
ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Είναι κοινή διαπίστωση πολλών συµπολιτών µας ότι αυτό που λείπει από τη γειτονιά µας είναι ένας 
φιλόξενος χώρος στον οποίο θα µπορούν να περνούν δηµιουργικά τον ελεύθερό τους χρόνο 
ταυτόχρονα παππούδες, γονείς, έφηβοι και µικρά παιδιά. 

Ιδανικός χώρος για να υλοποιηθεί αυτό το όραµα είναι το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, το οποίο 
αποτελεί το µοναδικό ∆ηµοτικό αλλά και το πλέον πολυπληθές Σχολείο στον Συνοικισµό (οι µαθητές 
αριθµούν περί τους 230 και οι αντίστοιχες οικογένειες υπερβαίνουν τις 200).   

Στόχος είναι το Σχολείο να αναβαθµιστεί σε χώρο αθλητισµού, πολιτισµού και κοινωνικής 
συνεύρεσης όλων των κατοίκων του Συνοικισµού. 

Σας γνωρίζουµε ότι ήδη ο ∆ήµος έχει εγκαταστήσει από πέρυσι κερκίδες χωρητικότητας περί τις 200 
θέσεις, γεγονός που επιτρέπει, πέραν της φιλοξενίας γονέων σε σχολικές εκδηλώσεις, τη διοργάνωση 
πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων σε ώρες εκτός της σχολικής λειτουργίας. Αυτές 
περιλαµβάνουν µουσικές συναυλίες, προβολή κινηµατογραφικών ταινιών και διοργάνωση αθλητικών 
αγώνων κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων την άνοιξη, το φθινόπωρο αλλά και το καλοκαίρι. 

Η πρότασή µας για τη διάθεση µέρους του κονδυλίου των 150.000€ στον Συνοικισµό Χαλανδρίου 
περιλαµβάνει την αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση της υποδοµής του 
Σχολείου προκειµένου να µπορούν οι συµπολίτες µας να απολαµβάνουν µία δηµόσια δοµή, η οποία 
έχει κατασκευαστεί µε δικά τους χρήµατα, εκτός της στενής σχολικής λειτουργίας. 

Η αναβάθµιση αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τις εξής ενέργειες: 

-  Ανακατασκευή προαύλιου χώρου που περιλαµβάνει εξοµάλυνση της επιφάνειας, επίστρωση 
ακρυλικής ελαστοσυνθετικής επιφάνειας στα δύο γήπεδα µπάσκετ-βόλευ και εξοµαλυνση - 
επίστρωση λοιπής επιφάνειας µε άσφαλτο. 

-  Κατασκευή σκίαστρου επί ιστών το οποίο θα προστατεύει το γήπεδο µπάσκετ-βόλευ και τις 
κερκίδες από ήλιο και βροχή. 

-  Ανακαίνιση τουαλετών για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. 

-  Βαφή-συντήρηση σκουριασµένων µεταλλικών ιστών φωτισµού, µπασκετών και αντικατάσταση 
ταµπλό µίνι µπασκετών. 

Τα ανωτέρω έργα προϋπολογίζονται σε περίπου 30.000€. 

Είναι προφανές ότι τα ως άνω έργα θα αναβαθµίσουν ταυτόχρονα και τη λειτουργία του Σχολείου 
προασπίζοντας την υγιεινή και ασφάλεια των µαθητών του 3ου ∆ηµοτικού. 

Πιστεύουµε ότι το αναβαθµισµένο Σχολείο θα λειτουργήσει συµπληρωµατικά µε το υπό ανάπλαση, 
σύµφωνα µε την εξαγγελία του ∆ήµου, γήπεδο µπάσκετ που βρίσκεται επί των οδών Βαλαωρίτου και 
Μ. Ασίας και να αποτελέσει έναν δεύτερο πυλώνα άθλησης στην περιοχή του Συνοικισµού. 

Θεωρούµε ότι η πρότασή µας µπορεί να συνδυαστεί µε τις παρακάτω προτάσεις που έχουν κατατεθεί 
ήδη από συµπολίτες µας και οι οποίες µας βρίσκουν σύµφωνους: 

-  ∆ηµιουργία ποδηλατοδρόµου που θα ενώνει τα Σχολεία του Συνοικισµού µε την Πλατεία 
Χαλανδρίου σύµφωνα µε την πρόταση των συµπολιτών µας κ. Λυντέρη-Αγαλίδη. 

-   Ενέργειες για την ανάπλαση του πάρκου του Συνοικισµού σύµφωνα µε την πρόταση της Αρχηγού 
του Συστήµατος Προσκόπων Χαλανδρίου.     

Ελπίζουµε ότι η πρότασή µας θα αποτελέσει µέρος της τελικής πρότασης που θα προκριθεί προς 
υλοποίηση από τον ∆ήµο. 

Νίκος Κασµάς, Εκάλης 4 

Ανδρέας Παπαδόπουλος, Καστελορίζου 10 

Παναγιώτα Μερµίγκη, ∆ωδεκανήσου 1 

Γιώργος Γκούµας, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 15 



Νατάσα Λαζάρου, Σολωµού 2 

Τζαλάλης Θεόδωρος, Μαυροµιχαλέων 2-4 

Συγγενίδη Καλλιόπη, Αθανασίου ∆ιάκου 24 

Βίκυ Αναστασοπούλου, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 15 

Πέτρος Μουρκούσης, Καρελλά 7 

Μάγδα Καρακούλια, Κονίτσης 4, 

Αναστασία Ανέστη, Καστελορίζου 13 

Νικόλαος Χρισταράς, Ρούµελης 2 

Άρης Κοκότης, Άγρα 4, 

Παναγιώτης Ψύλλας, Ρούµελης 44 

Γυριχίδη Αγάπη, Καρελλά 37 

∆ηµήτρης Τζίµος, Γρίβα 6 

Μαρία Ασβεστοπούλου, Ρούµελης 2 

Λευτέρης Γνήσιος, ∆ωδεκανήσου 1 

∆ήµητρα Μπελεσάκου, Εκάλης 4 

Μιχάλης Φρεσκάκης, Γρ. Γυφτόπουλου 35 

Ζαχαρίας Πανδερµαράκης, Σολωµού 2 

Βασιλική Παπουτσή, Γρ. Γυφτόπουλου 35 

Κυριακός Νίκος, Αθανασίου ∆ιάκου 24 

Λίβα Αναστασία, Μαυροµιχαλέων 2-4 

Χριστίνα Κεράτσα, Καποδιστρίου 33 

Έλλη Καπνοπούλου, Άγρα 4, 

Χρήστος Ματσικούδης, Καστελορίζου 13, 

Ελένη Κρύσαλη, Καρελλά 7,  

Πέτρος Παπαδόπουλος, Στρ. Μυριβήλη 7 

Ιωάννα Χριστοφοράκη, Ρούµελης 44 

Αλίκη Λαζαρίδου, Γρίβα 6 

Ειρήνη Μαρκιανού, Στρ. Μυριβήλη 7 

Παναγιώτης Κυριακάκης, Καποδιστρίου 33 

Κατερίνα Κερατσά, Καποδιστρίου 33 

Μαρίνα Τζίµα, Παπαρρηγοπούλου 41 

Χαρίκλεια Καλτεζιώτη, Βαλαωρίτου 6 
 
 

 


