλλισπέρη)
10ο Νηπιαγωγείο – 4ο Νηπιαγωγείο –
4ο Δημοτικό – 5ο Λύκειο (Σαλαμίνος &
Αριστοφάνους)
5ο Νηπιαγωγείο – 5ο Δημοτικό
(Αρκαδίας & Αργυροκάστρου)
12ο Δημοτικό – 15ο Νηπιαγωγείο
(Ιωαννίνων & Ταϋγέτου)

για τα σχολεία
της πόλης

δομών
6 έργα υπο
ρώ
3.147.300 ευ

• Το προσεχές διάστημα αναμένεται

να ολοκληρωθεί και ο 8ος Παιδικός
Σταθμός στο Κεντρικό Χαλάνδρι (Διονύσου 46 & Ηρακλειδών).

26 σχολικά
συγκροτήματα
έγιναν καινούρια
σε 16 μήνες
Συνολικά 26 σχολικά συγκροτήματα
του Δήμου Χαλανδρίου έγιναν καινούρια μέσα σε 16 μήνες με εκτεταμένες κτιριακές και αισθητικές παρεμβάσεις. Το έργο υποδομών συνολικού
προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ ξεκίνησε το Μάιο του 2019 και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου.
Οι εργασίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων βάψιμο εξωτερικών όψεων, τοποθετήσεις μονώσεων, ανακαινίσεις προκατασκευασμένων αιθουσών, τοποθετήσεις
νέων και ανακαινίσεις χώρων υγιεινής.
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Πάτημα Χαλανδρίου

5 πλατείες
+ 1 αθλητικό κέντρο

Το δημαρχιακό μέγαρο, έκτασης περίπου 3.000 τ.μ. θα στεγάσει τις ενοποιημένες υπηρεσίες του Δήμου, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, αίθουσα εκδηλώσεων,
θέατρο χωρητικότητας 246 ατόμων, χώρους στάθμευσης άνω των 5.000 τ.μ. και
καφέ-αναψυκτήριο. Η αίθουσα εκδηλώσεων με χώρους εκθέσεων στο πατάρι, θα
καλύψει ανάγκες πολιτιστικών και ενημερωτικών δραστηριοτήτων της πόλης (διαλέξεις, προβολές, εκθέσεις κλπ.).
Οι χώροι στάθμευσης είναι ικανοί να
καλύψουν τις ανάγκες των εργαζόμενων
και των επισκεπτών στο δημοτικό κατάστημα –ακόμα και στην περίπτωση των
εκδηλώσεων– ώστε να μην επιβαρυνθεί
κυκλοφοριακά η κεντρική πλατεία του
Χαλανδρίου.

Έργα αξίας
υρώ
5.022.456 ε

Η

σχετικά νεόδμητη περιοχή του Πατήματος αποκτά τους αναγκαίους χώρους συνάθροισης, κέντρα δημιουργικής
απασχόλησης και κέντρα άθλησης για μικρούς και μεγάλους.
Έργα διαμόρφωσης βρίσκονται σε εξέλιξη σε 4 κοινόχρηστους χώρους ενώ
άμεσα δημοπρατείται το έργο κατασκευής
σύγχρονου Αθλητικού Κέντρου και τίθεται σε λειτουργία το 4ο ΚΕΠ.
Παιδική χαρά και αμφιθέατρο
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαμόρφωση της πλατείας επί των οδών Αγράμπελης, Ηρακλείτου, Κυβέλης και Ντάλιας (Ο.Τ.1265) στο Πάτημα Ι.
Διαμορφώνονται πεζόδρομοι / δρόμοι
ήπιας κυκλοφορίας περιμετρικά της πλατείας, κατασκευάζονται πεζοδρόμια προσβάσιμα από ΑμεΑ, παιδική χαρά - για
δύο ηλικιακές ομάδες- και ένα μικρό αμφιθέατρο ενώ γίνεται περιμετρική φύτευση με πέργολες και κρήνες.
Μετά τη δεντροφύτευση των οδών
Ηρακλείτου και Αναπαύσεως ολοκληρώ8
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Οι εκσκαφείς έπιασαν δουλειά
στις 4 Μαΐου 2020, επί των οδών
25ης Μαρτίου και Βασιλέως
Γεωργίου, όπου μέχρι πρότινος
λειτουργούσε ιδιωτικός χώρος
στάθμευσης. 25 ολόκληρα χρόνια
μετά την απόκτηση του οικοπέδου
και 21 μετά τον αρχιτεκτονικό
διαγωνισμό που έγινε με απόφαση
του δημάρχου Κώστα Παττακού
το 1999, ξεκίνησαν οι εργασίες για
την κατασκευή του δημαρχιακού
μεγάρου και του θεάτρου στην
καρδιά της πόλης.

νονται σταδιακά οι παρεμβάσεις φύτευσης πρασίνου στον Κ.Χ. 1117 επί της Ηρακλείτου και Λητούς, στο Πάτημα Ι.
Παιδότοπος για δύο
ηλικιακές ομάδες
Παράλληλα προχωρούν οι παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους 53 και
55 στο Πάτημα ΙΙ. Ειδικά στον Κ.Χ. 53 δημιουργείται περιφραγμένος παιδότοπος
για δύο ηλικιακές ομάδες, διαμορφώνονται περιμετρικά πεζοδρόμια –με όδευση
τυφλών- ενισχύονται οι χώροι πρασίνου,
διαμορφώνεται ο χαρακτηρισμένος πεζόδρομος επί της οδού Εγγλέζου Σταμάτη.
Αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης του έργου -που είναι σε
εξέλιξη μετά την απόφαση έκπτωσης του
εργολάβου λόγω της μη εκπλήρωσης των
συμβατικών του υποχρεώσεων- θα δημοπρατηθεί εκ νέου το έργο της ανάπλασης
στον Κ.Χ. 1170 το οποίο περιλαμβάνει
χώρο παιδικής χαράς, γήπεδο μπάσκετ,
μικρό αμφιθέατρο και χώρο πρασίνου.

Έργα οδοποιίας
Έχουν ήδη δημοπρατηθεί και αναμένεται να ξεκινήσουν, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των ενστάσεων μεταξύ
των υποψήφιων αναδόχων, έργα οδοποιίας ύψους 2 εκατ. ευρώ. Το προηγούμενο
διάστημα ολοκληρώθηκαν έργα οδοποιίας καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια των πολιτών, όπως η μετατόπιση
της επικίνδυνης στροφής στην οδό Γεννηματά.
Νέος χώρος Αθλητισμού
Στα 5,5 στρέμματα του Ο.Τ. 1237 στο Πάτημα Ι θα δημιουργηθούν 3 γήπεδα τένις, και 1 γήπεδο βόλεϊ ή /και ποδοσφαίρου 5Χ5, διάδρομοι τζόκινγκ και θα γίνει
υψηλή φύτευση σε έκταση 1439 τ.μ.
Το σύγχρονο αθλητικό συγκρότημα
σχεδιάστηκε με αγάπη προς το περιβάλλον, γι’ αυτό θα χρησιμοποιηθεί μόλις
το 0.04 της επιτρεπόμενης δόμησης. Οι
εγκαταστάσεις δεν θα ξεπερνούν τα 211
τ.μ. έναντι 4.195 τ.μ. που επιτρέπει ο συντελεστής της περιοχής.

Ετήσια εξοικονόμηση
320.000 ευρώ

Το νέο δημοτικό κατάστημα, σχεδιασμένο ως ένα πλήρως αρχιτεκτονημένο κτίριο, από τους
αρχιτέκτονες Θ. Ξάνθη και Θ. Ανδρουλάκη, θα αποτελέσει τοπόσημο για το κεντρικό Χαλάνδρι και
θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα στην πόλη

Ιδιόκτητο δημαρχείο
θέατρο και πάρκινγκ
Έλενα Χριστούλη, αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας
«Το οραματικό έργο, που έμεινε στα συρτάρια 20 ολόκληρα χρόνια,
θα αναβαθμίσει αισθητικά το κέντρο του Χαλανδρίου και θα
δώσει νέες δυνατότητες στον Πολιτισμό και την Τέχνη, για τους
ανθρώπους της πόλης αλλά και για τους επισκέπτες της.»

Η στέγαση όλων των υπηρεσιών του
Δήμου σε ένα κτίριο θα βελτιώσει την
αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης
υπηρεσίας και θα διασφαλίσει πόρους
περίπου 320.000 ευρώ, πόσο που δαπανάται ετησίως για τις εκμισθώσεις των
κτιρίων που στεγάζουν τις υπηρεσίες
του Δήμου.
Το έργο ύψους 11.748.083,13 ευρώ χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 36
μηνών.

Έτοιμο το 4ο ΚΕΠ

Ο

λοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για
το άνοιγμα του νέου ΚΕΠ στην περιοχή, επί της οδού Ηρακλείτου. Οι εργασίες ανακατασκευής του κτιρίου έχουν
ολοκληρωθεί, ο αναγκαίος εξοπλισμός
έχει εγκατασταθεί και το 4ο ΚΕΠ του Δήμου Χαλανδρίου θα ανοίξει τις πόρτες
του μετά τη λήξη της καραντίνας.
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Υποδομές

Υποδομές

Ένα… ΣΒΑΚ μπροστά
ο Δήμος Χαλανδρίου

Ελεύθερα πεζοδρόμια
Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας (16-22 Σεπτεμβρίου
2020), η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
τοποθέτησε σε δρόμους στο κεντρικό
Χαλάνδρι εύκαμπτους οριοδείκτες
(κολωνάκια) σε σημεία που έχει εγκριθεί η διαπλάτυνση πεζοδρομίων αλλά
και σε άλλα που είχε παγιωθεί η παράνομη στάθμευση οχημάτων, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η διέλευση οχημάτων
έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κλπ.), η διέλευση των απορριμματοφόρων του Δήμου, και βέβαια η απρόσκοπτη διέλευση των πεζών.

Πεζοδρόμια πλάτους μεγαλύτερου από 1,5μ για την ασφαλή διέλευση πεζών και ΑμεΑ, διάστρωση
του δρόμου με κυβόλιθους, φύτευση δέντρων, ζαρντινιέρες για να εμποδίζεται η ταχεία διέλευση
οχημάτων, δημιουργία καθιστικών.

Ανάπλαση της οδού Σωκράτους
Δρόμος ήπιας κυκλοφορίας πλέον
η Σωκράτους στο κέντρο της πόλης. Ελκυστικός και ιδιαίτερα φιλικός προς
τους πολίτες, μετά την ολοκλήρωση
των έργων ανάπλασης και την τοποθέτηση πρωτοποριακού αξονικού φωτισμού.

Ο πιλοτικός αξονικός φωτισμός με το
εναέριο δίκτυο φωτιστικών σωμάτων
εξασφαλίζει καλύτερο φωτιστικό αποτέλεσμα ενώ παράλληλα διευκολύνει την
ανεμπόδιστη μετακίνηση στα πεζοδρόμια
από τα οποία εκλείπει το παραδοσιακό δίκτυο φωτισμού με τις κολώνες.

Πρώτο έργο συμμετοχικού
προϋπολογισμού
Αντιπλημμυρική
«ασπίδα» και
στο Πολύδροσο
Υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς το
έργο αγωγών απορροής ομβρίων
-συνολικού μήκους 4,7 χλμ- στο Πολύδροσο, προϋπολογισμού 6.807.600
ευρώ, το οποίο θα αποτελέσει ασπίδα για τους κατοίκους του Πολυδρόσου και για ολόκληρο το Χαλάνδρι.

Φωτο: Κατερίνα Κρανιώτη

Έχει ήδη ολοκληρωθεί από το Φθινόπωρο του 2019 ανάλογο έργο στο
Κάτω Χαλάνδρι, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ.
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Το έργο «Συμμετοχικής Ανάπλασης της
περιοχής Συνοικισμού» αποφασίστηκε
και διαμορφώθηκε στις συνελεύσεις
των κατοίκων της περιοχής.
Χρειάστηκε να ξεπεραστούν σοβαρές
γραφειοκρατικές δυσκολίες με επίπονη
προσπάθεια δύο ετών, οι πολίτες όμως
ανταποκρίθηκαν και το πρώτο έργο συμμετοχικού προϋπολογισμού στο Χαλάνδρι ξεκίνησε στις 6 Μαΐου 2020. Θα λειτουργήσει
ως πρότυπο για μελλοντικές παρεμβάσεις.
Περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τη διαμόρφωση της παραρεμάτιας περιοχής
από την οδό Σολωμού έως τη Βαλαωρίτου, μια διαδρομή που οδηγεί στο ανοιχτό
τμήμα της ρεματιάς Χαλανδρίου.
Τον Ιούνιο του 2020 ολοκληρώθηκε
η ανακατασκευή του

γηπέδου μπάσκετ στο πάρκο του Συνοικισμού.
Διαμόρφωση παραρεμάτιας ζώνης
Στο έργο εντάσσεται και η διαμόρφωση
της παραρεμάτιας ζώνης στην περιοχή
της οδού Γρίβα, με την ανάπλαση της ζώνης στην Αιγαίου (από Παπαρρηγοπούλου έως Σολωμού) και στην Ποταμού Καλαμά (από Δικάστρου έως Σολωμού).
Προβλέπει, μεταξύ άλλων, κατασκευή
αγωγών ομβρίων, πεζοδρομήσεις των
οδών Ποταμού Καλαμά και Αιγαίου, διαμορφώσεις με φυτεύσεις, καθιστικά, πέτρινα στοιχεία, προστατευμένη ζώνη πεζών, διόδους πρόσβασης ΑμεΑ καθώς και
ανάπλαση των πρανών έως το ρέμα.

Η πόλη στους
πολίτες

Οι οργίλες αβάσιμες αντιδράσεις ορισμένων δεν απέτρεψαν τη διοίκηση
του Δήμου από την κατάρτιση του Σχέδιου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
(ΣΒΑΚ) με στόχο μια πόλη που δεν θα
έχει μόνο αυτοκίνητα, αλλά θα σέβεται τους πεζούς, τους ποδηλάτες και
τα εμποδιζόμενα άτομα.
Για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας, τη μείωση του κυκλοφοριακού
φόρτου, τη μείωση του θορύβου και τη
ρύθμιση της στάθμευσης.
Η θεσμοθέτηση των ΣΒΑΚ καθιστά
πλέον υποχρεωτική την κατάρτισή τους
για τους Δήμους με πάνω από 30.000 κατοίκους και για όλες τις Περιφέρειες.

Η διοίκηση του Δήμου ξανασχεδιάζει μαζί με τους κατοίκους
τις γειτονιές, με στόχο τη βελτίωση της κινητικότητας
πεζών, ποδηλατών και εμποδιζόμενων ατόμων αλλά και την
οργάνωση ενός δικτύου πράσινων διαδρομών σε όλη την
πόλη. Οδηγός το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
(ΣΒΑΚ) που πρωτοποριακά υιοθέτησε ο Δήμος το 2019

Συμμετοχικός σχεδιασμός
για τη Σ. Βενιζέλου
Ξεκίνησε τον Ιούλιο και ολοκληρώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 2020
η φάση της διαβούλευσης με τους
πολίτες αλλά και τους καταστηματάρχες της περιοχής για τον επανασχεδιασμό της κινητικότητας στη
Σ. Βενιζέλου.
Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα
σημαντικό οδικό άξονα γύρω από τον
οποίο αρθρώνεται η συνοικία, ένας
άξονας που συνδέεται με το κέντρο

του Χαλανδρίου αλλά και τον σταθμό
του Μετρό «Χολαργός».
Εκατοντάδες συμπολίτες μας συνεισέφεραν στη διαβούλευση με προτάσεις για την κινητικότητα στον άξονα,
και για τους δημόσιους χώρους και τις
υποδομές γύρω από αυτόν. Μετά την
ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου θα εκπονήσει τη σχετική μελέτη διερευνώντας
ποιες προτάσεις είναι τεχνικά εφικτές.

• Το έργο θα ενσωμα-

τωθεί στο πολύ μεγαλύτερο έργο ανάπλασης της παραρεμάτιας ζώνης που θα γίνει μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος
UIA.

Κάτοικοι, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες, φορείς του Δήμου και ειδικοί στον αστικό σχεδιασμό
έδωσαν το παρόν στην πρώτη διαβούλευση που έγινε στις 15 Ιουλίου 2020.

Πράσινη διαδρομή από
την Τούφα στο ιστορικό
κέντρο
Την έγκριση χρηματοδότησης από το
Πράσινο Ταμείο αναμένει το έργο «Δίκτυο παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής
κινητικότητας στις οδούς Ευριπίδου,
Στρ. Δ. Ρουμπέση, Σεβ. Καλλισπέρη &
Φιλ. Λίτσα του Δήμου Χαλανδρίου».
Προβλέπει τη δημιουργία μιας ασφαλούς διαδρομής για πεζούς, ποδηλάτες
και ΑμεΑ που θα ξεκινάει από την περιοχή
της Τούφας (παράδρομος Αττικής Οδού Μετρό Δ. Πλακεντίας) και θα καταλήγει
στο ιστορικό-εμπορικό κέντρο του Χαλανδρίου.
Η διαδρομή συνδέει τρία σχολικά συγκροτήματα (2ο Δημοτικό - 2ο Νηπιαγωγείο, 1ο Γυμνάσιο - 1ο Γενικό Λύκειο και
14ο Δημοτικό - 11ο Νηπιαγωγείο, και μια
σειρά από δημόσια κτίρια και υπηρεσίες
με το υφιστάμενο δίκτυο ποδηλατοδρόμου του Δήμου, στη συμβολή των οδών
Αγίου Παντελεήμονος και Θησέως.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΤΕΥΧΟΣ 4 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

11

ή
κ
ι
μ
ο
ν
ο
κ
ι
Ο
διαχείριση

Οικονομική διαχείριση

Πλήρης απαλλαγή από
τα τροφεία των Παιδικών
Σταθμών για εισοδήματα
έως 25.000 ευρώ

Σταθερά χαμηλά τα δημοτικά τέλη
Ο Δήμος Χαλανδρίου συγκαταλέγεται
από το 2019 μεταξύ των δήμων με τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη, με διαφορά
ως και 80% από άλλους δήμους με παρόμοια κοινωνικά χαρακτηριστικά.
Παρά τη δύσκολη συγκυρία, η διοίκηση
επέλεξε να τα διατηρήσει στα ίδια χαμηλά
επίπεδα και το 2021. Όπως και την πλήρη
απαλλαγή για όλες τις ευπαθείς ομάδες
(πολύτεκνοι, μονογονεϊκές, ανάπηροι,
ωφελούμενοι κοινωνικών προγραμμάτων κλπ.)
■1.10
■
ευρώ/τ.μ. για όλες τις οικίες από
1.32 ευρώ/τ.μ. το 2014 (ανεξαρτήτως
τετραγωνικών)

Πλήρης απαλλαγή
για τις ευπαθείς ομάδες
■Σταθερά
■
χαμηλά δημοτικά τέλη για τις
μικρές επιχειρήσεις μέχρι 70 τ.μ.
■Μείωση
■
κατά 50% των δημοτικών τελών για πάρκινγκ, αθλητικά σωματεία
και μη στεγασμένους υπαίθριους χώρους
Οι τρεις μειώσεις δημοτικών τελών,
συνολικού ύψους 20%, από το 2014 στέρησαν από τον Δήμο αθροιστικά έσοδα
πάνω από 10.000.000 ευρώ, έδωσαν όμως
ανάσα στα νοικοκυριά της πόλης.

Τα τέλη μειώνονται αν και…
99Το ρεύμα αυξήθηκε κατά 22%
99Οι δήμοι απώλεσαν προς όφελος
της Εκκλησίας τα έσοδα από τους
ναούς των κοιμητηρίων
99Αυξήθηκε η συνδρομή των δήμων
στον ΕΔΣΝΑ
99Εκτοξεύτηκε από 0 ευρώ σε
27 ευρώ / τόνο η χρέωση για
κλαδέματα και βιοαπόβλητα που
πηγαίνουν στη Φυλή
99Συρρικνώθηκαν τα έσοδα του
Δήμου λόγω των ελαφρύνσεων
σε επιχειρήσεις και πολίτες την
περίοδο της πανδημίας

Η Yπηρεσία Καθαριότητας ενισχύεται

•• 3 σάρωθρα
•• 1 πλυντήριο
•• 3.000 πράσινοι κάδοι
•• 900 κίτρινοι
•• 4 υπόγεια συστήματα συμπίεσης
Παράλληλα, τη χρονιά που πέρασε
ανέπτυξε περαιτέρω το δίκτυο του
καφέ κάδου, με τη δημιουργία ενός μικρού δρομολογίου στα μανάβικα και τα
supermarket της πόλης.
Στόχοι για το 2021
Μέσω της συμμετοχής της σε 2 προγράμματα χρηματοδότησης, η διεύθυνση
θα επιχειρήσει να ανανεώσει περαιτέρω τον εξοπλισμό της, ώστε μαζί με
12
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Από την πρώτη στιγμής της πανδημίας ο Δήμος Χαλανδρίου στάθηκε στο
πλευρό των εργαζομένων και των επιχειρήσεων με σειρά ελαφρύνσεων.
99Απαλλαγή των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους από:

99Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων
οφειλών και παράταση προθεσμίας
καταβολής δόσεων σε μισθωτούς επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά.
99Αναστολή καταβολής μισθωμάτων
για την ενοικίαση των σχολικών κυλι-

Άριστα από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους

•• 8 νέα απορριμματοφόρα
•• 2 φορτηγά

Δίπλα στους εργαζόμενους
και τις επιχειρήσεις

– τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων
– τέλος καθαριότητας και φωτισμού.

Παρά τη δυσμενή συγκυρία και τα χαμηλά δημοτικά τέλη, η υπηρεσία Καθαριότητας συνεχίζει να αξιοποιεί στο
έπακρο τα χρήματα των δημοτών με
νέες επενδύσεις στον εξοπλισμό της.
Την Άνοιξη του 2020 ενισχύθηκε με ένα
ακόμα καδοπλυντήριο, με στόχο να μειωθεί ο χρόνος μεταξύ των διαδοχικών
απολυμάνσεων, κατά αρχήν στους πράσινους κάδους. Τα τελευταία έξι χρόνια
έχει ενισχυθεί με:
•• 2 μηχανήματα έργου

Φωτο: Κατερίνα Κρανιώτη
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τις ήδη προγραμματισμένες επενδύσεις
να εξασφαλίσει 7 απορριμματοφόρα, 1
φορτωτή, 5 αρπάγες, 2 απορριμματοφόρα express, 2 ηλεκτρικά επιβατικά, 1
μεγάλο κλαδοσπάστη, 1 μηχάνημα έργου (τσάπα).

Φωτο: Κατερίνα Κρανιώτη

Παράλληλα:
•• Μέσα στον Ιανουάριο ξεκινά έργο που
αφορά την οργάνωση του χώρου του
αμαξοστασίου για τη σωστή μεταφόρτωση κλαδιών και ογκωδών.
•• Έγινε για πρώτη φορά εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου με βάση την
υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας.
•• Δημοπρατείται το σύστημα αυτόματων καταγραφών σημείων ενδιαφέροντος και η μηχανοργάνωση του
συνεργείου.

κείων και των κυλικείων που εκμεταλλεύεται η Φλύα Α.Ε. Για το έτος 2020-21
προκρίθηκε μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων κατά 40% και υιοθετήθηκαν στο μάξιμουμ όλες οι ευεργετικές νομοθετικές διατάξεις.
99Αναστολή καταβολής τροφείων στους
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, για το χρονικό διάστημα που
έμειναν κλειστοί.
99Αναστολή καταβολής διδάκτρων στα
αθλητικά και καλλιτεχνικά προγράμματα του Δήμου, για το χρονικό διάστημα που δεν πραγματοποιήθηκαν.

Την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία
για την οικονομική διαχείριση συγκέντρωσε ο Δήμος Χαλανδρίου κατά τον
τακτικό διαχειριστικό έλεγχο που
πραγματοποίησε η Γενική Διεύθυνση
Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στα
τέλη του 2019.
Στόχος ήταν να ελεγχθεί η επάρκεια
του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου
του Δήμου Χαλανδρίου και η χρηστή διαχείριση του προϋπολογισμού για την οικονομική χρήση 2018.

Η πρόνοια που υιοθετήθηκε το 2015 διατηρείται ενώ από την προηγούμενη
χρονιά τα ήδη συμβολικά τροφεία έχουν
μειωθεί κατά 50% για πολύτεκνες και
τρίτεκνες οικογένειες και έχει αυξηθεί
στο 20% η μείωσή τους στην περίπτωση
της εφάπαξ καταβολής, χωρίς να επηρεάζεται στο ελάχιστο η εύρυθμη λειτουργία των επτά (7) πλέον τμημάτων Προσχολικής Αγωγής τα οποία:
•• Διαθέτουν ικανό αριθμό παιδαγωγών.
•• Στεγάζονται σε αναβαθμισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις – έργο προϋπολογισμού 370.000- οι οποίες ανταποκρίνονται στις αυστηρές προδιαγραφές αδειοδότησης, για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια και πιο άνετη διαβίωση
παιδιών, παιδαγωγών και προσωπικού.
•• Καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες της πόλης – Φιλοξενούν 456 παιδιά (νήπια και βρέφη).
•• Δέχονται ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ βρέφη από
12 μηνών. Το όριο μέχρι πέρσι ήταν οι
18 μήνες.
•• Εφαρμόζουν όλα τα δυνατά μέτρα για
την προστασία από τον κορονοϊό.
•• Με τις ίδιες προδιαγραφές θα λειτουργήσει και ο 8ος Παιδικός Σταθμός, στο
Κάτω Χαλάνδρι, που ετοιμάζεται πυρετωδώς.

Ενδιαφέρον έχει ότι η έκθεση της ΓΔΔΕ
εξαίρει τη συνεργασία με τις υπηρεσίες
του Δήμου κατά τη διάρκεια του ελέγχου:
«Κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου αλλά και μετά κατά τη συγγραφή της
έκθεσης διαπιστώθηκε άψογη συνεργασία, επαγγελματισμός, μεγάλη ετοιμότητα, εργατικότητα και ανταπόκριση από
το προσωπικό στις αρμόδιες υπηρεσίες
του Δήμου σε οτιδήποτε ήταν απαραίτητο από τα μέλη της Ελεγκτικής Ομάδας
για την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού»,
σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Σίμος Ρούσσος
«Για μια ακόμη φορά θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζομένους στο Δήμο και κυρίως
στην Οικονομική Διεύθυνση για τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλουν.
Ένα σημαντικό μέρος αυτής της “πρωτιάς” του Δήμου τους ανήκει».
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Λύσεις α
σε χρόνι ατα
προβλήμ

Λύσεις σε χρόνια προβλήματα

«Ανάσα» ζωής στη Βίλα
Κεφαλληνού

Διάνοιξη της Περικλέους
μετά από 50 χρόνια!

Στο ιστορικό διατηρητέο της πλατείας Κέννεντυ που απειλήθηκε με ολική κατάρρευση έγιναν το καλοκαίρι του 2020 εργασίες στήριξης ενώ περιμετρικά του οικοπέδου κατασκευάστηκε περίφραξη ύψους 1,80 μ. Από το Φεβρουάριο του 2019,
που η Νομική Υπηρεσία του Δήμου ανακάλυψε ότι το κτίριο
είχε απαλλοτριωθεί από το Ελληνικό Δημόσιο για λογαριασμό
του Δήμου Χαλανδρίου, αναζητείται χρηματοδότηση για την
απόκτηση όλου του οικοπέδου των 3 στρ.

Τον Ιούνιο του 2020 οι μπουλντόζες έπιασαν δουλειά στην οδό
Περικλέους για την κατεδάφιση του ακινήτου που στοίχειωσε
τους περιοίκους για περισσότερα από 50 χρόνια. Χρειάστηκε
ο Δήμος να αγοράσει το ακίνητο, μετά από παρέμβαση βέβαια
της Πολεοδομίας, καταλογισμό προστίμων και άσκηση ποινικών διώξεων στους ιδιοκτήτες, προκειμένου να πιεστούν ώστε
να ξεκαθαρίσουν το ιδιοκτησιακό. Το πρώτο βήμα για τη διάνοιξη της οδού έγινε.

Η μεταστέγαση των Ρομά συνοδεύεται από κατεδάφιση των παραπηγμάτων τους.

Αγώνας να ενταχθεί το «Πεύκο Πολίτη» στο Σχέδιο Πόλης
Προσδοκία οριστικής
λύσης στο ακανθώδες
θέμα της ένταξης
στο Σχέδιο Πόλης
της περιοχής «Πεύκο
Πολίτη», μετά από
σχεδόν 50 χρόνια.

Σ

την πρόσφατη τηλεδιάσκεψη του δημάρχου Χαλανδρίου Σίμου Ρούσσου
με τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων, καθορίστηκε ο οδικός χάρτης για
να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές δυσκολίες που οδήγησαν στο «πάγωμα» της
έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης, επί
21 μήνες (!)
Η έγκριση θα ανοίξει το δρόμο για την
ένταξη της περιοχής στο Σχέδιο Πόλης,
δίνοντας τέλος σε μια εκκρεμότητα σχεδόν μισού αιώνα, που κρατά δέσμιους
περίπου 5.000 μικροϊδιοκτήτες αλλά και
τον Δήμο που δεν μπορεί να υλοποιήσει
έργα υποδομών (ασφαλτοστρώσεις, όμβρια κ.α.) και να αξιοποιήσει το δημόσιο
χώρο των 30 στρ. που του έχει παραχωρηθεί από το υπουργείο Οικονομικών.
14
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• 1.300 στρέτημμςατπόλης
Ομόνοια
• 9 χλμ. απμοό ίτητονυ Μετρό
• 4 σταθ 30 στρ., αναξιοποίητος
ς

• Δημόσιος(εχώκτροός Σχεδίου γαρ…)
ης
ς Σχεδίου Πόλ
• 49 χρόνια0 ιδεκιοτόκτήτες δέσμιοι
• 5.00 ια για τη σύνταξη
• 33 χρόνολεοδομικής
Π

Σχέδιο κατάργησης
του καταυλισμού Ρομά
Τ

ο «Πιλοτικό Σχέδιο για την κοινωνική
ένταξη των Ρομά του Δήμου Χαλανδρίου» αφορά στη μετεγκατάσταση των
Ρομά στον αστικό ιστό και κατάργηση του
καταυλισμού. Στόχος να δοθεί τέλος στην
τριαντάχρονη και πλέον ομηρία που περιλαμβάνει τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων στο Νομισματοκοπείο όπου βρίσκεται ο καταυλισμός, την ίδια την κοινότητα
των Ρομά που διαβιεί σε άθλιες συνθήκες
και, γενικότερα, τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Η Πολιτεία παραμένει απούσα
Μετά από 2 χρόνια επίπονης προσπάθειας ο Δήμος κατάφερε να εντάξει το Δεκέμβριο του 2019 το Πιλοτικό Σχέδιο στο
Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής 2014-2020, προϋπολογισμού 850.000 ευρώ. Μέχρι και σήμερα

όμως δεν έχει εκταμιευτεί ούτε ένα ευρώ
για την υλοποίησή του.
Παρελθόν ο καταυλισμός
στο Πάτημα
Μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ,
με την παροχή οικονομικών βοηθημάτων για την αντιμετώπιση της αστεγίας
και την εν γένει βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης
έχουν ήδη απομακρυνθεί:
* Από τον καταυλισμό του
Νομισματοκοπείου 171
άτομα (παραμένουν 173)
* Από τον καταυλισμό του
Πατήματος 45 άτομα.

πρόγραμμα JustRom που χρηματοδοτείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, εξειδικεύεται στην επίλυση του κρίσιμου ζητήματος που απορρέει από το γεγονός ότι
οι Ρομά δεν έχουν καθόλου νομιμοποιητικά έγγραφα ή, αν έχουν, δεν είναι εγγεγραμμένοι στο δημοτολόγιο.
Με έργο αναγνωρισμένο σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, το Κέντρο Κοινότητας Ρομά υποδέχεται και καταγράφει τις
ανάγκες των Ρομά με στόχο τη σταδιακή
ενσωμάτωση και ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό. Εξασφαλίζει την εκπαίδευση,
την ισότιμη πρόσβαση στον δημόσιο βίο
και την υγειονομική φροντίδα, με εξειδικευμένα σχέδια παρέμβασης, τόσο ατομικά όσο και ανά οικογένεια.
Εκπαίδευση
Στη διάρκεια της καραντίνας τα παιδιά
Ρομά που φοιτούν στο Γυμνάσιο συμμετείχαν από την αρχή στην τηλεκπαίδευση
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Κ.Κ.
Ρομά. Στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης μπήκαν στη συνέχεια και οι μαθητές
του Δημοτικού, χάρη στην προμήθεια τάμπλετ από το Δήμο.

Στόχος η ένταξη
Το Κέντρο Κοινότητας
Ρομά, σε συνεργασία με το

Μελέτης

Μνημείο γραφειοκρατικού ανορθολογισμού

Ά

2015: Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καταργείται μετά από επίπονες προσπάθειες της διοίκησης η «Λ. Ελευθέρας Πεντέλης» και ανοίγει ο δρόμος για τη σύνταξη Πολεοδομικής Μελέτης.

2018: Στις 15 Φεβρουαρίου, η Πολεοδομική Μελέτη κατατίθεται για έγκριση στη δ/νση
Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής.

2019: Μετά από 14 μήνες η Μελέτη προωθείται για οριστική έγκριση στο Συμβούλιο

Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α). Το Μάιο του 2019 η μελέτη
συζητείται αλλά δεν εγκρίνεται με αίτημα να προηγηθεί γνωμοδότηση της Δ/νσης Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) του υπουργείου Μεταφορών.

2019: Στις 26 Ιουλίου, η Δ.Ο.Υ. γνωμοδοτεί ζητώντας επανασχεδιασμό της Πολεοδομι-

κής Μελέτης για να συμπεριλάβει τη δημιουργία οδικού άξονα παράλληλου στη Δουκ.
Πλακεντίας. Θα απαιτούνταν απαλλοτριώσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ (!) και απομάκρυνση
30 οικογενειών από τα σπίτια τους.

2020: Η διοίκηση του Δήμου αρνείται να αποδεχθεί τον επανασχεδιασμό της μελέτης
και δημοσιοποιεί το θέμα, πιέζοντας για παράκαμψη των γραφειοκρατικών αδιεξόδων
και έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης.

Νόμιμος μετά από
40 χρόνια ο χώρος
της υπηρεσίας
Καθαριότητας

δεια λειτουργίας για 3 χρόνια έλαβε
ο χώρος που στεγάζει την υπηρεσία
Καθαριότητας του Δήμου Χαλανδρίου,
(ΧΕΥ 8) με τροπολογία σε ν/σ του ΥΠΕΝ,
που ψηφίστηκε τις 4 Δεκεμβρίου 2020.
Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) πήρε προσωρινή άδεια
μετά από 40 χρόνια και μέχρι να ολοκληρωθεί η υποχρεωτική διαδικασία χωροθέτησής του σε άλλο σημείο της πόλης, όπως ρητά ορίζει η σχετική διάταξη.
Ο Δήμος Χαλανδρίου συμπεριελήφθη
στην τροπολογία κατόπιν γραπτού αιτήματος, από τις 28 Απριλίου 2020, του
δημάρχου Χαλανδρίου Σίμου Ρούσσου,
προς τον ΓΓ Συντονισμού Διαχείρισης
Αποβλήτων Μ. Γραφάκο.

Πλεονέκτημα η αγορά
δύο ακινήτων
Το 2014 ο Δήμος δεν είχε ΚΑΝΕΝΑ δικό
του χώρο για στέγαση της υπηρεσίας Καθαριότητας ενώ εκκρεμούσε απόφαση
αποβολής του αμαξοστασίου από το
χώρο του ΧΕΥ 8.
Σήμερα διαθέτει δύο ακόμα ακίνητα
για τη στέγαση της υπηρεσίας, το ΧΕΥ 9
και το χώρο στην οδό Τήνου, όπου προβλέπεται από τις χρήσεις γης νόμιμη
λειτουργία Σ.Μ.Α. και Πράσινου Σημείου
αντίστοιχα.
Ο Δήμος έχει ήδη δημοπρατήσει τις
μελέτες για τον Σταθμό Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων στο ΧΕΥ 9 κα αναμένει
την εκδίκαση των ενστάσεων.
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Ευρωπαϊκά προγράμματα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Waste4Think

C

ultural Hidrant (Cultural Hidden
IDent-ities Re Appear through
NeTworks of water). Το ακρωνύμιο
HIDRANT περιγράφει το εγχείρημα της
ανάδειξης κρυμμένων στοιχείων της
ταυτότητας μιας πόλης μέσα από τα δίκτυα νερού που τη διατρέχουν.
«Πρεσβευτής» το νερό του Αδριάνειου
Υδραγωγείου, ενός τεράστιου τεχνικού
έργου του 2ου αι., που προμήθευε με πόσιμο νερό την Αθήνα από τους πρόποδες της Πάρνηθας και της Πεντέλης, μέσα
από μια διαδρομή 19 χλμ. Η ανάδειξη του
αρχαίου έργου που διαπερνά το Χαλάνδρι στις περιοχές Συνοικισμός, Αγ. Βαρβάρα και Κάτω Χαλάνδρι θα γίνει με την
ανάπτυξη μιας σχέσης με την πόλη με
βάση το πολύτιμο αγαθό.
Το πρώτο αρδευτικό δίκτυο
σε αστική περιοχή
Πυρήνας του προγράμματος είναι να
καταστεί παραγωγικό το υδραγωγείο. Θα
οργανωθούν δύο αντλιοστάσια, στην
οδό Ελ Αλαμέιν στον Συνοικισμό και στην
οδό Κόδρου στην Αγ. Βαρβάρα, όπου θα
δημιουργηθεί το πρώτο αρδευτικό δίκτυο σε αστική περιοχή. Δημόσιοι χώροι και κάτοικοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν για πότισμα το νερό του
υδραγωγείου. Από τα σημεία υδροληψίας υδροφόρες θα γεμίζουν και θα μεταφέρουν νερό σε άλλες γειτονιές, ολοκληρώνοντας το δίκτυο.
Ένα μεγάλο έργο ανάπλασης θα συνοδεύσει την υδραυλική εγκατάσταση.
Θα αναδειχθούν οι περιοχές των δύο
αντλιοστασίων ενώ η εγκατάσταση της
οδού Ελ Αλαμέιν θα γίνει προσβάσιμη
από το κέντρο της πόλης με διάνοιξη
της παραρεμάτιας ζώνης.
Ψηφιοποίηση πολιτιστικού υλικού
Το σύνολο του υλικού που σχετίζεται
με το υδραγωγείο, (μαρτυρίες κατοίκων
που έχουν αποτυπωθεί στην προφορική
ιστορία της πόλης, πληροφορίες για το
ίδιο το μνημείο και το εσωτερικό του) θα
οργανωθεί και θα γίνει δημόσια προσβάσιμο μέσω ψηφιακών εφαρμογών.
Αλληλέγγυα οικονομία νερού
Τελικά, το Cultural Hidrant θα δημιουργήσει μια αλληλέγγυα οικονομία νερού,
μια συλλογικότητα που με τη βοήθεια
του Δήμου θα διαχειριστεί το δίκτυο και
τη σχέση που θα δημιουργηθεί, ως παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια.
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Το Χαλάνδρι δείχνει τον
άλλο δρόμο στη διαχείριση
των βιοαποβλήτων
Ανάδειξη πολιτιστικής
κληρονομιάς με πρεσβευτή
το νερό του Αδριάνειου
Υδραγωγείου
Κώστας Γερολυμάτος, αντιδήμαρχος ΠρογραμματισμούΗλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Διαχείρισης Απορριμμάτων

«Το Χαλάνδρι ήταν για αιώνες συνδεδεμένο με το νερό. Είτε αυτό που ερχόταν
από τον Υμηττό, είτε από την Πεντέλη, είτε από την Πάρνηθα. Η πόλη του
Χαλανδρίου οφείλει εν πολλοίς την ύπαρξή της στο νερό. Η ανάδειξη αυτής της
κρυμμένης ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας και η απόπειρα σύνδεσης
της με το παρόν αποτελεί τον σκοπό του Cultural Hidrant.»

Ευρεία συμμετοχή της κοινότητας
Βασική παράμετρος στην ανάπτυξη
του προγράμματος, η συμμετοχή. Επτά
σχολεία (3ο - 6ο - 8ο Γυμνάσιο, παιδιά
και γονείς από το 7ο Γυμνάσιο και 2ο -3ο
-4ο Λύκειο καθώς και το 12ο Δημοτικό) θα
συμμετάσχουν, σχεδιάζοντας τους χώρους γύρω από το σχολείο τους που θα
αναπλαστούν και θα ποτιστούν από το
Αδριάνειο, είτε την ίδια την αυλή τους,
είτε οργανώνοντας τμήματα της διαχείρισης του εγχειρήματος.
Εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού θα γίνουν στα σχολεία ενώ στις
γειτονιές και στο Φεστιβάλ Ρεματιάς θα
πραγματοποιηθούν δράσεις ανάδειξης
μιας νέας πολιτιστικής ταυτότητας.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης ο

Σύλλογος Προστασίας της Ρεματιάς και
η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας του Δήμου Χαλανδρίου.
Το 80% του προϋπολογισμού των
3,9 εκατ. ευρώ προέρχεται από κοινοτική χρηματοδότηση. Η περάτωση του
έργου προβλέπεται τον Ιούλιο του 2023.
Η πρόταση του Χαλανδρίου προκρίθηκε
μεταξύ 222 αιτήσεων από 23 κράτη για
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αστικών Καινοτόμων Δράσεων (UIA).
Εκτός από τον Δήμο που είναι η υπεύθυνη αστική αρχή, στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι: ΕΥΔΑΠ, Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής , Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου
Πανεπιστήμιου, αρχιτεκτονικό γραφείο
Θ. Παπαγιάννης και Συνεργάτες, ΑΜΚΕ
«Όχι Παίζουμε», Συνεταιρισμός μηχανικών Commonspace και Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MEDINA).

Κ

ρίσιμα και χρήσιμα συμπεράσματα
για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που παρουσιάστηκαν ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προέκυψαν από την υλοποίηση
του προγράμματος Waste4Think, στο
οποίο συμμετείχε ο Δήμος Χαλανδρίου,
μαζί με τους Δήμους Κασκάι (Ισπανία),
Σεβέζο (Ιταλία) και Ζαμούθιο (Πορτογαλία). Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με
επιτυχία τον Φεβρουάριο 2020.
Η εμπειρία στον Δήμο Χαλανδρίου
αποδεικνύει ότι τα βιοαπόβλητα είναι πλούτος και πόρος που μπορεί να
αξιοποιηθεί πολλαπλά, αντί να καταλήγει στην υγειονομική ταφή, όπως γίνεται
στη χώρα μας. Η αξιοποίηση των βιοαποβλήτων έγινε με συλλογή στην πηγή
υπολειμμάτων τροφών, από ενημερωμένους κατοίκους με πρόσβαση στον
καφέ κάδο. Το προϊόν βιομάζας (Food
Residue Biomass – FORBI) που παράχθηκε αξιοποιήθηκε για την παραγωγή
καυσίμων και προϊόντων. Ο Δήμος Χαλανδρίου σε συνεργασία με το ΕΜΠ κατέληξε σε τρεις εναλλακτικούς οικονομικούς και φιλικούς προς το περιβάλλον
τρόπους αξιοποίησης:

Ψηφιακά σήματα
Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του Waste4Think τοποθετήθηκαν ψηφιακά σήματα QR σε όλους
τους κάδους απορριμμάτων της πόλης, έτσι ώστε να μπορούν οι πολίτες να ενημερώνονται αυτόματα και
πλήρως για το ποια αντικείμενα μπορεί να δεχτεί ο καθένας ανάλογα με
το χρώμα του.

●Βιοαεριοκίνηση:
●
Παραγωγή αέριου
βιοκαυσίμου για να κινείται ένα απορριμματοφόρο του Δήμου.
●Παραγωγή
●
κομπόστ: Διανεμήθηκε
ως ανταποδοτικό όφελος στους πολίτες που συμμετείχαν εθελοντικά στο
Waste4Think.
●Παραγωγή
●
βιομηχανικού καυσίμου: Χρησιμοποιήθηκε πειραματικά,
με ενθαρρυντικά αποτελέσματα, στην
τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ.

Το πιλοτικό πρόγραμμα
συλλογής των βιοαποβλήτων
θα επεκταθεί σταδιακά σε
όλη την πόλη, σύμφωνα με το
σχεδιασμό του Δήμου, παρότι
δεν έχει εξασφαλιστεί επιπλέον
κρατική χρηματοδότηση.

Δράσεις στα σχολεία
Σε πέντε σχολικές μονάδες πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από δράσεις:
Χαρακτηρισμός απορριμμάτων, κομποστοποίηση, εκπαιδευτικές επισκέψεις
στις εγκαταστάσεις του Waste4Think,
μαθήματα STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία και Μαθηματικά), παραγωγή σαπουνιών και βιοντίζελ με πρώτη ύλη
ανακυκλωμένα τηγανόλαδα.

Το Waste4Think
σε αριθμούς
●● Διάρκεια 45 μήνες
●● 19 εταίροι (Ισπανία, Ιταλία,
Πορτογαλία, Δανία, Γερμανία, Ελλάδα)
●● 1.000 εθελοντές
●● Συνολική χρηματοδότηση
10.561.223 ευρώ
●● 456.500 ευρώ απορρόφησε
ο Δήμος Χαλανδρίου

«Σοβαρά» παιχνίδια
Σε συνεργασία με τους εταίρους του
προγράμματος δημιουργήθηκε μια
σειρά από «σοβαρά» παιχνίδια για
κινητά, τάμπλετ και υπολογιστές
(Ways2sort, Mayor’s Table, Virtual
Cities, Sunflower κ.α.) για τη διαδραστική εξοικείωση μικρών και μεγάλων με την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία.

Γεράσιμος Λυμπεράτος, πρόεδρος Δ.Σ. και εντεταλμένος
δημοτικός σύμβουλος για τη διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών

«Η εμπειρία του Waste4Think κατέδειξε ότι με τη διαλογή στην πηγή και
την αξιοποίηση των βιοαποβλήτων με την παραγωγή FORBI, πετυχαίνουμε
σημαντική μείωση των αποβλήτων που καταλήγει στην υγειονομική ταφή
(πάνω από 40%), τη στιγμή που η γενική εικόνα στη χώρα μας είναι ότι το 93%
των αποβλήτων καταλήγει στην υγειονομική ταφή, ενώ μόλις το 7% στην
ανακύκλωση. Σε σύγκριση επίσης με τα εναλλακτικά σενάρια αξιοποίησης που
δοκιμάσαμε προκύπτει ότι η επιλογή της παραγωγής FORBI και η αξιοποίησή
του για παραγωγή βιοαερίου και κομπόστ από την αναερόβια εκροή είναι η πιο
οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον λύση.»
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Λαύριο, Καρά Τεπέ, Καρδίτσα έως Ναγκόρνο Καραμπάχ

Α

Η καθολική προσβασιμότητα
των ατόμων με αναπηρία
στους δημόσιους χώρους,
στην πληροφορία, την άθληση
και την ψυχαγωγία δεν είναι
διαπραγματεύσιμη για τη σημερινή
διοίκηση του Δήμου Χαλανδρίου.
Τη χρονιά που πέρασε η διεύθυνση
Αθλητισμού ενισχύθηκε με ένα
ακόμα αναβατόριο, αυτή τη φορά
στην πισίνα του αθλητικού κέντρου
«Π. Παπαγιαννόπουλος» που θα
επιτρέπει τη γρήγορη, εύκολη και
ασφαλή πρόσβαση στο νερό των
ατόμων με αναπηρίες.

πό το Δεκέμβριο το 2019, ο Δήμος Χαλανδρίου βρέθηκε δύο φορές στον
καταυλισμό των Κούρδων πολιτικών
προσφύγων στο Λαύριο, μεταφέροντας
τρόφιμα –που συγκεντρώθηκαν στο 60ό
«Μαζί να τα Φάμε»- παιδικά ρούχα, παπούτσια, κουβέρτες και παπλώματα, θερμαντικά σώματα, χαλιά και μοκέτες, παιχνίδια και ποδήλατα για τα παιδιά του καταυλισμού, που συγκέντρωσαν αλληλέγγυοι πολίτες.

Συγκινητική ήταν η πίστη που επέδειξαν οι πολίτες του
Χαλανδρίου στο δρόμο της Αλληλεγγύης και το ουσιαστικό
«παρών» σε κάθε κάλεσμα του Δήμου για τη συνδρομή
συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

Μια Αλληλεγγύη δρόμος…

Ε
Φωτο: Κατερίνα Κρανιώτη

Προτεραιότητα στην καθολική
προσβασιμότητα
Άθληση για όλους
Οι πρόνοιες που έχουν ληφθεί στις
αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Χαλανδρίου κατοχυρώνουν το δικαίωμα
όλων την άθληση:
•• Δύο αναβατόρια, στις πισίνες του «Π.
Παπαγιαννόπουλος» και του «Ν. Πέρκιζας»
•• Ράμπες, χώροι υγιεινής, αποδυτήρια
ΑμεΑ
•• Προγράμματα κολύμβησης ΑμεΑ
•• Προγράμματα γυμναστικής ΑμεΑ

ίδη προσωπικής υγιεινής, παιδικά
παπούτσια και παιδικές τροφές, στο
πλαίσιο της εκστρατείας που οργάνωσε
η «Αλληλεγγύη για όλους» παραδόθηκαν στις 5 Οκτωβρίου 2020 στο προσωρινό ΚΥΤ του Καρά Τεπέ στη Λέσβο, αλλά
και στο ΠΙΚΠΑ Μυτιλήνης και στη δομή
«Συνύπαρξη».

Ε

πόμενος σταθμός, Καρδίτσα. Αντιπροσωπεία του Δήμου Χαλανδρίου,
με επικεφαλής το δήμαρχο Σίμο Ρούσσο
και μέλη της «Αλληλεγγύη για Όλους»
βρέθηκαν στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2020
σε πληγείσες από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου περιοχές και παρέδωσαν είδη
που είχαν συλλεγεί στο πλαίσιο της εκστρατείας του Δήμου για τη στήριξη των
πλημμυροπαθών. Η βοήθεια παραδόθηκε
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
Καρδίτσας και στην Αναπτυξιακή Εταιρία
Καρδίτσας (ΑΝΚΑ).

Ο

Δήμος Χαλανδρίου συμμετείχε και
στην εκστρατεία της «Αλληλεγγύη
για Όλους» για τους Αρμένιους πρόσφυγες του Ναγκόρνο Καραμπάχ (Αρτσάχ).

Σίμος Ρούσσος
«Ζωή σου είναι ό,τι έδωσες, λέει κάπου ο Γιώργος Σεφέρης. Παραδίδοντας
τρόφιμα, παιχνίδια, ποδήλατα και λίγη από την ψυχή μας σε δεκάδες
προσφυγόπουλα στο Λαύριο νιώσαμε ότι κάπως αξίζει αυτό που κάνουμε
στο Χαλάνδρι τα τελευταία χρόνια».

Αξία αναλλοίωτη ο εθελοντισμός στο Χαλάνδρι
Καθολικά προσβάσιμες
παραστάσεις

Και στη νοηματική
η εξυπηρέτηση στα ΚΕΠ
Μετά την ολοκλήρωση της αναγκαίας
εκπαίδευσης των υπαλλήλων, στο Κεντρικό ΚΕΠ Χαλανδρίου (Γρ. Γυφτοπούλου 2 & Α. Γκίνη) προσφέρεται για πρώτη
φορά η δυνατότητα εξυπηρέτησης στην
ελληνική νοηματική γλώσσα.
18
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Σε συνθήκες πανδημίας οι καθολικά
προσβάσιμες παραστάσεις απέκτησαν
μεγαλύτερη σημασία. Η κοινωνική απομόνωση είχε σοβαρές επιπτώσεις για τα
ανάπηρα άτομα, απειλώντας ακόμη και

την ασφαλή τους διαβίωση, ενώ η κρίση
που γνωρίζουν οι δημιουργοί πλήττει
διπλά τους ανάπηρους καλλιτέχνες και
τις ανάπηρες καλλιτέχνιδες. Η συμπερίληψη ανάπηρων καλλιτεχνών και ανάπηρων θεατών στο Φεστιβάλ Ρεματιάς 2020
πλούτισε το επιτακτικό της νόημα για τις
«Νύχτες Αλληλεγγύης» στην πόλη μας.

Σίμος Ρούσσος
«Θέλουμε ανθρώπους ορατούς, θέλουμε οι συμπολίτες με αναπηρίες να
ζουν και να κινούνται ανάμεσά μας. Στο μέτρο των αρμοδιοτήτων και των
δυνατοτήτων μας θα συνεχίσουμε να τους ανοίγουμε δρόμους».

Η ανάγκη αποτροπής διασποράς
του κορονοϊού περιόρισε τις
δράσεις εθελοντισμού, όμως
στη διάρκεια του καλοκαιριού
που η πανδημία ήταν σε σχετική
ύφεση, οι εθελοντές της πόλης
ένωσαν τις δυνάμεις τους για
τον καθαρισμό της Ρεματιάς, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος. Τη δράση
συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος
Προστασίας της Ρεματιάς και 15
φορείς του Χαλανδρίου, με τη
στήριξη του Δήμου.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | ΤΕΥΧΟΣ 4 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

19

ι
Παιδεία κια
ή
Προσχολ κ
Αγωγή

ς
Αθλητισμό

Άθληση και στην πανδημία

«Πράσινο» σχολικό
αποτύπωμα
Η περιβαλλοντική ημερίδα που διοργανώθηκε το Δεκέμβριο του 2019 -με
πρωτοβουλία του τμήματος Παιδείας
του Δήμου σε συνεργασία με τη δ/νση
β’ Βάθμιας εκπαίδευσης Β’ Αθήνας και
την Α-Γ ΕΛΜΕ Β Αθήνας- έκανε γνωστές
στο ευρύ κοινό τις σημαντικές δράσεις
που γίνονται στα σχολεία της πόλης, με
τη στήριξη του Δήμου, για την προώθηση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας.

«Τα παιδιά πρέπει
να είναι στα σχολεία»
Η διοίκηση του Δήμου Χαλανδρίου βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό
του 14χρονου μαθητή του 7ου Γυμνασίου Χαλανδρίου- που κρατούνταν επί
τέσσερις ημέρες στη ΓΑΔΑ, όταν συνελήφθη στη διάρκεια μαθητικού συλλαλητηρίου. Η δήλωση του δημάρχου Σίμου Ρούσσου από τα Δικαστήρια της Ευελπίδων είναι χαρακτηριστική: «Είμαστε εδώ για να πούμε το αυτονόητο, ότι
τα 14χρονα παιδιά πρέπει να είναι στα
σχολεία, στους καθηγητές τους και στις
οικογένειές τους. Αν βρίσκονται στα δικαστήρια, αυτό είναι ευθύνη της Πολιτείας. Στηρίζουμε τα παιδιά που αγωνίζονται, γιατί η θέση μας είναι δεδομένη και είναι με τους Αγιάννηδες, όχι
με τους Ιαβέρηδες».

Δίπλα στις
οικογένειες
Διαδικτυακό κουκλοθέατρο από το 3ο
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

20
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Η

4ο Λύκειο

Σταθερά υπέρ του δημόσιου σχολείου

Μ

ε κάθε μέσο η διοίκηση στήριξε και
τη χρονιά που πέρασε το δημόσιο
σχολείο, με στόχο αυτό να καταστεί δημιουργικό, ελκυστικό, σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον συνεχίζοντας απαρέγκλιτα την πολιτική που
υιοθέτησε από την πρώτη εκλογή της το
2014.

Με έργα χειροπιαστά:
■Σημαντική
■
οικονομική ενίσχυση των
σχολικών επιτροπών.
■Αναβάθμιση
■
των σχολικών κτιρίων με
έργα υποδομών και έργα ενεργειακής
αναβάθμισης.
■Δημιουργία
■
υποδομών για παιδιά με
αναπηρίες.
■Εκκίνηση
■
της διαδικασίας για τη δημιουργία του 6ου Λυκείου
■Ενίσχυση
■
της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών.
■Στήριξη
■
των δίκαιων αιτημάτων της
σχολικής κοινότητας –με ψήφισμα στο

Ο

ι οικογένειες με παιδιά στα τμήματα
Προσχολικής Αγωγής της πόλης θα
θυμούνται για καιρό την προσπάθεια
που έκαναν οι παιδαγωγοί να κρατήσουν,
μέσα στην καραντίνα, την επαφή τους με
τους μικρούς μαθητές και να συνεχίσουν
το έργο τους με τη δημιουργία ψηφιακού
παιδαγωγικού υλικού και βίντεο.
Η δ/νση Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χαλανδρίου όμως έχει να παρουσιάσει σημαντικό έργο και σε άλλους τομείς:
* Για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, το Σεπτέμβριο του
2020, έγιναν δεκτά βρέφη από 12 μηνών. Μέχρι πέρσι το όριο ήταν στους
18 μήνες.
* Διατηρήθηκε η πλήρης απαλλαγή από
τροφεία για εισοδήματα έως 25.000
ευρώ και όλες οι ισχύουσες ελαφρύνσεις για πολύτεκνες, τρίτεκνες, οικογένειες κλπ.

Δημοτικό Συμβούλιο– για μείωση των
μαθητών ανά τάξη και πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της πανδημίας.
■Περιφρούρηση
■
της ασφαλούς λειτουργίας των σχολείων σε συνθήκες πανδημίας (απολυμάνσεις, υγειονομικό
υλικό, μάσκες, τάμπλετ για συμμετοχή
στην τηλεκπαίδευση). Έχει προηγηθεί
αναλυτική αναφορά στη «διαχείριση
της πανδημίας».
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* Διατηρήθηκε η αδιάβλητη διαδικασία
επιλογής βρεφών και νηπίων, που η σημερινή διοίκηση υιοθέτησε πρώτη, βάσει μοριοδότησης, η οποία προκύπτει
από ομόφωνες αποφάσεις της Διαπαραταξιακής Επιτροπής Επιλογής.
* Ικανοποιήθηκε ο μεγαλύτερος δυνατός
αριθμός αιτημάτων εγγραφής βάσει και
της δυναμικότητας των Σταθμών.
* Συνεχίστηκαν τα έργα αναβάθμισης
των κτιριακών εγκαταστάσεων βάσει
των νέων αυστηρών προδιαγραφών
αδειοδότησης.
* Εφαρμόστηκαν όλα τα δυνατά μέτρα
για την προστασία από τον κορονοϊό.
Και καθώς ετοιμάζεται πυρετωδώς το
άνοιγμα του 8ου τμήματος Προσχολικής
Αγωγής η δ/νση διεκδικεί χώρο για τη δημιουργία ενός ακόμα Σταθμού, για παιδιά με αναπηρία.

Διεύθυνση Παιδείας, Νέας Γενιάς &
Αθλητισμού, διοίκηση και προσωπικό, έκανε μέσα στο 2020 τη δική της
προσπάθεια για να μην «παγώσει» η
άθληση στην πόλη, για να μην αποκοπούν
οι αθλούμενοι από τη χαρά της άσκησης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας οι γυμναστές και οι γυμνάστριες
της δ/νσης ετοίμασαν σειρά από βίντεο
γυμναστικής στο σπίτι, για μικρούς και
μεγάλους.
Στη δεύτερη φάση της καραντίνας,
σύμφωνα και με τις οδηγίες των υγειονομικών υπηρεσιών, οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου ενισχυμένες και με
επιπλέον μέτρα προστασίας, λειτουργούν με προγραμματισμένα ραντεβού
στα αθλήματα των οποίων η δραστηριότητα δεν έχει ανασταλεί από τη Γ.Γ.Α .

■Μειώθηκαν
■
κατά 50%, λόγω
της πανδημίας, τα τέλη χρήσης των δημοτικών αθλητικών
κέντρων από τα αθλητικά σωματεία.
■Πραγματοποιήθηκαν
■
σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων.
■Οργανώθηκαν
■
δύο αγώνες δρόμου για
μαθητές του Δημοτικού, επάνω στη Μαραθώνια Διαδρομή, ο 8ος Αγώνας Δρόμου Ρεματιάς και εγκαινιάστηκε με μεγάλη επιτυχία ο Νυχτερινός Αγώνας
Δρόμου - Run the Christmas Night.
■Εγκαταστάθηκε
■
σύστημα ελεγχόμενης
εισόδου στο «Ν. Πέρκιζας», με πρόθεση
να επεκταθεί και στα υπόλοιπα αθλητικά κέντρα του Δήμου.

4.575 άτομα ανάμεσά τους

παιδιά, ενήλικες, ηλικιωμένοι, άτομα
με αναπηρία, απόλαυσαν τη χαρά της
άθλησης, συμμετέχοντας, προ πανδημίας,
σε σχεδιασμένα για τις ανάγκες τους
δημοτικά προγράμματα.

Άνθρωποι κάθε ηλικίας

έδωσαν, παρά τη βροχή, δυναμικό
παρόν στον 1ο Νυχτερινό Αγώνα Δρόμου
που περιλάμβανε και διέλευση από τη
Ρεματιά.

Για το πριν και το μετά
Η πανδημία επηρέασε τη λειτουργία
του αθλητισμού στην πόλη, αλλά δεν
μπορεί να ανατρέψει όλα αυτά που είχαν
γίνει το προηγούμενο διάστημα και όσα
έγιναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας,
ώστε ο αθλητισμός στο Χαλάνδρι να είναι για όλους, χωρίς εξαιρέσεις.

Τη χρονιά που πέρασε:
■Αποκτήθηκε
■
ένα ακόμα αναβατόριο για
την πρόσβαση των ΑμεΑ και στην πισίνα του «Π. Παπαγιαννόπουλος» καθώς και δύο ηλεκτροκίνητα αμαξίδια.
■Καταρτίστηκαν
■
ειδικά προγράμματα
γυμναστικής και κολύμβησης ΑμεΑ.
■Υλοποιήθηκαν
■
μεταξύ άλλων προγράμματα κολύμβησης για παιδιά ηλικίας
4-18, προγράμματα γυμναστικής για γυναίκες- μέλη των ΚΑΠΗ, προγράμματα
στίβου για παιδιά από 6 ετών, προγράμματα αντισφαίρισης για παιδιά ηλικίας
8-18 και για ενήλικες.
■Ολοκληρώθηκαν
■
με επιτυχία τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγο).

Χάρης Μαυρουδής, αντιδήμαρχος Αθλητισμού
& Εξυπηρέτησης πολιτών

«Σε λίγο καιρό, ελπίζω, θα ανακτήσουμε τις ζωές μας και θα δούμε στο Χαλάνδρι
να δημιουργούνται καινούρια αθλητικά κέντρα, να συνεχίζονται οι αναβαθμίσεις
των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και να δημιουργούνται νέοι αθλητικοί θεσμοί,
με τη σιγουριά ότι θα αγκαλιαστούν και αυτοί από την κοινότητά μας όπως συνέβη
και με τον χριστουγεννιάτικο νυχτερινό αγώνα που προλάβαμε να χαρούμε.»

Σύστημα γεωθερμίας στο «Ν. Πέρκιζας»

Έ

να καινοτόμο έργο
ενεργειακής αναβάθμισης προωθήθηκε τη χρονιά που πέρασε, με την
εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας για τη θέρμανση των δεξαμενών του
κολυμβητηρίου «Ν. Πέρκιζας».

Το έργο, που ολοκληρώνεται το προσεχές διάστημα, θα οδηγήσει στην ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού κολυμβητηρίου, στη μείωση του ενεργειακού
αποτυπώματός του και βέβαια στη συντριπτική, κατά ποσοστό περίπου 50%,
συρρίκνωση των δαπανών θέρμανσης
των δύο κολυμβητικών δεξαμενών του.

Αυτόματα συστήματα
απολύμανσης χεριών
και ποδιών
τοποθετήθηκαν
κατά την
πανδημία στα
κολυμβητήρια
των αθλητικών
κέντρων «Ν.
Πέρκιζας»
και «Π. Παπαγιαννόπουλος».
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ς
Πολιτισμό

Ψηφιακό Χαλάνδρι
Σέργιος Γκάκας, αντιδήμαρχος Πολιτισμού Χαλανδρίου
«Ίσως καμιά φορά παρασυρόμαστε από τη μάχη για την προστασία της ζωής
μας και ξεχνάμε ότι ο πολιτισμός και η τέχνη είναι ό,τι πιο στιβαρό έχουμε για να
θωρακιστούμε, να κρατηθούμε δυνατοί σε αυτή τη μάχη. Και σίγουρα δεν μας
βοηθάει και η στάση της Πολιτείας να δούμε αυτή τη δύναμή μας. Στο Χαλάνδρι
καταβάλαμε κάθε προσπάθεια ώστε να μην αφοπλίσουμε την κοινωνία, να μην
αποδυναμώσουμε τη σχέση της με την Τέχνη, όσο δίνει τον αγώνα ενάντια στην
πανδημία. Θα συνεχίσουμε… Με ό,τι χρειάζεται για να ζούμε με ασφάλεια. Με όσα
χρειαζόμαστε για να μην είμαστε απομονωμένοι, για να μην είμαστε αδύναμοι.
Με ό,τι μπορούμε για να ζούμε με Τέχνη και με Αλληλεγγύη. » Κυρίως επειδή αυτή
η ζωή συχνά διαφεύγει της εξουσίας.

www.chalandri.gr
Η πόλη διασυνδέεται μέσω
της ιστοσελίδας του Δήμου
Οι δυνατότητες που έχουν οι πολίτες να εξυπηρετηθούν απομακρυσμένα επεκτείνονται.

●●chalandri report

www.chalandri.gr/ ψηφιακό
Χαλάνδρι /chalandri report. Καταχωρείτε γρήγορα και εύκολα τα αιτήματά σας. Ανεβάζετε φωτογραφίες και λαμβάνετε απαντήσεις από την αρμόδια υπηρεσία μέσω e-mail.

Τέχνη με ασφάλεια;
Και όμως γίνεται

●●Εξυπηρέτηση του πολίτη

«H δεκαετία του ’40
και οι Χαλανδραίοι»

Μ

ε σταθερό ιδεολογικό προσανατολισμό ότι, ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης, τα αγαθά του Πολιτισμού
και της Τέχνης όχι μόνο δεν αποτελούν είδος πολυτελείας αλλά
προβάλλουν ως θεμελιώδης ανάγκη, η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Χαλανδρίου, εξάντλησε τις δυνάμεις της, τη χρονιά που πέρασε, για τη
συνέχιση των πολιτιστικών της δράσεων και την υποστήριξη των ανθρώπων της Τέχνης στο μέτρο ασφαλείας
που επιβάλλουν σε όλους και όλες
μας οι περιορισμοί για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Σε αυτό το πνεύμα, το Φεστιβάλ
Ρεματιάς 2020 – Νύχτες Αλληλεγγύης παρουσίασε περιορισμένο
αριθμό εκδηλώσεων δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης σε μικρότερο αριθμό θεατών, προκειμένου να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες μεταξύ τους αποστάσεις και η
απαρέγκλιτη τήρηση των προστατευτικών μέτρων.
Με προμετωπίδα του ότι «η τέχνη
μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της» το
πρόγραμμα του Φεστιβάλ συμπεριέλαβε είκοσι νύχτες αλληλεγγύης με
εκδηλώσεις από όλο το φάσμα των
παραστατικών τεχνών, στην επιλογή των οποίων δόθηκε προτεραιότητα περισσότερο από ποτέ στην ενίσχυση νέων ή/και λιγότερο προβεβλημένων καλλιτεχνών χωρίς ασφαλώς να είναι δευτερεύοντα τα αισθητικά κριτήρια και χωρίς να λείπουν οι
καταξιωμένοι δημιουργοί.
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Μια πολύτιμη έκδοση
για την ιστορική μνήμη

Ο

Διαδικτυακά
τα καλλιτεχνικά
εργαστήρια
Είναι ελπιδοφόρο ωστόσο ότι με τη βοήθεια της τεχνολογίας τα καλλιτεχνικά εργαστήρια πραγματοποίησαν μαθήματα

Το Φεστιβάλ Δράμας
ταξίδεψε στο
Χαλάνδρι
Ένα ακόμη γεγονός με ιδιαίτερη σημασία για τα πολιτιστικά πράγματα της πόλης μας, που ευτύχησε να πραγματοποιηθεί για δεύτερη χρονιά το 2020, τις τε-

ι πολύτιμες βιωμένες εμπειρίες πολλών Χαλανδραίων από τα
χρόνια της Κατοχής, της Αντίστασης και του Εμφυλίου βρήκαν
τη θέση τους όχι μόνο στην προφορική ιστορία της πόλης, αλλά και
στην καλαίσθητη έκδοση «Δεκαετία του ’40 και οι Χαλανδραίοι»,
χάρη στην επίπονη προσπάθεια και το μεράκι των μελών της ομάδας Προφορικής Ιστορίας του Δήμου Χαλανδρίου (ΟΠΙΔΗΧ) και τη
συνδρομή του Δήμου Χαλανδρίου.
Στην έκδοση περιλαμβάνεται πληθώρα μαρτυριών αφανών
πρωταγωνιστών
των ιστορικών γεγονότων
της δεκαετίας του ’40 (κήρυξη του Πολέμου, Κατοχή,
Απελευθέρωση, Δεκεμβριανά, Εμφύλιος).
Περιλαμβάνονται επίσης
φωτογραφικά τεκμήρια,
ένα συνοπτικό ιστορικό
πλαίσιο που η ομάδα Προφορικής Ιστορίας έκρινε
αναγκαίο για τη διευκόλυνση του αναγνώστη
και ένα «Μικρό Ιστορικό» για το Χαλάνδρι
εκείνης της εποχής.

μέσω διαδικτύου. Στο μεταξύ, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στα εργαστήρια
φωτογραφίας της προηγούμενης χρονιάς
είχαν την ευκαιρία το καλοκαίρι να παρουσιάσουν και φέτος τα έργα τους σε ανοιχτή
έκθεση στην πλατεία Χαλανδρίου. Τέλος,
το εργαστήρι Χορού ετοίμασε μια σειρά
από βίντεο για γυμναστική στο σπίτι.

λευταίες μέρες του Φεβρουαρίου, είναι η
συνεργασία του Φεστιβάλ Δράμας με τον
Δήμο Χαλανδρίου. Οι φίλοι και οι φίλες της
ταινίας μικρού μήκους είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν δωρεάν στο σινεμά
Αθηνά, είκοσι βραβευμένες ταινίες από το
ελληνικό πρόγραμμα του 42ου Φεστιβάλ –
25ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού
Μήκους Δράμας.

•

www.chalandri.gr /
ψηφιακό Χαλάνδρι/ Εξυπηρέτηση του πολίτη.
Βρίσκετε συγκεντρωμένα τα αιτήματα που εξυπηρετεί η κάθε υπηρεσία, τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται και τυπώνετε τις αναγκαίες αιτήσεις.

●●Οδηγός πόλης

www.chalandri.gr /επιχειρήσεις – καταστήματα. Έχει ήδη ξεκινήσει η δημιουργία ενός οδηγού πόλης για την καλύτερη διασύνδεση των πολιτών με την τοπική αγορά.

●●myKEPlive στα ΚΕΠ Χαλανδρίου

Από τους πρώτους δήμους το Χαλάνδρι που εντάχθηκε στο πρόγραμμα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω βιντεοκλήσης.

●●Πληρωμές μέσω τραπέζης και με χρήση web
banking (μεταφορά σε λογαριασμό τρίτου). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν προηγουμένως με το Τμήμα Εισπράξεων και Πληρωμών στο 213 2023837 ή στο tameio@halandri.gr
για τον καθορισμό της αιτιολογίας της κάθε συναλλαγής.
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Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την έκδοση στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.chalandri.gr. Αναζητείστε «H δεκαετία του
‘40 και οι Χαλανδραίοι».
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