Καταγραφή – δηµοσιοποίηση των οικονοµικών και διοικητικών στοιχείων
του ∆ήµου προς παράδοση από την απερχόµενη δηµοτική αρχή στη νέα

Για πρώτη φορά σήµερα λαµβάνει χώρα ένα

αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ∆ήµου

δηµοτικό συµβούλιο για την καταγραφή και

προς

δηµοσιοποίηση των οικονοµικών και διοικητικών

ισχυροποίησή του ώστε να είναι σε θέση να

στοιχείων

παράγει

που,

ως

απερχόµενη

διοίκηση,

όλες

τις

έργο

κατευθύνσεις

απρόσκοπτα.

και

η

Ταυτόχρονα,

παραδίδουµε στη νέα δηµοτική αρχή. Και ίσως ο

προσπαθήσαµε να αναπτύξουµε ένα ισχυρό

∆ήµος Χαλανδρίου είναι και ο µόνος δήµος που

κοινωνικό έργο για να στηρίξουµε τους

προχωρά σε ανοιχτή ενηµέρωση τέτοιου τύπου

συµπολίτες µας που χτυπήθηκαν από την

και τέτοιας έκτασης.

κρίση.

Το ήθος που χαρακτήρισε την διοίκησή µας τα

Είναι λοιπόν ιδιαίτερη χαρά για µένα – όχι γιατί

τρία χρόνια που πέρασαν, η διαφάνεια στην

αποχωρώ από το ∆ήµο αλλά – γιατί αποχωρώ

άσκηση της πολιτικής µας αλλά και η συνείδησή

έχοντας επιτύχει όχι µόνο να βγάλω το

µας, µας υπαγορεύει να παραδώσουµε δηµόσια

Χαλάνδρι από τη δύσκολη θέση στην οποία

τα πεπραγµένα κατά τη διάρκεια της θητείας

είχε περιέλθει και να το τοποθετήσω σε µια

µας.

σταθερή

Και είναι µάλλον χαρά παρά υποχρέωση η
σηµερινή συνεδρίαση.

Γιατί είναι άλλη µια

ευκαιρία να αποδείξουµε ότι παραδίδουµε ένα

οικονοµική

βάση

αλλά

και

να

αναπτύξω, στο λίγο χρόνο που είχα στη
διάθεσή µου, ένα σηµαντικό δίκτυο κοινωνικής
στήριξης και προσφοράς.

Χαλάνδρι οικονοµικά υγιές, µε αναδιαρθρωµένες

Ειδικότερα, η διοίκηση µας, είναι περήφανη

υπηρεσίες, προσανατολισµένο και ώριµο για το

που παραδίδει ένα ∆ήµο ανανεωµένο και

νέο

ισχυρό

ΕΣΠΑ,

ένα

Χαλάνδρι

ελεύθερο

από

µε

στοιχεία

δεσµεύσεις, ένα Χαλάνδρι έτοιµο να αλλάξει

ανάπτυξης

σε

σελίδα.

λειτουργίας του.

Οι ∆ηµοτικές Αρχές της δηµοτικής περιόδου,

Ειδικότερα:

όλους

σταθερότητας

και

τους

της

τοµείς

που λήγει σε λίγες ηµέρες, βρεθήκαµε εξ’ αρχής
σε µειονεκτική θέση καθώς αναγκαστήκαµε να
λειτουργήσουµε κάτω από ιδιαίτερα ασφυκτικές
συνθήκες έχοντας να αντιµετωπίσουµε όχι µόνο
τις δεσµεύσεις της µνηµονιακής πολιτικής, τις
εµπλοκές από την εφαρµογή του Καλλικράτη,
εσωτερικά

προβλήµατα

οργάνωσης

και

λειτουργίας αλλά και το µεγάλο έλλειµµα στην
κοινωνική πρόνοια.
Προκειµένου να ανταπεξέλθουµε στο έργο µας
και τις προσδοκίες των πολιτών εστιάσαµε στην

(Α) Στον οικονοµικό τοµέα
Ένας

από

τους

πρωταρχικούς

και

άρα

ιδιαίτερα σηµαντικούς στόχους µας αποτέλεσε
η οικονοµική εξυγίανση και ο εξορθολογισµός
των

οικονοµικών

µεγεθών

του

∆ήµου

Χαλανδρίου επιδιώκοντας να επιτύχουµε την
δηµιουργία περιβάλλοντος σταθερότητας και
ανάπτυξης.
Προχωρήσαµε σταθερά και αφοσιωµένα προς
την κατεύθυνση αυτή παρά τις αντίξοες

οικονοµική εξυγίανση του ∆ήµου καθώς και σε
έργα κοινωνικο-βαρή. Κύριος στόχος µας ήταν η

1

συνθήκες

και

το

δυσµενές

οικονοµικό

Παρακαταθηκών και

περιβάλλον.
Επιδιώξαµε λοιπόν επίµονα και καταφέραµε τα
τελευταία χρόνια ένα ποιοτικό άλµα στην
διαχείριση των οικονοµικών µας εξασφαλίζοντας
στον ∆ήµο µας την δυνατότητα να σχεδιάζει το
µέλλον θέτοντας

αναδιάρθρωση του δανεισµού στο Ταµείο

στόχους ρεαλιστικούς και

Αναλυτικά, λοιπόν, όπως προκύπτει από το
σύνολο των οικονοµικών του καταστάσεων ο

σηµαντικά την ετήσια τοκοχρεολυτική δόση
από

του

συνόλου

των

έτσι την ταµειακή µας
1.127.696,93 ευρώ ετησίως.

επιχορηγήσεων εξόφλησης ληξιπρόθεσµων
οφειλών, καταφέραµε να απορροφήσουµε



αντίστοιχες

υποχρεώσεις

συσσωρευµένες

παλαιοτέρων

ετών,

του ∆ήµου και αποκαθιστώντας την αξιοπιστία

Μείωση του δανεισµού σε 6,1 εκατ.

του προς κάθε κατεύθυνση.
Αυτή η ιδιαίτερα ικανοποιητική εικόνα, το
θετικό πλέον «πρόσηµο», το γεγονός και µόνο

Τριπλασιασµό των επιχορηγήσεων για

ότι ο ∆ήµος για πρώτη φορά είναι σε θέση να
καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
του

µε το

σύνολο

του κυκλοφορούντος

Αύξηση των ιδίων πόρων του ∆ήµου

ενεργητικού του, αντικατοπτρίζει απόλυτα τις

κατά 3,4 εκατ. ευρώ

προσπάθειες τις δικές µας καθώς και των
υπηρεσιών µας και µας κάνει περήφανους και

Αύξηση

των

καταγεγραµµένων

απαιτήσεων κατά 1 περίπου εκατ. ευρώ



αυτό

βελτιώνοντας σηµαντικά την οικονοµική θέση

εκατ. ευρώ το 2013).



ρευστότητα κατά

∆ήµου κατά 5,9 περίπου εκατ. ευρώ

επενδύσεις (από 1.1 το 2011 σε 3.2



ήταν

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του

ευρώ



που

31/12/2010, σε 366.616,95 ευρώ αυξάνοντας

τρόπο



ευρώ,

1.494.276,88

4.779.505,85 ευρώ και να καλύψουµε µε τον

∆ήµος Χαλανδρίου κατέγραψε τα εξής:
Μείωση

µειώνοντας

Επιπλέον, µε την ένταξη µας στο πρόγραµµα

υλοποιήσιµους



∆ανείων,

αισιόδοξους για τις αναπτυξιακές προοπτικές
του ∆ήµου µας.

Αύξηση των ταµειακών διαθεσίµων στα

(Β)

12 εκατ.ε υρώ (19/8/2014)

υπηρεσιών

Στον

τοµέα

της

λειτουργίας

των

Μείωση του συνολικού κόστους κατά 3,5
o

εκατ. ευρώ

Προχωρήσαµε

σε

ένα

διαφορετικό

µοντέλο διοίκησης, δίνοντας ιδιαίτερη



Υπερκάλυψη

των

προϋποθέσεων

βαρύτητα και ενισχύοντας µε επιπλέον

δανεισµού (αρθ.264 του Καλλικράτη) και

προσωπικό τις υπηρεσίες εκείνες που

κατοχύρωση δυνατότητας δανεισµού για

καλούνται

σηµαντικό σκοπό µεγάλου χρηµατικού

µεγαλύτερο

ποσού ώστε να εξασφαλίσει καίριες

εισερχόµενων µετατάξεων

επενδυτικές κινήσεις.
o

να

επωµισθούν

φορτίο

µε

το

αποδοχή

Προχωρήσαµε στην ενσωµάτωση των

Χωρίς να επιβαρύνουµε το ∆ήµο µε τη σύναψη

νέων τεχνολογιών στη διαχείριση του

άλλων

∆ήµου, µε την προµήθεια ψηφιακών

δανείων,

προχωρήσαµε

σε

2

εργαλείων

λογισµικά)

(νέα

για

τη

είναι

πως,

οι

ελλείψεις

προηγούµενων ετών και τα συσσωρευµένα

και

της

ληξιπρόθεσµα χρέη προς προµηθευτές και

τους.

εργολάβους αποτέλεσαν τροχοπέδη για την

∆ηµιουργήσαµε τη γραµµή του δηµότη για

υλοποίηση ενός πιο διευρυµένου τεχνικού

την αµεσότερη εξυπηρέτηση των δηµοτών

προγράµµατος. Κατά το πρώτο έτος δεν

και

µπορούσαµε να δηµοπρατήσουµε ούτε ένα

κατά

συνέπεια

αναβαθµίσαµε

ιστοσελίδα

του

διευκολύνουµε

την

αύξηση

την

πεπαλαιωµένη

∆ήµου
την

ώστε

πρόσβαση

να
στην

πληροφορία
στην

ψήφιση

νέου

οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας του
∆ήµου για µια δοµή πιο στέρεα, µε σωστά
κατανεµηµένες

έργο ενώ αυτή τη στιγµή είναι σε εξέλιξη 22
διαφορετικά τεχνικά έργα.
(iii).

Προχωρήσαµε

αρµοδιότητες

και

πιο

ευέλικτη λειτουργία.
Ολοκληρώσαµε,

o

αλήθεια

διευκόλυνση του έργου των υπηρεσιών
αποτελεσµατικότητας

o

Η

Πολεοδοµικά θέµατα

Ολοκληρώθηκε η µελέτη αναθεώρησης του
Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου, ενώ το δρόµο
της ολοκλήρωσης παίρνει, επιτέλους, και η
ένταξη των περιοχών Πεύκο Πολίτη - Ζώνη
∆.Πλακεντίας - Έθνος, που εκκρεµούσαν επί

σε

σύντοµο

χρονικό

διάστηµα, την πλήρη ενσωµάτωση των

σειρά ετών.
(iv).

Απεµπλοκή χρονιζόντων θεµάτων

νοµικών προσώπων του ∆ήµου στον
κύριο οργανισµό του προκειµένου να
καταστεί

δυνατή

η

καλύτερη

και

αποτελεσµατικότερη διαχείρισή τους.

Καταφέραµε να απεµπλέξουµε το χρονίζον
θέµα της απόκτησης της πλατείας Κιοσέ µε
χρηµατοδότηση της τάξης των 2.700.000,00
ευρώ που επιτύχαµε να λάβουµε από το

(Γ) Στον τοµέα των έργων υποδοµής και των
επενδύσεων, παραδίδουµε παρεµβάσεις που
αφορούν:

Πράσινο

Ταµείο.

Παράλληλα,

µε

ίδιους

πόρους και σε συνεργασία µε το ∆ήµο
Αµαρουσίου προχωρήσαµε στη διάνοιξη της
οδού Φραγκοκλησιάς ενός έργου ανάσα για το

(i).

Χρηµατοδοτήσεις από τα επιχειρησιακά

κυκλοφοριακό πρόβληµα της περιοχής.

προγράµµατα του ΕΣΠΑ
(v).
∆ύο νέοι παιδικοί σταθµοί στο Πάτηµα Ι και ΙΙ
ολοκληρώνονται στο επόµενο διάστηµα όπως
επίσης και το µεγάλο έργο της κατασκευής

Έγκριση

Ενιαίου

Προµηθειών
εξοπλισµού

Προγράµµατος

για

προµήθεια

διαχείρισης

απορ-

ριµµάτων

αγωγών ακαθάρτων και των εξωτερικών τους
συνδέσεων, στην ίδια περιοχή.

Στην προσπάθειά µας για ενίσχυση του

Επίσης, σε συνεργασία µε την περιφέρεια

δύσκολου τοµέα της καθαριότητας πετύχαµε

προχωρήσαµε στην αντιπληµµυρική θωράκιση

την έγκριση από το ΕΠΠ (Ενιαίο Πρόγραµµα

της ρεµατιάς µε το µεγάλο έργο αύξησης της

Προµηθειών)

παροχετευτικότητάς της.

πόρους)

(ii).

Υλοποίηση τεχνικού προγράµµατος

της

προµήθειας

µηχανολογικού

συγκεκριµένα:
τύπου

οχήµατος

µε

ίδιους

εξοπλισµού

και

απορριµµατοφόρων

4

οχηµάτων

(µε

πρέσσας,

αρπάγη,

1

1

φορτηγού

φορτωτή,

1

3

σαρώρθρου,

συστήµατος

υπογείων

κάδων,

από την ολοκλήρωσή τους και που, πολλές
από αυτές θα είχαν ολοκληρωθεί αν η θητεία

1000 συµβατικών κάδων).

µας

Πρώτη φορά γίνεται σοβαρή παρέµβαση σε
επίπεδο κοινωνικής πολιτικής, µε τη δηµιουργία:
των

κοινωνικών

δοµών

κοινωνικό

άµεσης

Η ανακαίνιση του κληροδοτήµατος Σαχάλα
και η µετατροπή του σε ΚΑΠΗ (έχει
υποβληθεί ο φάκελος στο ΠΕΠ Αττικής,
έχουµε προφορική έγκριση αλλά η
απόφαση
ένταξης
ανεστάλη
λόγω
εκλογών)

o

Η απόκτηση χώρου για την υπηρεσία
καθαριότητας (έχουν ήδη γίνει οι επαφές
για την αγορά οικοπέδου)

o

Η αξιοποίηση του κληροδοτήµατος
Καλλισπέρη
στην
οδό
∆ιονυσίου
Αρεοπαγίτου (έχει συνταχθεί σχετική
µελέτη)

o

Η ένταξη των περιοχών Πεύκο Πολίτη –
Ζώνη ∆.Πλακεντίας - Έθνος

o

Η απόκτηση του διατηρητέου ∆ουζένη
(έχουν εκπληρωθεί όλες εκείνες οι
οικονοµικές προϋποθέσεις που καθιστούν
πλέον εφικτή την απόκτηση και ανάδειξή
του σε χώρο πολιτισµού)

o

Η αναδιαµόρφωση της οδού Ηρώων
Πολυτεχνείου

o

Η υλοποίηση µελέτης αντικατάστασης του
συνόλου του δηµοτικού φωτισµού µε LED
[προς εξοικονόµηση ενέργειας > 60% ΠΥ: 5.100.000,00€]

βόρειο τοµέα),
του κέντρου δια βίου µάθησης.

Από τις δοµές αυτές έχουν ωφεληθεί έως
σήµερα πάνω από 2.000 δηµότες και κάτοικοι
της πόλης ενώ ο αριθµός αυτός αυξάνεται µέρα
µε τη µέρα.
Επιπλέον, ενταχθήκαµε σε δράσεις ΤΟΠΣΑ &
ΤΟΠΕΚΟ για την ενίσχυση της απασχόλησης,
υλοποιήσαµε παράλληλες δράσεις κοινωνικού
όπως

η

συµµετοχή

µας

στο

πρόγραµµα δωρεάν διανοµής τροφίµων από την
Ε.Ε. και η υποστήριξη της λειτουργίας της
σπιτικής κουζίνας ενώ, παρά τις οικονοµικές
δυσκολίες, στηρίξαµε µια σειρά πολιτιστικών και
αθλητικών δρώµενων.
Επίσης,

τολµήσαµε

και

δεν

o

του Συµβουλευτικού κέντρου γυναικών

χαρακτήρα

και

Ειδικότερα, το δρόµο της ολοκλήρωσης έχουν
πάρει:

φαρµακείο,

θυµάτων βίας (µοναδικό σε όλο το



µικρή

κυβέρνησης.

συσσίτιο, γραφείο διαµεσολάβησης),



τόσο

πολλές από τις λειτουργίες της κεντρικής

αντιµετώπισης της φτώχειας (κοινωνικό
παντοπωλείο,

ήταν

µεσολαβούσαν οι εκλογές που ανέστειλαν

(∆) Και, τέλος, στον κοινωνικό τοµέα:



δεν

σταθήκαµε

µε

ευαισθησία στο θέµα του καταυλισµού των
ΡΟΜΑ εξασφαλίζοντας λύση για όλους τους

Φάκελοι προτάσεων χρηµατοδότησης για 11
διαφορετικά έργα και προµήθειες είναι ώριµοι
για την υποβολή τους στο νέο ΕΣΠΑ

1. Κατασκευή αγωγών οµβρίων στο ∆ήµο
Χαλανδρίου, [ΠΥ 6.027.000,00 €]

2. ∆ιαµόρφωση πλατείας στον Κ.Χ1265
του ∆ήµου Χαλανδρίου [ΠΥ 894.488,00
€]

εµπλεκόµενους.

3. Ανάπλαση παιδικής χαράς στη συµβολή
Κλείνοντας, θα ήθελα να εστιάσω σε ένα ακόµα
κληροδότηµα που αφήνουµε στη νέα διοίκηση
και αυτό δεν είναι άλλο από την προετοιµασία
του

∆ήµου

για

µια

σειρά

σηµαντικών

των οδών Ιωαννίνων & Ταϋγέτου [ΠΥ
85.554,25 €]

4. ∆ιαµόρφωση πλατείας στον Κ.Χ1170
του ∆ήµου Χαλανδρίου [ΠΥ 835.000,00
€]

παρεµβάσεων που βρίσκονται ένα βήµα πριν

4

5. Ανάπλαση µη οικοδοµήσιµου χώρου εντός
του ΟΤ1192 στο Πάτηµα [ΠΥ 213.533,42
€]

6. Ανάπλαση τριών παιδικών χαρών στο
∆ήµο Χαλανδρίου [ΠΥ 350.000,00 €]
{1.ΚΟ∆ΡΟΥ 2.ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 3.ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΑΝ∆ΩΡΑΣ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ
ΚΑΙ ΝΕΦΕΛΗΣ}

7. Ενίσχυση

εξοπλισµού
διαχείρισης
απορριµµάτων και ανακύκλωσης [ΠΥ
195.300,00 €]

8. Προµήθεια συστήµατος υπόγειων κάδων
διαβαθµισµένης
[ΠΥ180.000,00 €]

συµπίεσης

9. Προµήθεια

συστήµατος κοινοχρήστων
ποδηλάτων [ΠΥ 243.988,00 €]

10. Φύτευση νησίδας επί της οδού Ηρακλείτου
[ΠΥ 60.000,00 €]

11. Πιλοτική

προµήθεια και εγκατάσταση
συστήµατος
ειδικών
κάδων
κοµποστοποίησης [ΠΥ 60.000,00 €]

 τους συνεργάτες µου
 τους δηµοτικούς µου συµβούλους
 όσους µε πολέµησαν γιατί µε δυνάµωσαν

Αποχωρώ από τη διοίκηση του ∆ήµου µε τη
συνείδηση µου ήσυχη γιατί πιστεύω ότι, παρά
τις επιθέσεις που δέχτηκα, έπραξα το καθήκον
µου µε διαφάνεια, εντιµότητα, χωρίς διακρίσεις
και κυρίως χωρίς εξαρτήσεις. Είµαι ευγνώµων
σε όσους στάθηκαν δίπλα µου και

µε

στήριξαν.
Μαζί µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου βγάλαµε το
Χαλάνδρι από τα δύσκολα δηµιουργώντας τις
προϋποθέσεις

και

τις

βάσεις

για

να

καταγράψει ανάπτυξη στο άµεσο µέλλον.
Ελπίζω και εύχοµαι η νέα διοίκηση να χτίσει
πάνω σε αυτές τις βάσεις για το καλό όλων
µας.

Όπως διαπιστώνετε, η διοίκησή µας ήταν σωστά

Προσωπικά, διαβεβαιώ τους πολίτες του

προετοιµασµένη και σωστά προσανατολισµένη

Χαλανδρίου ότι, από όποια θέση και αν

ωστόσο

δηµοτικής

βρίσκοµαι στο µέλλον θα χρησιµοποιώ όλα τα

περιόδου δεν της επέτρεψε την ολοκλήρωση της

µέσα και τις δυνάµεις που θα διαθέτω για να

εφαρµογής του οράµατός µας.

πηγαίνει η πόλη µας πάντα ένα βήµα

Η παράταξη µου και εγώ προσωπικά θα

µπροστά. Μέχρι να τα ξαναπούµε…

η

µικρή

διάρκεια

της

δώσουµε ηχηρό παρόν στο κοινωνικό-πολιτικό
γίγνεσθαι της πόλης τα επόµενα χρόνια για να
εξασφαλίσουµε ότι το Χαλάνδρι θα γίνει η πόλη

Θα ήθελα επίσης να σας γνωρίσω ότι, τα
σηµεία στα οποία αναφέρθηκα, αποτελούν

που αξίζει να είναι.

τµήµα µόνο των στοιχείων που παρέδωσα στο
Στο σηµείο αυτό,
ευχαριστήσω,

θα ήθελα

ειλικρινά να

 τις υπηρεσίες του ∆ήµου για την καλή
συνεργασία που είχαµε όλο αυτό το
διάστηµα
 τους εργαζοµένους για την υποστήριξη
παρά τις δυσκολίες που και οι ίδιοι είχαν
ν’αντιµετωπίσουν

νεοεκλεγέντα

δήµαρχο

κ.Ρούσσο

τον

προηγούµενο µήνα και τα οποία θέτω φυσικά
και στη διάθεση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η ίδια αναφορά θα αναρτηθεί τόσο στην
επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου όσο και σε
τοπική εφηµερίδα προκειµένου να λάβει την
ευρύτερη δυνατή δηµοσιοποίηση._
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ΕΡΓΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΜΗΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΔΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ
ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΤ 1111 ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ
ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
2014
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
«Ν.ΠΕΡΚΙΖΑΣ» & «Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ»
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΩΝ

Ποσοστό
ολοκλήρωσης
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90
85
100
70
100
100
95
100
60
100
90
55
95
30
100
ΕΝΑΡΞΗ
5

5
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΝΑΡΞΗ
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1 . Π ρ ο μήθε ια ε ξο π λ ισ μο ύ δ ια χε ί ρ ι σης
απορριμμάτων (οχήματα και κάδοι) μέσω της
υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος
ε ν ια ί ων π ρ ο μη θε ι ών , π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ισ μο ύ
984.387,22 ευρώ.
2. Ανακαίνιση του κληροδοτήματος Σαχάλα αλλαγή χρήση ς σε ΚΑΠΗ και προσθήκη
ανελκυστήρα, 665.000,00 ευρώ (αναμονή
απόφασης ένταξης από την ΕΔΑ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ)
3. Ολοκλήρωση των ενεργειών για την απόκτηση
του νέου χώρου για τη δημιουργία υποδομών για
την υπηρεσία καθαριότητας
4. Ολοκλήρωση της ένταξης της περιοχής Πεύκο
Πολίτη - Ζώνη Δ.Πλακεντίας - Έθνος.
5. Απόκτηση διατηρητέου Δουζένη και ανάδειξή
του σε χώρο πολιτισμού
6. Αξιοποίηση κληροδοτήματος Καλλισπέρη
7. Α ξι ο πο ί η σ η ώ ρι μ ων προ τ άσ εω ν
χρηματοδότησης
8. Αναδιαμόρφωση οδού Ηρώων Πολυτεχνείου
9. Υλοποίηση μελέτης αντικατάστασης του
συνόλου του δημοτικού φωτισμού με LED
(εξοικονόμηση ενέργειας > 60%), 5.100.000,00€
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