
ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

Η πρότασή µας στοχεύει στην ενθάρρυνση και υποστήριξη της δραστηριοποίησης, της 

συµµετοχής και της επικοινωνίας των κατοίκων της γειτονιάς του Συνοικισµού µέσω αθλητικών, 

πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δράσεων. 

Συγκεκριµένα προτείνουµε τα εξής: 

Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Γειτονιάς µε τις εξής αρµοδιότητες: 

- Μεθόδευση ευαισθητοποίησης και αξιοποίηση των εργαλείων δικτύωσης µε σκοπό την 

ενηµέρωση και την εξασφάλιση της επικοινωνίας  

- Καθορισµός του ακριβούς προγράµµατος των δράσεων 

- Ανίχνευση των καλύτερων δυνατών πρακτικών  

- Κατάρτιση προϋπολογισµού για τα έξοδα των δράσεων 

- Επικοινωνία µε τον ∆ήµο και την εξασφάλιση της υποστήριξης 

- Εξασφάλιση χρηµατοδότησης  

- Υλοποίηση δράσεων 

- Απολογισµός των δράσεων 

Ενδεικτικές δράσεις που θα αναλάβει να διοργανώσει η Οργανωτική Επιτροπή: 

Α. Γιορτή του δρόµου 

Η γιορτή θα περιλαµβάνει ενδεικτικά: 

- Σκυταλοδροµία οµάδων Παίδων (Αγόρια - Κορίτσια) και Ενηλίκων (Ανδρών - Γυναικών). 

- Ποδόσφαιρο Παίδων και Ενηλίκων. 

- Αναβίωση παραδοσιακών οµαδικών παιχνιδιών δρόµου µε τη συµβολή των µεγαλύτερων σε 

ηλικία κατοίκων. 

- Αποχαιρετιστήρια τελετή µε τσιµπούσι οργανωµένο από τους συµµετέχοντες.  

Προϋποθέσεις: 

- Άδεια από τον ∆ήµο για τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων επί µικρής κυκλοφορίας 

οδών. 

- Επαγγελµατίες Γυµναστές-Οργανωτές τέτοιων δράσεων (ενδεχοµένως και συµµετοχή από 

γυµναστές των Σχολείων της γειτονιάς οι οποίοι θα βοηθήσουν σηµαντικά στη διαµόρφωση του 

αγωνιστικού προγράµµατος αλλά και στην ενθάρρυνση για συµµετοχή), εθελοντές συντονιστές 

όλων των ηλικιών, εθελοντής γιατρός, διαιτητές.  

- Τεχνικός εξοπλισµός.  

- Σε όλη την διαδικασία η συµβολή του ∆ήµου είναι καθοριστική διότι µε την ιδιότητα και το κύρος 

του συνδιοργανωτή υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα να εξασφαλιστούν χορηγίες (νερά, 

τρόφιµα ακόµα και έπαθλα των νικητών). 

Β. Θερινό σινεµά για όλους στο 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο 

Η εκάστοτε κινηµατογραφική ταινία που θα προβάλλεται θα επιλέγεται µετά από επικοινωνία µε τα 

Σχολεία, Συλλόγους, οµάδες ανθρώπων, µεµονωµένων κατοίκων της Γειτονιάς και θα αφορά 

συγκεκριµένη ηλιακή οµάδα. 

Προϋποθέσεις:  

- Σηµαντική η επικοινωνιακή υποστήριξη του Αντιδηµάρχου Παιδείας 

- Υλικοτεχνική υποστήριξη  

- Μέριµνα για την καθαριότητα µετά το πέρας της εκδήλωσης 

 

 



Γ. Άλλες δράσεις  

- Αθλητικές εκδηλώσεις π.χ. δηµιουργία ερασιτεχνικών αθλητικών οµάδων και οργάνωση 

τουρνουά 

- ∆ενδροφύτευση και καθαρισµός δηµόσιων χώρων 

- Αισθητικές παρεµβάσεις 

- Τεχνικές επιδιορθώσεις σε δηµόσιους χώρους 

- Πολιτιστικές εκδηλώσεις π.χ. µουσικές βραδιές από µαθητικά συγκροτήµατα ή από καλλιτέχνες 

της γειτονιάς 

Συνολικό εκτιµώµενο κόστος πρότασης: 5.000€ 

Σε περίπτωση που δεν σηµειωθεί επαρκές ενδιαφέρον για τη διοργάνωση της εορταστικής 

ηµερίδας και τις δράσεις πολιτών και δεν απορροφηθεί το ποσό των 5.000€, οποιοδήποτε 

εναποµείναν ποσό το ∆εκέµβριο του 2017 θα διατεθεί στις ήδη υπάρχουσες δράσεις της περιοχής 

(π.χ. κοινωνικό ιατρείο) βάσει απόφασης της λαϊκής συνέλευσης. 

 

Γιώργος Γκούµας, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 15 

Βίκυ Αναστασοπούλου, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 15 

∆ήµητρα Μπελεσάκου, Εκάλης 4 

Νίκος Κασµάς, Εκάλης 4 

 


