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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2017 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παρ.14 του
Ν.3731/08, ο παρών Απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής
Αρχής του Δήμου Χαλκιδέων αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από
1/1/2017 έως 31/12/2017 και τίθεται υπόψη των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου, ώστε το περιεχόμενο του να αποτελέσει αντικείμενο
διαλογικής συζήτησης.
Στον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του Δήμου
Χαλκιδέων υπάρχουν πληροφορίες και στοιχεία που υποβλήθηκαν από
τις Διευθύνσεις των Υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και
των Σχολικών Επιτροπών και είναι χρήσιμα για την ενημέρωση και
αξιολόγηση του έργου του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2017.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Η στρατηγική ενός Δήμου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και
πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην
επίτευξη του οράματος του Δήμου.
Η διαμόρφωση της στρατηγικής ενός Δήμου σημαίνει :
1. τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα
αντιμετωπίσει ο Δήμος (γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και
2. τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που
θα διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων
τοπικής ανάπτυξης (πολιτικές δράσης και γενικοί στόχοι εσωτερικής
ανάπτυξης).
Το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση της στρατηγικής είναι να διατυπωθεί το όραμα
για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας και την
ανάπτυξη του ίδιου του Δήμου ως οργανισμού και οι κατευθυντήριες αρχές για τη
διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.
Με βάση λοιπόν την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, του αναπτυξιακού
προφίλ της περιοχής και τη λειτουργία του Δήμου, το όραμα της τοπικής και
εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου Χαλκίδας διατυπώνεται ως εξής:

«Επιδίωξή μας είναι η ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του
Δήμου μας και επομένως η θέση του στο διεθνή ανταγωνισμό, με
έμφαση στην προσέλκυση μόνιμων κατοίκων, επιχειρήσεων και
τουριστών, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξή του αειφορικά και
βιώσιμα».
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Κατευθυντήριες αρχές
Η προτεινόμενη στρατηγική για τον Δήμο της Χαλκίδας, αποσκοπεί:
-

Να είναι ο Δήμος μας, περιοχή φιλική στον πολίτη, με ζωντάνια και
κοινωνικότητα, με υψηλή ποιότητα ζωής για τους κατοίκους του, με επαρκείς
υποδομές, παροχή πολλαπλών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, με υψηλό
δείκτη κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης, με ισχυρές συμμετοχικές
διαδικασίες.

-

Να προσδώσουμε στον Δήμο της Χαλκίδας, τα χαρακτηριστικά ενός τόπου
που σέβεται και υπηρετεί το περιβάλλον του και αναπτύσσει ισόρροπα τη
φυσιογνωμία του. Τόπου της αξιοποίησης της αρχιτεκτονικής και των
μνημείων του, της ανάδειξης του φυσικού του πλούτου,

και της

προσέλκυσης, φιλοξενίας και συγκράτησης των επισκεπτών του. Τόπου του
πολιτισμού, της δραστηριότητας και της δημιουργίας. Τόπου με ιστορική
αναφορά και σύγχρονη ταυτότητα.
-

Να δομήσουμε έναν Δήμο διαχειριστικά και λειτουργικά συγκροτημένο, που
σχεδιάζει και υλοποιεί με αποτελεσματικότητα, σύγχρονο και ταυτόχρονα
ανοιχτό, συμμετοχικό, δημοκρατικό, με σεβασμό στις αρχές της διαφάνειας
και της χρηστής διοίκησης.

-

Να ξαναδώσουμε αξία στο Δήμο μας με όρους πολιτικής οικονομίας:

«Επιχειρηματικός» Δήμος
Να λειτουργήσει ο Δήμος μας ως "επιχειρηματική" μονάδα η οποία κινητοποιεί το
ανθρώπινο, φυσικό και υλικό κεφάλαιο

για να επιτύχουν το μέγιστο δυνατό

αποτέλεσμα σε προστιθέμενη κοινωνική αξία, σε νέο κοινωνικό πλούτο, σε
εισοδήματα και απασχόληση, σε ποιότητα ζωής για τους πολίτες τους.
«Ανταγωνιστικός» Δήμος
Να γίνουμε ανταγωνιστικός Δήμος, εκείνος στον οποίο οι άνθρωποι αγαπούν να
ζουν, να σπουδάζουν, να εργάζονται, να μεγαλώνουν τα παιδιά τους, να
7

επενδύουν, να επιχειρούν, να καινοτομούν, να δημιουργούν βιώσιμες κοινότητες,
να κάνουν τουρισμό.
Ανταγωνιστικός Δήμος είναι αυτός που «αφηγείται» την ιστορία του, το μύθο του,
ενισχύει την ταυτότητα, τη φήμη του, το διεθνές προφίλ του, βιώνει το δικό του
παρελθόν - παρόν - μέλλον, δίνει ένα κοινό νόημα στον βιωματικό κόσμο των
κατοίκων του, κεφαλαιοποιεί την αρχιτεκτονική, τα μνημεία, την κουλτούρα, ακόμα
και τη "μεταφυσική" του. Ανταγωνιστικός τόπος είναι αυτός που πιστεύει στον
εαυτό του. Αν οι κάτοικοι δεν πιστεύουν στον τόπο τους γιατί να πιστέψουν οι άλλοι
σ' αυτόν;
«Παραγωγικός» Δήμος
Να είμαστε ο τόπος που με την ποιότητα ζωής του, το περιβάλλον του, την
ανοιχτότητα, ανεκτικότητα και δραστηριότητά του γίνεται τόπος - μαγνήτης για
τους

δημιουργικούς

ανθρώπους

της

γνώσης,

της

καινοτομίας,

της

επιχειρηματικότητας, της τέχνης, και της ψυχαγωγίας.
Παραγωγικός Δήμος είναι ο «έξυπνος» Δήμος: ανοιχτός σε νέες ιδέες, σε
καινούργιες μορφές πρωτοβουλίας, σε διαφορετική θεώρηση της αισθητικής του,
σε άλλο επίπεδο ζωής.
«Εξωστρεφής» Δήμος
Να είμαστε ο Δήμος που διαφοροποιεί την οικονομία του, που δίνει αξία στο
προϊόν του, που το συνδυάζει με τις αισθητικές, βιωματικές και καταναλωτικές
ανάγκες της κοινωνίας. Ο Δήμος που θα διαχέει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα
– το «δυνατό» του όνομα σε κάθε γωνιά της περιοχής του, με σκοπό την επίτευξη
βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.
Αυτός που τελικά δημιουργεί βιώσιμες, δυναμικές, παραγωγικές κοινότητες
ανθρώπων.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Ο Δήμος Χαλκιδέων είναι λειτουργικός και βιώσιμος με πλήρη διαφάνεια στα οικονομικά.
Σε ένα περιβάλλον οικονομικής και δημοσιονομικής στενότητας, παρά τη μείωση των
κρατικών επιχορηγήσεων, ο Δήμος ανταπεξήλθε με χρηστή οικονομική διαχείριση. Τα
έσοδα και οι πηγές από τις οποίες προήλθαν, καθώς και τα κονδύλια των εξόδων που
διακινήθηκαν μέσα στο Οικ. Έτος 2017 παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.

Πίνακας εσόδων 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
Τακτικά Έσοδα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
33.586.983,84

Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)
Έσοδα παρελθόντων ετών

1.942.681,37
300.573,69

Εισπράξεις από Δάνεια

0,00

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα
παρελθόντα έτη
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων
Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

649.218,05
5.838.910,09
10.971.351,53

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

2.234.693,34

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ

55.524.411,91
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Πίνακας εξόδων 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και παροχές τρίτων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
13.060.779,19
4.944.637,77

Φόροι τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

859.766,74

Τοκοχρεολύσια δανείων

451.777,72

Προμήθειες Αναλώσεις υλικών
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

2.072.752,08
13.707.055,07

Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

796.144,34

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

658.028,07

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
Αγορές

5.893.945,57
325.524,07

Έργα

2.416.895,57

Μελέτες

470.157,84

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων
Αποθεματικό

0,00
386.667,15
0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

46.044.131,18
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Σύγκριση συνοπτικής οικονομικής κατάστασης απολογισμού εσόδων 2016 – 2017

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

2016

2017

36.711.992,13

33.586.983,84

1.654.134,22

1.942.681,37

Έσοδα παρελθόντων ετών

220.419,67

300.573,69

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα
παρελθόντα έτη

431.452,56

649.218,05

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων

5.598.945,11

5.838.910,09

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

9.755.318,73

10.971.351,53

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

4.882.859,12

2.234.693,34

59.255.121,54

55.524.411,91

Τακτικά Έσοδα
Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ
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Σύγκριση συνοπτικής οικονομικής κατάστασης εξόδων και πληρωμών 2016 – 2017

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

2016

2017

13.027.538,76

13.060.779,19

4.368.969,83

4.944.637,77

Φόροι , τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

774.851,38

859.766,74

Τοκοχρεολύσια δανείων

369.788,99

451.777,72

2.009.447,79

2.072.752,08

15.465.413,20

13.707.055,07

Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

916.697,90

796.144,34

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

791.033,51

658.028,07

5.427.300,61

5.893.945,57

498.848,65

325.524,07

3.333.869,48

2.416.895,57

770.969,77

470.157,84

0,00

0,00

529.040,14

386.667,15

0,00

0,00

48.283.770,01

46.044.131,18

Αμοιβές και παροχές τρίτων

Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών
Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
Αγορές
Έργα
Μελέτες
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις
Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων
Αποθεματικό

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ο Δήμος Χαλκιδέων προχώρησε στην προσαρμογή του Οργανισμού Εσωτερικών
Υπηρεσιών του στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του εξωτερικού και
εσωτερικού περιβάλλοντος συντάσσοντας τροποποίηση

σχεδίου Οργανισμού

Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Χαλκιδέων, η οποία βρίσκεται στο
στάδιο της έγκρισης.
Σχεδιασμός ρόλων – Περιγραφές θέσεων εργασίας
Υλοποιήθηκε η αρχική εφαρμογή Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων», βάσει του
Ν.4369/16. Για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού αναπτύχθηκε – από τον
Ιούλιο 2017 – ανανεωμένη περιληπτική περιγραφή θέσεων εργασίας και
καθηκόντων για κάθε ρόλο σε όλα τα τμήματα λειτουργίας, όπου αυτές οι
περιγραφές συνδέονται με τη στοχοθεσία κάθε τμήματος του Δήμου.

Υλοποίηση Συστήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με το πρότυπο
Investors In People (Ι.I.P)
Η διοικητική ηγεσία του Δήμου Χαλκιδέων κατά το έτος 2017, αποφάσισε να
εφαρμόσει ένα ενιαίο πρόγραμμα διοίκησης, όπου ο Προγραμματισμός και η
Στοχοθεσία θα αποτελούν τους κύριους άξονες λειτουργίας. Το πεδίο εφαρμογής
επιλέχθηκε να είναι οι Διευθύνσεις όλων των υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων και
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.).
Με αυτό τον τρόπο, ο Δήμος μας πρόκειται να αποτελέσει τον πρώτο δημόσιο
οργανισμό στην Ελλάδα που θα πιστοποιήσει Σύστημα Διοίκησης Ανθρωπίνων
Πόρων. Το Πρότυπο εφαρμόζεται τις τελευταίες δεκαετίες στη Σουηδία και τη Μ.
Βρετανία, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα με μεγάλη επιτυχία. Ο
Δήμος βρίσκεται ήδη σε διαδικασία εφαρμογής του Προτύπου από το Διεθνή
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Οργανισμό Investors in People (IIP), το οποίο στην Ελλάδα εφαρμόζεται από την
Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).
Πρόκειται για Πρότυπο Ποιότητας στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και αποτελεί
εργαλείο βελτίωσης και αναβάθμισης εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας των
επιχειρήσεων, με βελτιστοποίηση της απόδοσης των υπαλλήλων, σε όλα τα
επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας, μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών στόχων
τους. Το Πρότυπο IIP θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα για την ομαλή και
απρόσκοπτη υλοποίηση των στρατηγικής σημασίας έργων ανάπτυξης και
αναδιάρθρωσης του Δήμου Χαλκιδέων.

Η εφαρμογή αναμένεται να συμβάλει:
•

στην αυτοδύναμη προσωπική συνεισφορά των υπαλλήλων στους στόχους
της Διοίκησης, στην συνυπευθυνότητα για την επίτευξη του οράματος του
Δήμου και στην βελτίωση της απόδοσή τους σε όλα τα επίπεδα

•

να προσφέρει τη δυνατότητα συστημικής μέτρησης των αποτελεσμάτων
απόδοσης των υπαλλήλων σε σχέση με τους προκαθορισμένους στόχους
τους.

Στην προκειμένη περίπτωση, η διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού στον
Οργανισμό

του

Δήμου

Χαλκιδέων

είναι

συνυφασμένη

με

τον

πενταετή

προγραμματισμό του Δήμου και η επιτυχία εφαρμογής ενός συστήματος
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στις εσωτερικές λειτουργίες του Δήμου
αναγνωρίζεται ως το κλειδί για την εκκίνηση και στήριξη της αναπτυξιακής
διαδικασίας του οργανισμού.
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Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος βραβεύτηκε για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα το
Νοέμβριο του 2017.

«Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση» (EloGE)
O Δήμος Χαλκιδέων ξεκινώντας από το έτος 2017 , συμμετέχει στο Πρόγραμμα
«Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση» (EloGE), που για τους
ελληνικούς Δήμους είναι μέρος του Κοινού Έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Θεσμική Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στόχος της δράσης αυτής είναι να εντοπίσει και να πιστοποιήσει Δήμους που
επιτυγχάνουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο διακυβέρνησης σύμφωνα με τις
Ευρωπαϊκές Αρχές της χρηστής διακυβέρνησης.
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Ανθρώπινο Δυναμικό Δήμου Χαλκιδέων
Η στελέχωση του προσωπικού του Δήμου Χαλκιδέων παρουσιάζεται συνοπτικά
στο παρακάτω διάγραμμα και σε σύγκριση με το έτος 2016.

Κατά το έτος 2017, στα πλαίσια στελέχωσης του Δήμου υλοποιήθηκαν οι κάτωθι
ενέργειες:
1. Πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή.
2. Ανανέωση των συμβάσεων εργασίας 80 ατόμων ορισμένου χρόνου
3. Πρόσληψη 204 ατόμων επωφελούμενων απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ
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4. Πρόσληψη 36 ατόμων επωφελούμενων απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ σε υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής, Ασύλου και
Διαχείρισης προσφυγικών ροών (Β΄ κύκλου)- Ριτσώνα

Επιμόρφωση Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου
Το Προσωπικό του Δήμου, στα πλαίσια της συνεχούς ανάγκης επιμόρφωσης
παρακολούθησε διάφορα σεμινάρια όπως :
• Επιμορφωτικό σεμινάριο του ΕΚΔΔΑ προκειμένου να ενημερωθεί το προσωπικό
για την σύνταξη και διαχείριση ηλεκτρονικών εγγράφων.
• Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαίδευσης ατόμων για την υλοποίηση και τη
διαχείριση της νέας γενιάς προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της
Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Εργασίας.
• Σεμινάρια λειτουργίας ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου
• Οργάνωσης τμηματοποίηση και απογραφής υπαλλήλων σύμφωνα με τις
διαδικασίες ISO
• Ολοκλήρωσης εκπαίδευσης και εναρμόνισης διαδικασιών λειτουργίας Μητρώου
Πολιτών
• Σύνταξης δημοσίων εγγράφων , αποφυγή σεξιστικής γραφής στον δημόσιο
τομέα

Εκσυγχρονισμός Διοίκησης – Αναβάθμιση Υπηρεσιών
Ο Δήμος Χαλκιδέων δίνει ιδιαίτερη βάση σε θέματα εκσυγχρονισμού των
υπηρεσιών του, προκειμένου να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Η επίτευξη της καλύτερης, ταχύτερης και ασφαλέστερης λειτουργίας των
μηχανογραφικών υπηρεσιών του Δήμου αλλά και της καλύτερης εξυπηρέτησης
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των δημοτών αποτελεί πρωταρχική επιλογή και για αυτό το σκοπό υλοποιήθηκαν
οι παρακάτω ενέργειες:

Ψηφιοποίηση εγγράφων και Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση εγγράφων
Με κατάλληλη αναβάθμιση του λογισμικού, του υλικού εξοπλισμού και την
εκπαίδευση του προσωπικού, ο Δήμος προχώρησε στην ψηφιοποίηση των
εγγράφων που διακινούνται στις υπηρεσίες του. Με αυτό τον τρόπο, το σύνολο
των εγγράφων πια ψηφιοποιείται και διακινείται ηλεκτρονικά μέσα σε λίγα
δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα κανένα
διεκπεραίωσης να μειώνεται

έγγραφο να μη χάνεται

σημαντικά

κλπ.. Επιπρόσθετα, γίνονται λιγότερα

και ο χρόνος

εξοικονομώντας χρήματα, εργατοώρες

λάθη, αποφεύγονται διπλοκαταχώρησεις

εγγράφων, τηρείται το οργανόγραμμα του Δήμου, δημιουργείται ενιαίο περιβάλλον
πλέον για όλους τους χρήστες, όπου κάθε χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στις
πληροφορίες εκείνες που τον αφορούν.

Ψηφιακές υπογραφές
Διενεργήθηκαν

οι

απαραίτητες

διεργασίες για την πιστοποίηση και
προμήθεια

usb

(token)

για

υπαλλήλους όλων των Διευθύνσεων
του

Δήμου

γίνουν

μας,

χρήστες

προκειμένου
της

να

ψηφιακής

υπογραφής εγγράφων.
Κατά το έτος 2017 εκδόθηκαν και παραμετροποιήθηκαν ψηφιακές υπογραφές για
92 χρήστες, 37 περισσότερες από εκείνες του 2016, σε σύνολο 147.
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Ψηφιακή αναβάθμιση κτιρίων
Το

2017

πραγματοποιήθηκαν

3

αναβαθμίσεις Δημοτικών Κτιρίων και
δαπανήθηκαν συνολικά 191 ώρες
στην επίβλεψη της αναβάθμισης των
εν λόγω κτηρίων. Επίσης, ο Δήμος
προχώρησε
ταχύτητας

σε

αναβάθμιση

διασύνδεσης

με

της
τον

παγκόσμιο ιστό από 2Mbps σε 8Mbps στο Κεντρικό Κτίριο του Δημαρχείου επί της
οδού Ληλαντίων.

Δημιουργία G-cloud Storage
Ο Δήμος Χαλκιδέων, κατά το έτος 2017, προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για
την υποστήριξη και φιλοξενία του Πληροφοριακού Συστήματος «Εξωστρεφείς
Εφαρμογές και υποσυστήματα του Δήμου Χαλκιδέων» από την «Κοινωνία της
Πληροφορίας ΑΕ», μέσω των υποδομών του κυβερνητικού υπολογιστικού Νέφους
(Government G-Cloud).
Απόσυρση μηχανογραφικού υλικού και εγκατάσταση νέου
Ο Δήμος Χαλκιδέων μεριμνώντας για τη συνεχή αναβάθμιση του μηχανογραφικού
του εξοπλισμού, με τρόπο μάλιστα φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς γίνεται
μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας, επιμελήθηκε και διεκπεραίωσε την απόσυρση
μηχανογραφικού υλικού, καταργώντας πεπαλαιωμένο, ενεργοβόρο και μη
ασφαλή εξοπλισμό που σε ποσότητα συνολικά φτάνει τα 317 τεμάχια. Η
απόσυρση του μηχανογραφικού υλικού διεκπεραιώθηκε σε 2 φάσεις και
συνεχίζεται και σήμερα με την ( Γ ) φάση, να είναι σε εξέλιξη.
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Εγκαταστάθηκαν σε διάφορους χώρους και υπηρεσίες του Δήμου 59 νέες
συσκευές(Μονάδες Η/Υ, Εκτυπωτές, Οθόνες), όπως φαίνεται στο παρακάτω
διάγραμμα.
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Εγκατάσταση και χρήση ειδικού λογισμικού για την καλύτερη γραμματειακή
υποστήριξη προς τα συλλογικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου. Για πρώτη
χρονιά ο Δήμος προχώρησε σε ψηφιοποίηση της διαδικασίας εισαγωγής,
δημοσίευσης και έκδοσης των αποφάσεων των πολιτικών οργάνων του Δήμου.

Εξυπηρέτηση του Πολίτη μέσω των Υπηρεσιών
Ο Δήμος Χαλκιδέων έχει πρωταρχικό σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη, μέσω
των διαφόρων Υπηρεσιών του. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά σε πίνακα η
εξυπηρέτηση των πολιτών για τα έτη 2016 - 2017, μέσω διαφορετικών τρόπων
υποβολής αιτημάτων.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Ο Δήμος Χαλκιδέων, σε μια εποχή κατά την οποία η κοινωνία δοκιμάζεται,
αναπτύσσει δράσεις και πρωτοβουλίες υπέρ των πολιτών και συνεχίζει άμεσα και
αποτελεσματικά

παρεμβάσεις

θεμελιώδεις

για

την

κοινωνική

ευημερία,

υλοποιώντας μια σειρά από δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια του
έτους 2017, συνεχίστηκε η λειτουργία των υφιστάμενων κοινωνικών δομών με
σκοπό την ενίσχυση όσων έχουν υποστεί τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
Εφόδια στην παραπάνω προσπάθεια είναι η αναζήτηση νέων πόρων αλλά και
προγραμμάτων, με στόχο την ενίσχυση των ασθενέστερων και την καταπολέμηση
της φτώχειας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Τ.Ε.Β.Α.»
Ο Δήμος Χαλκιδέων, ως εταίρος της «Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφερειακής
Ενότητας Ευβοίας» σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες φορείς
υλοποίησε κατά το έτος 2017, μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους

(Τ.Ε.Β.Α.),

δράσεις

διανομής

τροφίμων

και

ειδών

καθαρισμού,

προσωπικής υγιεινής και οικιακής χρήσης για ενήλικες και παιδιά που συμβάλλουν
στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων και αστέγων.
Η «Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας» υποστηρίζει 1312
εγκεκριμένα ωφελούμενα νοικοκυριά, διανέμοντας τρόφιμα και είδη βασικής υλικής
συνδρομής,

ενώ

εφαρμόζει

συνοδευτικά

μέτρα

με

στόχο

την

κοινωνική

ενσωμάτωση των ατόμων αυτών.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
Κατά το έτος 2017, συνεχίζεται η λειτουργία τριών Κοινωνικών Δομών, α) Κοινωνικό
Παντοπωλείο, β) Δομή Παροχής Συσσιτίου και γ) Κέντρα Κοινότητας του Δήμου
Χαλκιδέων μέσω της εποπτείας του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.
Πρόκειται για ευρωπαϊκά προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω της
Διαχειριστικής Αρχής και υλοποιούνται από τον φορέα του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.
Για την εύρυθμη λειτουργία τους προσλήφθηκαν έντεκα άτομα συγκεκριμένων
ειδικοτήτων, προκειμένου να στελεχωθούν σωστά οι δομές και να εξυπηρετηθούν
όλες οι ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας.
α) Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο έχουν καταγραφεί περισσότερες από 230
οικογένειες, με συνολικό αριθμό μελών οικογενείας περίπου τα 600 άτομα. Στο έτος
2017 διατέθηκαν τρόφιμα πρώτης ανάγκης σε όλους τους δικαιούχους του.
β) από τη Δομή Παροχής Συσσιτίου εξυπηρετούνται
καθημερινά άτομα που διαβιούν την ακραία φτώχεια.
150 περίπου μερίδες μοιράζονται σε ευπαθείς ομάδες
γ) τα Κέντρα Κοινότητας είναι μια νέα δομή που έχει
δημιουργηθεί στις μέρες μας και εξυπηρετεί νοικοκυριά
που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Κατά το έτος 2017 εντάχθηκαν περίπου 3400 αιτήσεις
στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και οι Δημότες
μας εισέπρατταν περίπου το ποσό των 760.000,00
ευρώ μηνιαίως από το Υπουργείο Εργασίας και την Διεύθυνση Καταπολέμησης
της Φτώχειας.
Οι ευπαθείς ομάδες ενημερώθηκαν από τα Κέντρα, για υπηρεσίες κοινωνικής
φροντίδας και υποστήριξης, για τα προγράμματα ΤΕΒΑ, για την ένταξή τους σε
Κοινωνικό τιμολόγιο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, παροχής ύδρευσης, για τα
προγράμματα

των

κοινωνικών

δομών,

για

συμμετοχή

σε

προγράμματα

Κοινωφελούς εργασίας κ.α.
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Τέλος , ο Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης Χαλκίδας
( Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. ) του Δήμου Χαλκιδέων, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του,
συμβάλλει και προσπαθεί να ανακουφίσει τις ευάλωτες ομάδες της περιοχής μας.
- Έχει συνεργασία με την εταιρία RECYCOM, από την οποία εξασφαλίζει τρόφιμα
πρώτης ανάγκης με ανταλλαγή ρουχισμού που
τοποθετούν οι συμπολίτες μας στους ειδικούς
κόκκινους κάδους που βρίσκονται σε επιλεγμένα
σημεία του Δήμου Χαλκιδέων. Για το έτος 2017,
ανταλλάχθηκαν 22 τόνοι ρούχα με τρόφιμα που
διατέθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του
Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. και δόθηκαν στους δικαιούχους του.
- 250 τόνοι δωρεάν φρούτα και οπωροκηπευτικά
διατέθηκαν σε απόρους του δήμους, σε ειδικές κατηγορίες πολιτών ,όπως
τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, πολιτιστικοί σύλλογοι που ζήτησαν να καλύψουν ανάγκες
των συμπολιτών μας, εκκλησία , κ.α.

Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας μέσω ΟΑΕΔ
Ο Δήμος Χαλκιδέων στα πλαίσια αντιμετώπισης της
ανεργίας

και

της

επανένταξης

των

μακροχρόνιων

ανέργων στην αγορά εργασίας προέβη στην πρόσληψη
204

επωφελούμενων

ατόμων

απασχόλησης

μέσω

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ και άλλων 36 ατόμων
επωφελούμενων απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
του ΟΑΕΔ σε υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης προσφυγικών
ροών (Β΄ κύκλου)- Ριτσώνα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Κατά το έτος 2017, ο Δήμος Χαλκιδέων, μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών και
Νομικών Προσώπων, συνέχισε την Προνοιακή του Πολιτική, για την εξυπηρέτηση
των πολιτών, οι οποίοι χρήζουν ειδικής μεταχείρισης. Υποβλήθηκαν:

-

1316 αιτήσεις χορήγησης και αναθεώρησης προνοιακών επιδομάτων

-

27 αιτήσεις για χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

-

655 αιτήσεις για δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων

-

3400 αιτήσεις Κ.Ε.Α (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)
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Παράλληλα ο Δήμος δέχτηκε αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης, όπως φαίνεται στο
παρακάτω διάγραμμα.

Διενήργησε κοινωνικές έρευνες για διάφορες υποθέσεις, όπως φαίνεται στο
παρακάτω διάγραμμα.
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Υλοποίησε δράσεις υποστήριξης των προσφύγων, οι οποίοι φιλοξενούνται
προσωρινά από το Μάρτιο του 2016, στην περιοχή της Ριτσώνας και οι οποίοι σε
αριθμό δεν ξεπερνούν τους 1000.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Κ.Δ.Α.Π)
Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί αποτελούν βασικό άξονα άσκησης κοινωνικής
πολιτικής του Δήμου Χαλκιδέων, καθώς παρέχουν άρτιες υπηρεσίες προς όλους
τους συνδημότες μας, με γνώμονα το σεβασμό για το παιδί και τη μητέρα. Οι οχτώ
Παιδικοί Σταθμοί του Καλλικρατικού Δήμου Χαλκιδέων που εποπτεύονται από το
Δημοτικό

Οργανισμό

Παιδείας,

Προστασίας

και

Αλληλεγγύης

Χαλκίδας

(Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. ) κατά το σχολικό έτος 2017-2018 φιλοξενούν 270 νήπια, εκ των
οποίων

τα

220

είναι

ωφελούμενα

από

το

πρόγραμμα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του ΕΣΠΑ, ενώ την προηγούμενη
σχολική χρονιά φιλοξενούσαν 274 νήπια, τα οποία ήταν όλα ωφελούμενα από το
πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του ΕΣΠΑ.
Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία για τα σχολικά έτη
2016-2017 και 2017-2018, όσον αφορά τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν στους
Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας.
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Στον χώρο των Παιδικών σταθμών πραγματοποιήθηκαν θεατρικές παραστάσεις
και παραστάσεις κουκλοθέατρου. Ολοκληρώθηκε αυτή η προσπάθεια με μια
μεγάλη εκδήλωση στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας τα
Χριστούγεννα από την θεατρική ομάδα ΤΟΠΙ με τίτλο «Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΚΑΙ Ο
ΑΛΥΣΟΔΕΜΕΝΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ» και μοιράστηκαν πλούσια δώρα.

Υλικοτεχνική Υποδομή - Εξοπλισμός



Υλοποιήθηκαν

προγράμματα

συντήρησης-επισκευής

και

προμήθειας

εξοπλισμού, τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους
των παιδικών σταθμών


Εξοπλίστηκαν οι δομές των νηπίων με γωνιές εκμάθησης, εποπτικό και
παιδαγωγικό υλικό, ώστε να μπορούν τα παιδιά να περνούν ευχάριστα το
διάστημα παραμονής τους στους σταθμούς.



Όλοι οι παιδικοί σταθμοί έχουν εξασφαλίσει άδειες πυροπροστασίας από
την Πυροσβεστική Υπηρεσία και είναι σε εξέλιξη οι άδειες ίδρυσης και
λειτουργίας τους, βάσει των νέων προδιαγραφών των εν λόγω υπουργείων.

Το έτος 2017, για τρίτη συνεχή χρονιά, οι έντεκα δομές των Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης

(Κ.Δ.Α.Π)

παιδιών

του

Δήμου

Χαλκιδέων

εντάχθηκαν

στο

πρόγραμμα « ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ » του
ΕΣΠΑ.

Σε αυτά τα σχολεία τα παιδιά παρακολουθούν δωρεάν δραστηριότητες σε
καθημερινή απογευματινή βάρδια. Διδάσκονται μαθήματα όπως πληροφορική,
αγγλικά, γαλλικά , μοντέρνοι και παραδοσιακοί χοροί, βοήθεια στην σχολική μελέτη
από έμπειρους καθηγητές Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Τακτικά επισκέπτονται
τους χώρους του κολυμβητηρίου και τα κλειστά γήπεδα, έτσι ώστε να
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παραδίδονται εκεί μαθήματα κολύμβησης και εκμάθησης βόλεϊ και μπάσκετ από
καθηγητές Φυσικής Αγωγής.

Το Πρόγραμμα αυτό παρακολούθησαν φέτος 438 παιδιά, ηλικίας 5-12 ετών, ενώ
σημειώθηκε αύξηση σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών που παρακολούθησαν
το Πρόγραμμα την προηγούμενη χρονιά, τα οποία ήταν 349, όπως φαίνεται και
στο παρακάτω διάγραμμα.

Προσωπικό
Όλοι οι Παιδικοί σταθμοί έχουν επανδρωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό, όπως
Κοινωνικοί Λειτουργοί, Παιδοψυχολόγοι κ. α. Προκειμένου να λειτουργήσουν
σωστά και υπεύθυνα όλες τις δομές των Παιδικών Σταθμών και των ΚΔΑΠ,
ανανεώθηκαν οι συμβάσεις είκοσι έξι ατόμων και έγινε πρόσληψη άλλων δέκα
εννέα υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία για
τα έτη 2016-2017 και 2017-2018, όσον αφορά το προσωπικό που απασχολείται
στους Παιδικούς Σταθμούς και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π)
του Δήμου μας.
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Επιμόρφωση - Συμμετοχή σε Σεμινάρια
Πραγματοποιήθηκαν

τα

κάτωθι

σεμινάρια

παιδαγωγικού περιεχομένου:
1. 17/2/2017 Διάλεξη « Διεκδικώντας τη θέση του
παιχνιδιού σε ένα ανταγωνιστικό κόσμο.»
2. 31/3

και

1-2/4/2017 Συνέδριο

Θεσσαλονίκης,

συμμετοχή 10 Παιδαγωγών.
3. 12/5/2017 Θεατρικό Παιχνίδι «Τέχνες και Διοργάνωση σχολικών εορτών με την
μέθοδο του θεατρικού παιχνιδιού» ΜΑΝΤΩ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗ.
4. 1/12/2017 Σεμινάριο παραμυθιού με την ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΒΒΑΔΑ.
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Επιπρόσθετα το ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ., λόγω του σκοπού του, αιτήθηκε την
λειτουργία Κέντρου για άτομα με αναπηρίες. Κατατέθηκε ο φάκελος στην αρμόδια
υπηρεσία

της Περιφέρειας και κατόπιν ελέγχου, αφού πληρούσε τις νόμιμες

προϋποθέσεις, απέκτησε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για δομή ΚΔΑΠ- ΜΕΑ.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η)
Το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) έχει ως στόχο την πρόληψη
διαφόρων κοινωνικών, βιολογικών και ψυχολογικών προβλημάτων ηλικιωμένων
ατόμων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα, ενεργά μέλη του κοινωνικού
συνόλου. Ο Δημοτικός Οργανισμός Παιδείας, Προστασίας και Αλληλεγγύης
Χαλκίδας ( Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. ) έχει υπό τη εποπτεία του δεκατέσσερα Κ.Α.Π.Η. σε όλο
τον Δήμο Χαλκιδέων.
Ενώ τα τελευταία χρόνια τα κέντρα αυτά δεν είχαν στελεχωθεί πλήρως, κατά το
έτος 2017, χρησιμοποιήθηκε το προσωπικό από την Κοινωφελή Εργασία του
ΟΑΕΔ ώστε να στελεχωθούν κατά το καλύτερο δυνατό αυτές

οι δομές από

Νοσηλευτές, Φυσιοθεραπευτές και Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εργοθεραπευτή και
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής.
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Δράσεις - Εκδηλώσεις
Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017 περιλάμβαναν ομιλίες και
διαλέξεις από ιατρούς και άλλους επιστημονικούς συνεργάτες για θέματα υγείας
και άλλα που απασχολούν αυτή την ιδιαίτερη ηλικία στους χώρους των Κ.Α.Π.Η.,
διοργάνωση εκδρομών και συμμετοχή σε Φεστιβάλ χορωδιών και χορευτικών
εκτός του Δήμου μας.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς 2017, πραγματοποιήθηκε τετραήμερο Φεστιβάλ
που είχε ως σκοπό να αναδείξει τις δράσεις των Παιδικών Σταθμών, των ΚΔΑΠ, του
Βοήθεια στο Σπίτι και των Κ.Α.Π.Η. του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ.
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ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες κατ΄οίκον σε
άτομα μοναχικά, ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ του Δήμου μας με σκοπό:


Τη διατήρηση της αυτονομίας τους



Την παραμονή τους στην κοινότητα



Την καλύτερη εξυπηρέτηση τους

Οι πέντε δομές του Βοήθεια στο Σπίτι

που λειτουργούν στον Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ

εξυπηρετούν περίπου 300 ωφελούμενους οι οποίοι λαμβάνουν, κατά την εκτίμηση
της κατάστασης τους από τις κοινωνικές λειτουργούς των προγραμμάτων,
υπηρεσίες νοσηλευτικές, κοινωνικές και άλλες από το συγκεκριμένο προσωπικό,
ενώ έχουν δοθεί και τρόφιμα πρώτης ανάγκης στους ωφελούμενους του
προγράμματος.

ΕΣΤΙΑ ΓΝΩΣΗΣ
Η Εστία Γνώσης και Πολιτισμού του Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ. ολοκλήρωσε φέτος τον δωδέκατο
χρόνο επιστημονικής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής της δραστηριότητας. Έτσι, οι
μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και οι εκπαιδευτικοί επισκέπτες της είχαν και τη χρονιά
αυτή τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα παρακάτω προγράμματα:
- πρόγραμμα Αστροφυσικής-Αστρονομία
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- πρόγραμμα Μαθηματικών-Πληροφορικής
«Εισαγωγή στην Ρομποτική», σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του Κέντρου
Πληροφορικής (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας.
«Μαθήματα

Ζωής»

με

αντικείμενα

την

σχολική

βία,

τον

εκφοβισμό

και

διαφορετικότητα μεταξύ των ανθρώπων με στόχο την αποδοχή, ανοχή για την
βελτίωση των ανθρώπινων σχέσεων.
Στο σημείο αυτό τονίζεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Εστία Γνώσης Χαλκίδας είναι,
μαζί με το Πλανητάριο Αθηνών, τα μόνα ιδρύματα της χώρας τα οποία, το καθένα
με τον τρόπο του, διαδίδει οργανωμένα την επιστήμη της Αστρονομίας και της
Αστροφυσικής στους μαθητές, φοιτητές αλλά και στο ευρύ κοινό.

Τέλος, κατά το σχολικό έτος 2016-17:

· 2692 μαθητές και μαθήτριες επισκέφθηκαν το «Κόκκινο Σπίτι» και συμμετείχαν στο
καθημερινό πρόγραμμα της Εστίας Γνώσης Χαλκίδας
· 1142 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν στο νέο πρόγραμμα με τίτλο «Εισαγωγή
στην Ρομποτική»
· Στα παιδιά 11 μονοθέσιων δημοτικών απομακρυσμένων σχολείων της χώρας
διδάχθηκαν μαθήματα ειδικότητας μέσω του προγράμματος «ΤηλεΤάξη»
· 11 σχολεία

και 385 μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα και το

εξωτερικό συμμετείχαν στις τηλεδιαλέξεις μέσω του προγράμματος «ΤηλΕστία».

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Το Κέντρο Συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας, εδρεύει στο Βασιλικό και
παρέχει δωρεάν υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε γυναίκες που
απευθύνονται σ’ αυτό και οι οποίες υφίστανται βία σε όλες τις μορφές.
Παράλληλα, υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης για
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θέματα ισότητας των δύο φύλων καθώς για την εξάλειψη των διακρίσεων και
ανισοτήτων που υφίστανται οι γυναίκες – θύματα βίας.
Το έτος 2017 από το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Θυμάτων βίας του Δήμου
Χαλκιδέων, έλαβαν υπηρεσίες 50 συμβουλευόμενες, (38 νέες υποδοχές και 12
συνεχιζόμενες από προηγούμενα έτη), με αιτήματα ψυχολογικής, κοινωνικής,
νομικής στήριξης, πληροφόρησης και παραπομπής σε άλλους φορείς. Στα
πλαίσια της ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης των πολιτών σε θέματα βίας
και ισότητας των φύλων, το κέντρο πραγματοποίησε τις εξής δράσεις το
προηγούμενο έτος:

 01/3/2017:Συμμετοχή

σε επιμορφωτική εκδήλωση του Συμβουλευτικού

Σταθμού Νέων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοια, στο Γενικό Λύκειο
Βασιλικού, με θέμα την επικοινωνία ως παράγοντα διατάραξης της ομαλής
πορείας

του

παιδιού

και

ομιλία

της

Κοινωνιολόγου

με

θέμα

την

ενδοοικογενειακή βία ως παράγοντα διατάραξης της επικοινωνίας.

 08/03/2017: Ανοιχτή πρόκληση - ενημέρωση των πολιτών, στο χώρο του
συμβουλευτικού κέντρου, με αφορμή την ημέρα της Γυναίκας, για τις
υπηρεσίες που παρέχει η δομή και για θέματα ισότητας των φύλων.

 19/05/2017: Με αφορμή την ημέρα της Μητέρας, οι μαθητές του 2ου
Δημοτικού Βασιλικού ζωγράφισαν με θέμα τη μητέρα και οι ζωγραφιές τους
βρίσκονται στο χώρο του συμβουλευτικού κέντρου.

 03-05/07/2017: Παρουσία των στελεχών του κέντρου στο φεστιβάλ «Στις
όχθες του Λήλαντος» όπου είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν και να
συζητήσουν με τους παρευρισκόμενους για την βία κατά των γυναικών και
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την ισότητα των φύλων.
 25/05/2017:Τα στελέχη του συμβουλευτικού κέντρου, επισκέφθηκαν το camp
της Ριτσώνας και σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης,
ακολούθησε ομιλία της Κοινωνικής Λειτουργού για θέματα που αφορούν τις
γυναίκες πρόσφυγες (θρησκευτικές και πολιτισμικές διαφορές ως προς τη
θέση της γυναίκας και την ανοχή στη βία), καθώς και για τη δυνατότητα
ασφαλούς παραπομπής τους σε Ξενώνες φιλοξενίας γυναικών των δήμων,
υπηρεσία που παρέχεται στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο.
 06/07/2017:Συνέντευξη της Κοινωνικής Λειτουργού στο Ραδιοφωνικό Σταθμό
Εργαζομένων 9,65.
 25/11/2017: Συνέντευξη της Κοινωνικής Λειτουργού στον τηλεοπτικό σταθμό
Star Κεντρικής Ελλάδας.

Επίσης κατά το έτος 2017 έχει δημιουργηθεί Σελίδα του Κέντρου στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης.
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ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ
Ο Δήμος Χαλκιδέων καταβάλει προσπάθεια ώστε να μετασχηματίσει τη Χαλκίδα σε
πιο φιλική και ανθρώπινη πόλη με τη δρομολόγηση παρεμβάσεων, στο πλαίσιο
της εφαρμογής των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και του σύγχρονου αστικού
σχεδιασμού, με επαρκείς δημόσιους χώρους αλλά και διεξόδους ποιοτικής
καθημερινότητας στους πολίτες και επισκέπτες. Οι ενέργειες για την ανάπλαση
χώρων, την ομαλή κυκλοφορία οχημάτων, τη διασφάλιση του δημόσιου χώρου
και την απόδοση του στους πολίτες, την αναβάθμιση των κτιρίων εκπαίδευσης
άλλα και την εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω καινοτόμων δράσεων, αποτέλεσαν
τους βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους κινήθηκε η Δημοτική Αρχή.
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
Ο Δήμος Χαλκιδέων συνεχίζει να υλοποιεί μια σειρά παρεμβάσεων με στόχο τη
βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, τη βελτίωση της βατότητας των οδών,
την ανάπλαση πάρκων κ.α.
Έργα Αστικής Αναζωογόνησης
Στα πλαίσια αειφορικών δράσεων του Δήμου, που προάγουν τη λειτουργική και
αισθητική αναβάθμιση της πόλης, την περιβαλλοντική βελτίωση και το βιοκλιματικό
σχεδιασμό και έχουν κατά κύριο λόγο την ενίσχυση της ανάπτυξης, μέσω της
προστασίας του περιβάλλοντος, ο Δήμος Χαλκιδέων υπέβαλλε το Δεκέμβριο του
2017

δύο προτάσεις έργων για ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του

Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», οι οποίες βρίσκονται
σήμερα σε στάδιο αξιολόγησης.
1. «Ανάπλαση του «Κυζίκειου» Άλσους και των Κοινόχρηστων Χώρων οδού
Χαραλάμπους, Δ.Ε. Νέας Αρτάκης», Συνολικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού
840.000,00€

39

Σκοπός του έργου ανάπλασης είναι η αποκατάσταση, η προστασία και η αύξηση
του περιαστικού πράσινου της πόλης της Νέας Αρτάκης και η αισθητική
αναβάθμιση της περιοχής. Αυτό θα επιτευχθεί με επιλεκτική αναδάσωση και
φύτευση, καθώς και με την δημιουργία 2 παιδικών χαρών και 2 χώρων άθλησης
κοινού και ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 που θα έχουν πολλαπλά οφέλη όπως:
• Δημιουργία αισθητικών πυρήνων για την αναμόρφωση και αναβάθμιση της
αισθητικής του τοπίου.
• Αύξηση και η ενίσχυση της αναψυχικής δραστηριότητας στους χώρους
ανάπλασης.
• Ανάπτυξη του φιλοδασικού πνεύματος.
• Δημιουργία μιας μικρογραφίας του φυσικού περιβάλλοντος, που με κατάλληλα
εποπτικά μέσα θα λειτουργήσει και εκπαιδευτικά

2. «Πεζοδρόμηση της οδού Αβάντων από οδό Βύρωνος έως την οδό Αποστόλη
καθώς και της οδού Αγγελάτου»,

Συνολικού Ενδεικτικού Προϋπολογισμού

370.000,00€
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Το έργο αφορά την ολοκλήρωση της πεζοδρόμησης της οδού Αβάντων από την
οδό Βύρωνος μέχρι την οδό Αποστόλη καθώς και την πεζοδρόμηση της οδού
Αγγελάτου.
Η υλοποίηση του έργου στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση του κέντρου της
Χαλκίδας, με την ολοκλήρωση της πεζοδρόμησης της οδού Αβάντων έως την οδό
Αποστόλη καθώς και με την πεζοδρόμηση της οδού Αγγελάτου, όπως
προβλέπεται από το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο της. Το κέντρο της πόλης
αποσυμφορίζεται από την μηχανοκίνητη μετακίνηση, μειώνεται η ατμοσφαιρική
ρύπανση, βελτιώνεται το μικροκλίμα της περιοχής και αναβαθμίζεται η ποιότητα
ζωής των κατοίκων τόσο του κέντρου της πόλης, όσο και των περιοίκων και
επισκεπτών της.
Ανάπλαση παιδικών χαρών
Το πρόγραμμα αντικατάστασης των παλαιών παιδικών χαρών με σύγχρονες και
ασφαλείς, αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα για τη Δημοτική
Αρχή και στο πλαίσιο αυτό έχουν τεθεί σε χρήση 34 παιδικές χαρές σε όλες τις
Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χαλκιδέων, με την απαραίτητη βεβαίωση
καταλληλότητας

λειτουργίας

και

την

παροχή

ειδικού

σήματος.

Ενδεικτικά

αναφέρουμε τις παιδικές χαρές στην Πλατεία Γκέλη, στη Χαραυγή, στην πλατεία
Κολοκοτρώνη, στην περιοχή του Αγ.Ιωάννη, στην παραλία Αρτάκης, στις Ροδιές,
στο Οντάθι, στα Κολλιματσάνικα, στην Αγ.Ελεούσα, στην περιοχή της Δεξαμενής
(πίσω από το 3ο/6ο Γυμνάσιο), στην Πειραϊκή, στο Δέλτα και την παιδική χαρά για
ΑΜΕΑ στην περιοχή του γηπέδου Κουμπιά.
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Τοποθέτηση Ράμπας στο Δημοτικό κολυμβητήριο Χαλκίδας
Το δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση στην πισίνα του
Δημοτικού Κολυμβητηρίου Χαλκίδας εξασφάλισε ο Δήμος Χαλκιδέων με την
βοήθεια και άλλων φορέων. Έτσι μέσα στο έτος 2017, αγοράσθηκε και
εγκαταστάθηκε ρομποτικός μηχανισμός στο Κολυμβητήριο και τα άτομα με ειδικές
ανάγκες έχουν πλέον την δυνατότητα πρόσβασης στην πισίνα, με ασφάλεια.

Βελτίωση και αποκατάσταση οδοστρωμάτων
Ο Δήμος Χαλκιδέων, συνεχίζοντας την προσπάθεια για την αναβάθμιση του
οδικού δικτύου, ολοκλήρωσε μια σειρά από σημειακές παρεμβάσεις για την
βελτίωση της βατότητας οδών και τη συντήρηση οδοστρωμάτων. Οι παρεμβάσεις
έγιναν τοπικά σε σημεία που υπήρχαν φθορές, όπως εντοπίστηκαν από την
αρμόδια Υπηρεσία και επισημάνθηκαν από αιτήσεις δημοτών και από την Τροχαία.
Ασφαλτοστρώθηκαν οδοί μέσα στην πόλη της Χαλκίδας όπως και σε όλες τις
Δημοτικές Ενότητες.
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Σήμανση - διαγραμμίσεις πεζών
Ο Δήμος Χαλκιδέων υλοποίησε εργασίες οριζόντιας σήμανσης οδών με γραμμές
συνεχείς ή διακεκομμένες, μηνύματα ή σύμβολα. Κατά κύριο λόγο αφορούσαν
διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων και διαβάσεις πεζών σε σημεία που η προγενέστερη
οριζόντια σήμανση των οδών είχε υποστεί φθορές με το πέρας του χρόνου, με
αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν σωστά οι πολίτες.
Οι νέες οριζόντιες διαγραμμίσεις των οδών συνδράμουν στην ασφαλέστερη
κίνηση των οχημάτων και των πεζών. Επίσης, πραγματοποιήθηκε διαγράμμιση
κρασπέδων σε νησίδες και σε φωτεινούς κόμβους της πόλης και σε ειδικούς
χώρους στάθμευσης (smart city).
Τοποθετήθηκαν

και αντικαταστάθηκαν τεμάχια κώνων και πλαστικών και

μεταλλικών οριοδεικτών και κατόπτρων σε διάφορα σημεία της πόλης της
Χαλκίδας καθώς και στα γύρω δημοτικά διαμερίσματα προς διευκόλυνση της
κυκλοφορίας.
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Συντήρηση - επισκευή πεζοδρομίων
Ο Δήμος Χαλκιδέων για ακόμη μια χρονιά πραγματοποίησε εργασίες συντήρησηςεπισκευής πεζοδρομίων και των επιμέρους υποδομών τους σε διάφορα σημεία, με
σκοπό τη λειτουργική τους αναβάθμιση, την αύξηση της ασφάλειας και τη
βελτίωση του δικτύου κίνησης των πεζών με πρόνοια για τα εμποδιζόμενα άτομα.
Οι

παρεμβάσεις

έγιναν

τοπικά

σε

σημεία

που

υπήρχαν

φθορές

όπως

εντοπίστηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία και επισημάνθηκαν από αιτήσεις
δημοτών.

Συντήρηση και καθαρισμό δικτύου ομβρίων
Ο Δήμος Χαλκιδέων

πραγματοποίησε εργασίες συντήρησης και καθαρισμού

όμβριων υδάτων με σκοπό την πρόληψη τυχόν πλημμυρικών φαινομένων σε
περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων. Η συνδρομή και συνεργασία των πολιτών
κρίνεται απαραίτητη ώστε το δίκτυο όμβριων υδάτων της πόλης μας να διατηρείται
καθαρό παντός είδους αντικειμένων και απορριμμάτων.
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ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
Προβλήματα όπως η ηχορύπανση, η σκόνη, το καυσαέριο, κ.α. απασχολούν
καθημερινά την πλειονότητα των κατοίκων των πόλεων. Λύση στα παραπάνω
προβλήματα αποτελεί η ανάπτυξη του αστικού πρασίνου.
Ο Δήμος Χαλκιδέων, κατά τη διάρκεια του έτους 2017, μερίμνησε για τη
φυτοπροστασία αλλά και τη συντήρηση, βελτίωση και επέκταση των χώρων
πρασίνου, πάρκων και κήπων. Οι δενδροστοιχίες και τα παρτέρια καθαρίζονταν
και επιβλέπονταν σε καθημερινή βάση, έτσι ώστε οι πολίτες, μικροί και μεγάλοι, να
απολαμβάνουν τα οφέλη ενός όμορφου φυσικού περιβάλλοντος.
Επιπλέον, στην προσπάθεια για περαιτέρω ευαισθητοποίηση των πολιτών σε
θέματα αστικού περιβάλλοντος και για την προαγωγή του εθελοντισμού, ο Δήμος
Χαλκιδέων προέβη σε μία σειρά δράσεων όπως δενδροφυτεύσεις, καθαρισμούς
χώρων κ.α. σε συνεργασία με συλλόγους, σχολεία και άλλους φορείς.

Κλάδεμα επικίνδυνων σε ύψος δέντρων
Το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Χαλκιδέων, έπειτα από συντονισμένη προσπάθεια
και καταγραφή των επικίνδυνων, λόγω ύψους, δέντρων που βρίσκονται σε
κοινόχρηστους χώρους, προχώρησε στο κλάδεμα τους, για την αποφυγή
ενδεχόμενων

ατυχημάτων.

Στα

παρακάτω

διαγράμματα

αποτυπώνονται

συγκριτικά στοιχεία για τα έτη 2016-2017 σε ότι αφορά στο κλάδεμα και την κοπή
και απομάκρυνση ξερών και επικίνδυνων δέντρων.
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Ευπρεπισμός και διαμόρφωση χώρων πράσινου - Φυτεύσεις - Πυροπροστασία
Ο Δήμος Χαλκιδέων προχώρησε στον καθαρισμό, αποψίλωση και διαμόρφωση
εκτενών χώρων πρασίνου σε διάφορα σημεία της πόλης μας. Οι προσπάθειες για
μία καθαρή πόλη, φιλική στον πολίτη, εξακολουθούν να συνεχίζονται καθημερινά
σε όλες τις περιοχές του Δήμου μας. Στα πλαίσια αυτά, ενδεικτικά αναφέρονται οι
παρακάτω δράσεις:
• Καθημερινός συντονισμός και επίβλεψη των συνεργείων κήπων για την
συντήρηση των κήπων και κοινόχρηστων χώρων κατά την διάρκεια του χρόνου
και ανάλογα με τις υπάρχοντες ανάγκες.
• Συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων.
• Καθημερινή συλλογή-αποκομιδή των προϊόντων των κηπευτικών εργασιών και
εναπόθεσή τους στο χώρο υγειονομικής ταφής.
• Καταγραφή των χώρων πρασίνου σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Δημιουργία
αρχείου σε ηλεκτρονική μορφή και ανάπτυξη λογισμικού για την διαχείριση
συνεργείων συντήρησης

χώρων πρασίνου για τον προγραμματισμό και

καταγραφή των εργασιών.

Για το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν νέες

φυτεύσεις

ανακατασκευές και

αναμορφώσεις σε 26 διαφορετικούς χώρους (σχολεία, παιδικές χαρές, πάρκα,
κεντρικούς κοινόχρηστους χώρους, ναούς κλπ) και συμπληρωματικές φυτεύσεις
σε 41 χώρους του Δήμου μας. Σημειώθηκε αύξηση των χώρων όπου
πραγματοποιήθηκαν οι φυτεύσεις σε σχέση με το έτος 2016 , όπως φαίνεται και
στο παρακάτω διάγραμμα.
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Όσον αφορά στα είδη που φυτεύτηκαν, αυτά παρουσιάζονται στο παρακάτω
διάγραμμα, όπου φαίνεται και η αύξηση σε σχέση με το έτος 2016.
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Πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση ξερής υποβλάστησης

για την αποφυγή του

κίνδυνου πυρκαγιάς με συνεργεία του δήμου και με ανάθεση σε εξωτερικούς
συνεργάτες σε αλσύλλια, δρόμους, κοινόχρηστους χώρους.

• Κλαδοκάθαρο αλσυλλίου Πλάκας συνολικής έκτασης 160 στρεμμάτων για το
2017.
• Καταγραφή των ακάλυπτων χώρων δημόσιων και ιδιωτικών για την πρόσληψη
των πυρκαγιών εντός αστικών περιοχών.
• Ενημέρωση πολιτών για τον καθαρισμό ακάλυπτων οικοπέδων κατ΄εφαρμογή
των πυροσβεστικών διατάξεων.
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Περιβαλλοντικές δράσεις
Ο Δήμος Χαλκιδέων στηρίζει και ενθαρρύνει πρωτοβουλίες οι οποίες προάγουν
τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη, την ανιδιοτελή προσφορά και συμβάλλουν στην
ενεργοποίηση των πολιτών στους τομείς του καθαρισμού, εξωραϊσμού και της
αναβάθμισης και προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Δήμος Χαλκιδέων, μέσω του
Τμήματος Φυσικού και Αστικού Περιβάλλοντος, προέβη κατά την διάρκεια του
έτους 2017 σε δράσεις, με σκοπό τη διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης στους
μαθητές όλων των βαθμίδων, σε συνεργασία με

περιβαλλοντικές ομάδες και

συλλόγους. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

1. Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, την 5η Ιουνίου,
οργάνωσε περιβαλλοντική γιορτή στο αλσύλλιο Κανήθου με συμμετοχή των
παιδιών από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου (356 παιδιά)
2. Η υπηρεσία πραγματοποίησε πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε
σχολεία (5 νηπιαγωγεία, 11 δημοτικά σχολεία

και

1 γυμνάσιο) με τη

συμμετοχή 547 παιδιών.
3. Δεντροφυτεύεις σε αλσύλλια και κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε Χαλκίδας, με
συμμετοχή σχολείων (γυμνασίων και δημοτικών και τμημάτων προσκόπων)
320 δενδρύλλια.

Συγχρόνως, μέσω του Οργανισμού ΔΟΑΠΠΕΧ, κατά το έτος 2017, υλοποιήθηκαν
οι παρακάτω δράσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος:
1. Λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής με καθημερινή λειτουργία για
μαθητές Σχολείων του Δήμου Χαλκιδέων και όμορων Δήμων
2. Περιβαλλοντολογικές δράσεις καθαρισμού των ακτών
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3. Συμμετοχή στο πρόγραμμα clean up the Med
4. Λειτουργία 3 Ακτών βραβευμένων με Γαλάζια Σημαία
5. Δράσεις ευαισθητοποίησης για την κυκλοφοριακή αγωγή και το περιβάλλον σε
συνέργεια με την Διεύθυνση Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης και Φορείς.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ο Δήμος Χαλκιδέων συνέχισε την προσπάθεια αναβάθμισης σχολικών μονάδων,
καθώς οι δομές παιδείας αποτελούν κύτταρα από τα οποία διαμορφώνεται το
μέλλον της κοινωνίας.
Μέσω των σχολικών επιτροπών Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης, καθ΄ όλη
τη

διάρκεια

συντήρησης,

του

έτους

επιλύθηκαν

2017,

πραγματοποιήθηκαν

προβλήματα

θέρμανσης

σημαντικές
των

εργασίες

σχολείων

και

αποκαταστάθηκαν αρκετές από τις χρόνιες βλάβες στους καυστήρες και τις
υδραυλικές εγκαταστάσεις των περισσότερων σχολείων.
Έγιναν

εργασίες

συντηρήσεων

και

επισκευών

κτιριακών

εγκαταστάσεων

(Ελαιοχρωματισμοί, ηλεκτρικές και υδραυλικές εργασίες, σιδηροκατασκευές και
αλουμινοκατασκευές,

μονώσεις,

ξυλουργικές

εργασίες,

αλλαγές

τζαμιών,
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συντηρήσεις

κλιματιστικών

κλπ).

Επίσης

εκσυγχρονίστηκε

ο

υλικοτεχνικός

εξοπλισμός ο οποίος συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία ενός σχολείου, καθώς
δρα ευεργετικά στους μαθητές βοηθώντας στην εργασία τους.
Το συνολικό κόστος των ανωτέρω κτιριακών εργασιών – συντηρήσεων ανέρχεται
σε 520.212,30€, ενώ το συνολικό κόστος για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό ανέρχεται
σε 69.487,81€.
Παράλληλα οι Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, κατά το έτος 2017, μέσω
αυτεπιστασίας, κατασκεύασαν βάσεις για μεταφορά ΠΡΟΚΑΤ αιθουσών από το
τάγμα πεζοναυτών που στεγαζόταν το 3ο/6ο Γυμνάσιο σε διάφορα Νηπιαγωγεία,
Δημοτικά,

Γυμνάσια

του

Καλλικρατικού

Δήμου

Χαλκιδέων.

Επιπλέον,

κατασκευάστηκαν νέες τουαλέτες στο Δημοτικό Σχολείο Βαθέος Αυλίδος, λόγω της
αύξησης των μαθητών από τη φιλοξενία μαθητών προσφύγων από τη Ριτσώνα.
Κατασκευάστηκαν αίθουσες για το Νηπιαγωγείο που στεγάζεται σε νοικιασμένο
χώρο στην Έξω Παναγίτσα.
Αντικαταστάθηκαν πλάκες στην αυλή του Ειδικού Σχολείου (οδό Ψαρρών),
κατασκευάστηκε στέγαστρο στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου στην Αγ.Ελεούσα,
επισκευάσθηκαν τμήματα της οροφής στο Λύκειο Κανήθου και στο 2ο Δημοτικό,
πραγματοποιήθηκαν χρωματισμοί στο 26ο Δημοτικό κ.α
Αντικαταστάθηκαν και τοποθετήθηκαν επιπλέον πληροφοριακές πινακίδες και
προστατευτικά πλαίσια, έμπροσθεν των εισόδων των σχολικών συγκροτημάτων
Χαλκίδας και των όμορων ενοτήτων, προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής
είσοδος και έξοδος των μαθητών από τα σχολεία.
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ΔΗΜΟΤΙΚA PARKING
Ο Δήμος Χαλκιδέων, μέσω της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – «ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ», εξυπηρετεί τους δημότες και τους επισκέπτες
της Χαλκίδας όσον αφορά τη στάθμευση με τον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων της
Δημοτικής Αγοράς και τον υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων της οδού Ελ. Βενιζέλου
9Α. Για το έτος 2017, τα εισερχόμενα οχήματα που στάθμευσαν στους σταθμούς
αυτούς, όπως απεικονίζονται και στο παρακάτω γράφημα, είναι:
α) Στον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων της Δημοτικής Αγοράς εξυπηρετήθηκαν
130.171 οχήματα, αυξημένα κατά 0,235% σε σχέση με το έτος 2016 (129.867
οχήματα).
β) Στον υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων της οδού Ελ. Βενιζέλου 9Α εξυπηρετήθηκαν
44.014 οχήματα, αυξημένα κατά 7,57% σε σχέση με το έτος 2016 (40.916
οχήματα).
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Οι πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρό ποσό) των δυο σταθμών αυτοκινήτων ανήλθαν
στο ποσό των 385.141,32 € αυξημένες κατά 1,84% σε σχέση με το έτος 2016
(378.181,43 €), όπως απεικονίζονται και στο παρακάτω γράφημα.

Με την αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού του υπογείου πάρκινγκ της
Δημοτικής Αγοράς με νέους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας τεχνολογίας LED,
που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2016, παρουσιάστηκε μείωση στην
κατανάλωση ρεύματος του υπογείου πάρκινγκ για το έτος 2017 (108.452,34 kwh)
κατά 24,88%, σε σχέση με το έτος 2016 (144.363,40 kwh), όπως απεικονίζονται και
στο παρακάτω γράφημα.
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
Ο Δήμος Χαλκιδέων, στα πλαίσια συνεχούς εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων
υπηρεσιών του, ακολουθώντας τις επιταγές της σύγχρονης τεχνολογίας και
έχοντας ως βάση και προτεραιότητα την επικοινωνία Δήμου – δημοτών και στόχο
αφενός την ενημέρωση τους για τις δράσεις που πραγματοποιούνται και
αφετέρου τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του, μέσω προηγμένων
διαδικτυακών τεχνολογιών και εφαρμογών, δημιούργησε νέες υπηρεσίες και
εφαρμογές προς τους πολίτες και επισκέπτες του Δήμου, οι οποίες έχουν ως
στόχο τη βελτίωση της πόλης αλλά και την ενεργή συμμετοχή τους σε αυτή την
προσπάθεια.

ΧΑΛΚΙΔΑ «Έξυπνη Πόλη»
Ο Δήμος Χαλκιδέων, κατά το έτος 2017,
έκανε ένα μεγάλο βήμα, ώστε να αποτελέσει
πρότυπο «πράσινης» και «έξυπνης» πόλης
για όλη τη χώρα, καθώς έγινε ο πρώτος
Δήμος

στην

εγκατασταθεί

Ελλάδα
και

όπου

λειτουργούν

έχουν
πιλοτικά

«έξυπνα» συστήματα στάθμευσης (Smart
Parking), φωτισμού (Smart Lighting) και μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων
(Air Quality Monitoring), καθώς και μία ενιαία πλατφόρμα «έξυπνης» πόλης που τα
υποστηρίζει και τα διαχειρίζεται. Τα πιλοτικά αυτά συστήματα “έξυπνης διαχείρισης”
είναι πρωτοποριακά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας και εφαρμόζονται
στο πλαίσιο του προγράμματος Smart Cities Technologies.
Η «έξυπνη πόλη» (Smart City) αξιοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τη μείωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και της ενεργειακής ζήτησης, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και
τη σωστή χρήση των πόρων, ενώ παράλληλα εμπλέκει τους πολίτες στο δημόσιο
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διάλογο και τη διακυβέρνηση. Παράλληλα, ο Δήμος έχει υιοθετήσει τις αρχές της
έξυπνης πόλης και σε άλλους τομείς που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία και
την

εξυπηρέτηση

του

πολίτη,

όπως

ηλεκτρονικές

υπηρεσίες,

ηλεκτρονική

διακυβέρνηση κλπ.
Για την εφαρμογή ψηφιακών υπηρεσιών, καινοτόμων ιδεών και πρακτικών
ενεργειακής διαχείρισης, ο Δήμος Χαλκιδέων τιμήθηκε μάλιστα 3 φορές καθ΄ όλη
τη διάρκεια του έτους 2017, αποσπώντας βραβεία εφαρμογής καλών πρακτικών.

Εφαρμογή Parkalot «Έξυπνης Στάθμευσης»
Η εφαρμογή Parkalot αφορά σε σύστημα
έξυπνης

στάθμευσης

(αναζήτηση

και

εξεύρεση ελεύθερων χώρων στάθμευσης).
Ο οδηγός μπορεί, μέσω της συγκεκριμένης
εφαρμογής
ενημερώνεται

από
σε

το

κινητό

πραγματικό

του,

να

χρόνο-με

απεικόνιση σε χάρτη- για την ακριβή θέση
του οχήματος και τις διαθέσιμες θέσεις
στάθμευσης,

ενώ

η

εφαρμογή

τον

δρομολογεί προς την θέση στάθμευσης της
επιλογής του. Σε περίπτωση που στο μεσοδιάστημα η προεπιλεγείσα θέση
καταληφθεί από άλλο όχημα, η εφαρμογή επαναδρομολογεί τον οδηγό προς την
πλησιέστερη διαθέσιμη θέση στάθμευσης. Η εφαρμογή αυτή συμβάλλει σημαντικά
στη μείωση του χρόνου εύρεσης θέσης στάθμευσης και κατ’ επέκταση στην
αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και στην εκπομπή ρύπων από τα οχήματα.
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Εφαρμογή « Έξυπνου Φωτισμού» (Smart Lighting)
Τα συστήματα «έξυπνου φωτισμού» LED που εγκαταστάθηκαν, αντικατέστησαν τα
φωτιστικά
τεχνολογίας

συστήματα
και

συμβατικής

μπορούν

να

προσαρμόζονται, σε πραγματικό χρόνο,
σε

διαφορετικά

επίπεδα

έντασης

φωτισμού, ανάλογα με την εποχή και την
ώρα της ημέρας. Με τον τρόπο αυτό
αναμένεται να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αφού
υπολογίζεται

πως

τα

φωτιστικά

σώματα

τεχνολογίας

LED

εξοικονομούν

περισσότερο από 60% στην κατανάλωση ρεύματος.
Παράλληλα, μέσω εγκατάστασης ειδικής εφαρμογής, γίνεται ευκολότερα η
διαχείριση του δικτύου φωτισμού από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου, το οποίο
μπορεί να επεμβαίνει άμεσα όποτε χρειάζεται και έχει συνεχώς εικόνα για την
κατάσταση των φωτιστικών σωμάτων, αποσκοπώντας στην μέγιστη δυνατή
ενεργειακή εξοικονόμηση, την ασφάλεια αλλά και την οπτική άνεση των πολιτών.
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Σύστημα μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων για καλύτερη ποιότητα ζωής
Το σύστημα μέτρησης περιβαλλοντικών
παραμέτρων που έχει εγκατασταθεί,
χρησιμοποιεί

αισθητήρες

υψηλής

ποιότητας για την ανίχνευση επιβλαβών
αερίων στην ατμόσφαιρα και τριών
τύπων μικροσωματιδίων. Μετρά επίσης
θερμοκρασία,

υγρασία

και

ατμοσφαιρική πίεση.
Έτσι, η Δημοτική Αρχή μπορεί να σχεδιάσει καλύτερα και να υλοποιήσει δράσεις για
τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των
κατοίκων.

Εφαρμογή Novoville
Μέσω της εφαρμογής Νovoville , που τέθηκε
σε εφαρμογή κατά το προηγούμενο έτος,
δόθηκε η δυνατότητα στους πολίτες να μας
αναφέρουν

σε

πραγματικό

χρόνο

προβλήματα που διαπιστώνουν μέσα στην
πόλη

ή

τη

παρακολουθούν
αυτών.

γειτονιά
την

Παράλληλα

τους
πορεία

και

να

επίλυσης

μπορούν

να

ενημερώνονται για σημαντικές δράσεις που
συμβαίνουν στην πόλη και να διατυπώνουν
την άποψη τους για ζητήματα που τους αφορούν, χωρίς κόστος ή γραφειοκρατική
διαδικασία. Πρόκειται για δωρεάν εφαρμογή που χρησιμοποιείται από τους
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δημότες και διαχειρίζεται από τον Δήμο μας, καλλιεργώντας μια αποτελεσματική,
διαφανή και «έξυπνη» σχέση μεταξύ Δήμου-Δημότη.
Ο πολίτης αναφέρει το πρόβλημα και ενημερώνεται για την πορεία επίλυσής του .
Από τον Αύγουστο του 2017 υπήρξαν 2.329 αναφορές, εκ των οποίων :



Επιλύθηκαν οι 1.941 (83,3%)



Βρίσκονται σε εξέλιξη οι 155 (6,7%)



Εκκρεμούν οι 233 (10%)

Πιλοτικό σύστημα στη Χαλκίδα «Έξυπνης Διαχείρισης Απορριμμάτων».
Ένα πρωτοποριακό σύστημα για την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων
ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά στον Δήμο Χαλκιδέων, μέσα στο 2017.
Πρόκειται για τη λύση της Έξυπνης Διαχείρισης Απορριμμάτων που είναι ένα
σύστημα το οποίο μετρά από απόσταση το ποσοστό πληρότητας των κάδων
απορριμμάτων. Στο εσωτερικό των κάδων υπάρχει εγκατεστημένος αισθητήρας
υπερήχων που μετρά το ποσοστό πληρότητας και αποστέλλει τα δεδομένα μέσω
του δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο Data Center. Εκεί υπάρχει τοποθετημένη μια
νέα εφαρμογή για τη διαχείριση του συστήματος και την ανάλυση των δεδομένων,
καθώς και ένα Mobile Application για την πλοήγηση των οδηγών των
απορριμματοφόρων και τη διαχείριση των εντολών. Έτσι λοιπόν υπάρχει άμεση
ενημέρωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας για το πότε ένας κάδος είναι γεμάτος,
οπότε δίνονται ανάλογες κατευθύνσεις προς τα απορριμματοφόρα.
Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι ότι με βάση τη μέτρηση της
πληρότητας των κάδων σε πραγματικό χρόνο, υπολογίζονται οι βέλτιστες
διαδρομές των απορριμματοφόρων για τη συλλογή των απορριμμάτων. Έτσι
επιτυγχάνεται σημαντική μείωση στο κόστος, που μπορεί να φτάσει έως και 50%.
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Επίσης, συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και
αποτρέπει την υπερπλήρωση των κάδων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός
πιο καθαρού και βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος.
Η εφαρμογή αυτού του καινοτόμου προγράμματος έχει στόχο τη μείωση του
κόστους αποκομιδής των απορριμμάτων στην πράξη και τον περιορισμό των
εκπομπών αερίων.

Ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης έξυπνης πόλης
Τα δεδομένα των

έξυπνων λύσεων συγκεντρώνονται, μέσω των δικτυακών

υποδομών του, σε Cloud υποδομές του Ομίλου ΟΤΕ και από εκεί επικοινωνούν με
την πλατφόρμα διαχείρισης Smart & Connected Digital Platform, της Cisco. Μέσω
της πλατφόρμας, είναι δυνατή η αλληλεπίδραση των εφαρμοζόμενων λύσεων, η
ενοποιημένη απεικόνιση των αποτελεσμάτων τους και η διαχείρισή τους από
εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους του Δήμου. Επιπλέον, το Smart & Connected
Digital Platform προσφέρει κοινή διαχείριση των παραγόμενων δεδομένων και έχει
τη δυνατότητα μελλοντικής ενσωμάτωσης νέων λύσεων που θα λειτουργούν και
αυτές σαν ένα και ενιαίο σύνολο.
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Δημιουργία G-cloud Storage
Ο Δήμος Χαλκιδέων κατά το έτος 2017, έγινε ο πρώτος
φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα στον
οποίο

λειτουργούν

Υποσυστήματα

εξωστρεφείς

(διαδικτυακή

πύλη

Εφαρμογές
και

και

υποσύστημα

ηλεκτρονικών πληρωμών), τα οποία φιλοξενούνται στο
κυβερνητικό

σύστημα

G-Cloud

της

Κοινωνίας

της

Πληροφορίας Α.Ε.
Κατά την πρώτη φάση εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του G-Cloud από τον
Δήμο Χαλκιδέων μεταφέρθηκαν και λειτουργούν σε αυτό, με απόλυτη επιτυχία, οι
εξής εξωστρεφείς Εφαρμογές και Υποσυστήματα του Δήμου, οι οποίες θα
παρέχουν πρωτίστως ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους δημότες / επισκέπτες:
• Διαδικτυακή Πύλη
• Υποσύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών
Το υποσύστημα δίνει τη δυνατότητα σε πιστοποιημένους χρήστες να έχουν
πρόσβαση στην οικονομική καρτέλα τους, που διατηρεί ο Δήμος. Ο επιλογές που
έχουν οι δημότες είναι προβολή βεβαιωμένων οφειλών, ιστορικότητα πληρωμών
και πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας.
• Υποσύστημα διαχείρισης αποφάσεων συλλογικών οργάνων
Μέσω του υποσυστήματος αυτού γίνεται η διαχείριση των αποφάσεων των
συλλογικών οργάνων του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή,
κ.α.). Δίνεται δυνατότητα δημοσίευσης των θεμάτων και των εισηγήσεων που
πρόκειται να συζητηθούν σε επερχόμενες συνεδριάσεις, ώστε να έχουν πρόσβαση
όλα τα μέλη των επιτροπών, αλλά και δημοσίευσης των αποφάσεων στη
διαδικτυακή πύλη του Δήμου.
• Υποσύστημα διαχείρισης χρηστών
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Η πρόσβαση των χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον
Δήμο είναι διαβαθμισμένη. Το εν λόγω υποσύστημα είναι υπεύθυνο για τη
διαχείριση χρηστών και κωδικών πρόσβασής τους, όπως φυσικά και για τη
διαχείριση δικαιωμάτων τους.
Σε δεύτερη φάση προγραμματίζεται να μεταφερθούν στο G-Cloud τα εξής
υποσυστήματα του Δήμου Χαλκιδέων:
• Υποσύστημα διαχείρισης νομικών υποθέσεων
• Υποσύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διακίνηση εγγράφων
• Υποσύστημα αιτήσεων πολιτών.
Τέλος επισημαίνεται ότι από την ένταξη του Δήμου Χαλκιδέων στο σύστημα του
Gcloud, επετεύχθη αφενός βελτιωμένη ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με
ασφάλεια συναλλαγών και πλοήγησης και αφετέρου ανέξοδη φιλοξενία και
συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων που λειτουργεί

ο Δήμος, με

εξοικονόμηση ποσού που αγγίζει τα 15.000,00€ , έξοδα που θα απαιτούνταν για
την αντίστοιχη φιλοξενία σε άλλους παρόχους, την αγορά σχετικού υλικού και τη
συντήρησή του σε χρονικό διάστημα 5ετίας.

Ελεύθερη ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο
Ο Δήμος Χαλκιδέων αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες προς όφελος των πολιτών
συνέχισε κατά το έτος 2017 να παρέχει σε όλους τους δημότες και επισκέπτες της
πόλης τη δυνατότητα ελεύθερης ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο από το
κινητό τους τηλέφωνο ή από το φορητό τους υπολογιστή.
Το Δημοτικό Δίκτυο Wi-Fi που έχει τεθεί σε εφαρμογή, εξυπηρετεί σήμερα 24 σημεία
πρόσβασης, στην παραλία της Χαλκίδος και έχει σχεδιασμό για επέκτασή του,
στην οδό Αβάντων εντός του 2018.
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Διασύνδεση ΚΑΦΑΟ με οπτική ίνα
Ο Δήμος Χαλκιδέων, κατά το έτος 2017, προχώρησε στην αναβάθμιση συνδέσεων
139 ΚΑΦΑΟ τηλεφωνικών γραμμών με οπτική ίνα, στα πλαίσια βελτίωσης των
παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ηλεκτρονικές Πληρωμές
Ο Δήμος Χαλκιδέων είναι ο πρώτος Δήμος
στην Ελλάδα που έχει θέσει σε εφαρμογή
σύστημα

ηλεκτρονικών

πληρωμών

e-

payments, μέσω της ιστοσελίδας του όπου οι
πολίτες μπορούν να πληρώνουν ηλεκτρονικά
βεβαιωμένες οφειλές προς τον Δήμο, με τη
χρήση των κωδικών TAXIS ή μοναδικούς
κωδικούς

από

εφαρμογή

τον

Δήμο

e-payments

Χαλκιδέων.

Η

(ηλεκτρονικές

πληρωμές) αποτελεί μοναδικό σύστημα στον
δημόσιο τομέα στη χώρα μας και είναι δωρεάν και διαθέσιμη στο διαδίκτυο, μέσω
κινητού τηλεφώνου, tablet ή ηλεκτρονικού υπολογιστή και εξελίσσεται σε
πραγματικό χρόνο.
Τη συγκεκριμένη εφαρμογή έχουν “επισκεφθεί” για ενημέρωση περισσότεροι από
4.500 πολίτες, ενώ έχουν ολοκληρωθεί 200 ηλεκτρονικές πληρωμές.

Λοιπές ενημερωτικές εφαρμογές
Στην ιστοσελίδα του Δήμου υπάρχουν και οι παρακάτω εφαρμογές:
• Αισθητήρας μέτρησης περιβαλλοντικών ρύπων
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• Live συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου μέσα από το κανάλι του Δήμου στο
youtube
• Ενημέρωση για τον καιρό μέσω Webcam
• Συνεχής ενημέρωση μέσω News Letter

Επικοινωνία μέσω Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Σε επίπεδο επικοινωνίας, δημιουργήθηκαν και εξελίχθηκαν δίαυλοι επικοινωνίας και
προβολής του Δήμου, μέσω των οποίων ο δημότης εξυπηρετείται, αλλά και εκφέρει
γνώμη, η οποία – ως ανάδραση – δίνει τη δυνατότητα στις υπηρεσίες του Δήμου
να προχωρήσουν σε διορθωτικές ενέργειες ή να συμπεριλάβουν νέες προτάσεις
στο πρόγραμμά τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, καταχωρήθηκαν προς ενημέρωση των χρηστών του
διαδικτύου, στη σελίδα του Δήμου περισσότερες από 730 δράσεις, που
αφορούσαν τεχνικά έργα, παρεμβάσεις των υπηρεσιών σε όλες τις Δημοτικές
Ενότητες,

σημαντικές

εκδηλώσεις,

συνεδριάσεις

επιτροπών

και

θέματα

περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. Αντίστοιχα, η πλειοψηφία των δράσεων
δημοσιεύθηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Δήμου (facebook, twitter,
newsletter), προσφέροντας ενημέρωση των πολιτών, με ανέξοδη χρήση, εύκολη
πρόσβαση, γρήγορη ανταπόκριση και προσβάσιμες σε όλες τις κοινωνικές
ομάδες.
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Ειδικά η σελίδα του Δήμου στο facebook, είναι πρώτη σε δημοφιλία μεταξύ των
σελίδων των

Δήμων όλης της Ελλάδας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

και παρουσίασε κατά το 2017 , 14.890 ακόλουθους (σε σχέση με 9.150 κατά το
έτος 2016), εκ των οποίων οι 14.107, στατιστικά εισέρχονται στη σελίδα τουλάχιστον
4 φορές κάθε εβδομάδα και ενημερώνονται για τις δράσεις του Δήμου.
Επίσης, μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων, παρελήφθησαν κατά τη
διάρκεια

του

έτους,

2.180

αιτήματα

πολιτών,

που

αφορούσαν

παροχή

ενημέρωσης, καταγγελία ή πρόταση. Απαντήθηκε το 100% αυτών, με άμεση
ενημέρωση ή προώθηση του αιτήματός τους.
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Αντίστοιχα και σε ότι αφορά στην εφαρμογή Twitter, καταγράφηκε αύξηση των
ακολούθων κατά 24,3%, (1.494) σε σχέση με το 2016 (1.153).
Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα σε μεγάλο αριθμό δημοτών να
επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες μας, να ενημερωθούν, να λάβουν απαντήσεις
και διευκρινίσεις για αίτημα, καταγγελία ή αναφορά.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

2

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ.

3

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

4

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.

5

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ.

7

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ 15ου Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 13 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.

8

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΣΚΑΛΚΩΤΑ.

2

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ.

3

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ Κ.Σ.Υ.Γ. (Κέντρο Συμβουλευτικής υποστήριξης
γυναικών)
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ

1

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΘΥ & ΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΠΑΝΤΕΙΧΙ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ.
ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ.

2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ. ΦΑΡΟΥ.
ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1

ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ

2

ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Δ.Ε. ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ

3

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΏΘΗΚΕ Η ΟΔΟΣ ΚΑΝΑΡΗ
ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΣΤΗ Ν. ΑΡΤΑΚΗ)

4

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ

5

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

6

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΥΛΛΩΝ

7

ΕΡΓΟ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ «Γ3» ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΡΑΣΣΑΣ»

8

ΕΡΓΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΑΙ Κ.Λ.Χ. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΦΙΞΗΣ Κ.Λ.Χ.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
1

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ.

3

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ.

4

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

5

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ ΓΙΑ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

6

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ.
ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

1

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ» (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΤΟΜΠΑΖΗ ΚΑΝΗΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

Εκπόνηση Μελετών
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
1

ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΒΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ.

2

ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.

3

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α ΦΑΣΗ).

4

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ.

5

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.

6

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.

7

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΥΡΚΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
1

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

2

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ Δ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ.

3

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΥΖΙΚΕΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ.

4

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 26ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.

5

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ.
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Η κατανομή των τεχνικών έργων ανά Δημοτική Ενότητα παρουσιάζεται στο παρακάτω
γράφημα.

Από τα έργα αυτά το 29% αφορούν νέα έργα , ενώ το 71% αφορούν συνεχιζόμενα, όπως
φαίνεται στο παρακάτω γράφημα.
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Το 75% των Τεχνικών έργων με τα οποία ασχολήθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου
και τα Νομικά Πρόσωπα έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2017, ενώ το 25 % συνεχίζονται και
στο έτος 2018.

Στο παρακάτω διάγραμμα γίνεται πιο αναλυτική αναφορά στην εξέλιξη των τεχνικών
έργων του Δήμου για το έτος 2017.
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Ειδικότερα για τα ολοκληρωμένα τεχνικά έργα, αυτά κατανέμονται ως εξής:

Οι Προϋπολογισμοί των έργων ανά πηγή χρηματοδότησης παρατίθενται στο επόμενο
γράφημα.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ο Δήμος Χαλκιδέων συνεχίζει την προσπάθεια συμμετοχής σε αναπτυξιακά προγράμματα
που αποτελούν ευκαιρία ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Κατά το έτος υποβλήθηκαν επτά (7) προτάσεις έργων για χρηματοδότηση από τις οποίες
οι 3 έχουν ενταχθεί, ενώ οι τέσσερις (4) βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης. Σημειώνεται
ότι πολλές από τις υποβολές προτάσεων για χρηματοδότηση υποβλήθηκαν στο τέλος του
έτους 2017 και βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης, γεγονός που δικαιολογεί το χαμηλό
αριθμό εντάξεων εντός του έτους 2017 σε σχέση με τις αντίστοιχες υποβολές. Συγχρόνως,
δύο ακόμη έργα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων.
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ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1

ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

2

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΥΖΙΚΕΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΏΡΩΝ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

3

ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΒΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ.

4

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ Δ.Ε ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ

5

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

6

ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ Ν.
ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (Β ΦΑΣΗ) MIS 5003524 (ΔΕΥΑΧ)

7

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΔΕΥΑΧ)

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
1

ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

2

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

3

ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ Ν.
ΛΑΜΨΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (Β ΦΑΣΗ) MIS 5003524 (ΔΕΥΑΧ)

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕ Π.Δ.Ε ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
1

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α ΦΑΣΗ)

2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝΑΠΟ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.

Κατά το έτος 2017 παρατηρείται μια σημαντική αύξηση του αριθμού των νέων
αναπτυξιακών έργων με τα οποία ασχολήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων, σε ότι αφορά στα αναπτυξιακά προγράμματα, γεγονός που δείχνει
την προσπάθεια από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής για επιτάχυνση της ανάπτυξης του
Δήμου, μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων. Να σημειωθεί ότι από τα 20 έργα που έχουν
σχέση με Αναπτυξιακά Προγράμματα, τα 14 είναι νέα έργα.
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Η εξέλιξη των έργων που συμμετέχουν σε αναπτυξιακά προγράμματα και με τα οποία
ασχολήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων κατά το
έτος 2017, παρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω διάγραμμα.
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Παρακάτω γίνεται αναφορά σε σημαντικά έργα του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2017.

Αποκατάσταση και ανάδειξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας
Κατά το έτος 2017 ο Δήμος Χαλκιδέων ολοκλήρωσε τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό
Προσχεδίων για την «Αποκατάσταση, Ανάδειξη, Ανάπτυξη και Λειτουργική Επανένταξη της
Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας και της Ανάπλασης των επιφανειών της γειτνιάζουσας
Πλατείας Αγοράς» που αποτελεί έργο ιδιάζουσας σημασίας για την πόλη και λειτούργησε,
στο Κόκκινο Σπίτι, Έκθεση των προσχεδίων που υποβλήθηκαν και διακρίθηκαν στον
διαγωνισμό. Στο τέλος του έτους 2017 υπογράφηκε η σύμβαση ανάμεσα στον Δήμο
Χαλκιδέων και την Κοινοπραξία Μελετητών, για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης του
έργου “Αποκατάσταση, ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής
Αγοράς Χαλκίδας και την ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας
Αγοράς”.
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Συνοδά Έργα Πρόσβασης και Δικτύων Υποδομών Νέου Γενικού Νοσοκομείου
Χαλκίδας

Η Πράξη μετά από υποβολή αίτησης χρηματοδότησης που υποβλήθηκε τον Ιούλιο του
2017, εντάχθηκε στις 17-10-2017 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 20142020», συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α) και βρίσκεται
στη φάση προέγκρισης των όρων διακήρυξης του Διαγωνισμού.
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή αφενός της οδού πρόσβασης του νέου
Νοσοκομείου Χαλκίδας και αφετέρου των αγωγών μεταφοράς ομβρίων υδάτων του
περιβάλλοντος χώρου και ακαθάρτων υδάτων του Νοσοκομείου και της εκβολής τους σε
υφιστάμενους αποδέκτες καθώς και της αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων της οδού
πρόσβασης.
Με την κατασκευή του σημαντικού αυτού έργου θα εξυπηρετείται η πρόσβαση προς το
Νέο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, δυναμικότητας 278 κλινών. Με την παράδοση του
έργου: 1) θα εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση προσωπικού, ασθενών και επισκεπτών
στο Νοσοκομείο 2) με τη λειτουργία σύγχρονου αποχετευτικού δικτύου και δικτύου
ομβρίων θα εξυπηρετείται η λειτουργικότητα της κτιριακής υποδομής.

Κατασκευή ισόπεδου, κυκλικού κόμβου στον χώρο πλησίον του Σταθμού
Υπεραστικών Λεωφορείων στη Χαλκίδα.

Ένα χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα προσπάθησε να λύσει ο Δήμος Χαλκιδέων εντός
του 2017, με την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου
Χαλκίδας. Ο συγκεκριμένος κόμβος εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες αυτοκίνητα καθώς εκεί
συναντιούνται οι οδικές αρτηρίες τόσο για Βόρεια και Νότια Εύβοια, όσο και για το κέντρο
της Χαλκίδας. Η κατασκευή του αποσκοπεί στην εξομάλυνση της κίνησης και της
διευκόλυνσης της κυκλοφορίας και την αύξηση της οδικής ασφάλειας.
76

Συντήρηση δημοτικών κτιρίων
Ο Δήμος Χαλκιδέων πραγματοποίησε και φέτος εργασίες συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων
του Καλλικρατικού Δήμου, προκειμένου να βελτιώσει την εικόνα τους και να αναβαθμίσει
την λειτουργικότητα τους. Ενδεικτικά συντηρήθηκαν και επισκευάστηκαν τα παρακάτω:
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Κτίριο ΑΣΑΧ
Ο Δήμος Χαλκιδέων προχώρησε σε εργασίες εσωτερικού χρωματισμού του κτιρίου ΑΣΑΧ
και ενίσχυση φωτισμού με προβολείς για τη λειτουργία του κτιρίου ΑΣΑΧ ως εκθεσιακού
χώρου. Το Κτίριο ΑΣΑΧ , ως γνωστό αποτελεί ένα εμβληματικό βιομηχανικό κτίριο του 1909
το οποίο τα τελευταία χρόνια μετατράπηκε σε χώρο πολιτισμού και άνοιξε τις πόρτες του
στο κοινό, φιλοδοξώντας να αποτελέσει πόλο έλξης και σημείο αναφοράς της
πολιτιστικής ζωής της πόλης.

Τον Απρίλιο του 2017 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Πινακοθήκης του Δήμου
Χαλκιδέων στο κτίριο ΑΣΑΧ και παράλληλα της έκθεσης με τίτλο «Η Εύβοια του Δημήτρη
Μυταρά: επιλογές έργων από τη συλλογή της ΑΓΕΤ Ηρακλής».
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Θέατρο Παπαδημητρίου
Ο Δήμος Χαλκιδέων προχώρησε για πρώτη φορά, μετά το 1994

που είχε αυτό

εγκαινιαστεί, στη ριζική επισκευή του θεάτρου. Επισκευάσθηκαν όλα τα φθαρμένα
καθίσματα και αντικαταστάθηκαν τα καλύμματά τους, άλλαξαν όλα τα φωτιστικά με νέου
τύπου όπως και οι κουρτίνες στη σκηνή. Επίσης έγινε συντήρηση στο ξύλινο δάπεδο και
τοποθετήθηκε νέα μοκέτα. Επιπλέον, έγιναν ελαιοχρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά και
επισκευή του στεγάστρου στην είσοδο. Ο χώρος του Δημοτικού Θεάτρου αναβαθμίστηκε
πλήρως και θα μπορούν να τον απολαμβάνουν με τον καλύτερο τρόπο οι θεατές που
προσέρχονται στις διάφορες εκδηλώσεις.

Δημοτικό Ωδείο «Νίκος Σκαλκώτας»
Ο Δήμος Χαλκιδέων προχώρησε σε συντήρηση του Δημοτικού Ωδείου Σκαλκώτα, η οποία
ολοκληρώθηκε

μέσα

στο

2017

και

περιλάμβανε

εργασίες

οικοδομικές

και

ηλεκτρομηχανολογικές.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Καθαριότητα
Ο Δήμος Χαλκιδέων, δρομολόγησε πολιτικές που προάγουν την καθαριότητα στην
πόλη, μέσω ενός συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων που είναι οικονομικό,
συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην προσπάθεια για ένα βιώσιμο και σύγχρονο
αστικό περιβάλλον.
Το έτος 2017 έγινε προσπάθεια ώστε να προσφερθούν οι καλύτερες δυνατές
υπηρεσίες στον τομέα της καθαριότητας προς τους πολίτες. Για να επιτευχθεί αυτό
κρίνεται απαραίτητη η ουσιαστική και με σύγχρονα

κριτήρια διαχείριση των

αστικών των απορριμμάτων στην κατεύθυνση της μείωσης του όγκου τους με
σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Ανακύκλωση
Η

ανακύκλωση

είναι

υπόθεση

όλων

μας,

ενώ

επιτυγχάνεται

με

την

ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών. Κατά το έτος 2017,
ο Δήμος Χαλκιδέων προμηθεύτηκε νέους κάδους ανακύκλωσης, συνέχισε να
εκπονεί πρόγραμμα συλλογής γυάλινων συσκευασιών, μέσω των ειδικών
καμπανών ανακύκλωσης γυαλιού, οι οποίες βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία
της πόλης.
Παράλληλα, μια πρέσα ανακύκλωσης είναι τοποθετημένη σε κεντρικό σημείο της
πόλης και εξυπηρετεί πολύ μεγάλο αριθμό καταστημάτων όπου καθημερινά
ανοιχτό όχημα της Υπηρεσίας μαζεύει από τα σημεία που έχουν σημανθεί για
τοποθέτηση και τα πηγαίνει για συμπίεση. Έτσι στο κέντρο της πόλης υπάρχουν
λιγότεροι κάδοι και γίνεται καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη διαχείριση των
ανακυκλώσιμων συσκευασιών των καταστημάτων.
Επίσης, στο χώρο του εργοταξίου λειτουργεί κοντέινερ ηλεκτρονικών – ηλεκτρικών
συσκευών όπου οι πολίτες μπορούν και εναποθέτουν αντικείμενα.
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Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία όσον αφορά στην αποκομιδή
ανακυκλώσιμων υλικών και σύγκριση με το έτος 2016.

Όσον αφορά την ανακύκλωση γυάλινων αντικειμένων που γίνεται ξεχωριστά τα
στοιχεία παρατίθενται στο επόμενο διάγραμμα:
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Να σημειωθεί πως για το έτος 2017 η μείωση στο τονάζ των μπουκαλιών έχει
μειωθεί κατά 50% και εκκρεμεί διερεύνηση της Υπηρεσίας με την εταιρεία
περισυλλογής.
Επιπλέον, κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των πολιτιστικών εκδηλώσεων
που πραγματοποιούνται στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας με τη
συμμετοχή πολλών εθελοντών και επισκεπτών τοποθετούνται επιπλέον κάδοι
ανακύκλωσης σε σημεία της πόλης μας όπου φιλοξενούνται οι εκδηλώσεις.

Περιβαλλοντικές δράσεις - επιμόρφωση
Το Προσωπικό του Τμήματος Ανακύκλωσης επιμορφώνεται και συμμετέχει ενεργά
σε εκπαιδευτικά δρώμενα σε συνεργασία με άλλους φορείς. Κατά το έτος 2017
συμμετείχε σε διημερίδες που διοργανώθηκαν από τον Ελληνικού Οργανισμό
Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) με θέματα περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, από την Α/θμια
με αφορμή την ημέρα περιβάλλοντος και με θέματα ανακύκλωσης ηλεκτρικών
συσκευών. Συγχρόνως συμμετείχε στον ποδηλατικό γύρο Αυλίδας και στα
εκπαιδευτικά δρώμενα με θέματα ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.
Τέλος, επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά το Τμήμα Ανακύκλωσης σε συνεργασία
με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης-Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ευβοίας,
πραγματοποίησε εκπαιδευτική δραστηριότητα (Λούνα Πάρκ ανακύκλωσης) με
συμμετοχή 400 παιδιών Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Κατά το έτος 2017, η αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων και ογκωδών
αντικειμένων (έπιπλα, στρώματα κλπ)

παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στο

παρακάτω διάγραμμα, όπου παρουσιάζεται και σύγκριση με το προηγούμενο
έτος.

82

Ο Δήμος Χαλκιδέων κατά το έτος 2017, προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες
ποιότητας ζωής των πολιτών, όσο και την εικόνας της πόλης, έχει έρθει σε επαφή
(φέτος πολύ πιο οργανωμένα) και σε συνεργασία με τους επαγγελματίες
καταστηματάρχες έχει ορίσει νέα πρακτική αποκομιδής απορριμμάτων με
συγκεκριμένες ώρες και χώρους συλλογής των απορριμμάτων, έτσι ώστε να μην
παρουσιάζεται το φαινόμενο των τεράστιων όγκων μέχρι την αποκομιδή τους και
να διατηρείται η πόλη καθαρή.

Γι αυτό το λόγο και για πρώτη φορά όλο το

παραλιακό μέτωπο έχει διαφορετικό τρόπο αποκομιδής από ότι η υπόλοιπη πόλη.

Προμήθεια - αντικατάσταση κάδων οικιακών απορριμμάτων και ανακύκλωσης
Κατά το έτος 2017, επισκευάστηκαν 107 κάδοι απορριμμάτων 1100 Lit και 52 κάδοι
ανακύκλωσης. Ο Δήμος προμηθεύτηκε 112 νέους κάδους ανακύκλωσης, εκ των
οποίων οι 90 χρησιμοποιήθηκαν για αντικατάσταση παλαιών που είχαν
καταστραφεί και οι υπόλοιποι για επέκταση του δικτύου. Επίσης, ο Δήμος
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Χαλκιδέων προμηθεύτηκε 30 καμπάνες ανακύκλωσης μικρές, εκ των οποίων οι 15
διατέθηκαν σε σημεία που υπήρχαν ανάγκες και αντικαταστάθηκαν 4 μεγάλες
καμπάνες προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα της πόλης. Στο παρακάτω διάγραμμα
παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία, σε ότι αφορά την προμήθεια και επισκευή
τόσο κάδων απορριμμάτων όσο και κάδων ανακύκλωσης.

Έργα Αναβάθμισης του Χ.Υ.Τ.Α. Κεντρικής Εύβοιας
Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί, το σημαντικό έργο
της επέκτασης και αναβάθμισης του υφιστάμενου
ΧΥΤΑ Κεντρικής Ευβοίας με την κατασκευή των
τριών νέων κυττάρων του.
Με το έργο αυτό εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και
ομαλή διάθεση των παραγόμενων απορριμμάτων
των Δήμων της Κεντρικής Εύβοιας.
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Ο νέος υπερσύγχρονος ΧΥΤΑ Κεντρικής Ευβοίας κατασκευάστηκε ώστε καλύπτει
πλήρως τόσο τις Εθνικές όσο και τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις προστασίας του
περιβάλλοντος για έργα αντίστοιχης δυναμικότητας και σπουδαιότητας.

Διαθέτει τρία νέα κύτταρα με συνολική διάρκεια ζωής 5 έτη περίπου, σύγχρονη
Μονάδα Επεξεργασίας (Ε.Ε.Σ.) των παραγομένων Στραγγισμάτων με βαθμίδα
τριτοβάθμιας επεξεργασίας (αντίστροφη ώσμωση) για την παραγωγή καθαρού
νερού άρδευσης του χώρου και ήδη από το 2016, Συστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας το οποίο αξιοποιεί το σύνολο του παραγόμενου βιοαερίου στο ΧΥΤΑ.

Τα παλαιά κύτταρα έχουν πληρωθεί
από

απορρίμματα,

αποκατασταθεί

έχουν
και

μερικώς
δεν

χρησιμοποιούνται πλέον.

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις λοιπές εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ
(υφιστάμενες και νέες) καθώς και με το εξειδικευμένο προσωπικό λειτουργίας της
εγκατάστασης, εγγυώνται την παροχή υπηρεσιών διάθεσης απορριμμάτων
υψηλών προδιαγραφών προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και της
δημόσιας υγιεινής.
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Πράσινο Σημείο
Το Πράσινο Σημείο είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος με
κατάλληλη κτιριακή υποδομή (όπου απαιτείται) και εξοπλισμό, οργανωμένος από
το Δήμο, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά
συλλεγμένα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή
χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό

εξοπλισμό),

προκειμένου

να

προωθηθούν

στη

συνέχεια

για

ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.
Πρόκειται κυρίως για χώρο εγκατάστασης άνω των 3.500 τ.μ.. Η πρόσβαση των
πολιτών (δημοτών) στο Πράσινο Σημείο γίνεται με αυτοκίνητο, με πρόβλεψη χώρων
στάθμευσης εντός του χώρου του. Επιπλέον προβλέπεται και η πρόσβαση των
οχημάτων μεταφοράς των κάδων εντός του χώρου του Πράσινου Σημείου.
Για το Δήμο Χαλκιδέων η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Πράσινου Σημείου
υλοποιήθηκε μέσα στο έτος 2017. Επιπλέον μέσα στο έτος 2018 εκπονείται η Μελέτη
Κατασκευής Πράσινου Σημείου.

Επεξεργασία Αστικών λυμάτων

Οι ποσότητες λυμάτων που επεξεργάστηκαν κατά το έτος 2017 στις εγκαταστάσεις
του Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας περίπου :
Αστικά λύματα : 4.260.000 μ3
Βοθρολύματα

:

222.000 μ3

Σύνολο περίπου : 4.482.000 μ3

Οι ποσότητες λυμάτων που επεξεργάστηκαν στο Κέντρο Λυμάτων Νέας Αρτάκης
το έτος 2017 ήταν περίπου:
Αστικά λύματα : 408.000 μ3
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Βοθρολύματα

: 25.000 μ3

Σύνολο :

433.000 μ3

Η συνολική παροχή αστικών λυμάτων και βοθρολυμάτων που επεξεργάστηκε η
ΔΕΥΑΧ για το έτος 2017 σε Κ.Λ.Χ και ΚΕ.Λ.Ν.Α ήταν περίπου :

4.915.000 μ3, όπως

φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα συγκεντρωτικά

Αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας
Σε όλη την εγκατάσταση έγιναν περίπου 900 δειγματοληψίες με 3500 αναλύσεις.
Από αυτές στην έξοδο της εγκατάστασης πραγματοποιήθηκαν περίπου 100
δειγματοληψίες με 400 αναλύσεις.

Αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Λυμάτων Νέας Αρτάκης
Σε όλη την εγκατάσταση έγιναν περίπου 200 δειγματοληψίες με 800 αναλύσεις. Από
αυτές

στην

έξοδο

της

εγκατάστασης

πραγματοποιήθηκαν

περίπου

50

δειγματοληψίες με 250 αναλύσεις περίπου.
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Πόσιμο Νερό
Καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους 2017 πραγματοποιήθηκαν στο πόσιμο νερό όλου
του Καλλικρατικού Δήμου, τουλάχιστον 500 δειγματοληψίες με πάνω από 5000
αναλύσεις.
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Καθαριότητα Οδών – Πλατειών και Λοιπών Κοινόχρηστων Χώρων
Ο Δήμος Χαλκιδέων, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, πραγματοποίησε όλες
τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε οι κοινόχρηστοι χώροι στην πόλη μας να
διατηρηθούν καθαροί. Το Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου
Χαλκιδέων πραγματοποίησε τις παρακάτω ενέργειες:

 Καθαρισμό οδών, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων
 Αφαίρεση αφισών και διαφημιστικών πανό
 Καθαρισμό χώρων 8 Λαϊκών Αγορών που λειτουργούν εβδομαδιαίως, σε
συνδυασμό με αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών που προκύπτουν

Κάθε

φορά

που

ο

Δήμος

πραγματοποίησε

εκδηλώσεις

(πολιτιστικές

–

Θρησκευτικές κλπ), εργατικό προσωπικό ανέλαβε τον καθαρισμό – ευπρεπισμό
των εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων που θα λάμβαναν χώρα οι δραστηριότητες
αυτές.
Επίσης σε κάθε έκτακτη ανάγκη για καθαρισμό οποιουδήποτε χώρου για λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας , παρεμβαίνουν συνεργεία του Δήμου.

Εγκαταλελειμμένα Οχήματα
Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα αποτελούν εστία ρύπανσης λόγω της μακράς
ακινησίας τους. Οι θέσεις στάθμευσης που καταλαμβάνουν αποτελούν αιτία για
την πρόκληση ατυχημάτων, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ένα
εγκαταλελειμμένο όχημα εμποδίζει τη διέλευση των πεζών και ιδιαίτερα των ατόμων
με αναπηρία, ακόμα και την προσπέλαση άλλων οχημάτων.
Ο Δήμος Χαλκιδέων προχωράει στην απομάκρυνση των οχημάτων που έχουν
εγκαταλείψει οι ιδιοκτήτες τους, σε δρόμους και σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς
η μακροχρόνια στάθμευσή τους θεωρείται κατάληψη δημόσιου χώρου. Οι
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παραπάνω ενέργειες συμβάλουν στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και
στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Η καταγραφή τους γίνεται από καθημερινή εποπτεία καθώς και από τηλεφωνική
ενημέρωση από τους πολίτες. Το έτος 2017, ο Δήμος

ενημερώθηκε για 173

οχήματα που είχαν εγκαταλειφτεί, επικολλήθηκαν 173 σήματα ειδοποίησης και
έγιναν

23 απομακρύνσεις οχημάτων εκ των οποίων τα 18 πήγαν για οριστική

ανακύκλωση.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία όσον αφορά
την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και σύγκριση με το προηγούμενο
έτος.
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Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
Ο Δήμος Χαλκιδέων και η αρμόδια υπηρεσία, γνωρίζοντας τα προβλήματα που
προκύπτουν από την αύξηση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς –εγκατάλειψη
από τους ιδιοκτήτες τους σε καθημερινή βάση, αλλεπάλληλες καταγγελίες για
επιθέσεις σε πολίτες- καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό των
επιθετικών-επικίνδυνων ζώων, καθώς και για την μείωση του αριθμού των
αδέσποτων μέσω στειρώσεων.
Αν και τα αποτελέσματα της προσπάθειας δεν είναι άμεσα ορατά, οι δράσεις θα
βελτιώσουν την κατάσταση μακροπρόθεσμα. Πέρα λοιπόν της ουσιώδους
συμμετοχής του δικτύου εθελοντών φιλόζωων με σκοπό την ευαισθητοποίηση,
ενημέρωση και προώθηση της υιοθεσίας αδέσποτων ζώων κρίνεται απαραίτητη
και η συνεργασία κάθε δημότη ξεχωριστά, ώστε μέσα από τη συλλογική
προσπάθεια

να

συμβάλλουμε

όλοι

αποφασιστικά

στην

προστασία

των

αδέσποτων ζώων. Οι κυριότερες δράσεις που υλοποιήθηκαν και σε σύγκριση με
το έτος 2016, ήταν:


Καταγραφή 500 καταγγελιών – αναφορών

σχετικά με αδέσποτα ζώα

συντροφιάς για το 2017 και 402 για το 2016.


Καταγραφή 147

αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς με

ηλεκτρονική ταυτοποίηση για το 2017 και 571 για το 2016


Παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και φροντίδας αδέσποτων ζώων.



Από το πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
διαχειρίστηκαν 59 ζώα για το 2017 και 407 για το 2016.



Ολοκλήρωση 46 υιοθεσίες το 2017 και 20 το 2016.



Συμμετοχή και εισήγηση σε

Ημερίδα για την Διαχείριση των αδέσποτων

ζώων συντροφιάς όπου έγινε παρουσίαση των υπηρεσιών και δράσεων της
υπηρεσίας διαχείρισης των αδέσποτων και του κυνοκομείου του Δήμου.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Βασικός πυλώνας της πολιτικής που ακολουθεί ο Δήμος Χαλκιδέων αποτελεί η ανάδειξη
του αθλητισμού, ο οποίος αποτελεί κοινωνική επένδυση και επιτελεί πολιτισμικό και
ψυχαγωγικό έργο. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, κατά το έτος 2017,
εξυπηρετήθηκαν ελεύθερα πολίτες, ενώ παράλληλα διοργανώθηκαν αγώνες και
τουρνουά, εθνικά, διασυλλογικά και τοπικά πρωταθλήματα αθλητικών σωματείων, καθώς
και της Β’ βάθμιας και Α’ βαθμίας εκπαίδευσης, όπως :

Πανελλήνια πρωταθλήματα


Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παμπαίδων – Παγκορασίδων Α’ του Νοτίου Ομίλου στο
Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας



3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ωκεανικού Καγιάκ



1ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα SUP Μεγάλων Αποστάσεων



3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Sprint Μεγάλων Αποστάσεων 5000m.



Ανοικτός Αγώνας KAYAK-SUP: Διάπλους του Πορθμού του Ευρίπου.



Πανελλήνια πρωταθλήματα ΚΑΝΟΕ - ΚΑΓΙΑΚ ΣΛΑΛΟΜ που πραγματοποιήθηκε το
Δεκέμβριο 2017.



Διοργάνωση από την Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε -Καγιάκ, μαζί με τον Δημοτικό
Οργανισμό Άθλησης, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας.



Διεξαγωγή αγώνων Volley πρωταθλημάτων Εθνικών Κατηγοριών Α1 στο Δημοτικό
Γυμναστήριο «Τ. Καμπούρης»



Διεξαγωγή αγώνων POLO για το πρωτάθλημα Α2 Εθνικής Κατηγορίας



Διεξαγωγή Αγώνων ποδοσφαίρου για το πρωτάθλημα Γ’ Εθνικής κατηγορίας



Ο 5ος αγώνας Πανελλήνιου πρωταθλήματος 2017 Motocross στην Πίστα
Μηχανοκίνητου Αθλητισμού στο ΠΕΙ Δοκού Χαλκίδας.



Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων 2017 στη Ριτσώνα – 123 συμμετοχές.



Πανελλήνιο πρωτάθλημα Motocross – 2ος Αγώνας
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Διασυλλογικά πρωταθλήματα


Διασυλλογικά πρωταθλήματα ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Νοτίου Ελλάδας Ανδρών – Γυναικών,
Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων, στο Δημοτικό Γυμναστήριο «Τ.
Καμπούρης»



Διασυλλογικό πρωτάθλημα Στίβου πολυάθλων Παμπαίδων - Παγκορασίδων στο
Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας



Αγώνες Στίβου ΖΕΥΞΙΑ ΔΙΑΣ στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας



Περιφερειακοί Κολυμβητικοί αγώνες στις 11 Ιουνίου 2017
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Τοπικές Διοργανώσεις


Chalkida Bridges Marathon 2017 στην Χαλκίδα (τα έσοδα από τον αγώνα δόθηκαν
για την αγορά ειδικής ράμπας για ΑμεΑ, για πρόσβαση στη θάλασσα)



4η Πανελλήνια Γιορτή Γενικής Γυμναστικής στο Κλειστό Γυμναστήριο Κανήθου.



9th Master Bike MTB Open Race 2017



Διοργάνωση

αγώνων

Αντισφαίρισης

Junior

Masters

2017

στον

Όμιλο

Αντισφαίρισης Χαλκίδας


ΒΙΚΟΣ Street Relays στη Χαλκίδα (φιλανθρωπική δράση)



Dirt Games Challenge αγώνες χωμάτινης διαδρομής στην Πίστα Μηχανοκίνητου
Αθλητισμού Χαλκίδας.



Ποδηλατοβόλτα στη Χαλκίδα στα πλαίσια των δράσεων για την «Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Κινητικότητας 2017»



Αγώνα Αντοχής με ποδήλατο με την επωνυμία «2ος ΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2017» στην
ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας



Πανευβοϊκό πρωτάθλημα Καράτε 2017, στο Κλειστό Γυμναστήριο Κανήθου.



17ος Ποδηλατικός γύρος Αυλίδας, που είναι αφιερωμένος στην ανακύκλωση, στα
πλαίσια περιβαλλοντικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Χαλκίδας με τον
ΔΟΑΠΠΕΧ, σε συνεργασία με Συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των 4ων
δημοτικών σχολείων Αυλίδας με τη βοήθεια των δημοτικών σχολείων, της τροχαίας
Χαλκίδας, της 204 ΜΓΑΠ, του Ερυθρού Σταυρού, της 114 Π.Μ Τανάγρας.



Αγώνες στίβου του «Εαρινού πρωταθλήματος Διαχρονικών Αθλητών» και 4
αγωνίσματα κατηγορίας Παμπαίδων Β’ και Παγκορασίδων, με κριτές του ΣΕΓΑΣ.



Φιλανθρωπικός Αγώνας Μπάσκετ 2017 (Τα έσοδα του αγώνα διατέθηκαν στον μη
κερδοσκοπικό Σύλλογο «Άνθρωπος – Ελπίδα – Πολιτισμός» Α.με.Α)



10η Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία τον Μάιο 2017
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Η προσφυγή στα αγαθά του πολιτισμού και η αναζήτηση αντίβαρων στα πεδία
της γνώσης, της νόησης και της δημιουργίας αποτελεί επιλογή που προσφέρει
στους πολίτες των τοπικών μας κοινωνιών δημιουργική διέξοδο στο

σημερινό

περιβάλλων της κρίσης.
Η οικονομία του πολιτισμού και της πολιτιστικής δημιουργίας αποτελεί την καρδιά
για την χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής σε διεθνές και ευρωπαϊκά επίπεδα,
αξιοποιώντας τη σημαντική ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει ο πολιτισμός στην
υφεσιακή

περίοδο που διανύουμε. Ο τομέας του Πολιτισμού και οι δράσεις

αποτελούν έναν από τους τομείς προτεραιότητας για την οικονομική ανάπτυξη της
πόλης μας.
Επιπλέον, ο συντονισμός φορέων στη διαχείριση των τοπικών πολιτιστικών πόρων
βοηθά στην αναγνώριση και καλύτερη κατανόηση της αξίας τους με την τοπική
κοινωνία. Συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδίου αξιοποίηση τους,
σύμφωνα με τις επιλογές και τα οράματα των τοπικών κοινωνιών, διασυνδέοντας
το αγαθό του πολιτισμού με οικονομικές ή κοινωνικές πολιτικές.
Με το τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση της πολιτιστικής διάστασης και
εξελίσσεται η αναπτυξιακή διαδικασία.

Δημοτική Σχολή Χορού
Η Δημοτική Σχολή Χορού μετά από μια πολυετή επιτυχημένη πορεία στο χώρο του
μπαλέτου και του χορού, από πέρσι έχει ξεκινήσει τη λειτουργία και νέων τμημάτων
χορού και εκγύμνασης για παιδιά από την ηλικία 3 ετών και ενήλικες.
Μουσικοκινητική αγωγή, προετοιμασία μπαλέτου, μπαλέτο, σύγχρονος χορός,
pilates & aerial pilates απαρτίζουν το πρόγραμμα μαθημάτων της Σχολής. Καθ΄
όλη τη διάρκεια του έτους συμμετείχε σε πολλές εκδηλώσεις του Δήμου και με
παραστάσεις όλων των Τμημάτων της.
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Δημοτικό Ωδείο «Νίκου Σκαλκώτα»
Καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν συναυλίες του Δημοτικού
Ωδείου

και των μουσικών του τμημάτων. Επίσης, ξεκίνησε η λειτουργία του

Παραρτήματος του Δημοτικό Ωδείου Χαλκίδας «Νίκος Σκαλκώτας», στο Πολιτιστικό
Κέντρο (Αριστοτέλους 42), στην περιοχή της Κανήθου, για Πιάνο, Αρμόνιο,
Κλασσική & Ηλεκτρική Κιθάρα κ.ά.

Εγκαίνια Δημοτικής Πινακοθήκης (ΑΣΑΧ)
Ένα εμβληματικό βιομηχανικό κτίριο του 1909
μετατράπηκε σε χώρο πολιτισμού και άνοιξε τις
πόρτες

του

στο

κοινό,

φιλοδοξώντας

να

αποτελέσει πόλο έλξης και σημείο αναφοράς
της πολιτιστικής ζωής της πόλης. Με ιδιαίτερη
λαμπρότητα και παρουσία πλήθους κόσμου
πραγματοποιήθηκαν

τα

εγκαίνια

της

Πινακοθήκης του Δήμου Χαλκιδέων και παράλληλα της έκθεσης με τίτλο «Η
Εύβοια του Δημήτρη Μυταρά: επιλογές έργων από τη συλλογή της ΑΓΕΤ
Ηρακλής». Επίσης προς τιμήν του μεγάλου ζωγράφου Δημήτρη Μυταρά που
απεβίωσε το 2017, αποφασίσθηκε η μετονομασία της Δημοτικής Πινακοθήκης σε
Πινακοθήκη «ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΥΤΑΡΑ». Επίσης στη διάρκεια του έτους στη Δημοτική
Πινακοθήκη φιλοξενήθηκαν πολλές εκθέσεις Ζωγραφικής καταξιωμένων Ελλήνων
ζωγράφων.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Αποκριάτικες Εκδηλώσεις
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 2017 με θέμα «Τιτανομαχία στον Ευβοϊκό»
Το Θαλασσινό Καρναβάλι της Χαλκίδας υλοποιείται τα τελευταία χρόνια με
μεγάλη επιτυχία καθώς αποτελεί το μοναδικό καρναβάλι στην Ελλάδα που
πραγματοποιείται μέσα στη θάλασσα.
Το

πρόγραμμα

των

καρναβαλικών

εκδηλώσεων,

περιλάμβανε

ποικίλες

εκδηλώσεις με χορό, τραγούδι, φαγητό και δραστηριότητες για κάθε ηλικία.
Το τελευταίο Σάββατο των Αποκριών πραγματοποιήθηκε η μεγάλη στεριανή
παρέλαση καρναβαλιστών με ελεύθερη συμμετοχή ομάδων και η «Λευκή Νύχτα»
για πρώτη μάλιστα φορά, με συναυλίες και υπαίθρια πάρτι στους κεντρικούς
εμπορικούς δρόμους της πόλης ενώ τα καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά μέχρι
αργά το βράδυ.
Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς
με

την

Τελετή

Λήξης

που

είχε

θέμα

«Τιτανομαχία

στον

Ευβοϊκό»

και

πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Χαλκίδας, με φόντο τη θάλασσα, η οποία
μετατράπηκε σε μια τεράστια θεατρική σκηνή, όπου κυριάρχησαν η φωτιά, το
νερό, τα ηχητικά & φωτιστικά εφέ, τεράστιες θεματικές φιγούρες, που κινούνταν
από αέρος και θαλάσσης.
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Γαϊτανάκια του Ευρίπου
Για πρώτη φορά διοργανώθηκε και δημιουργήθηκε ένας νέος θεσμός στην πόλη
της Χαλκίδας που ονομάστηκε «Τα γαϊτανάκια του Ευρίπου». Στα πλαίσια αυτού
του θεσμού σε όλο το μήκος της παραλίας, πολιτιστικοί σύλλογοι, ομάδες
μικρών και μεγάλων έστησαν και χόρεψαν με το δικό τους γαϊτανάκι.
3ο Φεστιβάλ Παιδικών Νεανικών Χορωδιών
Το

3ο

Φεστιβάλ

Παιδικών

–

Νεανικών

Χορωδιών

διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Πολιτισμού του
Δήμου Χαλκιδέων, με τη Χορωδία Χρωμάτων, την
Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 στο θέατρο Παπαδημητρίου.

Παράσταση Κινέζικης ακροβατικής ομάδας «Wuhan Acrobatic Troupe»
Στο πλαίσιο της αδελφοποίησης του Δήμου Χαλκιδέων με
το Δήμο Wuhan της Κίνας πραγματοποιήθηκε

την

Παρασκευή 5 Μαΐου, στο Κλειστό Γυμναστήριο Κανήθου
παράσταση

της

κορυφαίας

ακροβατικής

ομάδας

«Wuhan Acrobatic Troupe» η οποία με 60 χρόνια ιστορία
και δεκάδες διεθνή βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς
γεγονός αποτελεί μια από τις κορυφαίες ακροβατικών
ομάδων του Κόσμου. Στις 3 Δεκεμβρίου 2014 η ομάδα
εντάχθηκε στον κατάλογο της Εθνικής Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς της Λ.Δ. Κίνας.
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Βραδιές Φιλαρμονικών Ορχηστρών
Ο

μήνας

Ιούλιος

φέτος

στη

Χαλκίδα

ήταν

αφιερωμένος στη μουσική και τις Φιλαρμονικές.
Εξαιρετικές φιλαρμονικές ορχήστρες, όπως

η

Φιλαρμονική του Ελληνικού Στρατού, η Φιλαρμονική
Γενεύης, η Φιλαρμονική της Πυροσβεστικής Ελλάδος
η Φιλαρμονική του Δήμου Περιστερίου, φιλοξενήθηκαν στην πόλη μας, από τον
ΔΟΑΠΠΕΧ, χαρίζοντάς μοναδικές μουσικές βραδιές στους δημότες.
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών
Ο Οργανισμός Πολιτισμού του Δήμου Χαλκιδέων, σε
συνεργασία

με

την

Ομοσπονδία

Πολιτιστικών

Συλλόγων Εύβοιας, διοργάνωσε το Διεθνές Φεστιβάλ
Παραδοσιακών Χορών,

που πραγματοποιήθηκε στη

Χαλκίδα την Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017
στην πλατεία Μάλλιου (Κόκκινο Σπίτι).
Στο φεστιβάλ συμμετείχαν Πολιτιστικοί Σύλλογοι από την
Ελλάδα καιτο Ν. Εύβοιας αλλά και από χώρες του
εξωτερικού όπως Αίγυπτο, Κίνα Ν. Αφρική .

9ο Πανευβοϊκό Χορωδιακό Φεστιβάλ
Στο διήμερο Φεστιβάλ που συνδιοργανώθηκε από την Ομοσπονδία Πολιτιστικών
Συλλόγων Ευβοίας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα
Ευβοιας.
Στο Πανευβοϊκό Χορωδιακό Φεστιβάλ συμμετείχαν 11 Χορωδίες.
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Bio Mechanicalfestival
To ΒioMechanicalfestival διοργανώθηκε τον Ιούλιο του
2017 από το Θέατρο Χαλκίδας με τη συνεργασία της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και του ΔΟΑΠΠΕΧ.
Στη διάρκεια του φεστιβάλ στο χώρο του ανενεργού
λατομείου στο Μικρό Βαθύ Αυλίδας, γέμισε με ενέργεια
μέσα από την παρουσίαση ομάδων, συλλόγων και νέων
καλλιτεχνών απ’ όλο τον κόσμο, γύρω από την θεματική
«Αρχαίοι Μύθοι στην Μετα Βιομηχανική Εποχή».
Η ανάδειξη του τοπόσημου της Αυλίδειας Αρτέμιδας σε
Πολιτιστικό Χώρο διεθνούς εμβέλειας, η συμβολή του Δήμου στην δημιουργία
νέων, αυθεντικών καλλιτεχνικών και πολιτιστικών τάσεων και η δημιουργία διαύλων
επικοινωνίας με το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον αποτελούν τα συστατικά
στοιχεία της προσπάθειας μας.

Εκδηλώσεις για τα 35 χρόνια λειτουργίας του Λαογραφικού Μουσείου Χαλκίδας
Στα πλαίσια του εορτασμού για τα 35 χρόνια του Λαογραφικού Μουσείου
Χαλκίδας διοργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε την
εκδήλωση με τίτλο «Αναζητώντας τις ρίζες μας μέσα από την πορεία του χρόνου
και η μεσαιωνική τάφρος στην Σχολή Πεζικού Χαλκίδας» που συνδιοργάνωσε η
Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, ο Δήμος Χαλκιδέων και η Περιφερειακή Ενότητα
Ευβοίας, και πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της Σχολής Πεζικού
στη Χαλκίδα, την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 .
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Εκδήλωση στο Φάρο Χαλκίδας για πρώτη φορά μετά απο 20 χρόνια
Ο Οργανισμός Πολιτισμού του Δήμου Χαλκιδέων και ο
Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Οι Γειτονιές του Φάρου»,
συνδιοργάνωσαν μια όμορφη ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ, την
Παρασκευή
Κακοκεφαλής,

25

Αυγούστου

στο

Πάρκο

2017,
Σμηναγού

στο

Φάρο

Στρατάκια.

Μετά από 20 χρόνια, το πάρκο άνοιξε τις πύλες του για
να υποδεχθεί τα Μουσικά Σύνολα του ΔΟΑΠΠΕΧ, υπό τη
Δ/νση του μαέστρου Πέτρου Πρόκου, σε ένα ποικίλο
λαϊκό μουσικό πρόγραμμα

Κυζίκεια
Ο Οργανισμός Πολιτισμού του Δήμου Χαλκιδέων, όπως κάθε χρόνο έτσι και
εφέτος, διοργάνωσε στη Δημοτική Ενότητα Ν. Αρτάκης, τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις «ΚΥΖΙΚΕΙΑ 2017», σε συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς
Συλλόγους. Το πρόγραμμα περιλάμβανε παιδικές παραστάσεις, συναυλίες,
φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, αθλητικό και πολιτιστικό φεστιβάλ, βραδιές
μπαλέτου και άλλα πολιτιστικά δρώμενα

102

Ληλάντια 2017
Ο Πολιτιστικός και Επιμορφωτικός Σύλλογος Βασιλικού με την
υποστήριξη

του

Οργανισμού

Πολιτισμού

του

Δήμου

Χαλκιδέων διοργάνωσε και φέτος τα Ληλάντια 2017. Όλες οι
εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο στο Λευκαντί, και το
πρόγραμμα

περιλάμβανε

θεατρικές

παραστάσεις

,παραδοσιακούς χορούς και μουσικές βραδιές.

Ευρίπεια 2017
Ο Οργανισμός Πολιτισμού του Δήμου Χαλκιδέων,

στο πλαίσιο του πολιτιστικού

προγράμματος «ΕΥΡΙΠΕΙΑ 2017», ενέταξε σε αυτό πληθώρα ποιοτικών Θεατρικών
και Μουσικών παραστάσεων που παρακολούθησαν οι δημότες και επισκέπτες
της Χαλκίδας.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2017
Ο Δήμος Χαλκιδέων, συμμετείχε δυναμικά φέτος στην
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2017, η οποία
διήρκησε από τις 16 μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου, με μια
σειρά δράσεων που σκοπό είχαν την ευαισθητοποίηση
και

την

ενημέρωση

των

πολιτών

στη

χρήση

εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στην πόλη, την
προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’
επέκταση για την διαμόρφωση περιβαλλοντικής στάσης
και ενσωμάτωσή της στην καθημερινή πρακτική των
πολιτών.
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Δράση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την Παγκόσμια ημέρα Αυτισμού

Την

εκδήλωση

διοργάνωσε

το

Ειδικό

Νηπιαγωγείο

Χαλκίδας με την υποστήριξη του ΔΟΑΠΠΕΧ. Επίσης σε
συνεργασία με τον ΔΟΑΠΠΕΧ, φωτίστηκε Μπλε το κτίριο
του

Δημαρχείου

στην

παραλία,

στα

πλαίσια

της

Παγκόσμιας Καμπάνιας «Light it Up Blue» την Κυριακή 204-2017.

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, που έχει οριστεί η 3η
Δεκέμβρη, το Ειδικό Νηπιαγωγείο Χαλκίδας με την υποστήριξη του Οργανισμού
Πολιτισμού του Δήμου Χαλκιδέων, πραγματοποίησε δράση ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης, την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου, στον πεζόδρομο της Αβάντων
(πίσω από τον Ι.Ναό του Αγίου Νικολάου).
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ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Η εξωστρέφεια του Δήμου Χαλκιδέων αποτελεί στρατηγική επιλογή για την
δημιουργία αναπτυξιακών προοπτικών. Σε αυτή την πρωτοφανή κρίση που βιώνει
η χώρα μας, ο Δήμος Χαλκιδέων, μέσα από την επιδίωξη για συνεργασίες με
φορείς του εξωτερικού, αποδεικνύει τον αναπτυξιακό ρόλο που μπορούν να
διαδραματίσουν οι Ο.Τ.Α για την τόνωση της τοπικής οικονομίας και την
δημιουργία συνθηκών τοπικής ανάπτυξης.

Σύμφωνο Αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Χαλκιδέων και του Δήμου Giardini
Naxos της Σικελίας
Στο

πλαίσιο

του

Ευρωπαϊκού

Προγράμματος

«Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020» έλαβε χώρα η
υπογραφή συμφώνου ενίσχυσης των σχέσεων
αδελφοποίησης μεταξύ του Δήμου Χαλκιδέων και
του Δήμου Giardini Naxos της Σικελίας, την πρώτη
αποικία των Χαλκιδέων στην Ιταλία και μια από τις
αρχαίες πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας (Magna Grecia).
Σκοπός του συμφώνου αυτού είναι η αναθέρμανση και αναβάθμιση των σχέσεων
της Χαλκίδας με τις σύγχρονες πόλεις των αρχαίων αποικιών της στην Σικελία της
Ιταλίας, όπως της πόλης του Δήμου Giardini Naxos, η οποία δεν έχει μόνο
συμβολικό χαρακτήρα ως προς το σύγχρονο καθήκον της Χαλκίδας για
εξωστρέφεια και ανοικτούς ορίζοντες, αλλά στοχεύει και στην ανάπτυξη των
πολιτιστικών, τουριστικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των πόλεων αυτών. Ο
Στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της από κοινού συμμετοχής σε ευρωπαϊκά
προγράμματα

και

της

υλοποίησης

συναντήσεων

με

οργανώσεις

που

αναπτύσσουν έντονη πολιτιστική δραστηριότητα γύρω από την Μεγάλη Ελλάδα
και ενδιαφέρονται για τη συνεργασία με αντίστοιχους φορείς του Δήμου
Χαλκιδέων.
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Σύμφωνο Αδελφοποίησης μεταξύ της πόλης της Χαλκίδας και της Wuhan (Κίνα)
Στα πλαίσια της προσπάθειας για την τόνωση
της τοπικής οικονομίας και την δημιουργία
συνθηκών τοπικής ανάπτυξης, υπογράφτηκε
το Σύμφωνο Αδελφοποίησης μεταξύ της πόλης
της

Χαλκίδας

και

της

Wuhan

(Κίνα),

επισφραγίζοντας έτσι με τον πλέον επίσημο
τρόπο

την

εξαιρετική

πρόοδο

που

έχει

επιτευχθεί στη συνεργασία των δύο Δήμων τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Σκοπός
του συμφώνου αυτού είναι η εστίαση στις ιδιαίτερα θετικές προοπτικές
συνεργασίας μεταξύ Χαλκίδας και Wuhan στους τομείς του Εμπορίου, του
Τουρισμού και του Πολιτισμού, όπως:
Η έναρξη λειτουργίας του Διαμετακομιστικού Κέντρου Εμπορίου στην πόλη Wuhan
που αποτελεί την καλύτερη πύλη εισόδου στην Κινεζική αγορά για τα εξαιρετικά
τοπικά μας προϊόντα. Η δημιουργία διαύλου επικοινωνίας για την απευθείας
επίσκεψη τουριστών από την κινέζικη πόλη στην Εύβοια και τον Δήμο Χαλκιδέων.
Στο πλαίσιο της αδελφοποίησης των δύο Δήμων, Χαλκίδας και Wuhan,
αντιπροσωπείες του Δήμου Wuhan έχουν επισκεφτεί τη Χαλκίδα ήδη 4 φορές τα
τελευταία δύο χρόνια.

Αντιπροσωπεία του Δήμου Χαλκιδέων στην πόλη Wuhan της
Κίνας
Με

συμφωνία

τουριστικής

συνεργασίας

και

προοπτική

εξαγωγής ευβοϊκών προϊόντων επισφραγίστηκε η επιτυχημένη
τετραήμερη επίσκεψη εργασίας αντιπροσωπείας του Δήμου
Χαλκιδέων με επικεφαλής το Δήμαρχο Χρήστο Παγώνη στην
κινεζική μεγαλούπολη Wuhan. Τιμώμενη πόλη η Χαλκίδα στο
Διεθνές Συνέδριο Αδελφοποιημένων Πόλεων, Επενδύσεων &
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Εμπορίου που πραγματοποιήθηκε στην κινεζική πόλη Wuhan των 11εκ. κατοίκων.
Μάλιστα, το συνέδριο παρακολούθησε και χαιρέτισε ο τέως πρωθυπουργός του
Καναδά κ. Stephen Harper.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής

της

αντιπροσωπείας του Δήμου Χαλκιδέων στην
κινεζική μεγαλούπολη υπήρξαν ξεχωριστές
συναντήσεις

εργασίας

με

το

Δήμαρχο

Wuhan κ. Yong, τον Διευθυντή και επιτελείς
του Οργανισμού Τουρισμού καθώς και τον
Διευθυντή

και

στελέχη

του

Γραφείου

Εμπορίου του Δήμου Wuhan. Στο πλαίσιο
του ταξιδιού, ο Δήμος Χαλκιδέων συμμετείχε με περίπτερο στη Διεθνή Εμπορική
Έκθεση Πόλεων όπου εξέθεσε τοπικά προϊόντα, παρουσίασε την Χαλκίδα ως
τουριστικό προορισμό και υπήρξαν συναντήσεις με tour operators και μεγάλες
κινεζικές εταιρίες εισαγωγής προϊόντων.
Το μεγάλο ενδιαφέρον των Κινέζων για τη Χαλκίδα επιβεβαιώθηκε από την
προβολή που έλαβε η παρουσία του Δήμου μας στην Κίνα σε τρία τηλεοπτικά
δίκτυα και εφημερίδες μέσα από συνεντεύξεις που παραχώρησε ο Δήμαρχος
Χαλκιδέων Χρήστος Παγώνης.
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Επίσκεψη του Πρέσβη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στον Δήμο Χαλκιδέων

Συνάντηση με τον Πρέσβη των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα, Σουλτάν
Μοχάμεντ Αλ Αλί, είχε το μεσημέρι της
Πέμπτης 28 Σεπτεμβρίου στο Δημαρχιακό
Μέγαρο «Κότσικα» ο Δήμαρχος Χαλκιδέων
Χρήστος Παγώνης.
Η

συνάντηση

πραγματοποιήθηκε

με

αφορμή την υλική βοήθεια που προσέφερε η Πρεσβεία των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων,

προκειμένου

να

βελτιωθούν

οι

εγκαταστάσεις

στο

Δημοτικό

Γυμναστήριο Βαρέων Αθλημάτων στα «Μακεδονικά» της Χαλκίδας. Ο Δήμαρχος
Χρήστος Παγώνης ευχαρίστησε τον πρέσβη για τη βοήθειά του και αναφέρθηκε
στις φιλικές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στον Δήμο Χαλκιδέων και την
Πρεσβεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τα τελευταία χρόνια.
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Διασύνδεση Πολιτιστικών και Αθλητικών δράσεων σε σχέση με τη Στρατηγική
Τουριστικής Ανάπτυξης

Σε σχέση με τον στόχο διασύνδεσης πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων με την
στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης ο στόχος εκπληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία όπως
αποδεικνύουν και τα παρακάτω στοιχεία:
1. Μέση ετήσια αύξηση πληρότητας ξενοδοχείων: 25% (Πηγή ΕΞΕ)
2. Αύξηση προσφερόμενων ιδιωτικών καταλυμάτων μέσω «AirBNB» τη διετία 2015-2017:
213% (Πηγή: Airbnb.com)
3. Αύξηση αναγνωρισιμότητας προορισμού /brand «Χαλκίδα» στο διαδίκτυο (πηγή:
google insights) (σε χιλιάδες)
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Ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής μας. Στόχος μας είναι να
βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας,
ώστε να κατοικούν, να εργάζονται, να δημιουργούν, να ψυχαγωγούνται σε ένα
φιλικό και ανθρώπινο περιβάλλον.
Ως πολίτες της Χαλκίδας είμαστε μέλη της ίδιας κοινωνίας. Οφείλουμε λοιπόν όλοι,
να αγωνιζόμαστε δημιουργικά για το καλό του τόπου μας. Για το σκοπό αυτό
ευελπιστούμε στη συνεργασίας σας, η οποία μπορεί να συντελέσει στην καλύτερη
πορεία του Δήμου μας.
Ως Δημοτική Αρχή συνεχίζουμε να κάνουμε βήματα μπροστά με γνώμονα το
όραμά μας, τη χρηστή διαχείριση, τη διαφάνεια, την εργατικότητα. Υλοποιούνται
σημαντικές δράσεις και τα αποτελέσματα στους περισσότερους τομείς είναι
εμφανή. Παρά τις πολλαπλές δυσκολίες διαμορφώνονται οι συνθήκες που
βελτιώνουν τον τόπο μας.
Επιδιώκουμε τη δημιουργία μια ευρωπαϊκής πόλης, ενισχύοντας τα συγκριτικά της
πλεονεκτήματα. Εργαζόμαστε για μια Χαλκίδα καθαρή, όμορφή, σύγχρονη,
ελκυστική

και

ευημερούσα,

που

σεβόμενη

τις

επερχόμενες

γενιές,

να

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των δημοτών της.
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