Πολιτισμός
●● Έγινε η παραγωγή

ντοκιμαντέρ
διάρκειας 40 λεπτών
για τη ζωή και το
έργο της δωρήτριας
του Αετοπούλειου
Καλλιόπης Μουστάκα
Ολοκληρώνονται τα γυρίσματα ταινίας με θέμα τον πολιτισμό της πόλης.

Η διοίκηση του Δήμου, παρά τη σοβαρή έλλειψη
προσωπικού, προχώρησε σε ένα ευρύ φάσμα
ενεργειών, προσπαθώντας να καλύψει τις
πολλές και διαφορετικές ανάγκες. Γι΄αυτό
κρίθηκε απαραίτητη η γενναία αύξηση των
δαπανών για τον πολιτισμό (εξαπλασιασμός
των σχετικών κονδυλίων από το 2014 έως και το
2018).
Η δράση της Διεύθυνσης Πολιτισµού είχε σαν
βασικό στόχο τη συµµετοχή των κατοίκων
στην παραγωγή πολιτισµού, σε συνδυασµό
µε την παροχή της δυνατότητας σε όλους να
απολαύσουν σηµαντικά καλλιτεχνικά έργα,
ανεξάρτητα από την οικονοµική τους κατάσταση.

●● Η Φιλαρµονική του Δήµου πρωταγωνίστησε
µε νέες παραγωγές και εκατοντάδες εµφανίσεις
της στη µουσική ζωή της πόλης ενώ οι µουσικοί της κάνουν δωρεάν µαθήµατα σε πάνω από
400 παιδιά.
●● Δηµιουργήθηκαν και λειτουργούν Θεατρικά
Εργαστήρια παιδιών και ενηλίκων, Εργαστήρι
Χορού σε νέα, ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα,
Καλλιτεχνικά Εργαστήρια (2 εικαστικών, σκηνογραφίας, βιβλιοθεσίας, 2 φωτογραφίας, κινηματογράφου, κοσμήματος, διακόσμησης και φωτισμού, κεραμικής κ.α.)

●● Εκδόθηκε ο δίσκος «11 Στιχοπλόκοι» µε τραγούδια
νέων δηµιουργών από το εργαστήριο δηµιουργικής γραφής του Αετοπούλειου.

●● Δύο σημαντικά βήματα ήταν η δημιουργία
της Δηµοτικής Πολυφωνικής Χορωδίας και της
Δηµοτικής Συµφωνικής Ορχήστρας Νέων σε συνεργασία με την Underground Youth Orchestra.

●● 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».

●● 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 τρία 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.

Καλλιτεχνική
δηµιουργία και
αλληλεγγύη
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●● Διοργανώθηκαν 3 Φεστιβάλ Παραµυθιού σε συνεργασία µε το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης,
στο πλαίσιο των οποίων έγιναν σεµινάρια και εργαστήρια σε σχολεία της πόλης.

●● Πάνω από 70 Θεατρικές παραστάσεις κάθε χρονιά σε
όλα τα δηµόσια σχολεία. Οι εκδηλώσεις, που παρακολουθούν δωρεάν οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί, ενταγµένες στο σχολικό πρόγραµµα, ενισχύουν 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 και
το πρώτο της βιβλίο βρίσκεται υπό έκδοση.

●● Σηµαντικό βήµα

για την ανάδειξη
της πολιτιστικής
µας κληρονοµιάς,
η αποδοχή της
δωρεάς της,
ανεκτίµητης αξίας,
Συλλογής Ζήβα.
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Πολιτισμός

Η Τέχνη θα συνεχίσει το ταξίδι της στην πόλη

ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΡΕΜΑΤΙΑΣ

ΝΥΧΤΕΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αν στην πρώτη πενταετία ή πολιτιστική άνθηση της πόλης είναι σε όλες και όλους εμφανής, η επόμενη τετραετία είναι κομβική. Η διοίκηση, αναγνωρίζοντας την πλήρη
ανυπαρξία κατάλληλων χώρων, κινήθηκε αποφασιστικά
για την κάλυψη αυτού του κενού.
●● Η κατασκευή του Δημαρχείου, στο οποίο θα υπάρχει
και σύγχρονο θέατρο, δεν είναι το μόνο βήμα. Τον Δεκέμβριο του 2015 αγοράστηκε το κτίριο Νόμπελ (3000
τμ) το οποίο θα μετατραπεί σε χώρο τέχνης που θα φιλοξενεί κάθε είδους εκδηλώσεις, θα υποδεχτεί το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, θα στεγάσει τη Φιλαρμονική, τη Δημοτική Χορωδία, τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων και τις
υπηρεσίες πολιτισμού του Δήμου.

●● Παράλληλα θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο μικρότερων
χώρων που αποκτήθηκαν τα τελευταία χρόνια (Εργοστάσιο Δουζένη, κτίριο Ζερβού), σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του Αετοπούλειου, του χώρου όπου βρίσκεται
η συλλογή Ζήβα και την αναβάθμιση του Κέντρου Νεότητας, έτσι ώστε η νεολαία και οι πνευματικοί άνθρωποι της πόλης να μπορούν να εκφραστούν δημιουργικά.
Η εμπειρία που αποκτήθηκε αυτά τα χρόνια, όχι μόνο
από τη διοίκηση αλλά και από τους εργαζόμενους του
Δήμου, σε συνδυασμό με την κατάκτηση ενός συλλογικού τρόπου δουλειάς, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για το μέλλον.

4 Χρόνια – 300 Παραστάσεις – 100.000 Θεατές
Ενδυναµώθηκε ο θεσµός του Φεστιβάλ της Ρεµατιάς
µε την αλµατώδη αύξηση της απήχησής του σε όλα
τα οικονοµικά στρώµατα του πληθυσµού. Η επιλογή
του Δήµου να διαµορφώσει το πρόγραµµά του µε την
πλειονότητα των εκδηλώσεων χωρίς εισιτήριο, έδωσε
τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες εντός και εκτός
Χαλανδρίου να επισκέπτονται καθηµερινά το θέατρο
και να µετέχουν σε µια διαρκή ανοιχτή γιορτή για την
πόλη. Την ίδια στιγµή, η ενσωµάτωση στο πρόγραµµα
παραστάσεων από νέους και ανερχόµενους καλλιτέχνες
προσέλκυσε στο φεστιβάλ νεανικό κοινό από όλες τις
γωνιές της Αθήνας. Σε αυτό σημαντικό ρόλο έπαιξε το
Our Festival, που επιδοτείται ανελλιπώς από Δήμο και
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οργανώνεται από αλληλέγγυους καλλιτέχνες. Παράλληλα,
με την προαιρετκή προσφορά τροφίμων, ενισχύθηκαν οι
κοινωνικές δοµές της πόλης (Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήµου, Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Χαλανδρίου,
δοµές αλληλεγγύης στους πρόσφυγες) καλύπτοντας
σηµαντικό ποσοστό των αναγκών κατά την καλοκαιρινή
περίοδο. Οι Νύχτες Αλληλεγγύης διεύρυναν το νόηµά
τους, ύστερα από τη συνεργασία του Δήµου µε την Κίνηση
Καλλιτεχνών µε Αναπηρία για τη διοργάνωση καθολικά
προσβάσιµων εκδηλώσεων ως προς το περιεχόµενο
και τη διαµόρφωση του δοµηµένου χώρου του θεάτρου
ώστε να είναι φιλικός και προσβάσιµος σε ανάπηρα και
εµποδιζόµενα πρόσωπα.

●● Παρά τον εµπρησµό και την

ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο
Θέατρο Ρεµατιάς (18/5/2015),
το θέατρο ξαναγεννήθηκε
σε διάστημα 6 ημερών. Από
τότε έχει φιλοξενήσει πολλές
εκδηλώσεις ανάμεσά τους και
4 διοργανώσεις του Φεστιβάλ
Ρεματιάς.
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Παιδεία

1.870.000 ευρώ οι παρεμβάσεις
στα σχολεία τα τέσσερα
τελευταία χρόνια.
Το 2014 τα 25 κτιριακά συγκροτήματα
(14 Δημοτικά σχολεία, 16 Νηπιαγωγεία,
8 Γυμνάσια, 5 Λύκεια, 4 ΕΠΑΛ, 1 ΕΚ
και ένα δημόσιο ΙΕΚ), παρουσίαζαν
σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας
και υποδομών λόγω της πολυετούς
εγκατάλειψης.

14ο Δημοτικό Χαλανδρίου.
●● Ελέγχθηκαν και επισκευάστηκαν οι ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις όλων των σχολείων ενώ έγινε παντού
έλεγχος στεγανότητας των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Όπου ήταν εφικτό έγινε σύνδεση με φυσικό αέριο.
●● Διευθετήθηκαν οι οικονομικές εκκρεμότητες με τα
κυλικεία των σχολείων. Αποφασίστηκε τα έσοδα να αποδίδονται απευθείας στο κάθε σχολείο.

Παρεμβάσεις
στις εκπαιδευτικές
υποδομές
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●● Ρυθμίστηκαν τα οικονομικά των επί συμβάσει καθαριστριών και ενισχύθηκαν τα σχολικά συγκροτήματα με
επιπλέον προσωπικό καθαρισμού.
●● Τοποθετήθηκαν Σχολικοί Τροχονόμοι σε οκτώ σχολικά συγκροτήματα, με βάση τα αιτήματα της σχολικής κοινότητας ή με βάση την εκτίμηση της Σχολικής Επιτροπής.
●● 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.

Απόψεις από την ανάπλαση του
1ου Δημοτικού Χαλανδρίου.
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Παιδεία
●● Επιτεύχθηκε η πλήρης αναδιοργάνωση των Σχολικών Επιτροπών: Τηρήθηκαν αυτονόητες διαδικασίες που εξέλειπαν την προηγούμενη περίοδο (αναλυτικά πρακτικά, αναδιοργάνωση των αρχείων, έλεγχος
των εξόδων, έγκαιρη χρηματοδότηση με βάση αντικειμενικά κριτήρια κ.λπ.).

●● 1.235.000 ευρώ επιπλέον

ενίσχυση των σχολικών
επιτροπών από το δημοτικό
προϋπολογισμό. το 2013 το
αντίστοιχο ποσό ήταν μηδενικό!

●● 480.386 ευρώ για την

αποπληρωμή των τεράστιων
χρεών προηγούμενων ετών των
Σχολικών Επιτροπών Α’βαθμιας
και Β’βαθμιας εκπαίδευσης σε
κοινωφελείς επιχειρήσεις και
οργανισμούς.

3ο Δημοτικό Χαλανδρίου πριν και μετά τις παρεμβάσεις. Κάτω, το 6ο Δημοτικό, πριν και μετά.

Απόψεις από τις εργασίες ανάπλασης του 12ου Δημοτικού Χαλανδρίου.

Καλοκαιρινό Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης σε 7 Δημοτικά Σχολεία.
Απόψεις από τις εργασίες ανάπλασης του 9ου Δημοτικού Χαλανδρίου.
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Παιδεία

Για τη νέα περίοδο
●● Εφαρμόζεται Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης σε 7 Δημοτικά Σχολεία τους καλοκαιρινούς μήνες με
την συμμετοχή 1.150 παιδιών.

●● Δημιουργία δύο νέων βρεφονηπιακών σταθμών, που
ήδη ενοικιάστηκαν, με στόχο την έναρξη της λειτουργίας τους εντός του 2019.

●● Καθιερώθηκε η Προσφορά δωρεάν γευμάτων σε 4
σχολεία της πόλης.

●● Σταδιακή ανακατασκευή των παλαιότερων παιδικών σταθμών με στόχο την προσαρμογή των κτιριακών
εγκαταστάσεων στα όσα ορίζει η νέα σύγχρονη νομοθεσία για τη λειτουργία τους.

●● Εγκαταστάθηκαν συστήματα ψύξης και θέρμανσης
σε αίθουσες των σχολικών μονάδων με τη συμβολή της
δημοτικής επιχείρησης Φλύα ΑΕ.

●● Συνέχιση των επεμβάσεων στις σχολικές κτιριακές
υποδομές. Ξεκίνησε το νέο έργούψους 1.200.000 ευρώ
για τα σχολεία της πόλης.
●● Αναβάθμιση των αύλειων χώρων των σχολείων.

●● Πάνω από 300 υπολογιστές

και 80 εκτυπωτές, φωτοτυπικά
μηχανήματα και βιντεοπροβολείς.

●● Ανάπλαση των διαδρομών πρόσβασης γύρω από τα
σχολεία και στις εισόδους τους, με σκοπό την προστασία των μαθητών.
●● Συνέχιση των δωρεάν αθλητικών και πολιτιστικών

προγραμμάτων στα σχολεία. Συνέχιση της λειτουργίας
και αναβάθμιση του προγράμματος καλοκαιρινής δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
●● Λειτουργία Ελεύθερου Δημοτικού Πανεπιστήμιου.
●● Διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων στα σχολεία
σε συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα και Επιστημονικά
Ιδρύματα μέσω και του Ελεύθερου Δημοτικού Πανεπιστήμιου.
●● Υποστήριξη υπαρχουσών δομών της Δια Βίου Μάθησης.
●● Δημιουργία δημοτικού θεσμού επιβράβευσης και
ενίσχυσης οικονομικά ασθενών μαθητών/τριών – φοιτητών/τριών που διακρίνονται, μέσω του δημοτικού
προϋπολογισμού και της κατάλληλης αξιοποίησης
των εσόδων από την εκμίσθωση κληροδοτημάτων του
Δήμου.

Χορηγία του Δήμου προς τα σχολεία του Χαλανδρίου.

Προσχολική εκπαίδευση
Το 6ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου πριν και μετά.
Κάτω, 4ο Δημοτικό.

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 δοκιμαστικά από το 2015
και κανονικά από το 2016 .
●● 6 Τμήματα Προσχολικής Αγωγής, 5 τμήματα ως βρεφονηπιακοί και 1 νέος παιδικός σταθμός λειτουργούν
σήμερα, εξυπηρετώντας περίπου 500 παιδιά διαφόρων
ηλικιών.
●● Δύο ακόμα παιδικοί σταθμοί σχεδιάζεται να λειτουργήσουν από τη νέα σχολική περίοδο.
●● 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.
●● Ενισχύθηκε το ειδικό επιστημονικό προσωπικό με
την πρόσληψη μόνιμης ψυχολόγου, παιδιάτρου, χοροδιδασκάλου και διατροφολόγου.
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●● 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.
●● Αναβαθμίστηκε ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός όλων
των παιδικών σταθμών. Δημιουργήθηκαν βιβλιοθήκες
σε όλα τα τμήματα προσχολικής αγωγής. Διοργανώθηκαν
από το επιστημονικό προσωπικό ημερίδες για την ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών.
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Αθλητισμός

Ο αθλητισμός είναι δικαίωμα όλων
και οι αθλητικές υποδομές δημόσιο
αγαθό. Το 2014 όλοι οι αθλητικοί
χώροι ήταν κλειστοί λόγω έλλειψης
άδειας λειτουργίας. Ανακαινίστηκαν
και αδειοδοτήθηκαν με έργα
προϋπολογισμού 2.109.000 ευρώ.

Για τη νέα περίοδο
●● Ανάπλαση των 30 στρεμμάτων στο Νομισματοκοπείο με βάση τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Διαμόρφωση και ριζική ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου του Απόλλωνα Χαλανδρίου.
●● Κατασκευή γηπέδων τένις και 5χ5 στο Πάτημα Χαλανδρίου, στο οικοδομικό τετράγωνο 1237, έργο με ήδη
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 600.000 ευρώ
από το πρόγραμμα Φιλόδημος.
●● Δημιουργία ανοικτών και κλειστού χώρου άσκησης
στίβου για την επέκταση των αθλητικών δραστηριοτήτων στο αθλητικό κέντρο «Νίκος Πέρκιζας» (σκάμμα
ύψους, μήκους, επί κοντώ κλπ).
●● Συνέχιση των εργασιών για την αισθητική αναβάθμιση και εύρυθμη λειτουργία των τριών αθλητικών κέντρων του Δήμου.

●● Εφαρμογή της μελέτης γεωθερμίας του κλειστού κολυμβητηρίου για την εξοικονόμηση ενέργειας προκειμένου να καταστεί οικονομικά βιώσιμη η λειτουργία του.
●● Συνέχιση της οικονομικής ενίσχυσης των αθλητικών
σωματείων που δραστηριοποιούνται στην πόλη.
●● Προώθηση της μη οργανωμένης άθλησης με την
επέκταση της τοποθέτησης οργάνων γυμναστικής σε
κοινόχρηστους χώρους του δήμου.
●● Ενίσχυση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού
μέσω της χρήσης και των αθλητικών χώρων των σχολείων.
●● Διοργάνωση κοινών εξωστρεφών δράσεων του αθλητισμού με συλλόγους, σωματεία και φορείς της πόλης.

●● Ίδρυση δημοτικού Γυμναστηρίου με όργανα μυϊκής
ενδυνάμωσης και αερόβιας άσκησης.

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
«Μ. Παπαδάκης »
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
«Π. Παπαγιαννόπουλος»
●● Ανακαίνιση γηπέδων μπάσκετ.
●● Ολική ανακατασκευή, αδειοδότηση και επαναλειτουργία της πισίνας μετά από 9 χρόνια.

Αθλητισμός
για όλους
σε αναβαθμισμένες
εγκαταστάσεις
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●● Παραχωρήθηκε στον Δήμο από τις «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» ο χώρος του γυμναστηρίου «Μάρκος Παπαδάκης» στο Κάτω Χαλάνδρι.
●● Ανακατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου.
●● Ανακατασκευή 5Χ5 γηπέδου ποδοσφαίρου.
●● Τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα
●● Δημιουργία παιδικής χαράς και skatepark.

Eπιπλέον
●● Αναπλάστηκαν 8 υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ και
βόλεϊ.
●● Εγκαταστάθηκαν 7 υπαίθρια γυμναστήρια για δωρεάν
χρήση από τους κατοίκους.
●● Καταρτίστηκε για πρώτη φορά κανονισμός λειτουργίας
των αθλητικών χώρων και εξορθολογίστηκε η σχέση του
Δήμου με τους αθλητικούς συλλόγους.

προσωπικού (γυμναστών, προπονητών κλπ).
●● Λειτούργησε Θερινή Αθλητική Κατασκήνωση μετά
την αδειοδότηση και επαναλειτουργία του κλειστού
Αθλητικού Κέντρου Ν. Πέρκιζας με την συμμετοχή 250
παιδιών κάθε χρόνο.

●● Ενισχύθηκαν τα Δημοτικά Προγράμματα Άθλησης.

●● Οργανώθηκαν με επιτυχία τα «Ευριπίδεια» στον
στίβο και την κολύμβηση ενώ ο Αγώνας της Ρεματιάς
συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες δρομείς.

●● Για πρώτη φορά ο Δήμος συμμετείχε στο «Πρόγραμμα
Άθληση για Όλους» με χρηματοδότηση για την απασχόληση

●● Διοργανώνονται Διαδημοτικοί Αγώνες Στίβου και
Κολύμβησης καθώς και Μαθητικοί Αγώνες.
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Αθλητισμός

Δημοτικό Αθλητικό
Κέντρο «Νίκος Πέρκιζας»
●● Στεγανοποίηση και αποκατάσταση πισίνας
●● Ολική ανακατασκευή αποδυτηρίων
●● Αποκατάσταση πολυκαρβονικών Βόρειας όψης κολυμβητηρίου
●● Εξασφάλιση πρόσβασης των αναπήρων
●● Ανακαίνιση κερκίδων και γηπέδων μπάσκετ. Εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου
●● Αντικατάσταση καθισμάτων και εξέδρας. Τοποθέτηση νέων σύγχρονων ηλεκτρονικών πινάκων.
●● Εξασφαλίστηκε η λειτουργία αναβατορίου για άτομα
με κινητικές δυσκολίες στο κολυμβητήριο

●● Αλλαγή χλοοτάπητα

γηπέδου ποδοσφαίρου.
Προϋπολογισμός
230.000 ευρώ.

●● Επισκευή πυλώνων φωτισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου.
●● Κατασκευή τουαλετών ΑΜΕΑ
●● Συντήρηση δαπέδων ανοιχτών γηπέδων

●● Εξασφάλιση

πρόσβασης των
ΑΜΕΑ σε όλο
τον αθλητικό
χώρο.
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