
 
 
 

  A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της µε αριθ.06
η
/07-7-2014 

Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 

Αριθµός Απόφασης 37 /2014  

Π ε ρ ί λ η ψ η 

ΘΕΜΑ : «Υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου  

                   για το έτος 2015».  

Κρυονέρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 7
η
 του µήνα Ιουλίου του έτους 2014, 

ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 19:00µµ ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό 
Συµβούλιο Κρυονερίου µετά την από υπ’ αριθ. πρωτ.21906/01-7-2014 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, 

σύµφωνα µε τα άρθρα 83,88 και 95 του Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4. Και αφού 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν 

παρόντα 4 δηλαδή: 

Π α ρ ό ν τ ε ς:                                                              Α π ό ν τ ε ς: 

1.-Λινάρδος Μιχαήλ                                              1.- Χιώτης ∆ηµήτριος 

2.-Βερβέρης Νικόλαος  

3.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος  

4.-Παπαντωνίου Αντώνιος  

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε ο ∆ήµαρχος κος Καλαφατέλης Ιωάννης και ο Αντιδήµαρχος 
Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κος Χιώτης Ηρακλής νοµίµως κληθείς. 

Ο Πρόεδρος αφού εκφώνησε το 12
ο 
θέµα ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι η ∆/ση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου µε το υπ΄αριθ.21433/27-06-2014 έγγραφό τους µας ζητούν να 
υποβάλλουµε τις προτάσεις µας για την εκτέλεση νέων έργων και µελετών για την κατάρτιση του 
Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου για το έτος 2015.  

Προτείνω λοιπόν να αιτηθούµε τα παρακάτω έργα που θεωρώ σηµαντικά για τη ∆ηµοτική Κοινότητα 
Κρυονερίου. 

• Την κατασκευή πάρκου στην οδό Φιλελλήνων (στην πίσω πλευρά του Πολιτιστικού κέντρου 
Κρυονερίου). 

• Την κατασκευή πάρκου στον Άγιο ∆ηµήτριο.  
• Την επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών. 
• Τη συντήρηση δεξαµενής νερού (στην οδό ∆εξαµενής).  
• Την κατεδάφιση και ανέγερση 1

ου
 ∆ηµ.Σχολείου Κρυονερίου. 

• Πύκνωση ∆ηµοτικού Φωτισµού 
• Ανάθεση µελέτης της προκαταρκτικής και οριστικής υπογειοποίησης των γραµµών 

υπερυψηλής τάσης .  
• Ηλεκτροφωτισµός στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις. 
• Ασφαλτόστρωση στις οδούς Κωνσταντινουπόλεως, Αγίας Τριάδος, Ανοίξεως και 

Πολυτεχνείου. 



 

Το λόγο πήρε ο Σύµβουλος κος Χριστόπουλος ∆ηµήτριος και πρότεινε τα εξής έργα: 

• Προγραµµατισµός για την επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε την εφαρµογή του 
γενικού πολεοδοµικού σχεδίου (ΓΠΣ) και αφορούν τις ζώνες προστασίας Κηφισού τις 

παραρεµάτιες ιδιοκτησίες και την ολοκλήρωση της επέκτασης του σχεδίου πόλης.  
• Την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. 
• Την επέκταση του οδικού δικτύου της περιοχής, την δηµιουργίας στάσης προαστιακού στα 

όρια του Κρυονερίου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και των εργαζοµένων στην 
περιοχή, καθώς και τη σχετική αποσυµφόρηση του Αγίου Στεφάνου. 

• Την πύκνωση των δροµολογίων αστικής και δηµοτικής συγκοινωνίας µε ορθολογικό 
σχεδιασµό και συµπληρωµατικότητα. 

• Την δηµιουργία δεύτερης εισόδου –εξόδου για την κυκλοφοριακή αποσυµφόρηση της πόλης. 

Το λόγο πήρε ο Αντιδήµαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κος Χιώτης Ηρακλής και 
πρότεινε τη διαµόρφωση εισόδου της πόλης. 

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου 
και όλες τις προτάσεις µετά από διαλογική συζήτηση,  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο µ ό φ ω ν α 

Εγκρίνει τις προτάσεις εκτέλεσης έργων και µελετών για την κατάρτιση Τεχνικού Προγράµµατος 
του ∆ήµου για το έτος 2015 όπως εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Κρυονερίου κος Λινάρδος 

Μιχαήλ, ο Σύµβουλος κος Χριστόπουλος ∆ηµήτριος και ο Αντιδήµαρχος Παιδείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης κος Χιώτης Ηρακλής και περιγράφονται στο εισηγητικό µέρος της 
παρούσης απόφασης.  

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 37/2014. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λινάρδος Μιχαηλ                                                 1.-Βερβέρης Νικόλαος 

2.- Χριστόπουλος ∆ηµήτριος 

3.-Παπαντωνίου Αντώνιος 
 

 

                                                                                                                                                    


