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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Προς:
το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης

Θέμα 1ο: «Υποβολή προτάσεων εκτέλεσης έργων και μελετών για την κατάρτιση
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2018»
ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ
Σύμφωνα με το υπ.αριθ. Πρωτ. 17478/12-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου μας καλούμαστε να υποβάλουμε με σειρά προτεραιότητας τις
προτάσεις μας σχετικά με την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση νέων έργων στην
Δημοτική μας Ενότητα, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του Τεχνικού
Προγράμματος για το έτος 2018.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Α. ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
1. Όπως έχουν καταγραφεί και αναφερθεί στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για την
επίλυση των διάφορων προβλημάτων ομβρίων υδάτων στις οδούς:
α) Αγίας Παρασκευής και το έργο στο ρέμα αποδέκτη από Λ. Μαραθώνος μέχρι και το
ρέμα Αγ. Αθανασίου.
β) Οδός Ευαγγελιστρίας.
γ) Αγ. Θεοδώρων.
δ) Λ. Άνοιξης αγωγός προς την οδό Ρόδων και Σολωμού.
ε) Οδός Αμυγδαλέας.
στ) Οδός Αρχιλόχου.
ζ) Περιοχή Ανοίξεως, στην οδό Ουρανίας και στις καθέτους που υπάρχουν προβλήματα.
Β.ΥΔΡΕΥΣΗ
1. Ολοκλήρωση της μεταφοράς των υδροπαροχών από το δίκτυο αμιαντοτσιμέντου στο
νέο δίκτυο πολυαιθυλενίου.
2. Περίφραξη δεξαμενής στην οδό Λυκαβηττού.
3. Ολοκλήρωση του έργου σύνδεσης της δεξαμενής της οδού Μακεδονομάχων και της
δεξαμενής της οδού Σάμου σε πλήρη ένταξη στο δίκτυο ύδρευσης.
4.Καθαρισμός της δεξαμενής και περίφραξη αυτής.
5.Μεταφορά όλων των υδρομετρητών κοντά στις οικίες.

Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ
-Σύνταξη μελέτης για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Άνοιξης.
Δ. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
1. Ασφαλτόστρωση των παρακάτω οδών:
- Αναχωρητών.
- Ρήγα Φεραίου.
- Ακροπόλεως.
- Κοιμ. Θεοτόκου.
- Ι. Βουτσέλη.
- Ιωαννίνων.
- Αναπαύσεως.
- Ι. Παύλου.
- Κρήτης.
- Μεσολογγίου.
- Νιόβης.
- Αγαμέμνονος.
- Αγγ. Νησιώτη.
- Αλκαίου.
- Μακεδονίας.
- Πευκών.
- Φ. Καρρά.
- Αγάπης.
- Δ. Σολωμού.
- Θησέως.
- Τυρταίου.
- Ευδοκίας.
2. Διάνοιξη διόδου διαφυγής από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Άνοιξης προς την οδό
Νιόβης, σύμφωνα με την 6/2016 απόφαση Δ.Ε.Άνοιξης.
Ε.ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
1. Σύνδεση με την αποχέτευση των κατοικιών του παλαιού οικισμού της Άνοιξης.
2. Σύνδεση της οδού Κανάρη (Δημοτικό Κατάστημα).
3. Την ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Ανθέων, Αγ.
Παρασκευής και Αγ. Άγγελοι.
4. Μελέτη δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή Φασίδερι όπου περικλείεται από τις οδούς
Ηρακλείων, Αρχιμήδους και Λεωφ. Ανοίξεως.
5.Μελέτη δικτύου ακαθάρτων στην περιοχή Αγ. Θεοδώρων.
6.Επίσης, στις περιοχές της Άνοιξης, που έχουν προκύψει προβλήματα ακαθάρτων και
ομβρίων υδάτων, όπως οι πάροδοι Μεγ. Αλεξάνδρου, Αρχιλόχου, Ι. Κουσίδου, Θησέως και
Παλαιολόγου. κ.λ.π.
ΣΤ.AΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Συντήρηση και εκσυγχρονισμός του γηπέδου ποδοσφαίρου της Άνοιξης με βάση τις
απαιτήσεις για αδειοδότηση (αποδυτήρια, χλοοτάπητας κ.λ.π.)

2. Συντήρηση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου 5×5 στην οδό Νάξου.
3. Συντήρηση του αγωνιστικού χώρου, των οργάνων και του φωτισμού του γηπέδου της
28ης Οκτωβρίου και Άγ. Άγγελοι.
4. Αντικατάσταση των 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.
5. Συντήρηση του φωτισμού του γηπέδου στο τέρμα της οδού Ναυαρίνου.
6. Συντήρηση του γηπέδου τένις της οδού Αγ. Παρασκευής.
Ζ.ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ
1. Οριοθέτηση δημοτικών οικοπέδων της περιοχής γύρω από το κοιμητήριο, προκειμένου να
γίνει προέκταση αυτού.
2. Οριοθέτηση χώρου εκκλησίας Αγ. Αθανασίου εκτάσεως 8.168 τ.μ. (Κ.Α.Ε. 05018Κ01003).
3. Οριοθέτηση του χώρου της δεξαμενής στην οδό Λυκαβηττού και Μετεώρων.
Η.ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
Ανακατασκευή όλων των παιδικών χαρών, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές για
αδειοδότηση.
Θ. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
1. Μελέτη από το Δασαρχείο για τον καθαρισμό και την συντήρηση του Άλσους αναψυχής
ΣΑΑΚ καθώς και μέριμνα για τον ηλεκτροφωτισμό του για λόγους ασφαλείας.
2. Δεντροφύτευση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων.
Ι.ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
1. Συντήρηση του κτιρίου της Δ.Ε. Άνοιξης (στέγη, αποχέτευση, κλιματιστικό,ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις, θέρμανση).
2. Ίδρυση και κατασκευή 3ου Νηπιαγωγείου και 2ου Δημοτικού Σχολείου.
Κ. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
1. Σταδιακή αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών με οικονομικά φωτιστικά LED.
2. Ηλεκτροφωτισμός της οδού Νιόβης και της οδού Άρεως στα αντίστοιχα γεφύρια.
3. Ηλεκτροφωτισμός στην Αγ. Παρασκευή.
4. Συντήρηση και βελτίωση του φωτισμού σε όλες τις πλατείες και τους κοινόχρηστους
χώρους.
Λ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Τέλος, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι γα να μπορέσει ο Καλλικρατικός Δήμος 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 επανδρώνουν να έχουν ακριβή περιγραφή της θέσης τους, σαφή καθήκοντα και σαφείς
στόχους.
Στην εν λόγω προσπάθεια μπορούν να συνδράμουν οι εθελοντές κάτοικοι του Δήμου μας
και οι πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς.

Τέλος, επισημαίνουμε για μία ακόμη φορά την αναγκαιότητα της υλοποίησης των
παραπάνω προτάσεων μας, που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των
πολιτών της Άνοιξης και, φυσικά, στην αρτιότερη λειτουργία των υποδομών του Δήμου
Διονύσου.
Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με το θέμα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΥΝΗΜMΕΝΑ
1. Το αρ. Πρωτ. 17478/12-06-2017 έγγραφο.

