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Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 18 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 
2014 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Συμβούλιο της 
Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. Πρωτ.:39288/18-12-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον 
πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα 
Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.88 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση 
& λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 
 
Θέμα  1ο:«Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019».  
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου 
ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα από τους κ.κ. Συμβούλους της 
Δημοτικής Ενότητας  : 
 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Πιπέρης Χαράλαμπος                            
2) Καβούρης Θεόδωρος                      
3) Πολίτη-Παπάζογλου Μαρία-Ειρήνη 
4)Κυριάκης Δημήτριος 
5)Μανώλογλου Χρύσα      
                            
Στην συνεδρίαση επίσης παρεβρέθηκε  ο κος Κωστάκης Δημήτριος, Εντεταλμένος 
Σύμβουλος Δ.Ε.Άνοιξης και ο κος Σπηλιώτης Σπυρίδων, Δημοτικός Σύμβουλος. 
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο  του Δήμου Διονύσου Μαρουλάκη 
Ζωή.  
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.Ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο και εισηγήθηκε το 1ο θέμα της εντός 
ημερησίας διάταξης,που αφορά την Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος 
2014-2019. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των εξωραϊστικών και πολιτιστικών συλλόγων 
της Άνοιξης και τα προβλήματα των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης 
προτείνω: 
 

1. ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΑ ΕΡΓΑ, όπως έχουν καταγραφεί και αναφερθεί στη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών : 
 
α) Αγ. Παρασκευής και το έργο στο ρέμα αποδέκτη από Λ. Μαραθώνος μέχρι και 
το    ρέμα Αγ. Αθανασίου. 



β) Οδός Ευαγγελιστρίας. 
γ) Αγ. Θεοδώρων. 
δ) Λεωφ. Άνοιξης αγωγός προς την οδό Ρόδων και Σολωμού.  
ε)Περιοχή Ανοίξεως, στην οδό Ουρανίας και στις κάθετους δημιουργούνται 
προβλήματα. 
στ) Οδό Αμυγδαλέας. 
 

 
2. ΕΡΓΑ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
 
α) Την ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές 
Ανθέων, Αγ. Παρασκευής και Αγ. Άγγελοι. 
β) Μελέτη δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή Φασίδερι όπου περικλείεται από τις 
οδούς Ηρακλείων, Αρχιμήδους και Λεωφ. Άνοιξης.  
γ) Μελέτη δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή Αγ. Θεοδώρων. 
δ)Επίσης,στις περιοχές της Άνοιξης που έχουν προκύψει προβλήματα όπως οι 
πάροδοι Μεγ.Αλεξάνδρου, Αρχιλόχου κ.λ.π. 
 
  
3. ΥΔΡΕΥΣΗ  
 
α) Ολοκλήρωση της μεταφοράς των υδροπαροχών από το δίκτυο 
αμιαντοτσιμέντου στο νέο δίκτυο πολυαιθυλαινίου. 
β) Ολοκλήρωση του έργου σύνδεσης της δεξαμενής της οδού Μακεδονομάχων 
και της δεξαμενής της οδού Σάμου σε πλήρη ένταξη στο δίκτυο ύδρευσης. 
γ) Καθαρισμός δεξαμενής ύδρευσης και περίφραξης αυτής. 
δ) Μεταφορά όλων των υδρομετρητών κοντά στις οικίες.   
 
 
4. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
α) Συντήρηση και εκσυγχρονισμός του γηπέδου ποδοσφαίρου της Άνοιξης με 
βάση τις απαιτήσεις για αδειοδότηση ( αποδυτήρια, χλοοτάπητας κλπ ). 
β) Συντήρηση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 (οδός 
Νάξου).  
γ) Συντήρηση του αγωνιστικού χώρου, οργάνων και φωτισμού του γηπέδου της 
28ης Οκτωβρίου και Αγ. Άγγελοι. 
δ) Αντικατάσταση μπασκετών των γηπέδων της οδού Μυτιλήνης και Τειρεσία Αγ. 
Παρασκευής , καθώς επίσης και του γηπέδου στην οδό Μενεξέδων του οικισμού 
Ανθέων και του γηπέδου στο Τέρμα της οδού Ναυαρίνου. 
ε) Τέλος τη συντήρηση του γηπέδου τέννις της οδού Αγ. Παρασκευής. 
  
5. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 
 
Ανακατασκευή όλων των Παιδικών Χαρών, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις 
προδιαγραφές για αδειοδότηση.  
 

 



 

6. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
 

α) Μελέτη  από το Δασαρχείο για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του Άλσους 
αναψυχής ΣΑΑΚ καθώς και μέριμνα για τον ηλεκτροφωτισμό του για λόγους 
ασφαλείας. 
β) Δενδροφύτευση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων. 
 

7. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

α) Συντήρηση του κτιρίου της Δ.Κ. Άνοιξης ( στέγης, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 
αποχέτευσης, θέρμανσης, κλιματισμού ) και ελαιοχρωματισμός. 
β) Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Άνοιξης ( υπάρχουν θέματα καθίζησης στον 
προαύλιο χώρο και εκκρεμεί η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης). 
γ) Επίστρωση με το νέο τύπο δαπέδου στο προαύλιο χώρο των σχολείων της 
Άνοιξης. 
δ)Μονώσεις οροφής σχολείων Δημοτικού,Γυμνασίου και Λυκείου. 
ε)Ίδρυση και κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου και 2ου Δημοτικού Σχολείου.  
   
8.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 
α) Σταδιακή αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών με οικονομικά 
φωτιστικά LED. 
β) Ηλεκτροφωτισμός της οδού Νιόβης και της οδού Άρεως στα αντίστοιχα 
γεφύρια. 
γ) Ηλεκτροφωτισμός στην Αγ. Παρασκευή. 
δ)Ηλεκτροφωτισμός της πλατείας Ανοίξεως, του χώρου στάθμευσης και γενικά 
συντήρηση και βελτίωση σε όλες τις πλατείες και τους κοινόχρηστους χώρους. 
 
9.ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
 
α) Συντήρηση ασφαλτοτάπητα των Δημοτικών οδών Δ.Κ. Άνοιξης. 
β) Αγ. Αθανασίου. 
γ) Λ. Άνοιξης – Σταμάτας, Μ.Αλεξάνδρου κ.λ.π. μετά την ολοκλήρωση των έργων 
της διάνοιξης δικτύων. 
 
10.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 
 
α) Επισκευή θυρών και ηλεκτροφωτισμού. 
β) Κατασκευή οστεοφυλακίων. 
γ) Κανονισμό κοιμητηρίων (ενιαίος). 
 
11.ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
 
Αίτηση προς τις Αστικές Συγκοινωνίες  ώστε τα λεωφορεία να έχουν σταθερό 
πρόγραμμα δρομολογίων, να μην περνούν όλα μαζί και να υπάρχει ανταπόκριση 
με την Δημοτική Συγκοινωνία, όπου χρειάζεται, και με το τρένο στο σταθμό του 
Αγ. Στεφάνου,με αύξηση των δρομολογίων του ΟΣΕ. 



 
 
12.ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 
α) Ολοκλήρωση της πολεοδομικής μελέτης των ενοτήτων 1 & 2 Δ.Κ. Άνοιξης. 
β) Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Δ.Κ. Άνοιξης ώστε να συμπεριληφθούν περιοχές όπου 
σήμερα δεν είναι στο υπάρχον Γ.Π.Σ. 
Να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί τουλάχιστον 600.000€  και 
υπάρχει φόβος να πάνε χαμένα. 
 
13.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ/ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
 
α) Θα πρέπει να επισκευασθούν τα υπάρχοντα μηχανικά μέσα και να αγορασθούν 
και νέα απορριμματοφόρα, αρπάγες, σκούπες και εργαλεία,γενικά, ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού της αποκομιδής των σκουπιδιών, της 
ανακύκλωσης και των κηπαίων με ένα οργανωμένο σύστημα. 
β) Ειδικά με τα κηπαία υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί χώρος 
συγκέντρωσης, θρυμματισμού και στην συνέχεια πώλησης ή ακόμα 
πελετοποίησης και πώλησής τους για την δημιουργία εσόδων. 
γ)Μελέτη υπογειοποίησης κάδων απορριμμάτων στα διάφορα σημεία της Άνοιξης. 
 
14.ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 
Τέλος, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι για  να μπορέσει ο Καλλικρατικός Δήμος 
μας να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κάθε Τοπικής Ενότητας, είναι απαραίτητο να 
υπάρχει άρτια υποδομή οργάνωσης, βάσει της Νομοθεσίας και του 
Οργανογράμματος, ώστε τα άτομα που τον στελεχώνουν να έχουν ακριβή 
περιγραφή της θέσης τους, σαφή καθήκοντα και σαφείς στόχους.  
Επιπλέον, είναι αναγκαίο οι προϊστάμενοι ως υπεύθυνοι να μεριμνούν για την 
απόδοση των ανθρώπων, των οποίων ηγούνται,σεβόμενοι πάντα τις διαδικασίες. 
Στην εν λόγω προσπάθεια μπορούν να συνδράμουν οι εθελοντές,κάτοικοι του 
Δήμου μας, που έχουν ασχοληθεί με θέματα οργάνωσης και καταγραφής 
παρόμοιων  διαδικασιών. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω υπογραμμίζουμε την αναγκαιότητα υλοποίησης των 
παραπάνω προτάσεων,  που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών και την αρτιότερη λειτουργία των υποδομών του Δήμου μας.   

 

 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση 
αποφάσισαν 

                                           ομόφωνα 
 
ως εισήγηση Προέδρου την  Κατάρτιση Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 2014-2019. 

 
       Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 26/2014. 

 



 

Ο Πρόεδρος      Τα  Μέλη 

    

    

                                                            1.  ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

  ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ           2.  ΠΟΛΙΤΗ-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 

                                                              

                                                            3.  ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   

                                                            4. ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 

                                                

 

 

   

                                        Ακριβές αντίγραφο 

                             Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

                           της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης 

                                     Άνοιξη 19/12/2014 

 

   

 

                         ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

                  

                                              


