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Τρία χρόνια δράσης

Η

ένας απολογισμός

νέα δημοτική αρχή, τον Σεπτέμβριο του 2014, σε ένα δύσκολο
περιβάλλον για τη χώρα, κλήθηκε να απαντήσει σε μια τριπλή πρόκληση:
Να κινητοποιήσει το σύνολο του δημοτικού μηχανισμού σε όλα τα επίπεδα
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα
οξυμένα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, να θέσει τις απαραίτητες βάσεις για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και να βελτιώσει
τις υπάρχουσες υποδομές ή να αποκτήσει νέες, να αρχίσει παράλληλα να υλοποιεί το όραμά της για την αλλαγή της
μορφής της πόλης.
Το Χαλάνδρι στις αρχές
του 21ου αιώνα
Το σύνολο των αναγκών που έπρεπε
(και πρέπει) να αντιμετωπιστούν οφείλεται σε μία στρεβλή πορεία ανάπτυξης που ακολουθήθηκε στην πόλη για
δεκαετίες:

Από την υπογραφή των συμβολαίων αγοράς του ακινήτου «Νόμπελ» (31/12/2015). Διακρίνεται
(τρίτος από δεξιά) ο εκλιπών Γιώργος Μάρκου, συνιδιοκτήτης του ακινήτου.

● Διόγκωση ενός υδροκέφαλου εμπο-

● Εντατική οικοδόμηση χωρίς να

ρικού κέντρου χωρίς τις απαραίτητες
υποδομές υποστήριξης.

υπάρξει πρόβλεψη για την εξασφάλιση
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί μία ακόμα προσπάθεια για επικοινωνία και οριζόντια
ενημέρωση της δημοτικής αρχής με τους κατοίκους της πόλης.
Στόχος μας, δεν είναι μόνο η προβολή του όποιου έργου της δημοτικής αρχής (άλλωστε αυτό μπορεί να
το διαπιστώσει ο καθένας στην καθημερινότητά του και να το κρίνει) αλλά η συστηματική ενημέρωση
για τα προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιούνται στο δήμο.
Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημοτική αρχή στην εκτέλεση των καθηκόντων της, για την
εικόνα της πόλης που παρέλαβε, για τις στρατηγικές της επιλογές.
Σε κάθε τεύχος θα έχουν ελεύθερο βήμα ώστε να προβάλουν τις απόψεις τους όλες οι δημοτικές
παρατάξεις της αντιπολίτευσης.
Άλλωστε, επιθυμούμε αυτή η ενημέρωση να αποτελέσει και κίνητρο για έναν πιο ουσιαστικό διάλογο,
αφού οι προτάσεις, οι παρατηρήσεις και η αυστηρή κριτική μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους της πόλης μας.

Συνελεύσεις γειτονιάς

δημιουργηθούν νέες δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, κυρίως για όσες και
όσους αντιμετώπιζαν ουσιαστικό πρόβλημα διαβίωσης.

των απαραίτητων χώρων για κοινωφελή δραστηριότητα.
● Διαχρονική έλλειψη επενδύσεων σε

δημοτικές υποδομές και εξοπλισμό.
● Αποσπασματικές παρεμβάσεις χωρίς
κεντρικό σχεδιασμό και ιεράρχηση των
προβλημάτων.
Το Χαλάνδρι υποδέχθηκε τον 21ο
αιώνα χωρίς ιδιόκτητο δημαρχείο,
χωρίς επαρκείς χώρους πολιτισμού,
χωρίς σύγχρονες εγκαταστάσεις και
εξοπλισμό στην καθαριότητα, με ελλείψεις σε δεκάδες τομείς που επηρεάζουν
άμεσα την καθημερινότητα κατοίκων
και επισκεπτών, σημαντικά ζητήματα
υποδομών που έμεναν άλυτα για δεκαετίες.
Θα έπρεπε να προγραμματιστεί
άμεσα η αντιμετώπιση μείζονων προβλημάτων σε σημεία της πόλης όπου
διαμορφώνονταν οριακές συνθήκες
(ένταξη στο σχέδιο πόλης του Πεύκου
Πολίτη, επίλυση της τριπλής ομηρίας
στον καταυλισμό των τσιγγάνων στο
Νομισματοκοπείο, ζώνη εκτός σχεδίου
στην περιοχή Νεκροταφείου ) ή και κίνδυνο (αντιπλημμυρική και αντιπυρική
προστασία του ρέματος Χαλανδρίου
κ.λπ.).
Θα έπρεπε να εξασφαλιστούν εγκαταστάσεις που να μπορούν να παρακολουθήσουν το αυξανόμενο μέγεθος της πόλης, τόσο στη διοίκηση,
στον πολιτισμό, στον αθλητισμό όσο
και στις υποδομές, στα δίκτυα, στην
εκπαίδευση και την καθαριότητα κατά
προτεραιότητα.
Αντίστοιχα ο δήμος, ως τμήμα του κράτους και του δημόσιου τομέα, είχε υπο2
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στεί διοικητική και οργανωτική συρρίκνωση και αποδιοργάνωση.
Ο δημοτικός μηχανισμός
Ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων του είχε αποχωρήσει είτε με πρόωρες συνταξιοδοτήσεις είτε λόγω διακοπής των συμβάσεων, με αποτέλεσμα
ολόκληρες υπηρεσίες να υπολειτουργούν. Ένα μεγάλο κομμάτι των υποχρεώσεων προς τον πολίτη εκτελούνταν
πλημμελώς, με ελλιπή μέσα και προσωπικό. Ταυτόχρονα, η αναδιοργάνωση
του δημόσιου τομέα που επιχείρησε το
κεντρικό κράτος, επέβαλλε απίστευτες
γραφειοκρατικές διαδικασίες στην προμήθεια υλικών, τη διενέργεια διαγωνισμών, την εκταμίευση ποσών και την
καθημερινή επαφή με τον δημότη.
Έτσι, οι διοικητικές και λειτουργικές διαδικασίες του δημοτικού μηχανισμού έπρεπε να ορθολογικοποιηθούν,
να προστεθούν νέες τεχνολογίες, να
περιοριστούν οι δαπάνες. Κυρίως όμως
έπρεπε να κινητοποιηθεί ο δημοτικός
μηχανισμός στο σύνολό του προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Τ

α υπαρκτά και ήδη οξυμένα προβλήματα της πόλης επιδεινώθηκαν τα τελευταία χρόνια λόγω και
της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Στην κατάρρευση του στρεβλού
μοντέλου ανάπτυξης που ακολούθησε
η πόλη ήρθε να προστεθεί η ανεργία,
η καθίζηση της εμπορικής κίνησης, η
οικονομική ένδεια για σημαντικά τμήματα του πληθυσμού.
Θα έπρεπε λοιπόν παράλληλα να
στηριχθούν, να ενισχυθούν ή και να

Τρία χρόνια μετά
Τρία χρόνια μετά αποφασίσαμε να
παρουσιάσουμε κάποιες από τις δράσεις της νέας διοίκησης του δήμου.
Δράσεις που υλοποιήθηκαν κόντρα
σε συνήθειες και δεδομένα δεκαετιών, μέσα από ένα ασφυκτικό νομικό
πλαίσιο που έχουν επιβάλλει ο «Καλλικράτης» αλλά και οι επιταγές της τρόικας. Δράσεις που για να γίνουν χρειάστηκαν χρόνο, κόπο, σχέδιο και προγραμματισμό. Αν αυτές οι δράσεις
είναι αρκετές σε σχέση με το χρονικό
διάστημα που πέρασε, αν θέτουν τις
βάσεις για τις μικρές ή μεγαλύτερες
αλλαγές της επόμενης περιόδου, θα το
κρίνουν οι κάτοικοι αυτής της πόλης.
Η εμπειρία των τριών χρόνων
απέδειξε ότι είναι αναπόφευκτη η
σύγκρουση με τα μικρά και μεγάλα συμφέροντα που δημιούργησαν τα σημερινά αδιέξοδα. Γιατί οι μεγάλες αλλαγές
δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα ανάθεσης ή εξουσιοδότησης στους ειδικούς
της πολιτικής. Οι μεγάλες αλλαγές, αποτέλεσμα όχι μόνο βούλησης αλλά οργάνωσης και αγώνα, είναι το αποτέλεσμα
πολλών μικρών αλλαγών. Στην καθημερινότητα, στη γειτονιά, στη δουλειά.
Εκεί που μπορούν να δημιουργηθούν
νέες ενότητες. Εκεί που πέρα από τους
τίτλους, τις διαφορετικές προσεγγίσεις
ή αναλύσεις, η ζωή θέτει τα δικά της
αμείλικτα ερωτήματα. Ερωτήματα που
μόνο προοδευτικά και ριζοσπαστικά
μπορεί να απαντηθούν. Γιατί, ίσως,
αυτός είναι ο δικός μας μονόδρομος.

Οι δημότες αποφασίζουν
Είναι πια κοινή πεποίθηση ότι υπάρχει ανάγκη να εφαρμοστεί στην
τοπική αυτοδιοίκηση, ένα σύστημα πολιτειακής οργάνωσης όπου,
αυτοί που κατά τον ισχύοντα νόμο αποφασίζουν, ταυτόχρονα να
επικοινωνούν, να συνδιαμορφώνουν και να δεσμεύονται από αυτούς
που τελικά γίνονται οι αποδέκτες των αποφάσεων.

Α

κολουθώντας αυτή τη λογική
το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εφαρμογή πιλοτικά μιας
τέτοιας διαδικασίας στον Συνοικισμό
Χαλανδρίου.
Σαν πρώτο βήμα, προτάθηκε η εφαρμογή της διαδικασίας στον τομέα των
δαπανών για τοπικής εμβέλειας δημόσια
έργα και υπηρεσίες. Δεσμεύτηκε ποσό
150.000 ευρώ από το Τεχνικό Πρόγραμμα
του Δήμου για να διατεθεί στη συνοικία
με βάση τις προτεραιότητες που θέτουν
οι ίδιοι οι κάτοικοι.
Αυτό είναι ανεξάρτητο από τις υπόλοιπες
δράσεις της δημοτικής
αρχής και οι οποίες θα
εφαρμόζονται τόσο στο
Συνοικισμό όσο και στο
υπόλοιπο Χαλάνδρι (για
παράδειγμα πρόγραμμα
αντικατάστασης πράσινων κάδων, προγράμματα
ανακύκλωσης, κ.λπ.).
Η διαδικασία που προτάθηκε, εγκρίθηκε από το
δημοτικό συμβούλιο και
εφαρμόστηκε:
Στην πρώτη συνέλευση
ο Δήμος ενημέρωσε για τις
γενικές κατευθύνσεις και τα
ζητήματα που αφορούν τον
Συνοικισμό και ανακοίνωσε
το ποσό που θα διαθέσει για
τη γειτονιά. Δημιουργήθηκε
μια 5 μελής συντονιστική επιτροπή κατοίκων σε εθελοντική
βάση που οργάνωσε συγκεντρώσεις στις
3 μικρότερες πολεοδομικές ενότητες του
Συνοικισμού.
Το ποσοστό των κατοίκων που έλαβαν
μέρος στη διαδικασία προσέγγισε το 2,33%,
ποσοστό που με βάση τη διεθνή εμπειρία
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(συμμετοχή 1% σε αντίστοιχα
εγχειρήματα) κρίνεται απόλυτα ικανοποιητικό. Ξεπέρασαν τους 70 όσοι κατέθεσαν προτάσεις. Μετά την τελική συνέλευση – ψηφοφορία, η συντονιστική επιτροπή προώθησε προς τη δημοτική αρχή
το σύνολο των προτάσεων.

Ενδεικτικά, οι πέντε πρώτες αφορούσαν την ανάπλαση της παραρεµάτιας
περιοχής από την οδό Ελ Αλαµέιν μέχρι
τη Γρίβα, µε κατασκευή περιπατητικής διαδρομής, ανάπλαση των πάρκων, αισθητικές παρεμβάσεις και ποδηλατόδροµο. Την
ανακατασκευή του προαύλιου χώρου
στο 3ο δημοτικό σχολείο. Την εγκατάσταση φωτισμού µε φωτοβολταϊκά
στις πλατείες και τα πάρκα του Συνοικισμού. Την κατασκευή ποδηλατόδρομου που θα συνδέει τα σχολεία της
περιοχής µε την Πλατεία Χαλανδρίου.
Την κατασκευή γηπέδου 5x5 καθώς
και τοποθέτηση βρυσών στις παιδικές
χαρές και τα πάρκα του Συνοικισμού.
Αποδείχτηκε σημαντικό το ό,τι οι
ίδιοι οι κάτοικοι της πόλης προέκριναν
τα έργα που αρχικά θα πρέπει να γίνουν
στην περιοχή τους ενώ παράλληλα θεσμοθετήθηκαν συλλογικές διαδικασίες ελέγχου των δράσεων της δημοτικής αρχής.
Με βάση αυτή την εμπειρία, η δημοτική
αρχή εξετάζει την επέκταση της διαδικασίας και σε άλλες συνοικίες της πόλης.
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Εξοικονόμηση
δαπανών
Διεκδίκηση οφειλών
από τους οικονομικά
ισχυρούς

Με γνώμονα
το όφελος των δημοτών

Επανέλεγχος των δηλωθέντων
τετραγωνικών των κτηρίων μεγάλων
επιχειρήσεων προκειμένου να αποδίδεται στο
Δήμο Χαλανδρίου το σωστό Τέλος Ακίνητης
Περιουσίας σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κείμενη
νομοθεσία. Μέχρι στιγμής έχουν βεβαιωθεί ποσά
άνω των 200.000 ευρώ.

Μείωση των τελών
καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού

Αναδρομική βεβαίωση, για πρώτη φορά,
δημοτικών τελών ύψους 6.110.073,12
ανταποδοτικού χαρακτήρα στις εταιρείες
Αττική Οδός ΑΕ, (2.024.640,98 ευρώ), Σταθερές
Συγκοινωνίες ΣΤΑΣΥ ΑΕ (Μετρό) (3.428.966,11
ευρώ) και ΟΣΕ ΑΕ (656.466,03 ευρώ) οι οποίες
είτε δεν έχουν καταβάλει ποτέ αντίστοιχα τέλη,
είτε έχουν καταβάλει πολύ λιγότερα απ’ ότι
έπρεπε, με βάση ανακριβείς δηλώσεις .
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εταιρειών
τα ποσά θα διεκδικηθούν δικαστικά.

Μείωση των δημοτικών τελών από το 2015
κατά 13% για τις κατοικίες και κατά 8% για τις
επιχειρήσεις που στεγάζονται σε χώρο έως
70 τ.μ. Σταδιακή αναπροσαρμογή μέχρι το
μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο όριο για τις
μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα ο δήμος
Χαλανδρίου να έχει από τα χαμηλότερα δημοτικά
τέλη για τα νοικοκυριά σε σχέση με τους όμορους
δήμους.

Απαλλαγή από
τα δημοτικά τέλη

Εξορθολογισμός και
μείωση τελών
Μείωση των τελών κατάληψης κοινοχρήστων
χώρων στην περιφέρεια και αύξηση κατά 20%
των τελών για το ιστορικό κέντρο της πόλης ως
αντικίνητρο στην επέκτασή τους στον δημόσιο
χώρο η οποία έχει επιβαρύνει την ποιότητα της
ζωής των κατοίκων.
Μείωση των τελών στο δημοτικό κοιμητήριο
για τις διάφορες προσφερόμενες υπηρεσίες
(οστεοφυλάκειο, παρατάσεις ταφής, τέλος ταφής
κ.λπ.) κατά μέσο όρο 15%.

Εξορθολογισμός του Τέλους Ακίνητης
Περιουσίας για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα και
κτήρια, με βάση υπολογισμού την κατώτατη τιμή
Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη σε απόρους ζώνης που ισχύει για το Δήμο Χαλανδρίου, με
αποτέλεσμα τη μείωση του ΤΑΠ από 40-50%.
και αναπήρους με αναπηρία άνω του 67%.
Ο εξορθολογισμός διευκόλυνε τους ιδιοκτήτες
Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη σε
των ακινήτων που επιβαρύνονταν με φόρο ενώ
μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί με
ουσιαστικά δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν
εισόδημα κάτω των 25.000 ευρώ και με δύο παιδιά την περιουσία τους αφού παραμένει εκτός
και άνω με εισόδημα κάτω από 30.000 ευρώ.
σχεδίου.
Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη σε τρίτεκνες
οικογένειες με εισόδημα μέχρι 45.000 €.
Σε οικογένειες με τέσσερα παιδιά απαλλαγή
με εισόδημα μέχρι 55.000 €, ενώ με πέντε παιδιά
και άνω απαλλάσσονται εάν έχουν εισόδημα
μέχρι 75.000€.
4

Οικονομική διαχείριση
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Αναδιοργάνωση της οικονομικής υπηρεσίας
προκειμένου να διεκδικηθούν ποσά από την
αναγκαστική εισφορά σε χρήμα ιδιοκτητών γης
κατά την ένταξη των περιοχών Πάτημα Ι και ΙΙ
στο σχέδιο πόλης και τα οποία δεν διεκδικήθηκαν
στο παρελθόν. Για τη διετία 2015-16 βεβαιώθηκαν
συνολικά 768.000 ευρώ και εισπράχθηκαν
περίπου 209.000 ευρώ με δεδομένο ότι υπάρχει
η δυνατότητα δόσεων για την καταβολή των
βεβαιωθέντων ποσών.
Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κείμενη νομοθεσία
τα χρήματα αυτά διατίθενται για έργα υποδομής
και ανάπλασης στις περιοχές αυτές.

Επαναδιαπραγμάτευση με τους ιδιοκτήτες
και μείωση των ενοικίων που πλήρωνε ο Δήμος
για τα ακίνητα που χρησιμοποιεί, με αποτέλεσμα
την εξοικονόμηση ανά έτος άνω των 70.000 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η μείωση αυτή είναι επιπλέον
της μείωσης που επιβάλλει ο νόμος.
Εξοικονόμηση από την ΕΥΔΑΠ συνολικά
857.382 ευρώ. Πρόκειται για ποσό που κακώς ο
δήμος κατέβαλε και αφορούσε παροχές ύδρευσης
που θα έπρεπε να έχουν καταργηθεί μετά την
απόδοση του δημοτικού δικτύου ύδρευσης στην
ΕΥΔΑΠ, σταδιακά από το 2005 έως το 2009. Το εν
λόγω ποσό αφορά την επιστροφή εγγύησης και
ποσά της τελευταίας πενταετίας ενώ εκκρεμεί
η δικαστική διεκδίκηση από την ΕΥΔΑΠ των
ποσών που κατέβαλε ο δήμος τη διετία 2009-2011.

Από τους φθηνότερους Δήμους
στην Αττική, μετά τις μειώσεις
Δήμοι

Ανταποδοτικά
τέλη για
κατοικίες

Φόρος
ηλεκτροδοτούμενων
χώρων

Χαλανδρίου

1,15

0,39

Νέας Ιωνίας

1,48

0,27

Δήμος Χολαργού
(Χολαργός)

1,57

0,22

Δήμος Χολαργού
(Παπάγου)

2

0,22

Μαρούσι

1,51

0,44

Βριλήσσια

1,30

0,74

Ίλιον

1,25

0.09

Σπάτα

1,64

0,70

Πεντέλη

1,85

0,14

Χαϊδάρι

1,69

0,14

Ν. Ψυχικό

1,47

0,55

Νέα Σμύρνη

1,55

0,75

Πετρούπολη

1,18

0,10

Γλυφάδα

1,45

0,85
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Φλύα ΑΕ:
από τη χρεοκοπία
στην εξυγίανση

Σφράγιση του κυλικείου στο Πάρκο
κυκλοφοριακής Αγωγής

Δημόσια δημοπρασία για την
ενοικίαση του δημοτικού χώρου
στάθμευσης στην κεντρική πλατεία
Χαλανδρίου

Επρόκειτο για αυθαίρετο κτίσμα περίπου
100 τ.μ. Λειτουργούσε χωρίς τη νόμιμη
άδεια από τον Δήμο, με μηνιαίο ενοίκιο 250 	Ο χώρος είχε ενοικιαστεί χωρίς δημοπραευρώ ενώ ηλεκτροδοτούνταν και υδρευόσία με δύο διαδοχικές ετήσιες συμβάσεις
ταν παράνομα από τον Δήμο. Δεν κατέβαλε
το 2005 και το 2006 και από τότε λειτουρτα αναλογούντα δημοτικά τέλη. Το αυθαίγούσε χωρίς νέα δημοπρασία ή ανανέωση
ρετο νομιμοποιήθηκε και ανακατασκευάτης σύμβασης από τη Φλύα ΑΕ. Ηλεκτροζεται μετά από αρχιτεκτονική μελέτη ώστε
δοτούνταν και υδρευόταν παράνομα από το
να τηρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές
Δήμο. Δεν κατέβαλε τα αναλογούντα δημοασφαλείας. Παράλληλα εκπονήθηκε μελέτη
τικά τέλη ενώ στο χώρο είχαν εγκατασταθεί
για τη συνολική αναβάθμιση του Πάρκου
παράνομες διαφημιστικές πινακίδες. ΑποΚυκλοφοριακής Αγωγής.
ξηλώθηκαν οι διαφημιστικές πινακίδες και
καταλογίστηκαν τα ποσά για διαφυγόντα
δημοτικά τέλη, προσαυξήσεις, κατανάλωση
Δημόσια δημοπρασία για το
δημοτικού ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ.
κυλικείο στον χώρο της παιδικής

χαράς Ολύμπου και Εδέσσης

Το κτήριο ήταν αυθαίρετο, ενώ ηλεκτροδοτούνταν και υδρευόταν από το Δήμο ενώ
δεν καταβάλονταν τα αναλογούντα δημοτικά τέλη. Το αυθαίρετο νομιμοποιήθηκε
ενώ έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε
ο νέος ενοικιαστής να καταβάλει τα αναλογούντα δημοτικά τέλη, το ηλεκτρικό ρεύμα
και το νερό.
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Φλύα ΑΕ

Αποξήλωση των παράνομων
διαφημιστικών μέσων στο σύνολο
της πόλης

Λύση της σύμβασης με την εταιρεία Media
Motion λόγω οφειλών προς τη Φλύα ΑΕ
106.000 ευρώ περίπου και μη τήρησης των
συμβατικών της υποχρεώσεων για ανταποδοτικές υπηρεσίες (20.000 ευρώ). Μη ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία Γεώργιος Καραμπιπέρης λόγω οφειλών προς τη
Φλύα ΑΕ (32.700 ευρώ) και μη τήρησης των
συμβατικών της υποχρεώσεων για ανταποδοτικές υπηρεσίες 9.225 ευρώ. Για τα διεκδικούμενα ποσά έχουν εκδικαστεί ή εκδικάζονται αγωγές.

Διαχειριστικός έλεγχος από
ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών
ελεγκτών για τα έτη 2013 και 2014

O έλεγχος ανέδειξε πολλαπλά προβλήματα

διαχείρισης όπως υψηλό ποσοστό δαπανών σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της
εταιρείας, δαπάνες χωρίς να συνοδεύονται
από τα νόμιμα παραστατικά, δαπάνες που
δεν δικαιολογούνταν από το χαρακτήρα της
εταιρείας ούτε συνοδεύονταν από αντίστοιχες αποφάσεις του διοικητικού της συμβουλίου, ακόμα και πλαστά τιμολόγια. Με
βάση τα όσα διαπιστώθηκαν ακολουθείται
η νόμιμη διαδικασία.

Αγωγή κατά της Media System ΑΕ

(130.793,28 ευρώ), με το νόμιμο τόκο υπερη-

μερίας από τότε που το καθένα από τα ανωτέρω ποσά μισθώματος κατέστη απαιτητό.
ΦΛΥΑ ΑΕ

ΦΛΥΑ ΑΕ

Κέρδη Ζημίες

Κόστος λειτουργίας

Ο πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει τον διαφορετικό τρόπο διαχείρισης
της δημόσιας περιουσίας από το Δεκέμβρη του 2014.
Ο ισολογισμός της εταιρείας για το 2016 δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
Ποσά σε ευρώ

2011

2012

2013

2014

2015

Κύκλος Εργασιών

349.010,56

194.193,52

200.484,68 €

207.929,49

205.710,43

Λειτουργικές δαπάνες

471.129,27

341.283,61

232.201,88

225.286,14

158.361,26

Κέρδη(+) / Ζημίες(-)

-125.424,10

-144.803,37

1.101,04

-18.969,73

33.564,53

Ταμειακά Διαθέσιμα

108.519,17

77.457,25 €

73.612,96

123.622,78

208.814,96
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Παραχωρήθηκε δωρεάν στο Δήμο για 15 χρόνια από
τις «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ», το συγκρότημα του
πρώην σαπωνοποιείου Ζερβού που έχει χαρακτηριστεί από το 1998 ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
Το ακίνητο 500 τ.μ βρίσκεται στη συμβολή των οδών
Αεροπόρου Λάιτμερ και Μικράς Ασίας και συνορεύει με
το 3ο Λύκειο & 3ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, αποτελώντας
ουσιαστικά τμήμα του αύλειου χώρου του. Βρίσκεται σε
ερειπιώδη κατάσταση και μετά την αποκατάστασή του θα
χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση πολιτιστικών δραστηριοτήτων της πόλης.
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νέοι χώροι

Αγοράστηκε από τον Δήμο Χαλανδρίου έκταση
6.457 τ.μ. στο Πάτημα Χαλανδρίου (Ηρακλείτου
και Αττικής οδού, Χώρος Εγκαταστάσεων Υποστήριξης (ΧΕΥ 9) έναντι 640.000 ευρώ, δηλαδή
λιγότερο από 100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Η απόκτηση του ακινήτου θα δώσει οριστική λύση
στο θέμα της στέγασης των υπηρεσιών καθαριότητας, αφού – ύστερα από ενέργειες της νέας Δημοτικής
Αρχής– προσδιορίστηκαν οι χρήσεις γης για το οικόπεδο ως χώρο αμαξοστασίου, συνεργείου, τοπικού
σταθμού μεταφόρτωσης και κέντρου διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Με την κατοχή του ακινήτου, το
Χαλάνδρι αποκτά ύστερα από 50 χρόνια έναν νόμιμο,
αδειοδοτημένο και περιβαλλοντικά φιλικό χώρο στέγασης των υπηρεσιών καθαριότητας.

Υποδομές

Αγοράστηκε από το Δήμο Χαλανδρίου το κτήριο που
είναι γνωστό ως «Μουσείο Νόμπελ» (Ήβης και Τυμφρηστού) έναντι 1.450.000 ευρώ, ύστερα από διαπραγμάτευση της διοίκησης με τους πρώην ιδιοκτήτες. Η αξία του είχε εκτιμηθεί στα 2.540.000 ευρώ.

Εκμισθώθηκε για 30 χρόνια από το ΤΑΙΠΕΔ το οικόπεδο 4.195,64 τ.μ., δίπλα στο αθλητικό κέντρο
«Νίκος Πέρκιζας», που στεγάζει τμήμα των υπηρεσιών καθαριότητας του δήμου, έναντι 2.377
ευρώ το μήνα (συνολικά 28.530,34 ευρώ ετησίως).

Πρόκειται για τριώροφο κτήριο, 2.255,92 τ.μ. του 1998
με επιπλέον υπόγειους χώρους στάθμευσης συνολικού
εμβαδού 939,31 τ.μ., στο στάδιο των επιχρισμάτων. Διαθέτει αίθουσα εκδηλώσεων και θέατρο 300 περίπου θέσεων
ενώ απέχει 400 μέτρα από τον πλησιέστερο σταθμό του
μετρό «Χαλάνδρι» και 280 μέτρα από τη Δουκίσσης Πλακεντίας. Μετά την αποπεράτωση του κτιρίου, η πόλη θα
διαθέτει έναν πολυχώρο αντάξιο της πολιτιστικής της διαδρομής, ενώ θα στεγαστούν και υπηρεσίες του δήμου.

Η συγκεκριμένη έκταση (ΧΕΥ 8) που βρίσκεται επί της
λεωφόρου Πεντέλης και του παράδρομου της Αττικής Οδού είχε απαλλοτριωθεί πριν 20 χρόνια έναντι
780.000.000 δραχμών για τις ανάγκες της κατασκευής
της Αττικής Οδού. Ωστόσο τα χρήματα αυτά, παρά την
υφιστάμενη νομοθεσία, δεν αξιοποιήθηκαν για αγορά
άλλου ακινήτου από την τότε δημοτική αρχή για τη στέγαση των απορριμματοφόρων του Δήμου, τα οποία και
παραμένουν παρανόμως εκεί μέχρι σήμερα. Οι χρήσεις
γης του οικοπέδου προσδιορίστηκαν μόνο για αθλητικές δραστηριότητες, (ύστερα από αίτημα του Δήμου) με
αποτέλεσμα να δίνεται πλέον η δυνατότητα ενοποίησής του με το παρακείμενο αθλητικό κέντρο «Ν. Πέρκιζας» αλλά και με το πάρκο πάνω από την Αττική Οδό
προκειμένου να αξιοποιηθεί αποκλειστικά για αθλητικές χρήσεις. Έτσι, η πόλη μπορεί να αποκτήσει έναν
εκτεταμένο χώρο πρασίνου και αθλητισμού, περίπου
80 στρεμμάτων, δίπλα στους σταθμούς του μετρό και
του προαστειακού.

Υπογράφτηκε η Προγραμματική Σύμβαση για την
ανακαίνιση του κληροδοτήματος Σαχάλα, προϋπολογισμού 744.000 ευρώ, που θα χρηματοδοτηΑποφασίστηκε η απαλλοτρίωση του κτήματος Δου- θεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.
ζένη, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο Το κληροδότημα Σαχάλα (οικόπεδο, κατοικία και βοηθηέναντι 1.363.279,17 ευρώ (στο ύψος της αντικει- τικά κτίσματα), επί της Βασιλείου Βουλγαροκτόνου στο
Χαλάνδρι, περιήλθε στον Δήμο το 2010 με την προϋπόμενικής του αξίας).
Το κτήμα Δουζένη, στο Κάτω Χαλάνδρι (Σοφοκλή Βενιζέλου και Σαλαμίνος) έχει συνολικής έκτασης 3 στρέμματα.
Το διατηρητέο παλιό εργοστάσιο της οινοπνευματοποιίας Δουζένη έχει επιφάνεια 289,04 τ.μ.. Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Πράσινου Ταμείου «τα αναμενόμενα οφέλη θα είναι μεγάλα από την απαλλοτρίωση
του εν λόγω ακινήτου, με πολεοδομικές, περιβαλλοντικές
και πολιτιστικές διαστάσεις».

θεση ότι θα λειτουργήσει ως κέντρο κοινωφελούς χαρακτήρα. Το σύνολο των κτισμάτων έχουν κατασκευασθεί
πριν από το 1955, ενώ το κτίριο για πολλά χρόνια είναι
ακατοίκητο, με εμφανή την έλλειψη συντήρησης. Με την
ολοκλήρωση του έργου ο χώρος θα λειτουργήσει ως δημοτικό ΚΑΠΗ σε αντικατάσταση του κεντρικού ΚΑΠΗ που
δεν είναι ιδιοκτησίας του δήμου και επιβαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό με την καταβολή ενοικίου 13.200
ευρώ ανά έτος.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΤΕΥΧΟΣ 1 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

9

ον
Περιβάλλ
Η υπηρεσία
ας
καθαριότ ητ
ι κά
ήταν οργαν
μέ ν η, με
α ποδυναμω
ένα μέσα,
πε πα λαιωμ
ρονες
χωρίς σ ύγ χ
εις
ε γ κα τ α σ τ ά σ
μό.
και εξοπ λισ

ριότητας
α
θ
α
κ
ς
η
τ
η
Η βε λτίωσ
ι η α λ λ αγ ή
α
κ
ά
λ
λ
α
σ την πόλ η
σ ης των
ι
ρ
ί
ε
χ
α
ι
δ
ο
σ τ ον τ ρ ό π
μφ α σ η
έ
ε
μ
ν
ω
τ
απορριμμά
κύκ λωσ ης
α
ν
α
ς
ι
ε
σ
ά
μ άτ ων
σε δρ
μ
ι
ρ
ρ
ο
π
α
ή τ ων
με δια λογ
σε και
ε
λ
έ
τ
ο
π
α
,
σ την πηγ ή
μέ λ ημα
ο
τ
ώ
ρ
π
ο
α πο τ ε λ ε ί τ
αρχ ής.
ς
ή
κ
ι
τ
ο
μ
η
της δ

α
ί
σ
α
τ
σ
Προ
ς
ο
τ
ν
ο
λ
λ
ά
β
ι
ρ
ε
π
του
η
σ
ι
ρ
ί
ε
χ
και δια
ν
ω
τ
ά
μ
μ
ι
ρ
ρ
ο
π
α

Περιορίστηκαν δραστικά
οι δαπάνες της υπηρεσίας
με ταυτόχρονη ενίσχυση
του προσωπικού (100
εργαζόμενοι επιπλέον κατά
μέσο όρο). Παράλληλα
τηρούνται, μετά από
χρόνια, τα όσα ορίζει η
νομοθεσία σχετικά με την
ασφάλεια των εργαζομένων
στην καθαριότητα
(εμβολιασμοί, παροχή ειδών
ατομικής προστασίας,
γάλακτος κ.λπ.).

Περιβάλλον – Διαχείριση απορριμμάτων

WASTE4think: Καινοτόμο πιλοτικό
πρόγραμμα στο Χαλάνδρι
Το πρωτοποριακό ευρωπαϊκό
προγράμμα συλλογής και
αξιοποίησης οικιακών
υπολειμμάτων τροφής
(Waste4Think) εφαρμόζεται, με
εθελοντική συμμετοχή, στην
πρώτη φάση, 240 νοικοκυριών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται
από τον Δήμο Χαλανδρίου
σε συνεργασία µε το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράμματος
Waste4Think, HORIZON
2020, προϋπολογισμού
περίπου 9.000.000 €, στο
οποίο μετέχουν 18 εταίροι
(πανεπιστήμια, οργανισμοί
κ.λπ) και υλοποιείται σε 4
ευρωπαϊκές πόλεις (Χαλάνδρι,
Cascais Πορτογαλίας, Zamudio
Ισπανίας, Seveso Ιταλίας). Η
ενιαία πρόταση των 18 εταίρων
αξιολογήθηκε από την αρμόδια

Τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά
300 κίτρινοι κάδοι ανακύκλωσης
χαρτιού – χαρτονιού (πειραματικά
στο κέντρο και στην περιοχή της
Φραγκοκλησιάς) στο πλαίσιο της
εφαρμογής του προγράμματος
ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.

Αντικαταστάθηκαν 600 μπλε
κάδοι ανακύκλωσης και
επισκευάζονται σε συνεργασία με την
Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης οι
υπόλοιποι που στην πλειοψηφία τους
ήταν κατεστραμμένοι.
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Προστέθηκαν στον
εξοπλισμό του
Δήμου πέντε νέα
απορριμματοφόρα,
τρία ημιφορτηγά, τρία
express άμεσης παρέμβασης, ένα
φορτηγό, ένας κλαδοτεμαχιστής,
ένας φορτωτής- εκσκαφέας και ένα
press-container με τον αντίστοιχο
τράκτορα.
Επίσης τοποθετήθηκε σύστημα GPS
στα οχήματα της καθαριότητας με
στόχο την αποτελεσματικότερη
λειτουργία τους.

Τοποθετήθηκαν επί πλέον ειδικοί
κάδοι ανακύκλωσης γυαλιού με
αποτέλεσμα το διπλασιασμό σχεδόν
των ανακυκλωμένων ποσοτήτων
γυαλιού (από 14,8 τόνους το 2014 σε
27,3 τόνους το 2015).
Τοποθέτηση τεσσάρων
συστημάτων βυθιζόμενων κάδων
απορριμμάτων και ανακύκλωσης
χαρτιού στο ιστορικό κέντρο της
πόλης με στόχο την αισθητική
αναβάθμισή του.

επιτροπή της ΕΕ ως μια από
τις 3 καλύτερες μεταξύ των
97 που υποβλήθηκαν.
Ο Δήμος προμήθευσε
τους συμμετέχοντες στο
πρόγραμμα, που θα διαρκέσει
42 μήνες, οικιακούς κάδους και
βιοαποδομήσιμες σακούλες,
ενώ τοποθέτησε ειδικούς
καφέ κάδους με λουκέτο (για
αποκλειστική χρήση από τους
συμμετέχοντες) στους δρόμους
της πόλης. Η επεξεργασία
των οικιακών ζυμώσιμων
απορριμμάτων ξεκίνησε από το
ΕΜΠ με την παραγωγή πέλετ
και βιοαερίων καυσίμων ενώ
εξετάζονται και άλλες μορφές
αξιοποίησης της παραγόμενης
ενέργειας.

Τοποθετήθηκαν σε όλα τα
δημοτικά και γυμνάσια της πόλης
κάδοι ανακύκλωσης τριών
ρευμάτων (πλαστικό, αλουμίνιο,
χαρτί) με στόχο την εξοικείωση των
παιδιών (σε συνεργασία με τους
εκπαιδευτικούς) στη λογική της
ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.
Διατίθενται δωρεάν κάδοι
οικιακής κομποστοποίησης και
ενημερωτικό υλικό προκειμένου,
όσοι το επιθυμούν, να εκπαιδευτούν
και να εφαρμόσουν έναν εναλλακτικό
τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων
κουζίνας και κήπου.
Εντατικοποιήθηκαν οι καθαρισμοί
οικοπέδων αλλά και της Ρεματιάς για
λόγους πυροπροστασίας.

Διαχωρίζονται τα οικιακά αλλά
και δημοτικά κλαδέματα από
τα υπόλοιπα απορρίμματα με
εξοικονόμηση τουλάχιστον 30.000
ευρώ το χρόνο. Επίσης έχει τεθεί
σε λειτουργία μεταφερόμενος
κλαδοτεμαχιστής ώστε να μειωθεί
ο όγκος των κλαδεμάτων και να
περιοριστεί δραστικά ο αριθμός των
δρομολογίων αποκομιδής.

Πρόγραμμα αντικατάστασης
των παλιών κάδων. Μέχρι στιγμής
έχουν αντικατασταθεί 1.785 κάδοι
μεγαλύτερης χωρητικότητας στις
περιοχές του Κάτω Χαλανδρίου, του
Συνοικισμού και του Πολυδρόσου.

Καταρτίστηκε Κανονισμός
Πρασίνου, με στόχο την προστασία
του κοινόχρηστου πράσινου. Το
κανονιστικό πλαίσιο, που εφαρμόζεται
για πρώτη φορά στην πόλη, εισάγει
μια καινοτόμο ρύθμιση που αφορά
στη δυνατότητα «υιοθέτησης»
κοινόχρηστων χώρων πρασίνου
από ομάδες πολιτών που επιθυμούν
να αναλάβουν τη φροντίδα τους.
Τα «κοινωνικά πάρκα» αποτελούν
ταυτόχρονα μια ευκαιρία για τους
πολίτες να αποκτήσουν ενεργό ρόλο
στην προστασία του φυσικού αστικού
περιβάλλοντος αλλά και έναν τρόπο
προστασίας και συντήρησης του
πρασίνου στην πόλη.

Ειδικά για την Υπηρεσία Πρασίνου
του Δήμου:
Συντάχθηκαν 21 μελέτες για την
προμήθεια υλικών και εξοπλισμού.
Κλαδεύτηκαν 1.569 υψηλά
δένδρα με καλαθοφόρο όχημα και
άνω των 4.500 χαμηλών δένδρων.
Φυτεύτηκαν 467 δένδρα, 2.845
θάμνοι και 1.840 εποχιακά φυτά.
Καθαρίστηκαν για λόγους
πυροπροστασίας κοινόχρηστοι
χώροι άνω των 200 στρεμμάτων.
Έγιναν εργασίες καθαρισμού
και περιποίησης στο σύνολο των
κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
Παράλληλα το τμήμα παρενέβη
σε 365 περιπτώσεις όπου, μετά
την εκδήλωση έκτακτων καιρικών
φαινομένων παρουσιάστηκαν
πτώσεις δένδρων κ.λπ.
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Αθλητισμός για όλους

σε αναβαθμισμένες
και σύγχρονες εγκαταστάσεις

Μ

ε βάση την αντίληψη ότι ο αθλητισμός
είναι δικαίωμα όλων των πολιτών και
οι αθλητικές υποδομές δημόσιο αγαθό
και παρά τις σοβαρές ελλείψεις στο προσωπικό,
η Διεύθυνση Αθλητισμού σε στενή συνεργασία
με την Τεχνική Υπηρεσία, άλλαξε δραστικά την
κατάσταση.
Παραχωρήθηκε στον Δήμο από
τις «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» ο χώρος του
γυμναστηρίου «Μάρκος Παπαδάκης» στο Κάτω
Χαλάνδρι.
Αδειοδοτήθηκαν το κλειστό κολυμβητήριο,
το κλειστό και τα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, το
ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου στο Δημοτικό
Γυμναστήριο «Ν. Πέρκιζας» ύστερα από
σημαντικές τεχνικές μελέτες και παρεμβάσεις.
Έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες
εργασίες (στατικές μελέτες, επισκευή δαπέδου,
ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5, πυροπροστασία
κ.λπ.) για την εξασφάλιση άδειας στο
γυμναστήριο «Μ. Παπαδάκης» και στο αθλητικό
κέντρο της οδού Αποστολοπούλου.

Αναβάθμιση του κλειστού
κολυμβητηρίου και των ανοιχτών
γηπέδων στο συγκρότημα «Νίκος
Πέρκιζας».
Αναβάθμιση των γηπέδων μπάσκετ, βόλεϊ και τέννις στο αθλητικό
κέντρο, στην οδό Αποστολοπούλου.
Για πρώτη φορά εγκαταστάθηκαν όργανα γυμναστικής σε 4 πάρκα
της πόλης.

Αγώνας της Ρεματιάς, 2016.

Μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα της πόλης

Εξασφαλίστηκε η λειτουργία
αναβατορίου για άτομα με κινητικές

δυσκολίες στο κολυμβητήριο.
Ενισχύθηκαν τα δημοτικά αθλητικά τμήματα
μέσω και της λειτουργίας για πρώτη φορά
των Προγραμμάτων Αθλητισμού για Όλους
Από τα «Ευριπίδεια», 2016.
και αυξήθηκε ο αριθμός των συμμετεχόντων
πολιτών.
Οργανώθηκαν με επιτυχία τα
«Ευριπίδεια» στον στίβο και την κολύμβηση
ενώ ο Αγώνας της Ρεματιάς το ’15 και το ’16
συγκέντρωσε χιλιάδες δρομείς.
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Εφαρμόζεται για πρώτη φορά
συστηματικά, πρόγραμμα
στείρωσης, περίθαλψης και
υιοθεσίας αδέσποτων ζώων
συντροφιάς. Μετά από
διαγωνισμό, το πρόγραμμα
υλοποιείται από το Νοσοκομείο
Ζώων Αθηνών στο Πικέρμι,
με την ενεργή και ουσιαστική
εμπλοκή του συλλόγου «Φίλοι
των Ζώων Χαλανδρίου». Με

τις στειρώσεις και τις υιοθεσίες
αδεσπότων επιδιώκεται ο
περιορισμός του αριθμού τους,
ενώ με το πρόγραμμα περίθαλψης
η βελτίωση της ποιότητας ζωής
τους. Σε αυτό το τελευταίο ο
δήμος συμβάλλει και με την
αγορά τροφίμων.
Ενδεικτικά μέχρι τα τέλη του 2016
είχαν γίνει 130 στειρώσεις ζώων,
518 εξετάσεις για αποθεραπεία

από διάφορα νοσήματα και 202
εμβολιασμοί. Λόγω τραυμάτων,
καταγμάτων, ασθενειών κ.λπ.
νοσηλεύτηκαν συνολικά 155
ζώα ενώ στα 55 από αυτά
έγιναν διάφορες χειρουργικές
επεμβάσεις. Σχεδόν το σύνολο
των ζώων που οδηγήθηκαν
στο νοσοκομείο, έχουν αυτή τη
στιγμή υιοθετηθεί με ευθύνη του
φιλοζωϊκού συλλόγου.
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Πολιτιστικό ένθετο

Η Φιλαρμονική του Δήμου
πρωταγωνίστησε με τις δεκάδες
εμφανίσεις της στη μουσική ζωή
της πόλης ενώ οι μουσικοί της
κάνουν δωρεάν μαθήματα σε
πάνω από 400 παιδιά.

18/5/2015: Εμπρησμός και
ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο Θέατρο
Ρεματιάς
24/5/2015: Το θέατρο της Ρεματιάς
ξαναγεννιέται

Δημιουργήθηκαν Θεατρικά
Εργαστήρια παιδιών και
ενηλίκων, Εργαστήρι Χορού
σε νέα, ειδικά διαμορφωμένη
αίθουσα, Εργαστήρι «χρήσιμης
τέχνης», Δημοτική Πολυφωνική
Χορωδία και μπήκαν οι
βάσεις για τη λειτουργία από
το φθινόπωρο Δημοτικής
Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων.
Λειτούργησαν οι Λέσχες
Ανάγνωσης ενηλίκων,
εφήβων και παιδιών Ρομά, η
Παιδική Χορωδία, η Χορωδία και
η Θεατρική Ομάδα των ΚΑΠΗ
ενώ πραγματοποιήθηκαν με
μεγάλη επιτυχία δύο Φεστιβάλ
Τρίτης Ηλικίας.
Έγιναν με μεγάλη
συμμετοχή εκδηλώσεις τα
Χριστούγεννα, τις Απόκριες
σε συνεργασία με φορείς της
πόλης, θεματικοί κύκλοι στο
Αετοπούλειο, Φεστιβάλ Θεάτρου
Σκιών, Φεστιβάλ κουκλοθεάτρου,
παρουσιάσεις βιβλίων κ.ά.
Πάνω από 60 Θεατρικές
παραστάσεις σε όλα
τα δημόσια σχολεία
πραγματοποιήθηκαν κατά τα δύο
τελευταία χρόνια. Οι εκδηλώσεις,
που παρακολουθούν δωρεάν οι
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, είναι
ενταγμένες στο σχολικό πρόγραμμα,
ενισχύοντας έτσι την παιδαγωγική
δυναμική του σχολείου.
Από το 2015 δραστηριοποιείται
η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας
του Δήμου (Ο.Π.Ι.ΔΗ.Χ.). Ήδη
έχουν καταγραφεί σημαντικές
μαρτυρίες από την ιστορία της
πόλης.

3/6/2015: Μεγάλη συναυλία «Μέσα
από τις στάχτες»

Σημαντικό βήμα για την ανάδειξη
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
υπήρξε η αποδοχή της δωρεάς της,
ανεκτίμητης αξίας, Συλλογής Ζήβα.
Διοργανώθηκε το 1ο Φεστιβάλ
Παραμυθιού σε συνεργασία με
το Μουσείο Σχολικής Ζωής και
Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του οποίου
έγιναν σεμινάρια, εργαστήρια σε
σχολεία της πόλης και ολοκληρώθηκε
με τις Παραμυθένιες Βόλτες
στην Πόλη, τέσσερις βραδιές όπου
παρουσιάστηκαν παραμύθια που
δημιούργησαν οι αντίστοιχες σχολικές
κοινότητες με θέματα βγαλμένα από την
ιστορία της γειτονιάς τους.
Εκδόθηκε ο δίσκος «11
Στιχοπλόκοι» με τραγούδια νέων
δημιουργών από το εργαστήριο
δημιουργικής γραφής του
Αετοπούλειου.

1ο Φεστιβάλ Παραμυθιού.
λιοθή
Παιδική Βιβ

κη «Μίμης Β

ς».
ασιλόπουλο

Ενισχύθηκαν οι πολύμορφες
δράσεις των δημοτικών
βιβλιοθηκών και οργανώθηκαν
με επιτυχία πολλές εκδηλώσεις
στη Δημοτική Βιβλιοθλήκη του
Αετοπούλειου και στην Παιδική
Βιβλιοθήκη «Μίμης Βασιλόπουλος»
ενώ αυξήθηκαν οι συμμετοχές
παιδιών, σχολείων και Δήμων στους
«Μαραθώνιους Ανάγνωσης».
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Υπερδιπλασιασμός των ωφελούμενων
από τη δομή του Κοινωνικού
Παντοπωλείου (527 άτομα στις 31/8/2014 –
1.201 άτομα στις 28/2/2017).
Ενίσχυση για πρώτη φορά του
Κοινωνικού Παντοπωλείου από τον
δημοτικό προϋπολογισμό. Από το ευρωπαϊκό
πρόγραμμα χρηματοδοτείται η λειτουργία
των δομών (μισθοί, λειτουργικά έξοδα) αλλά
όχι η παροχή αγαθών στους ωφελούμενους
(τρόφιμα, φάρμακα κ.λπ.).
Οι συνολικές δαπάνες του Δήμου για το
Κοινωνικό Παντοπωλείο: για τρόφιμα
65.138,29 ευρώ το 2015-2016, 120.000 ευρώ
(προϋπολογιζόμενο) το 2016-2017. Για είδη
προσωπικής υγιεινής, 24.275 ευρώ.

Κανείς μόνος του στην κρίση
Μείωση των δημοτικών
τελών με έμφαση σε ειδικές
ομάδες του πληθυσμού. (τρίτεκνοι,
πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές
οικογένειες, άποροι κ.λπ.).
Δραστική μείωση των
τροφείων στους παιδικούς
σταθμούς με πλήρη κατάργησή
τους για οικογένειες με ετήσιο
εισόδημα κάτω των 25.000
ευρώ. Παράλληλα τέθηκε σε
ισχύ σύστημα μοριοδότησης
για την ένταξη στους παιδικούς
σταθμούς και εξασφαλίστηκε η
αντικειμενικότητα στα κριτήρια,
ενώ παράλληλα εξανεμίζεται
η οποιαδήποτε δυνατότητα
ρουσφετολογικών εξυπηρετήσεων.
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Κατάργηση της συνδρομής
για τα ΚΑΠΗ και αύξηση των
κονδυλίων για την εβδομαδιαία
καλοκαιρινή εκδρομή, ώστε να
συμμετέχουν σε αυτήν και μέλη με
χαμηλά εισοδήματα.
Δωρεάν συμμετοχή ή μειωμένη
με εισοδηματικά κριτήρια σε
όλα τα δημοτικά αθλητικά
προγράμματα του δήμου.
Συνέχιση της λειτουργίας
των Κοινωνικών Δομών
(Παντοπωλείο, Φαρμακείο και
Συσσίτιο) παρά τη λήξη και τελικά
τη διακοπή της χρηματοδότησης για
τη λειτουργία του, από ευρωπαϊκά
και κρατικά κονδύλια αντίστοιχα.

Ένταξη των Κοινωνικών
Δομών του Δήμου Χαλανδρίου
στο νέο επιχειρησιακό
πρόγραμμα «Προώθηση
της κοινωνικής ένταξης,
καταπολέμηση της
φτώχειας και κάθε μορφής
διακρίσεων» ώστε να συνεχιστεί
η λειτουργία τους για τα επόμενα
τρία χρόνια.
Αύξηση των επιδομάτων
ένδειας σε δημότες που
αντιμετωπίζουν οξυμένα
προβλήματα επιβίωσης.
(49.250 ευρώ to 2016, 49.650 ευρώ
το 2015 έναντι μόλις 1.800 ευρώ το
2014).

Κοινωνική πολιτική

Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα «Στέγαση και
Επανένταξη» για τη δωρεάν
στέγαση αστέγων.
Παράλληλες δράσεις
αλληλεγγύης και εκτός
πόλης με συγκέντρωση
τροφίμων, ρούχων και
εξοπλισμού για την ενίσχυση
των Κούρδων αγωνιστών
στο Κομπάνι της Συρίας, των
προσφύγων μετά την ένταση
της προσφυγικής κρίσης το
Φεβρουάριο του 2016 κ.λπ..
Φιλοξενία μικρού
αριθμού προσφύγων στα όρια
της πόλης.
Αναβάθμιση της δωρεάν
δημοτικής συγκοινωνίας με
πύκνωση των δρομολογίων
αλλά και με την αγορά
τεσσάρων νέων λεωφορείων
που έχουν τη δυνατότητα να
εξυπηρετήσουν και άτομα με
ειδικές ανάγκες.

Ο Δήμος στηρίζει τις
κινήσεις αλληλεγγύης
Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης
Χαλανδρίου
Στα δύο χρόνια λειτουργίας του έχει δεχτεί περίπου
3.500 επισκέψεις. Εξυπηρετήθηκαν ανασφάλιστοι
σε ποσοστό 58% και άνεργοι σε ποσοστό 45%. Το
φαρμακείο δέχεται 1.000 επισκέψεις ετησίως.
Έχουν γίνει αποστολές φαρμάκων σε νοσοκομεία,
φυλακές, άλλα Κοινωνικά Ιατρεία, καταλήψεις και
δομές υποδοχής προσφύγων.
«Μαζί να τα Φάμε»
Το «Μαζί να τα Φάμε» στα 4 χρόνια δράσης του
διοργάνωσε 40 διανομές χωρίς μεσάζοντες και
διέθεσε δωρεάν προϊόντα σε 225 οικογένειες
που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Τα
προϊόντα τα προσέφεραν οι παραγωγοί αλλά και
αλληλέγγυοι κάτοικοι της πόλης μας.
Σε αυτές τις οικογένειες (συνολικά 750 άτομα)
έχουν μέχρι τώρα διανεμηθεί 3.050 «τσάντες
αλληλεγγύης» συνολικού βάρους 30-35 τόνων.

Ένταξη του Συμβουλευτικού
Κέντρου Γυναικών στη
νέα προγραμματική περίοδο
«Λειτουργία δομών και
υπηρεσιών της δημόσιας
διοίκησης προς όφελος
των γυναικών και για την
καταπολέμηση της βίας». Από
το 2015 μέχρι σήμερα το Κέντρο
δέχτηκε 283 αιτήματα εκ των
οποίων τα 267 αφορούσαν την
έμφυλη βία.
Ενδυνάμωση του
Συμβουλευτικού Κέντρου
Προληπτικής Ιατρικής
σε συνεργασία με άλλους
φορείς για τη διενέργεια
δωρεάν ιατρικών εξετάσεων
(μαστογραφία, χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια,
ΗΙV, στοματική υγιεινή,
εμβολιασμούς κ.λπ.) και
εκδηλώσεων ενημέρωσης.

Τ

ην άνοιξη του 2016, σε
μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από δραματικές εξελίξεις στο προσφυγικό,
χιλιάδες μαθητές του Χαλανδρίου,
συμμετέχοντας στην καμπάνια «Πιάσε το χέρι μου», γέμισαν
σακίδια με πράγματα χρήσιμα
για τους συνομηλίκους τους πρόσφυγες που συνέχιζαν ένα ταξίδι
δύσκολο και μακρύ, προσπαθώντας να αποφύγουν τον πόλεμο, τη

βία και την εξαθλίωση στις πατρίδες τους.
Τα παιδιά της πόλης έδωσαν σε
όλους το καλύτερο μάθημα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, ενώ οι πολύμορφες δράσεις τους ανέδειξαν τη
συνεργασία του σχολείου και της
κοινωνίας, στην προσπάθεια για τη
διατήρηση της ιστορικής μνήμης
στον τόπο μας, όπου η προσφυγιά
και η μετανάστευση σημαδεύουν
την ιστορική μας πορεία.
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Σχολεία – υποδομές

Μέσω της δημοτικής χρηματοδότησης
οι Σχολικές Επιτροπές υλοποιούν απαραίτητες
εργασίες υποδομής (αγορά και τοποθέτηση
κερκίδων στα προαύλια του 3ου και 6ου
Δημοτικού, επίστρωση με ταρτάν σε προαύλια
σχολείων, πολεοδομική τακτοποίηση του 12ου
Δημοτικού καθώς και του κυλικείου του 9ου
Δημοτικού, κ.λπ.).

Έκτακτη δημοτική χρηματοδότηση
στις Σχολικές Επιτροπές:

Από τις 15.000 ευρώ το 2014
στις 250.000 ευρώ το 2017
Όσον αφορά την οικονομική
ενίσχυση των σχολικών
επιτροπών για το χρονικό
διάστημα 2014-2017:
Η Σχολική Επιτροπή
της Α’ θμιας εκπαίδευσης
ενισχύθηκε με 287.569,59
ευρώ από τον δημοτικό
προϋπολογισμό.
Η Σχολική Επιτροπή
της Β’ θμιας εκπαίδευσης
ενισχύθηκε με 130.940
ευρώ από το δημοτικό
προϋπολογισμό.
Να σημειωθεί ότι το ίδιο
χρονικό διάστημα το σύνολο
των επιχορηγήσεων από
το Υπουργείο Εσωτερικών
ανήλθε σε 565.756 ευρώ.

Η δημοτική επιχορήγηση
είχε σαν στόχο, κυρίως την
αποπληρωμή προηγούμενων
χρεών των σχολικών επιτροπών.
Ενδεικτικά:
Καταβλήθηκε προσπάθεια πλήρους αναδιοργάνωσης της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών: τήρηση αυτονόητων διαδικασιών που εξέλειπαν την προηγούμενη περίοδο (αναλυτικά πρακτικά,
αναδιοργάνωση των αρχείων, έλεγχος των εξόδων, έγκαιρη χρηματοδότηση με βάση αντικειμενικά κριτήρια κ.λπ.), παρεμβάσεις καθαριότητας των σχολικών μονάδων, την
ασφαλή λειτουργία τους και την αναβάθμιση των υποδομών.
Αποπληρώθηκαν ή μπήκαν σε ρύθμιση χρέη των Σχολικών Επιτροπών
Α’ θμιας και Β’ θμιας εκπαίδευσης προηγούμενων ετών, συνολικού ύψους
480.386 ευρώ προς κοινωφελείς επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Διευθετήθηκαν οι οικονομικές
εκκρεμότητες με τα κυλικεία των σχολείων. Αποφασίστηκε τα έσοδα να αποδίδονται απευθείας στο κάθε σχολείο.
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Ρυθμίστηκαν τα οικονομικά των
επί συμβάσει καθαριστριών και ενισχύθηκαν τα σχολικά συγκροτήματα με
επιπλέον προσωπικό καθαρισμού.
Μεταφέρθηκαν όλοι οι λογαριασμοί (ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, Τηλεφωνία,
φυσικό αέριο) στο ΑΦΜ των Σχολικών
Επιτροπών με στόχο την έγκαιρη εξόφλησή τους χωρίς να επιβαρύνονται οι
επιχορηγήσεις των σχολείων. Τακτοποιήθηκαν και αναβαθμίστηκαν οι
τηλεφωνικές και ιντερνετικές συνδέσεις των σχολείων.
Ελέγχθηκαν και επισκευάστηκαν
οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
όλων των σχολείων, ενώ έγινε παντού
έλεγχος στεγανότητας των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Όπου είναι εφικτό προωθείται ή υλοποιήθηκε ήδη η
σύνδεση με φυσικό αέριο.
Τοποθετήθηκαν Σχολικοί Τροχονόμοι σε οκτώ σχολικά συγκροτήματα, με βάση τα αιτήματα της σχολικής κοινότητας ή με βάση την εκτίμηση
της Σχολικής Επιτροπής.

Προσχολική εκπαίδευση
Το 2014 υπήρχαν 4 παιδικοί
σταθμοί με ελλιπή εξοπλισμό
και προσωπικό και 2 παιδικοί
σταθμοί υπό κατασκευή.
Καταβλήθηκε προσπάθεια
για την άμεση ολοκλήρωση των
εργασιών και την προμήθεια
του εξοπλισμού στους υπό
κατασκευή παιδικούς σταθμούς,
με αποτέλεσμα την έναρξη της
λειτουργίας τους το 2016.
Μετά την αποπεράτωση των
εργασιών σήμερα λειτουργούν
συνολικά 6 Τμήματα Προσχολικής Αγωγής,
5 τμήματα ως βρεφονηπιακοί και ένας ως
παιδικός, εξυπηρετώντας περίπου 450
παιδιά διαφόρων ηλικιών.
Προσλήφθηκαν μέσω ΕΣΠΑ 52 επιπλέον
εργαζόμενοι με αποτέλεσμα σήμερα
οι παιδικοί σταθμοί να λειτουργούν με
τη σύνθεση που ορίζει ο νόμος και να
προσφέρουν ασφαλή λειτουργία και σωστό
παιδαγωγικό έργο.

Λειτούργησαν για πρώτη φορά από το
2009 βρεφικά τμήματα προκειμένου να
καλυφθεί και αυτή η ευαίσθητη ηλικιακή
ομάδα από τις υποδομές του Δήμου.
Καθιερώθηκε σύστημα μοριοδότησης
των αιτούντων προκειμένου να
καθιερωθούν αντικειμενικά και πλήρως
αδιάβλητα κριτήρια ένταξης στους
δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.
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Πολεοδομικές ρυθμίσεις, αναπλάσεις, τεχνικά έργα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις,
αναπλάσεις και τεχνικά έργα
Προχωρά η ένταξη του Πεύκου Πολίτη
στο σχέδιο πόλης – καταργήθηκε
με απόφαση της διοίκησης του Δήμου
η «Ελευθέρα Πεντέλης»

Ο

λοκληρώθηκε η
διαδικασία υποβολής
ενστάσεων για
την Πολεοδομική Μελέτη
ένταξης στο σχέδιο πόλης της

περιοχής Πεύκο Πολίτη – Ζώνη
Δουκίσσης Πλακεντίας. Μετά
από 4 δημόσιες αναρτήσεις
και την εξέταση όλων των
ενστάσεων που είχαν κατατεθεί

Αντιμετωπίστηκαν παλαιότερες παραλείψεις
στη διαδικασία του σχεδιασμού για την ένταξη
στο σχέδιο πόλης της περιοχής του «Έθνους» και
πλέον ολοκληρώνεται η Πράξη Εφαρμογής της
Πολεοδομικής Μελέτης.
Ανάπλαση της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου από

τη λεωφόρο Μεσογείων έως την οδό Σοφοκλή
Βενιζέλου, ενώ ολοκληρώθηκε η μελέτη για την
ανάπλαση του τμήματός της από την οδό Σοφοκλή
Βενιζέλου έως την οδό Αποστολοπούλου και βρίσκεται
σε εξέλιξη η διαδικασία για την προώθηση της
δημοπράτησης του έργου.
20
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από ενδιαφερόμενους σε
ισάριθμες συνεδριάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου,
η Πολεοδομική Μελέτη
προωθείται για οριστικό έλεγχο
στην Περιφέρεια Αττικής.
Έτσι δρομολογείται η ένταξη των
περιοχών αυτών στο
σχέδιο πόλης μετά από ομηρία
σαράντα και πλέον ετών,
γεγονός που δεν αφορά μόνο την
αναβάθμιση των ιδιοκτησιών
δεκάδων οικογενειών στο
Χαλάνδρι αλλά αποτελεί
και σημαντικό βήμα για την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
συνολικά στην πόλη.
Να σημειωθεί ότι η ένταξη στο
σχέδιο πόλης γίνεται χωρίς τον
οδικό άξονα της «Ελευθέρας
Πεντέλης» που ουσιαστικά
αποτελούσε εκτροπή της
Λεωφόρου Μεσογείων μέσα
στο Χαλάνδρι, γεγονός που κατά
το παρελθόν είχε οδηγήσει σε
κινητοποιήσεις των κατοίκων
της περιοχής ώστε να αποτραπεί
η διέλευσή της.

Ολοκλήρωση των μελετών και υπογραφή των
προγραμματικών συμβάσεων για τη χρηματοδότηση
από την Περιφέρεια Αττικής της διαμόρφωσης δύο
πλατειών στο Πάτημα Χαλανδρίου, στα οικοδομικά
τετράγωνα 1170 και 1265, προϋπολογισμού 786.000
και 808.000 ευρώ αντίστοιχα. Για την πρώτη έχει
υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο ενώ η δεύτερη
βρίσκεται στη διαδικασία εκδίκασης της ένστασης
που υποβλήθηκε από εργολάβο που δεν μειοδότησε.
Δημοπράτηση της σύμβασης για την ανάπλαση

τμήματος της οδού Αγίας Παρασκευής (από πλατεία
Φλύας μέχρι την οδό Αισχύλου).

Ανάπλαση και
πιστοποίηση ασφαλούς
λειτουργίας σε 26 από
τις 28 παιδικές χαρές
της πόλης.
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Ολοκλήρωση στα τέλη του 2015 του έργου
κατασκευής «αγωγών ακαθάρτων υδάτων και
εξωτερικών συνδέσεων» στο Πάτημα ΙΙ του Δήμου
Χαλανδρίου, το οποίο είχε αρχίσει το 2013.
Ολοκλήρωση των έργων κατασκευής αγωγών

ομβρίων στις οδούς Εστίας, Αριάδνης, και Γαρδενίων
στην περιοχή Πάτημα Ι.

Υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για

τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής
του έργου «Κατασκευή αγωγών όμβριων υδάτων
σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου» που
αφορά την κατασκευή αγωγών ομβρίων στο κεντρικό
και κάτω Χαλάνδρι καθώς και στην περιοχή της
Τούφας, προϋπολογισμού 5.535.000 ευρώ. Το έργο
δημοπρατήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
και βρίσκεται στην διαδικασία ανάδειξης μειοδότη.

Ολοκλήρωση της υδραυλικής μελέτης με τίτλο

«Μελέτη έργων διευθέτησης στο άνω τμήμα του ρέματος
Βριλησσός». Ανάθεση της περιβαλλοντικής μελέτης
ως συνέχεια της υδραυλικής μελέτης προκειμένου να
αδειοδοτηθούν τα έργα διευθέτησης και να διανοιχτούν
ο παραρεμάτιος και οι κάθετοι σε αυτόν δρόμοι ώστε να
ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής στην περιοχή αυτή του
Πατήματος ΙΙ.

Ολοκλήρωση της προκαταρκτικής υδραυλικής
μελέτης για τεχνικό έργο στην οδό Κόδρου που
αφορά τη μελέτη της ανακατασκευής του τεχνικού
έργου του κλειστού ρέματος Ποδονίφτη, στη συμβολή
με τη λεωφόρο Κηφισίας για την αποτροπή των
πλημμυρικών φαινομένων που δημιουργούνται στις
περιοχές Αγ. Βαρβάρας και Κόδρου.
Ολοκληρώθηκε η υδραυλική μελέτη

διευθέτησης των ομβρίων υδάτων της περιοχής
Πολυδρόσου (επικαιροποίηση μελέτης της ΕΥΔΑΠ
του έτους 1968!)

Εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής

οι απαιτούμενες άδειες για την εγκατάσταση
συστήματος ψύξης/θέρμανσης με γεωθερμία στο
12ο και στο 14ο Δημοτικό Σχολείο. Με την εφαρμογή
της μελέτης αναμένεται σημαντική εξοικονόμηση
πόρων αφού τα εν λόγω σχολικά συγκροτήματα
παρουσίαζαν υψηλή κατανάλωση πετρελαίου.
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Πολεοδομικές ρυθμίσεις, αναπλάσεις, τεχνικά έργα

Ανάπλαση των
χώρων του Δημοτικού
Κοιμητηρίου
Τοποθέτηση συστήματος
ψύξης /θέρμανσης στο χώρο
των νεκροθαλάμων καθώς και
πλήρης ανακατασκευή του
εσωτερικού τους.
Κατασκευή νέων τουαλετών
με πρόβλεψη για εξυπηρέτηση
ΑΜΕΑ.
Εργασίες διαρρύθμισης, μόνωση
και εξωτερική ανακαίνιση όλων
των κτηρίων του κοιμητηρίου.
Η εργολαβία για τη συνολική
ανάπλαση του χώρου
συνεχίζεται.

Με στόχο τη διαφύλαξη των περιοχών
κατοικίας η αναθεώρηση του Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου
Υποβλήθηκε, ύστερα από ανοιχτή διαδικασία δημόσιας
παγιωθεί χρήσεις διαφορετικές από αυτές που προτείδιαβούλευσης, προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλονονταν στη μελέτη του 2014, με στόχο τη διατήρηση
ντος και Ενέργειας, η επικαιροποιημένη «Μελέτη Αναθετου Πολεοδομικού Κέντρου στις σημερινές του διαστάώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου
σεις και την προστασία υφιστάμενων περιοχών κατοιΧαλανδρίου» του 2014. Η ανάγκη επικαιροποίησης της
κίας.
μελέτης προέκυψε, τρία χρόνια μετά την υποβολή της για ■■ Περιορισμός της χρήσης της Γενικής Κατοικίας στα
έγκριση στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας,
μέτωπα των οικοδομικών τετραγώνων επί των
προκειμένου να ανταποκρίνεται στο τρέχον θεσμικό πλαίβασικών οδικών αξόνων (Κηφισίας, Μεσογείων, Δουσιο αλλά και τις νέες δυναμικές της πόλης και των χρήσεων
κίσσης Πλακεντίας, Αγίας Παρασκευής, Πεντέλης,
γης σε αυτή. Οι αλλαγές συνοψίζονται στα εξής σημεία:
Εθνικής Αντιστάσεως, Παλαιολόγου/Παπανικολή,
Βάρναλη) αντί για το σύνολο των οικοδομικών τετρα■■ Κατάργηση από το σχεδιασμό του οδικού άξονα της
γώνων – όπως συνέβαινε σε αρκετές περιπτώσεις στην
«Ελευθέρας Λεωφόρου Πεντέλης».
πρόταση του 2014 – με σκοπό την προστασία των περι■■ Ενσωμάτωση των νέων θεσμικών ρυθμίσεων που
οχών κατοικίας.
έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια (Νέο Ρυθμιστικό
■■ Αλλαγές στη ζώνη γύρω από το νεκροταφείο (καθοΣχέδιο Αθήνας - Αττικής, χρήσεις γης στα οικόπεδα
ρισμός ζώνης παραγωγικών δραστηριοτήτων δυτικά
της Ηρακλείτου (ΧΕΥ9) και της Λεωφόρου Πεντέλης
του νεκροταφείου, καθορισμός ζώνης πρασίνου βόρεια
(ΧΕΥ8) που πέρασαν στην κυριότητα του δήμου και
του νεκροταφείου).
χρήσεις γης στη δημόσια έκταση 30 στρεμμάτων στο
Νομισματοκοπείο που παραχωρήθηκε στον Δήμο κ.ά.). ■■ Καθορισμός χρήσεων Τοπικού Κέντρου σε δύο ζώνες
στο Πάτημα (στην οδό Στρατονίκης και στη ζώνη που
■■ Αλλαγές στο περιεχόμενο των επιμέρους κατηγοριών
δημιουργείται από την οδό Μπακογιάννη και την πλαχρήσεων γης στην κατεύθυνση προστασίας των περιτεία που πρόκειται να κατασκευαστεί επί των οδών
οχών κατοικίας. Ειδικά για την περιοχή του κέντρου,
Ηρακλείτου, Αγράμπελης, Κυβέλης και Ντάλιας) με
προστίθεται στη μελέτη του 2014 η απαγόρευση των
στόχο την τόνωση της περιοχής.
κέντρων διασκέδασης και αναψυχής.
■■ Αλλαγές των χρήσεων γης σε συγκεκριμένα οικοδο- Μεταβολές στις χρήσεις γης σε διάσπαρτα οικοδομικά
μικά τετράγωνα στην περιοχή του κέντρου, όπου έχουν τετράγωνα προς θετικότερη κατεύθυνση για την κατοικία.
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Μετά από συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλες οι δημοτικές παρατάξεις συμφώνησαν να δημοσιεύσουν δικά τους
κείμενα στο ενημερωτικό έντυπο του Δήμου. Ως τη στιγμή όμως που η ύλη έπρεπε να σταλεί στο τυπογραφείο και παρά
τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις της σύνταξης, είχε ανταποκριθεί μόνον η παράταξη «Χαλάνδρι - αλλάζουμε πορεία».

Αντί άλλου άρθρου στο πρώτο τεύχος του νέου δημοτικού περιοδικού στο Χαλάνδρι, αξιοποιούμε τον χώρο που
μας αναλογεί για την δημοσιοποίηση του παρακάτω δελτίου τύπου της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 14ης ΜΑΗ που αφορά το
μείζον για την αυτοδιοίκηση θέμα της καθαριότητας και των συμβασιούχων.

«ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 14ης ΜΑΗ»

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ – ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΩΝ –
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Η αποκομιδή των απορριμμάτων αποτελεί θεμελιώδη,
θεσμοθετημένη και ανταποδοτική αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, η οποία πρέπει να
ασκείται απρόσκοπτα και ανεμπόδιστα, αφού άπτεται
άμεσα της δημόσιας υγείας.
Οι απαράδεκτοι και αντισυνταγματικοί μνημονιακοί περιορισμοί στην κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας των δήμων με μόνιμο προσωπικό, που συμφωνήθηκαν μεταξύ κυβέρνησης και κουαρτέτου, με πρόσχημα
το δημόσιο χρέος και τη δημοσιονομική προσαρμογή της
χώρας, είναι προφανές ακόμα και σε άσχετους με την αυτοδιοίκηση, ότι αποτελούν απλή συγκάλυψη των εντολών ντόπιων εργολαβικών συμφερόντων, για τη δημιουργία τεχνητού αδιεξόδου στις δημοτικές υπηρεσίες, ώστε να γίνει μονόδρομος η πολιτική της ιδιωτικοποίησης της αποκομιδής.
Οι υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καμία
επιβάρυνση δεν προκαλούν στον κρατικό προϋπολογισμό, αφού είναι ανταποδοτικές, άρα κάθε παρέμβαση της
κεντρικής διοίκησης ή των δανειστών – τοκογλύφων στη
διαχείριση των ανταποδοτικών τελών, αλλά και του τρόπου άσκησης της αρμοδιότητας από την αυτοδιοίκηση,
γίνεται είτε με στόχο την επιβολή της νεοφιλελεύθερης
ιδεοληψίας της Ε.Ε., είτε για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα ολιγαρχικά, διαπλεκόμενα συμφέροντα, που καιροφυλακτούν για να εμπλακούν στις «χρυσοφόρες μπίζνες»
των σκουπιδιών, εκμεταλλευόμενα την αδράνεια και την
ανεπάρκεια των αυτοδιοικητικών αρχόντων. Να διευκρινίσουμε, ότι θεωρούμε αυτονόητο πως οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, εν μέσω απεργίας, θα πρέπει να διασφαλίσουν την
αποκομιδή από Νοσοκομεία – Σχολεία, προστατεύοντας
την Δημόσια Υγεία.
Το καθεστώς των συμβασιούχων εργαζομένων στην καθαριότητα των δήμων, που αποδέχτηκαν και αναπαρήγαγαν
για χρόνια οι δημοτικές αρχές και αξιοποίησαν μικροπολιτικά και ρουσφετολογικά οι δήμαρχοι, είναι απαράδεκτο και
πρέπει να τερματιστεί. Μπορεί και πρέπει να τερματιστεί,

αν η αυτοδιοίκηση αποφασίσει να κάνει ουσιαστικά και
αποτελεσματικά τη δουλειά της βασιζόμενη στο Σύνταγμα
και τους νόμους του Κράτους, υπερασπιζόμενη χωρίς φόβο
αλλά με πάθος τις αρμοδιότητές της με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Εμείς διαφωνούμε όμως απόλυτα με την επιλογή της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να τερματιστεί αυτό το καθεστώς
των συμβασιούχων με την ώθηση άλλων 10.000 ανθρώπων στα «κρεματόρια» των «μνημονιακών προσαρμογών
ή μεταρρυθμίσεων» ή όποιου άλλου ευφημισμού έχει χρησιμοποιηθεί από το 2010 μέχρι σήμερα για τις απολύσεις
και τις περικοπές μισθών και συντάξεων.
Ο κατήφορος της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει
τέλος.
Η εφαρμογή όλων των χρεοκοπημένων πολιτικών προηγούμενων κυβερνήσεων, που ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε να
αλλάξει, συνεχίζεται σε όλους τους τομείς του κυβερνητικού έργου. Η αυτοδιοίκηση δεν αποτελεί εξαίρεση.
Δεν θα δηλώσουμε ότι απλά «συμπαραστεκόμαστε» στον
αγώνα των εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση για μόνιμη
και σταθερή εργασία με μονιμοποίηση της τελευταίας
γενιάς συμβασιούχων.
Δεν θα δηλώσουμε ότι απλά «συμπαραστεκόμαστε» στο
αυτοδιοικητικό κίνημα και στο αίτημά του για άρση των
μνημονιακών περιορισμών στην άσκηση των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του.
Δεν θα το κάνουμε αυτό, γιατί τα παραπάνω είναι στο DNA
μας. Δεν είμαστε δίπλα τους. Είμαστε ένα με αυτούς. Είμαστε ένα με όλους όσους είπαν ΟΧΙ στα μνημονιακά «κρεματόρια», προδόθηκαν, αλλά δεν παραιτήθηκαν και συνεχίζουν να αγωνίζονται. Και τους καλούμε να γίνουμε πάλι
ΕΝΑ, για να συνεχίσουμε αυτό που χρωστάμε στα παιδιά
μας να κάνουμε, παρόντες σε ένα ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ, αντι-Μνημονιακό Μέτωπο, σε ένα νέο πολιτικό υποκείμενο ανατροπής, για να αποκτήσει ο λαός μας τη χαμένη
του αξιοπρέπεια."

"Πρωτοβουλία 14ης Μάη"
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ΙOYΛΙΟΣ

ΣέΠτέμΒρΙΟΣ

1 ΦΙΛαρμΟνΙκή ΟρχήΣτρα νέων 21 ΔήμήτρήΣ ΖαΦέΙρέΛήΣ
(ΦΙΛ.Ο.ν.)
NeW gROup
Έργα κλασικού ρεπερτορίου και έργα
με ελληνικό χρώμα

Rock, Blues, Jazz, Soul

2 DA BAND καΙ lOs Del suR

22 WAtOtO AFRiKA

3 ΠέτρέΣ ΣτΙΣ τΣέΠέΣ τΟυ *

24 ΦΙΛαρμΟνΙκή τΟυ ΔήμΟυ
χαΛανΔρΙΟυ

Πάρτυ σε Soul, Funk και Latin ρυθμούς

της Μαρί Τζόουνς
ΘέαΤρο Του Νέου ΚοσΜου

5 ή ωραΙα κΟΙμωμένή *
Διασκευή: αγαθή Δημητρούκα

6 MAgic De spell ΔήμήρήΣ ΠΟυΛΙκακΟΣ
7 Ο αρχΟντΟχωρΙατήΣ
του Μολιέρου
ΠολιΤισΤιΚοσ συλλογοσ «αργώ»

8 ΠαΙξαμέ κΙ έμέΙΣ
μέ τ’ ΟνέΙρΟ…

Mουσική, χοροί, εδέσματα και είδη λαϊκής τέχνης από
χώρες της αφρικής

Με τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη και τον Ζαχαρία Καρούνη

29 ρωμαΙΟΣ & ΙΟυΛΙέττα γΙα 2*
ομάδα Θεάτρου «ιΔέα»

Με το φωνητικό σύνολο 8tetto

15 teReZA & QuARtet live
Full Moon Concert

16 2ή ΣυναντήΣή μΟυΣΙκων
ΣυνΟΛων

σύνδεσμος για τη Βιώσιμη ανάπτυξη των Πόλεων

17 τΟ ΟνέΙρΟ ένΟΣ γέΛΟΙΟυ
του Φ. Ντοστογιέφσκι
eρμηνεία: Θωμάς Κινδύνης

19 τα 5 ΣτΟΙχέΙα

Μουσικοθεατρική παράσταση
με την Άννα Μπουρμά

20 νυχτα γέματή θαματα,
νυχτα ΣΠαρμένή μαγΙα…
Μελοποιημένη ποίηση και λυρικές μελωδίες

ποίηση Ναζίμ Χικμέτ. συμμετέχει η Χορωδία του
Παντείου Πανεπιστημίου

5 έNtRe AMigOs

6 γΟυρΟυνΙ ΣτΟ ΣακΙ*
του Ζωρζ Φεϋντώ
Δη.Πέ.Θέ. ΚρηΤησ

αυγΟυΣτΟΣ
22,23 καρνακ:
τΟ ΔΙαΣτήμΟΠΛΟΙΟ τΟυ
ΣυγχρΟνΟυ μαγΟυ*

Έργα γκουρτζίεφ / ντε Χάρτμαν
13 ρέΣΙταΛ Σταματή κραΟυνακή
μουσική ομάδα ροΔα
14 XeiMeρΙνΟΙ κΟΛυμΒήτέΣ
25 τΟ κΙΒωτΙΟ του Άρη αλεξάνδρου
συναυλία αφιερωμένη στο Κοινωνικό ιατρείο
αλληλεγγύης Χαλανδρίου

CineMa PaRadiSo PRoJeCt
Το 10μελές συγκρότημα παρουσιάζει μουσικές και
εικόνες από τον κινηματογράφο

14 μουσικοί σε τραγούδια της επανάστασης και
συνθέσεις του alejandro diaz

έΝώση ηΠέιρώΤώΝ ΧαλαΝΔριου

12 cOMiNg Out!

2 citY OF stARs

100 χρΟνΙα αΠΟ τήν
ΟκτωΒρΙανή έΠαναΣταΣή
25 γυναΙκέΙα ΟρχήΣτρα sMYRNA 3 uNDeRgROuND YOuth
συμμετέχουν χορευτικά τμήματα του ιδρύματος Ζήση
ORchestRA
Έργα συνθετών της σοβιετικής Ένωσης
26 ΣτΙΣ γέΙτΟνΙέΣ τΟυ κΟΣμΟυ
Μουσικό ταξίδι με την Καλλιόπη Βέττα και τον Χάικ
γιαζιτζιάν
4 μΙχαΛήΣ τρανΟυΔακήΣ
αποσπάσματα από το «Κομμουνιστικό μανιφέστο»,
27, 28 ΦΙΛΙω χαϊΔέμένΟυ*
επαναστατικά τραγούδια, «Πέτρογκραντ 1917» σε

9 Σήμέρα γαμΟΣ γΙνέταΙ…

Έργα Μίκη Θεοδωράκη
Βραδιά αφιερωμένη στα παιδιά με νοητική υστέρηση

Μουσική παράσταση

αφιέρωμα στο συνθέτη Νίκο Τσολάκη

έΝώση αρΚαΔώΝ ΧαλαΝΔριου

10 ΦΙΛαρμΟνΙκή καΙ χΟρωΔΙα
τΟυ ΔήμΟυ χαΛανΔρΙΟυ

1 MeQ: lies - A KOsMic utOpiA
DistORtiON

Hip Hop και Underground Rap

26 αΛέξανΔρα Λέρτα - τΖένή
καΠαΔαή & ΠανΟΣ μΠΙρμΠαΣ
Πρωτότυπες συνθέσεις και γνωστά τραγούδια

27 τΟ ρΟμαντΣΟ τήΣ ΠένταραΣ
Με τα τραγούδια του Μπέρτολτ Μπρεχτ
και τη μουσική του Κουρτ Βάιλ

του γ. Βιζυηνού
σκηνοθεσία Δήμου αβδελιώδη
έρμηνεία: ιωάννα Παππά

11 ΦΙΛαρμΟνΙκή τΟυ ΔήμΟυ
χαΛανΔρΙΟυ
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
OuR FestivAl

του γιάννη Ξανθούλη
Θεατρική εταιρεία ΜέΘέΞισ

ηλεκτρικός & παραδοσιακός ελληνικός ήχος

Παράσταση για την εργασία και τη ζωή

10 τΟ μΟνΟν τήΣ ΖωήΣ τΟυ
ταξέΙΔΙΟν*

Μουσική από ταινίες του disney

28 ή αΛΙκή Στή χωρα
των ΨαρΙων

30 χΟρωΔΙα ανέργων

ώδή στο Underground Pop Free Style

9 ΣτΙχΟΙμα & ταΦ ΛαθΟΣ*

ΘέαΤριΚοσ οργαΝισΜοσ Νέοσ λογοσ

29 gROup pαRωDY

7 αΛκΙνΟΟΣ ΙωανΙΔήΣ*
8 XAtZiFRAgetA: the BAND!
& All Night gROOveRs*

συνάντηση εναλλακτικών καλλιτεχνικών σχημάτων
Θέατρο, μουσική, χορός, παραστάσεις για παιδιά,
εργαστήρια και μεικτά θεάματα

20 ΟρχήΣτρα ΣυγχρΟνήΣ
μΟυΣΙκήΣ τήΣ έρτ

ΘέαΤρο Τησ ρέΜαΤιασ έλέυΘέρη έισοΔοσ
Πεζόδρομος Πρ. ηλία

Ώρα έναρξης παραστάσεων:
iούλιος 9 μ.μ.
αύγουστος, σεπτέμβριος 8.30 μ.μ.

Μέ ΠροαιρέΤιΚη συΝέισΦορα
για Τισ ΚοιΝώΝιΚέσ ΔοΜέσ Του ΔηΜου
Και Τουσ ΠροσΦυγέσ

ΠροΠώληση
www.viva.gr
Βιβλιοπωλεία έυριπίδης
ανδρέα Παπανδρέου 11, Χαλάνδρι, Τ 210 6800644-6

* οι σημειωμένες με αστερίσκο εκδηλώσεις
έχουν αντίτιμο που καθορίζουν οι παραγωγοί

δημοσ χαλανδριου διευθυνση πολιτισμου

www.theatrorematias.gr

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

www.ert.gr

