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ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από  το  Πρακτικό  της  04ης/15-06-2017 συνεδρίασης  του  Τοπικού
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς.

ΘΕΜA:  Υποβολή  προτάσεων  εκτέλεσης  έργων  και  μελετών  για  την
κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2018

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15η του μηνός
Ιουνίου  του  έτους  2017,  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  11:00  π.μ.  το
Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Δροσιάς  του  Δήμου  Διονύσου
συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ.
πρωτ. 17241/09-06-2017  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον Πίνακα Ανακοινώσεων
της  Δημοτικής  Κοινότητας  και  επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  Σύμβουλο,
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  88  του  Ν.  3852/2010,για
συζήτηση  και  γνωμοδότηση  του  παρακάτω  θέματος  της  ημερήσιας
δ/ξης.
    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Δροσιάς είπε ότι σε σύνολο
πέντε (5) μελών είναι παρόντες τέσσερις (4) από τους Συμβούλους
της Δημοτικής Κοινότητας:

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
    Ποτίδης Χρήστος                        Τεχλικίδης Μιχαήλ
    Ουσταμπασίδης Σταύρος                  
    Συμεωνίδης Παναγιώτης
    Ιατρίδου Μαργαρίτα

   Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του
Δήμου Διονύσου κ. Αργυρόπουλο Παναγιώτη.
   Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου κος Ραϊκος Δημήτριος.
   O Πρόεδρος εισηγούμενος στο Τοπικό  Συμβούλιο το θέμα  της
ημερήσιας  δ/ξης  λέει  τα εξής:
   Από τη τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας ζητήθηκε, με το
υπ’άριθ. πρωτ. 17478/12-06-2017 έγγραφο, να αποστείλουμε τις
προτάσεις μας που αφορούν έργα και μελέτες της περιοχής μας
για  την  κατάρτιση  του  επιχειρησιακού  και  τεχνικού
προγράμματος, βάσει του Ν.3852/2010 άρθρο 86 παρ. 4.

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι
το  2015 και  το  2016  κληθήκαμε  να  υποβάλουμε  και  πάλι
προτάσεις για έργα στον τομέα της βελτίωσης ποιότητας ζωής
των  κατοίκων  της  Δημ.  Κοιν.  Δροσιάς  αλλά  δεν  έγινε  έγινε
σχεδόν τίποτα από αυτά.

Το προτεινόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα της Δ. Κ. Δροσιάς έτους
2018, έχει ως εξής: 



Α  .        ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ     ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ.

1.Μελέτη  για  τη  διαμόρφωση  της  κεντρικής   πλατείας  Εθνικής
Αντιστάσεως.
2.Τοποθέτηση  καθιστικών  πάγκων,  και  μικρών  κάδων  απορριμμάτων
στους κοινοχρήστους χώρους της Δημ. Κοινότητας Δροσιάς.

Β.  ΟΔΟΠΟΙΙΑ  .

1.Διάνοιξη οδού Τραπεζούντος και ασφαλτόστρωση οδού.

Γ.  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ  .

1.Μελέτη  κατασκευής  τοιχίων  αντιστήριξης  στο  ρέμα  Ιάσωνος,
Θερμοπυλών και  Ήρας (τέρμα).
2.Μελέτη αντικατάστασης και διαπλάτυνσης των γεφυρών του ρέματος
(Παραποτάμου Κηφισού) και ιδιαίτερα αυτών στις διασταυρώσεις των
οδών  ΑΘΗΝΑΣ  και  ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ,  ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ,  ΙΑΣΩΝΟΣ  και
ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ.
3.Τοποθέτηση  προστατευτικών  κιγκλιδωμάτων  ή  και  τοιχίου  όπου
απαιτηθεί στο ρέμα παραποτάμου του Κηφισού από τη γέφυρα της Λ.
Δημοκρατίας μέχρι την οδό Κέδρων.

Δ.  ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ.

1.Σύνδεση Δεξαμενής ΡΕΑΣ απευθείας με το δίκτυο της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Ε.  ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ  .

1.Μελέτη τοποθέτησης φωτισμού επί της οδού ΚΕΔΡΩΝ στην πλευρά του
δάσους από το σημείο που υπάρχει (οδός Γρεβενών) μέχρι την οδό
ΙΑΣΩΝΟΣ.
2.Ευπρεπισμός  Νεκροταφείου,  (πλακοστρώσεις –  τσιμεντοστρώσεις).
Κατασκευή νέου χωνευτηρίου και αντιστήριξη οστεοφυλακίου.
3.Μελέτη  για  Συντήρηση  και  επισκευή  του  Δημοτικού  Καταστήματος
Δροσιάς και Πολιτιστικού Κέντρου.
4.Δημιουργία χώρου στάθμευσης ΤΑΞΙ (προσωρινή), στη θέση απέναντι
από τράπεζα EUROBANK.

Προτείνω την έγκριση των προτάσεων εκτέλεσης έργων και μελετών για
την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος
2018.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση

Ιατρίδου  Μαργαρίτα:  καταθέτω  έγγραφο  της  Ενωτικής  Πρωτοβουλίας
Δήμου Διονύσου με προτεινόμενα έργα-δράσεις. Κατά τα άλλα συμφωνώ
με την εισήγηση του Προέδρου.
Συμεωνίδης Παναγιώτης: Συμφωνώ με την εισήγηση του Προέδρου.
Ουσταμπασίδης Σταύρος: Συμφωνώ με την εισήγηση του Προέδρου.



Κατόπιν των ανωτέρω τo Τοπικό Συμβούλιο,
           
                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

στην  υποβολή  προτάσεων  εκτέλεσης  έργων  και  μελετών  για  την
κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2018, της
Δ.Κ. Δροσιάς ως εξής:

Α  .        ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ     ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ.

1.Μελέτη  για  τη  διαμόρφωση  της  κεντρικής   πλατείας  Εθνικής
Αντιστάσεως.
2.Τοποθέτηση  καθιστικών  πάγκων,  και  μικρών  κάδων  απορριμμάτων
στους κοινοχρήστους χώρους της Δημ. Κοινότητας Δροσιάς.

Β.  ΟΔΟΠΟΙΙΑ  .

1.Διάνοιξη οδού Τραπεζούντος και ασφαλτόστρωση οδού.

Γ.  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ  .

1.Μελέτη  κατασκευής  τοιχίων  αντιστήριξης  στο  ρέμα  Ιάσωνος,
Θερμοπυλών και  Ήρας (τέρμα).
2.Μελέτη αντικατάστασης και διαπλάτυνσης των γεφυρών του ρέματος
(Παραποτάμου Κηφισού) και ιδιαίτερα αυτών στις διασταυρώσεις των
οδών  ΑΘΗΝΑΣ  και  ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ,  ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ,  ΙΑΣΩΝΟΣ  και
ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ.
3.Τοποθέτηση  προστατευτικών  κιγκλιδωμάτων  ή  και  τοιχίου  όπου
απαιτηθεί στο ρέμα παραποτάμου του Κηφισού από τη γέφυρα της Λ.
Δημοκρατίας μέχρι την οδό Κέδρων.

Δ.  ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ.

1.Σύνδεση Δεξαμενής ΡΕΑΣ απευθείας με το δίκτυο της Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Ε.  ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ  .

1.Μελέτη τοποθέτησης φωτισμού επί της οδού ΚΕΔΡΩΝ στην πλευρά του
δάσους από το σημείο που υπάρχει (οδός Γρεβενών) μέχρι την οδό
ΙΑΣΩΝΟΣ.
2.Ευπρεπισμός  Νεκροταφείου,  (πλακοστρώσεις –  τσιμεντοστρώσεις).
Κατασκευή νέου χωνευτηρίου και αντιστήριξη οστεοφυλακίου.
3.Μελέτη  για  Συντήρηση  και  επισκευή  του  Δημοτικού  Καταστήματος
Δροσιάς και Πολιτιστικού Κέντρου.
4.Δημιουργία χώρου στάθμευσης ΤΑΞΙ (προσωρινή), στη θέση απέναντι
από τράπεζα EUROBANK.

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 08/2017
Το  παρών  πρακτικό  υπογράφεται  ως  ακολούθως.



      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ  ΜΕΛΗ
     
                            
    ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
                                    ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                                    ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

                        Ακριβές  απόσπασμα
              Ο   Πρόεδρος  του    Τοπικού  Συμβουλίου  


