ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Κάθε χρόνο, οι Δήμοι μέλη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων,
εκπληρώνοντας τα κριτήρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις
πόλεις μέλη των Εθνικών Δικτύων, συμπληρώνουν ένα απολογιστικό δελτίο στο
οποίο σκιαγραφείται η πρόοδος υλοποίησης του προγράμματος “Υγιείς Πόλεις” από
τους Δήμους μέλη και η ενσωμάτωση των βασικών αρχών και της πολιτικής του
προγράμματος στην λειτουργία του Δήμου και στην υλοποίηση των επί μέρους
δράσεων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το Δίκτυο, συμπληρώνει ένα ετήσιο απολογιστικό
δελτίο στον Π.Ο.Υ., αναφέροντας την πορεία και τις δράσεις του Δικτύου και των
Δήμων μελών. Ειδικά φέτος, το ερωτηματολόγιο θα χρησιμεύσει και στην
συμπλήρωση του φακέλου πιστοποίησης του Δικτύου μας.
Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το δελτίο αυτό που αφορά την χρονική περίοδο
από 1-1-2018 έως 31-12-2018 και να μας το στείλετε ηλεκτρονικά μέχρι τις 15-04-2019.

Βασικές πληροφορίες
Δήμος: ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Όνομα: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΟΥΣΙΟΥ
Θέση: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ Ν.Π. ΔΟΚΜΕΠΑ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Ηλ. Δ/νση: amousiou@yahoo.gr
Ημερομηνία λήψης απόφασης για την ένταξη στο Δίκτυο: 05.04.2011
(αναγράφονται τα στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, ΤΚ 15124,
ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. 2108067888, φαξ 2106105641, email: info@eddyppy.gr dasy_pap@hotmail.com,

Δομή Προγράμματος
Υπεύθυνος Πολιτικός.
Όνομα: ΑΓΛΑΪΑ ΣΟΥΡΑΝΗ
Θέση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Διάρκεια θητείας: 5 ΕΤΗ
Ηλ. Δ/νση: lila.sourani@gmail.com

Συντονιστής
όνομα: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΟΥΣΙΟΥ
Θέση: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ Ν.Π. ΔΟΚΜΕΠΑ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Ειδικότητα: Π.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Ηλ. Δ/νση: amousiou@yahoo.gr

Συντονιστική Επιτροπή
Αριθμός Μελών:
Ημερομηνία Σύστασης:
Αριθμός Συνεδριάσεων:
Σύνθεση

Δεν έχει συγκροτηθεί ακόμη.

Πολιτική δέσμευση και συναίνεση
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για την ένταξη στο Δίκτυο
Ομόφωνα
Κατά πλειοψηφία

Χ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης
Συμφωνούν
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Μετέχουν στην Συντονιστική Επιτροπή
Μετείχε ο Δήμος σας στις Συναντήσεις Εργασίας
Σε μια
Σε δύο

x

Σε τρείς
Σε καμία

Μετείχε ο Δήμος σας στο Ετήσιο Συνέδριο?
Ναι

Χ

Οχι

Μετείχε ο Δήμος σας σε δράσεις που οργάνωσε το Δίκτυο?
Ναι
x

Όχι

Αν Ναι, σε ποιές
Έχετε προβλέψει στον προϋπολογισμό σας την ετήσια συνδρομή σας στο Δίκτυο ?
Ναι

Χ

Οχι
Εχετε καταβάλει την ετήσια συμμετοχή σας για το 2018 στο Δίκτυο?
Χ

Ναι
΄Οχι

Στρατηγικός Σχεδιασμός - Στόχοι
Ο Δήμος σας έχει καταρτίσει το προφίλ του?
Ναι

Χ

Οχι
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Αν Ναι παρακαλούμε στείλτε ένα αντίγραφο στο Δίκτυο
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, με έδρα το Χολαργό, είναι Καλλικρατικός Δήμος και
απαρτίζεται από δυο Δημοτικές Ενότητες, τη Δημοτική Ενότητα Παπάγου και τη
Δημοτική Ενότητα Χολαργού.
Ο Δήμος χωροθετείται στο λεκανοπέδιο Αττικής, στους πρόποδες του βορειοδυτικού
Υμηττού και εκτείνεται σε έκταση 10,34 τ. χλμ. με μόνιμο πληθυσμό 44.539 κατοίκων,
σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ του 2011.
Η Δημοτική Ενότητα Παπάγου και η Δημοτική Ενότητα Χολαργού, που απαρτίζουν
το Δήμο είναι, απ’ αρχής της δημιουργίας τους, αποτέλεσμα οικοδομικών συνεταιρισμών
με συγκεκριμένο πολεοδομικό σχεδιασμό που στόχευε στη δημιουργία κηπουπόλεων, με
οικόπεδα σαφώς μεγαλύτερα από τα συνήθη αστικά οικόπεδα και πληθώρα δημοσίων
χώρων και χώρων πρασίνου.
Ο Χολαργός ιδρύθηκε το 1926 από τον οικοδομικό συνεταιρισμό «Εταιρία
Αγροπόλεων» και ανακηρύχτηκε σε Δήμο το 1963. Η ονομασία δόθηκε προς τιμήν του
Περικλή από τον αρχαίο ομώνυμο δήμο-γενέτειρα του μεγάλου πολιτικού και στρατηγού
της αρχαιότητας.
Ο Παπάγου είναι δημιούργημα του «Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού
Αξιωματικών» και ανακηρύχτηκε σε Δήμο το 1982. Η ονομασία οφείλεται στο
Στρατάρχη Αλέξανδρο Παπάγο, τον ένδοξο στρατιωτικό και πολιτικό, Αρχιστράτηγο και
μετέπειτα Πρωθυπουργό της Ελλάδας.
Βασικό πλεονέκτημα του Δήμου είναι η γειτνίασή του με τον Υμηττό. Η περιοχή
χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός ιδιαίτερα καλού κλίματος και από το χάρισμα της
θέας, της ομορφιάς και της υγιεινής, λόγω της ευεργετικής επίδρασης του ορεινού όγκου
του Υμηττού, καθώς και την πληθώρα πάρκων, αλσών, αλσυλλίων και δεντροστοιχιών,
με χαρακτηριστικά το Πάρκο Στρατάρχου Αλέξανδρου Παπάγου και το Άλσος Χολαργού
που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και αποτελούν, μαζί με τον Υμηττό, μια από τις
μεγαλύτερες οάσεις πρασίνου της ευρύτερης περιοχής.
Παράλληλα βρίσκεται σε μικρή σχετικά απόσταση από την πρωτεύουσα - απέχει από
την Αθήνα περίπου 8 χιλιόμετρα με βασικούς συνδετήριους άξονες τη Λεωφόρο
Μεσογείων, τη Δυτική Περιφερειακή Υμηττού και τη Λεωφόρο Κατεχάκη - ενώ
σύμφωνα με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού
βρίσκεται στο κέντρο του ερευνητικού-εκπαιδευτικού πόλου Ζωγράφου-Αγ.
Παρασκευής, με εξειδίκευση σε ανώτατη εκπαίδευση, ερευνητικά κέντρα και νοσοκομεία.
Σήμερα, παρόλη την έντονη ανάπτυξη των προηγούμενων ετών, ο Δήμος έχει
καταφέρει να κρατήσει χαρακτήρα γειτονιάς. Η περιοχή του θεωρείται περιοχή κατοικίας
με καλή ποιότητα ζωής και εκεί τείνουν να διαμένουν κάτοικοι μεσαίων και υψηλών
εισοδημάτων, υψηλού μορφωτικού επιπέδου - 45% του πληθυσμού είναι πτυχιούχοι
ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.
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Το σύνθημα του Δήμου:
Δήμος Παπάγου – Χολαργού 2020: Ένα Νέο μοντέλο Πόλης
«Έξυπνη Πόλη, Βιώσιμη Πόλη, Πόλη Κοινωνικής Συνοχής»
αντανακλά τις βασικές του αναπτυξιακές προτεραιότητες και στοχεύει στη δημιουργία
μιας σύγχρονης πόλης που φροντίζει για την ευημερία των πολιτών της, παράλληλα με
την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού της περιβάλλοντος.
Αν Οχι
Προτίθεστε να το ξεκινήσετε το 2019?
Ναι
Οχι
Αν Οχι πότε?
Εχει ο Δήμος σας Αναπτυξιακό ή Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης?
Ναι

Χ

Οχι
Τι χρονική διάρκεια έχει?

5

Περιλαμβάνει Δράσεις για την Υγεία?
Ναι

Χ

Οχι
Αν Ναι ποιές?
Συμμετοχή σε προγράμματα και δίκτυα προάσπισης της υγείας και προώθησης
της προληπτικής ιατρικής (Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, Κέντρο
Πρόληψης "Αργώ" κ.α.)
Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού των
Δημοτικών Πολυιατρείων.
Δράσεις βελτίωσης και ενίσχυσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, της
Κοινωνικής Ιματιοθήκης και του Κοινωνικού Φαρμακείου
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Περιλαμβάνει Δράσεις για την Πρόνοια?
Αν Ναι ποιές?
Διενέργεια κοινωνικής χαρτογράφησης της περιοχής του Δήμου και
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών πρόνοιας
Μελέτη και κατασκευή κτιρίου ΚΑΠΗ-Πολυιατρείων στη Δημοτική
Κοινότητα Παπάγου.
Δράσεις ανακούφισης οικογενειακού προϋπολογισμού / εναρμόνισης
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Συμμετοχή σε προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας, κοινωνικής
ενσωμάτωσης και φροντίδας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Οικονομική ενίσχυση κοινωνικά ευπαθών ατόμων.
Ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος σε συνεργασία με φορείς.
Δράσεις βελτίωσης και ενίσχυσης του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
Δράσεις βελτίωσης και ενίσχυσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, της
Κοινωνικής Ιματιοθήκης και του Κοινωνικού Φαρμακείου.
Δωρεάν εισιτήρια στο κηποθέατρο Παπάγου σε οικονομικά αδύναμα άτομα.
Περιλαμβάνει Δράσεις για το περιβάλλον?
Αν Ναι ποιές?
Έγκριση, εφαρμογή και παρακολούθηση του προγράμματος "Ασφαλής
Γειτονιά" για την καταπολέμηση της παραβατικότητας και την ενίσχυση
της ασφάλειας.
Συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού και προμήθεια σύγχρονων μέσων
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
Συντήρηση/βελτίωση υποδομών για προληπτικές δράσεις αντιμετώπισης
εκτάκτων
καιρικών φαινομένων.
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Λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου.
Δημόσια Διαβούλευση για την αντικατάσταση κάδων τύπου proper.
Εφαρμογή δράσεων διαχείρισης βιοαποβλήτων - οικιακή κομποστοποίηση.
Εφαρμογή Σχεδίου Πρόληψης σύμφωνα με το ΤΣΔΑ - Δράσεις
ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων.
Εφαρμογή και παρακολούθηση του Προγράμματος Απόσυρσης Οχημάτων
Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.).
Συντήρηση, επισκευή και αγορά κάδων και εξοπλισμού καθαριότητας.
Εφαρμογή δράσεων χωριστής συλλογής αποβλήτων κουζίνας.
Ανάπτυξη πράσινων σημείων γειτονιάς και συστάδων βυθιζόμενων κάδων.
Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης, Προσωρινής Αποθήκευσης
Αποβλήτων και Υλικών και Μονάδας Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων.
Μελέτη και εφαρμογή βελτιστοποίησης συστήματος προσωρινής
αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων.
Συντήρηση και αναβάθμιση πάρκων, κοινόχρηστων χώρων και χώρων
Πρασίνου.
Προγραμματισμός και υλοποίηση ενεργειών συντήρησης του αστικού
πρασίνου και καταπολέμησης ασθενειών των φυτών και του προβλήματος
των κουνουπιών.
Προγραμματισμός και υλοποίηση εργασιών δασοπροστασίας και φύλαξης
κατά παράνομων επεμβάσεων.
Αξιοποίηση και ανάδειξη της περιοχής γειτνίασης του Δήμου με τον
Υμηττό ως πύλη εισόδου για δραστηριότητες δασικής αναψυχής,
πολιτισμού, ήπιας αστικής αναψυχής και αθλητισμού, καθώς και
εκπαιδευτικές/περιβαλλοντικές δραστηριότητες.

Διατομεακή Συνεργασία
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Έχετε στον Δήμο σας δράσεις και προγράμματα που να προβλέπουν την συνεργασία
περισσότερων της μιας υπηρεσιών? Περιγράψτε
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Ποια από αυτά προέρχονται από τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής ή την
υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις? Περιγράψτε.

Συμμετοχή της Κοινότητας
΄Εχει ο Δήμος σας πολιτικές στην διαμόρφωση των οποίων να συμμετέχουν οι πολίτες
είτε ως άτομα είτε ως οργανώσεις?
Ναι

Χ

Οχι
Αν Ναι Περιγράψτε
Δημόσια Διαβούλευση.
Λειτουργία Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και
προγραμματισμός ενεργειών.
Εχει ο Δήμος σας Δράσεις στις οποίες να μετέχουν ενεργά οι πολίτες?
Ναι

Χ

Οχι
Αν Ναι Περιγράψτε
Λειτουργία "Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστήμιου"
Ηλεκτρονική προβολή των συλλόγων με διασύνδεση από την ιστοσελίδα
του Δήμου.
Κατάρτιση Ετήσιου Τοπικού Πολιτιστικού Σχεδίου σε συνεργασία με τους
πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου.
Κατάρτιση Ετήσιου Σχεδίου Τοπικού Αθλητισμού σε συνεργασία με τους
αθλητικούς συλλόγους του Δήμου.
Δημιουργία Δικτύου Εθελοντών Κοινωνικής Συνοχής Δήμου ΠαπάγουΧολαργού

Δράσεις – Προγράμματα
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Υγιής Τρίτη Ηλικία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε και αφορούν την Τρίτη
Ηλικία.
ΧΟΡΩΔΙΑ – ΧΟΡΟΣ – ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΤΩΣΕΩΝ OTAGO – ΤΟ ΑΠΛΩΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΜΠΟΥΓΑΔΑΣ.
Υγιής Αστικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε
και αφορούν την αναβάθμηση, αποκατάσταση ή διατήρηση του αστικού και του φυσικού
περιβάλλοντος.(πχ.αναπλάσεις,, αύξηση πρασίνου, ποιότητα νερού, αποχέτευση,
πεζοδρομήσεις, προσβασιμότητα ΑμΕα κλπ)
Αξιοποίηση και ανάδειξη της περιοχής γειτνίασης του Δήμου με τον
Υμηττό ως πύλη εισόδου για δραστηριότητες δασικής αναψυχής,
πολιτισμού, ήπιας αστικής αναψυχής και αθλητισμού, καθώς και
εκπαιδευτικές/περιβαλλοντικές δραστηριότητες.
Προγραμματισμός και υλοποίηση εργασιών δασοπροστασίας και φύλαξης
κατά παράνομων επεμβάσεων.
Ανάπλαση Πάρκου Στρ. Αλέξανδρου Παπάγου.
Ανάπλαση Άλσους Χολαργού.
Συντήρηση και αναβάθμιση πάρκων, κοινόχρηστων χώρων και χώρων
Πρασίνου.
Ανάπτυξη πράσινων σημείων γειτονιάς και συστάδων βυθιζόμενων κάδων.
Εφαρμογή Σχεδίου Πρόληψης σύμφωνα με το ΤΣΔΑ - Δράσεις
ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων.
Ανάπλαση 25ης Μαρτίου με σκοπό την προώθηση της Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας.
Συντήρηση και ανακατασκευή/ανάπλαση πλατειών και κοινοχρήστων
Χώρων.
Συντήρηση, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση παιδικών χαρών.
Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης στις αρχές της βιώσιμης αστικής
Κινητικότητας.
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Συντηρήσεις, επισκευές και αναπλάσεις οδών και πεζοδρομίων.
Παρεμβάσεις διευκόλυνσης της βαδισιμότητας και της προσβασιμότητας
των ΑμΕΑ - Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση πολιτών.
Ισότητα στην Υγεία. Περιγράψτε προγράμματα που έχετε στους τομείς υγείας
πρόνοιας περιβάλλοντος και αφορούν στην εξάλειψη ανισοτήτων.
Δράσεις βελτίωσης και ενίσχυσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, της
Κοινωνικής Ιματιοθήκης και του Κοινωνικού Φαρμακείου.
Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού των
Δημοτικών Πολυιατρείων.
Μελέτη και κατασκευή κτιρίου ΚΑΠΗ-Πολυιατρείων στη Δημοτική
Κοινότητα Παπάγου.
Δράσεις προγράμματος μέριμνας/ευαισθητοποίησης για Αδέσποτα και
Δεσποζόμενα Ζώα.
Οικονομική κρίση. Η οικονομική κατάσταση είναι ένας από τους βασικούς
παράγοντες που επηρρεάζουν την Υγεία. Περιγράψτε δράσεις και προγράμματα που
υλοποιεί ο Δήμος σας λόγω της οικονομικής κρίσης.
Οικονομική ενίσχυση κοινωνικά ευπαθών ατόμων.
Συμμετοχή σε προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας, κοινωνικής
ενσωμάτωσης και φροντίδας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
Δράσεις ανακούφισης οικογενειακού προϋπολογισμού / εναρμόνισης
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Δράσεις βελτίωσης και ενίσχυσης του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
Παιδιά. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και έχουν σχέση με τα παιδιά και
τους έφηβους.(υγείας, κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά κλπ.).
Δράσεις βελτίωσης και ενίσχυσης του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
Δράσεις ανακούφισης οικογενειακού προϋπολογισμού / εναρμόνισης
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
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ΑμεΑ. Περιγράψτε προγράμματα που υλοποιείται και δράσεις που έχετε αναλάβει για
τα άτομα με αναπηρία.
Οικονομική ενίσχυση κοινωνικά ευπαθών ατόμων.
Έκπτωση στα τροφεία των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής.
Μείωση στα Δημοτικά Τέλη.
Μετανάστες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται
με τους μετανάστες.
Πρόσφυγες. Περιγράψτε προγράμματα και δράσεις που υλοποιείται και σχετίζονται
με τους πρόσφυγες.

Δικτύωση
Μετέχει ο Δήμος σας σε άλλα Δίκτυα Eλληνικά ή Διεθνή? Σε ποιά
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.
Συνεργάζεται ο Δήμος σας με Οργανώσεις Πολιτών η ΜκΟ ? Με ποιές?
ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ.

ΜΕ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ

ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ

Ο Δήμος σας και το ΕΔΔΥΠΠΥ
Σχολιάστε η αναφέρετε ο,τιδήποτε νομίζετε ό,τι πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας για
την λειτουργία του Δικτύου και το δικός σας όφελος ως μέλος του Δικτύου.
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