ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ
1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ – ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Χαιρόμαστε την πόλη μας
 Νέα κυκλοφοριακή μελέτη (με βάση τη μελέτη ΝΕΛΑ και το
ΓΠΣ) στην κατεύθυνση της βιώσιμης κινητικότητας
 Δημιουργία δύο (2) υπόγειων γκαράζ (εκατέρωθεν του
ιστορικού κέντρου, στον Άγιο Γεώργιο και στην πλατεία).
 Αποτροπή διαμπερούς κυκλοφορίας αντιδρομήσεις –
μονοδρομήσεις.
 Ελεγχόμενη στάθμευση όπου απαιτείται (δωρεάν για τους
κατοίκους και τους τοπικούς επιχειρηματίες).
 Έλεγχος παράνομων μετατροπών σε αποθήκες των
γκαράζ των μεγάλων επιχειρήσεων.

2. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ – ΦΙΛΙΚΗ ΠΟΛΗ
Περπατώντας στο Χαλάνδρι
 Δίκτυο περιπάτου με πεζοδρομήσεις – διαπλατύνσεις
πεζοδρομίων που θα ενώνει τη Ρεματιά με Ιερούς Ναούς,
σχολεία, κοινόχρηστους χώρους.
 Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
 Ανακατασκευή – κατασκευή πεζοδρομίωνπεζοδρομίων καθαίρεση
εμποδίων
 Συντήρηση ασφαλτοτάπητα – πλακών πεζοδρόμων
 Ενίσχυση φωτισμού στην πλατεία
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3. ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ενώνοντας τις γειτονιές μας
 Απόκτηση έξι (6) νέων ηλεκτρονικών mini bus λεωφορείων
 Σχεδιασμός κυκλικής διαδρομής (ιστορικό κέντρο –
συνοικίες – σταθμοί ΜΕΤΡΟ)
 Ανασχεδιασμός στάσεων Δημοτικής συγκοινωνίας
 Ηλεκτρονική ενημέρωση διελεύσεων

4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Θεμελιώδες δικαίωμα κάθε Χαλανδραίου
 Εκσυγχρονισμός Δημοτικού Φωτισμού (με LED)
LED
 Ανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας
 Μνημόνιο συνεργασίας με Αστυνομικό Τμήμα για
αστυνόμευση όλου του Δήμου
 Δημιουργία πεζοδρόμων – δρόμων ήπιας κυκλοφορίας
έμπροσθεν όλων των σχολείων
 Σχέδιο
ιο και προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας
 Αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης
 Μαθήματα οδικής ασφάλειας (σε συνεργασία με τον ΣΒΑΠ)
 Αντισεισμικός έλεγχος σε σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις
και δημοτικά κτίρια
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5. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Δίνουμε μία δεύτερη ευκαιρία στα σκουπίδια
 Εφαρμογή κυκλικής ανακύκλωσης (δημόσιοι χώροιχώροι
σχολεία-γειτονιές)
 Δημιουργία πράσινων γωνιών ανακύκλωσης με κάδους για
όλα τα ρεύματα
 Ένταξη του Δήμου σε όλα τα συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης (ΣΕΔ)
 Διανομή ειδικών κάδων βιοαποβλήτων
 Ορθή χωροθέτηση και οριοθέτηση κάδων καθαριότητας
 Τακτικό πλύσιμο κάδων
 Περιβαλλοντική εκπαίδευση
 Καθαρισμός από γκράφιτι
 Τοποθέτηση
ειδικών
κάδων
(απορριμματοδέκτες)
ακαθαρσιών ζώων
6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στηρίζουμε την τοπική αγορά
 Αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου (οδοφωτισμός –
πεζοδρομήσεις – καλαίσθητες παρεμβάσεις εξωραϊσμού)
 Κοινά
προγράμματα
–
ενημερωτικές
καμπάνιες
προώθησης με τους εμπόρους
 Λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας εμπορικού
εμπορικο οδηγού –
προσφορών
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7. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Με το βλέμμα στα παιδιά μας
 Καθιέρωση υποτροφιών και βραβείων για νέους με
καινοτόμες ιδέες
 Στήριξη των νέων της πόλης με καινοτόμες επιχειρήσεις
 Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για
προσφορές εργασίας στην τοπική αγορά
 Ίδρυση γραφείου καινοτομίας
 Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού

8. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Έξυπνη πόλη – smart city
 E – kep για όλες τις συναλλαγές του Δήμου με τους
Δημότες όπου επιτρέπει η νομοθεσία
 Εγκατάσταση
εφαρμογών
(apps))
για
υπηρεσίες
στάθμευσης,
καθαριότητας,
συγκοινωνίες,
έξυπνη
τηλεδιαχείριση φωτισμού
ύ (εντοπισμός βλαβών και
αυξομείωση εντάσεως)
 Άμεση αναφορά προβλημάτων
μάτων μέσω κινητών τηλεφώνων
(internet of things)
 Εγκατάσταση δικτύων Wi-fi σε κοινόχρηστους χώρους και
σχολεία
 Ηλεκτρονική πλατφόρμα με τουριστικές οδηγίες της πόλης
και αξιοθέατα
 Ηλεκτρονική συνεχής διαβούλευση με τους δημότες (app
(
για τους Δημότες)
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9. ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ – ΠΡΟΤΥΠΟ
Ξαναβρίσκουμε τη γειτονιά μας
 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις συνολικής αναβάθμισης των
γειτονιών κατόπιν μελέτης
 Δημιουργία πιστοποιημένων παιδικών χαρών – χώρων
αναψυχής
 Αισθητική αναβάθμιση με φυτεύσεις λουλουδιών – φυτών
 Δημιουργία πάρκων σκύλων
 Έργα υποδομών και ανάπλασης στις εντασσόμενες στο
Σχέδιο Πόλης περιοχές
10. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ
Δίπλα στον άνθρωπο
 Στήριξη και επέκταση όλων των κοινωνικών δομών που
δημιουργήσαμε
 Δημιουργία
νέων
βρεφονηπιακών
σταθμών
με
βιοκλιματικές προδιαγραφές
 Αποπεράτωση
και
μετεγκατάσταση
ΚΑΠΗ
στο
κληροδότημα Σαχάλα
 Δημιουργία δομής για νέους ΑΜΕΑ (δημιουργική
απασχόληση)
 Στέγη υποστηριζόμενης
ριζόμενης διαβίωσης (μελλοντικά)
 Μόνιμη λύση για τη μετεγκατάσταση των Ρομά σε
συνεργασία με το κράτος
11. ΠΟΛΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Η ταυτότητά μας
 Καθιέρωση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού
 Ενίσχυση Σχολικού Αθλητισμού
Κατσουλιέρη 1& Α. Γκίνη, Χαλάνδρι ● Τηλ.: 210 6898358 ● www.halandrisedrasi
halandrisedrasi.gr ●
info@halandrisedrasi.gr














Καθιέρωση ετήσιων διεθνών αγώνων νέων με μετάκληση
αντιπροσωπειών (ποδόσφαιρο, βόλεϊ,, μπάσκετ, κολύμβηση,
στίβος)
Ενίσχυση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων και
Σωματείων
Αναβάθμιση αθλητικών χώρων
Επίσπευση λειτουργίας του νέου Πολιτιστικού Κέντρου
Καθιέρωση νέων διεθνών θεσμών (π.χ. Ευριπίδεια για
αρχαία τραγωδία)
Αναβάθμιση – διεθνοποίηση Φεστιβάλ Ρεματιάς
Αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων
Ίδρυση διαδραστικού μουσείου
Υπαίθριες εκθέσεις γλυπτικής και εικαστικών
Ανάδειξη και στήριξη νέων καλλιτεχνών
Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στις γειτονιές της
πόλης

12. ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Για τη βιώσιμη ανάπτυξη
 Προστασία και ανάδειξη της Ρεματιάς
 Ενίσχυση πρασίνου – φυτεύσεις
 Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια
και σύνδεση με φυσικό αέριο
 Παρατηρητήριο
εκπομπών
ρύπων
(αιωρούμενων
σωματιδίων) – ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από
κεραίες κινητής τηλεφωνίας και θορύβου (σε συνεργασία
συνεργ
με
ΣΒΑΠ και Δημόκριτο)
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Αντιμετώπιση του θέματος των αδέσποτων με τη
λειτουργία του Διαδημοτικού Κυνοκομείου (σε συνεργασία
με ΣΒΑΠ και Δήμους – μέλη του)
Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης μπαταριών ηλεκτρικών
αυτοκινήτων
Εκπαίδευση-ευαισθητοποίηση των κατοίκων

13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ – ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Δήμος πρότυπο στη διαφάνεια
 Πλήρης πρόσβαση στους Δημότες για οποιαδήποτε
διαδικασία ή απόφαση
 Ορθολογική διαχείριση ιδίων πόρων με στοχοθεσία ανά
τομέα πολιτικής
 Εξάντληση κάθε δυνατότητας χρηματοδότησης έργων και
προγραμμάτων από πόρους εκτός Δήμου (ΕΣΠΑ 2020 –
2023, ΠΔΕ, Περιφέρεια, Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πόλεων,
Φιλόδημος, Πράσινο Ταμείο κλπ)
 Διεκδίκηση διαφυγόντων κερδών από μεγάλες επιχειρήσεις
14. ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Πάνω από όλα το Χαλάνδρι
 Ανάπτυξη δικτύων
ύων πόλεων εντός και εκτός Ελλάδας για
άντληση εμπειριών και πόρων
 Διεκδίκηση από τη νέα κυβέρνηση και τη νέα Περιφερειακή
Αρχή των δικαιωμάτων του Δήμου μας
 Σύγκρουση με όλους όσους δεν σεβαστούν το
Συνταγματικό δικαίωμα της αρμοδιότητας του Δήμου για τις
τι
ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
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Συμμετοχή στα Συλλογικά Όργανα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΠΕΔΑ, ΚΕΔΕ, ΕΝΔΑ, ΕΔΣΝΑ, ΣΒΑΠ κλπ)
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