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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 26/6/2017   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                              
                                                               

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ENOTHTA ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Ταχ. Δ/νση Πλαστήρα  50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ                                  
                     

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Θέμα 2
ο
 «Υποβολή προτάσεων εκτέλεσης έργων και μελετών για την κατάρτιση του Τεχνικού 

Προγράμματος του 2018» 
 

Σύμφωνα με το υπ.αριθμ. πρωτ. 17478/12-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

πρέπει μέχρι 30/6/2017 να προτείνει η Δημοτική  μας  Ενότητα τα προς εκτέλεση έργα και μελέτες για 

την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του 2018. 

 

Προτείνω για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 κατά σειρά προτεραιότητας τα έργα που πρέπει 

να εκτελεσθούν :  

           

1) Τα άμεσης προτεραιότητας αντιπλημμυρικά έργα εφόσον έχει εκπονηθεί η σχετική μελέτη. Οι  

περιοχές που χρήζουν κατεπείγουσας παρέμβασης είναι : α) Στο Διονυσοβούνι στις οδούς Κορώνης, 

Μεσσηνίας, Χρυσοκελλαρίας, Δημοκρατίας, Πηλίου και Κοραή β) στην οδό Λόρδου Βύρωνος γ) στην 

οδό Δεινοκράτους  δ) στην Αναγέννηση στην οδό Προμηθέως έως την οδό Θέτιδος ε) στην Ραπεντώσα.   

 

2) α) Να γίνει αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στις οδούς Καταρράκτη στη Ραπεντώσα, β) 

Περικλέους, Ερήνης και Αντιγόνης στην Αναγέννηση, γ) στη Ρήγα Φερραίου από την οδό Καραϊσκάκη 

έως την οδό Τσακάλωφ, δ) στην οδό Πορφύρα για ένα τμήμα περίπου 250 μέτρων, ε) στην οδό 

Δημοκρατίας από την οδό Καρκαβίτσα έως το τέρμα και στ) στην Λεωφόρο Διονύσου από την οδό 

Πυθαγόρα έως την Λεωφ. Καίρη. 

 

3) Επισκευή των παιδικών χαρών στην οδό Καίρη και Μητρ. Κυδωνιών  και στην Αναγέννηση στην οδό 

Προμηθέως και Θεμιστοκλέους. 

 

4) Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του πολιτιστικού της Δ. Ε. Διονύσου.  Απαιτείται εξωτερική 

μόνωση αντικατάσταση υαλοπινάκων και αυτόνομη θέρμανση.  Είναι το κτίριο που χρησιμοποιείται 

καθημερινά για διάφορες δραστηριότητες και είναι η εικόνα της Δημοτικής Ενότητας. 

 

5) Η βελτίωση και συντήρηση του γηπέδου ποδοσφαίρου της Δ.Ε. Διονύσου με την αντικατάσταση του 

πλαστικού χλοοτάπητα, την επισκευή του στίβου και την κατασκευή του εντευκτηρίου. Το γήπεδο έχει να 

συντηρηθεί από το έτος κατασκευής του, περίπου 25 χρόνια πριν. 

  

 6) Το οδικό δίκτυο πάσχει τα μέγιστα και  δεν έχει ολοκληρωθεί. Έτσι πρέπει να φτιαχτεί οδοποιία στις 

ακόλουθες οδούς Μαγνησίας,  Κωνσταντινουπόλεως,  Μάρκου Μπότσαρη, Τσακάλωφ, Μεγίστης 

Λαύρας, Βωμού Διονύσου και να γίνει διάνοιξη στις οδούς Θεμιστοκλέους και Αθηνάς στην Αναγέννηση 

όπως επίσης και ένα τοιχείο αντιστήριξης στην οδό Προμηθέως από την οδό Θέτιδος για περίπου 250 

μέτρα. 
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 7) Είναι αναγκαία και επιβεβλημένη και για την αποφυγή καταπατήσεων η οριοθέτηση και 

περίφραξη των κοινόχρηστων χώρων της Δ.Ε.. Διονύσου όπως ορίστηκαν με την 3070 /2011 Απόφαση 

του Εφετείου Αθηνών. 

 

 8) Να γίνει μελέτη και οριοθέτηση των ρεμάτων της Δ.Ε. Διονύσου. 

 

9) Να δημιουργηθεί στο Ο.Τ. 174 στη Σεμέλη νέος βρεφονηπιακός σταθμός (εάν δεν έχει γίνει μελέτη να 

γίνει) και νέο κτίριο για το Λύκειο Διονύσου, ώστε να αποσυμφορηθεί και να παραμείνει στο υπάρχον 

κτίριο μόνο το Γυμνάσιο Διονύσου. 

 

10) Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγίου Γεωργίου Χιοπολίτη στη Δ.Ε. Διονύσου 

 

Επίσης προτείνουμε τα χρήματα όλου του Τεχνικού Προγράμματος του 2018 να διατεθούν στις Δ. 

Ενότητες αναλογικά με τον πληθυσμό τους. 

 

 

 

 

                                                                                Ο Πρόεδρος  

                                                             της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου  

 

 

 

 

 

                                                                     Αναστάσιος Ι. Μπάσης  


