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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς:

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης

Θέμα: Κατάρτιση προϋπολογισμού και επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου 
Διονύσου της Δημοτικής Κοινοτικής Άνοιξης για το έτος 2013.  

            ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ 

Στις  25/7/2012  ήρθε  έγγραφο  της  Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών   του  Δήμου 
Διονύσου με το οποίο μας ζητά να υποβάλλουμε τον προγραμματισμό και τις προτάσεις 
μας για την σύνταξη του προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2013 με προθεσμία καταθέσεως το 
αργότερο μέχρι την 20η /8/2012.  

Οι προτάσεις μας ως Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης είναι οι εξής:

1. Να ολοκληρωθεί  το συντομότερο δυνατόν η αποχέτευση ακαθάρτων λυμάτων του 
πρώην  Δήμου Άνοιξης,     

2. Να ολοκληρωθεί η ένωση των παροχών ύδρευσης με το νέο πλαστικό αγωγό, ώστε να 
σταματήσει οριστικά η χρήση των αμιαντοσωλήνων στο σχετικό δίκτυο της Άνοιξης, 
να ολοκληρωθεί το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Πάτημα και στο λόφο Ανθέων, ώς 
και να ολοκληρωθεί η επέκταση του δικτύου  ύδρευσης.   

3. Να   ανακατασκευασθεί   το  οδόστρωμα  (κυβόλιθοι  και  υποδομή),  της  κεντρικής 
πλατείας της Άνοιξης  και   να γίνει κυκλοφοριακή μελέτη, ώστε να αποσυμφορηθεί 
από την διέλευση  των βαρέων οχημάτων από  αυτήν.

4. Να  γίνει  η  μελέτη  αναδασωτικών  εργασιών  στο  δημόσιο  δάσος  (πρώην   ΣΑΑΚ 
Μπογιατίου),

5. Να  τελειώσει  η  κτηματογράφηση  –  πολεοδομική  μελέτη  Α΄και  Β΄  φάση 
αστικογεωλογική  μελέτη  (πολεοδομικών  ενοτήτων  1  και  2),  Δημοτικής  Κοινότητας 
Άνοιξης, 

6. Να γίνει η μελέτη αναθεώρησης ΓΠΣ Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης.  
7. Να συντηρηθούν – ανακατασκευαστούν και να καλυφθούν όλες οι  λακκούβες των 

οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου της Άνοιξης
8. Να  συντηρηθεί  –  ανακατασκευαστεί  το  οδόστρωμα  της  Λ.  Μαραθώνος  και  να 

καλυφθούν οι λακκούβες. 
9. Να εφαρμοσθεί η  κυκλοφοριακή μελέτη της οδού Μ. Αλεξάνδρου 
10. Να  προωθηθούν  άμεσα  προς  συζήτηση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου 

Διονύσου,  οι  υποβληθείσες  ενστάσεις  των  κατοίκων  –  δημοτών  της  Δημοτικής 
Κοινότητας Άνοιξης,  κατά της αναρτηθείσας  πολεοδομικής μελέτης.

11. Να προωθηθούν, ολοκληρωθούν και υποστηριχθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου οι 
ενστάσεις που υποβλήθηκαν επί των καταχωρήσεων του Δήμου στο Κτηματολόγιο και 
αφορούν την περιουσία που δηλώθηκε ως δημοτική.

12. Να παρακολουθηθεί  το σε εξέλιξη έργο του πρώην Δήμου Άνοιξης της  επέκτασης 
δικτύου ύδρευσης,
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13. Να τοποθετηθεί αγωγός ύδρευσης   στο σύνολο των οδών Αρχιμήδους της περιοχής 
Φασίδερη και  Μακεδονίας της περιοχής Προόδου.

14. Να  συντηρηθούν  όλες  οι  αθλητικές  εγκαταστάσεις  και   οι  παιδικές  χαρές  που 
υπάρχου στην Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης, ώστε να είναι ασφαλείς τόσον για τους 
αγωνιζόμενους αλλά και για τους φιλάθλους με άμεση προτεραιότητα το γήπεδο της 
Δημοτικής μας κοινότητας, στο οποίο έχουν συμβεί πολλά ατυχήματα.

15. Να  γίνει  έλεγχος  της  κτιριακής  και  μηχανολογικής  κατάστασης  των  σχολείων  της 
Άνοιξης καθώς και των αυλαίων χώρων τους .  Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δοθεί 
στην αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης και ανακαίνιση χωρών υγιεινής παλαιού 
κτηρίου Δημοτικού Σχολείου Άνοιξης

16. Να εξεταστεί το σχέδιο ανάπλασης-πρασινης παρέμβασης στην πλατεία Μυτιλήνης 
διότι το πέτρινο τοιχίο περιμετρικά του γηπέδου σε περίπτωση που παίκτης μετά από 
βίαιο  μαρκάρισμα  πέσει  επάνω  του  θα  τον  τραυματίσει  σοβαρότατα  και  να 
ανακατασκευασθεί το γήπεδο του μπάσκετ που κατέστρεψε ο εργολάβος.

17. Να επεκταθεί το έργο των όμβριων υδάτων και μετά ην Μαραθώνος προς Δεληγιάννη 
και Ελληνικού Στρατού.

18. Να  προβλεφθεί  η  μελέτη  και  εκτέλεση  έργου  ασφαλτοστρώσεως  της  οδού  Αγ. 
Παρασκευής,  μετά  το  πέρας  της  κατασκευής  του  αγωγού  ομβρίων  υδάτων  και  η 
διάνοιξη και η παράδοση της λειτουργικότητας όσων χαρακτηρισμένων νομίμως ως 
οδών, καταλήγουν στην οδό Αγ. Παρασκευής και από τις δύο πλευρές της, ώστε τα 
χώματα  και  οι  πέτρες  και  οι  φερτές  ύλες  που  προέρχονται  από  το  χωμάτινο 
οδόστρωμα αλλά και από τους πιο πάνω δρόμους να μην καταλήξουν στον αγωγό 
ομβρίων υδάτων  μέσω των σχαρών του και καταστραφεί  το έργο από τον πρώτο 
χρόνο της λειτουργίας του.

19. Να  παρακολουθηθεί   το  σε  εξέλιξη  έργο  του  πρώην  Δήμου  Άνοιξης  της 
ασφαλτόστρωσης  διαφόρων  δημοτικών  οδών  και  ιδιαίτερα:  της  Λ.  Ανοίξεως  στα 
πλάγια τα οποία  είναι κατεστραμμένα και περιορίζεται το φάρδος του οδοστρώματος 
με αποτέλεσμα  άμεσο κίνδυνο  μετωπικών και πλαγιομετωπικών συγκρούσεων των 
αντιθέτως  ερχομένων  οχημάτων,  της  οδού  Δάφνης  από  Μαργαρίτας  έως  και  της 
κυρίας εισόδου του Υδραγωγείου της Ε.Υ.Δ.Α.Π., της οδού Αχελώου από  Δάφνης έως 
και Παρθενώνος και Ντάλιας της περιοχής Αγίων Θεοδώρων,  των οδών Τυρταίου της 
περιοχής Προόδου,  Κυκλάδων ,  Θράκης και  Αγ.   Τριάδος της  περιοχής Φασίδερη 
καθώς  επίσης  την  διάνοιξη  της  οδού  Χρυσανθέμων  από  Γαρδένιας  έως  Αγ. 
Παρασκευής  της περιοχής Ανθέων,

20. Να διορθωθεί η κλήση του δρόμου  στη λεωφόρο  Ανοίξεως από οδό Πλαστήρα έως 
Μυρτιάς,  ώστε  να  εκλείψει  η  επικινδυνότητα  του  οδοστρώματος  και  τα  συχνά 
ατυχήματα, λόγω εκτροπής των αυτοκινήτων και να γίνει μελέτη για το ίδιο κομμάτι 
του δρόμου, ώστε να μην λιμνάζουν τα βρόχινα και άλλα νερά.

21. Να προβλεφθεί η μελέτη και εκτέλεση έργου κατασκευής βάσεως και εγκαταστάσεως 
κεντρικού ιστού φωταγώγησης χαμηλής τάσεως της κεντρικής πλατείας της Άνοιξης.

22. Να προβλεφθεί  η  μελέτη  και  εκτέλεση έργου κατασκευής  αντιπλημμυρικού  έργου 
κάτω από το γεφυράκι, στο βάθος της οδού Νιόβης, όπου τα νερά πέφτουν με δύναμη 
από το κτισμένο με πέτρες μεγάλο σκαλοπάτι, σε χωμάτινη επιφάνια, με αποτέλεσμα 
να έχει  δημιουργηθεί  μεγάλη λακκούβα όπου στα λιμνάζοντα νερά,  εγκαθίστανται 
μετά  τον  χειμώνα  τεράστια  κουνούπια  και  άλλα  μολυσματικά  έντομα,  τα  οποία 
παρενοχλούν σοβαρά τους περιοίκους παρά τους τακτικούς περιοδικούς ψεκασμούς 
που γίνονται από την υπηρεσία.

23. Να προβλεφθεί η μελέτη και εκτέλεση έργου μεταφοράς του αγωγού υδρεύσεως από 
την  δεξιά  πλευρά  της  Λ.  Μαραθώνος  προς  τον  Άγ.  Στέφανο,  όπου  είναι 
εγκατεστημένος μέσα σε ιδιοκτησίες (πρασιές),  σε βάθος πάνω από 2,00 μ. περίπου, 
σε  δημόσιο  χώρο,  διότι  στις  περιπτώσεις  επεμβάσεως  των  συνεργείων  προς 
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αποκατάσταση  βλάβης  στο  δίκτυο  υδρεύσεως  της  περιοχής,  επιβαρύνονται  οι 
ιδιοκτησίες, ιδιαίτερα οι επαγγελματικές, από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός, με την 
αναστάτωση  και  τα  έξοδα  επαναφοράς  της  επιφάνειας  της  του  εδάφους  των 
ιδιοκτησιών  τους,  στην  πρότερη κατάστασή  του,  έχουν  δε  κατατεθεί   και  σχετικά 
αιτήματά τους.

24. Να  προβλεφθεί  η  μελέτη  και  εκτέλεση  έργου  καταργήσεως  και  καλύψεως  του 
παλαιού  ασκεπούς  αγωγού  απομακρύνσεως  των  ομβρίων  υδάτων  της  οδού  Αγ. 
Αθανασίου,  που  είναι  εγκατεστημένος,  βασικά  στην  αριστερή  στον  κατερχόμενο 
πλευρά του δρόμου, αλλά και στην δεξιά πλευρά του, ο οποίος μετά την κατασκευή 
του  έργου  δικτύου   αγωγών  ομβρίων  υδάτων  και  την  εγκατάσταση  ρείθρων  και 
σχαρών επί των πεζοδρομίων, είναι και άχρηστος  και  κέντρο συγκεντρώσεως φερτών 
και  άλλων  ρυπογόνων  και  βλαβερών  για  την  υγεία   υλικών,   των  περιοίκων.  Να 
σημειωθεί ότι μέσα στους ασκεπείς αυτούς αγωγούς έχουν πέσει πολλά αυτοκίνητα 
στην προσπάθειά τους να σταθμεύσουν επί του δρόμου επειδή εκτός των άλλων στα 
περισσότερα  σημεία  δεν  υπάρχει  ούτε  σήμανση  του  ορίου  του  δρόμου  που  να 
προειδοποιεί τους οδηγούς για τον κίνδυνο.

25. Να  προβλεφθεί  η  μελέτη  και  εκτέλεση  έργου   μεταφοράς  του  δικτύου 
ηλεκτροδοτήσεως του φωτισμού του κεντρικού πάρκου της Άνοιξης του χώρου προ 
των Κ.Α.Π.Η., από το ακίνητο των Κ.Α.Π.Η., ιδιοκτησίας του κ. Β. Κυριακίδη, σε εκείνο 
του δημοτικού φωτισμού, ώστε   να είναι δυνατός ο έλεγχος των χρόνων ανάμματος 
και σβησίματος των φώτων από τις δημοτικές υπηρεσίες και να εξαλειφθεί,  άλλως 
μειωθεί, κάθε τυχόν συγκέντρωση υπόπτων στοιχείων στον χώρο, για την μεγαλύτερη 
ασφάλεια των κατοίκων της Άνοιξης. 

26. Να  παρακολουθηθούν   τα  σε  εξέλιξη  έργα  του  πρώην  Δήμου  Άνοιξης: της 
κυκλοφοριακής μελέτης για την υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων άμεσης 
βελτίωσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας στη συμβολή της οδού Αυγής με την οδό 
Ανοίξεως  –  Σταμάτας,  της  δημιουργίας  κλειστού  κολυμβητηρίου  μέσω  σύμπραξης 
δημοσίου  –  ιδιωτικού τομέα στην Δημοτική  Κοινότητα Άνοιξης και την  κατασκευή 
υπόγειου δημοτικού χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο χώρο της πλατείας,

27. Να επίσπευσθεί ο ΠολεοδομικόςΣχεδιασμός του Δήμου, οι πολεοδομικές μελέτες και 
Γ.Π.Σ. και η επίλυση των προβλημάτων των οικισμών που προϋφίστανται του έτους 
1923, σε συνδιασμό με τα δασικά και άλλα προβλήματα που θα  προκύψουν από την 
ανάρτηση των δασικών χαρτών της Δ.Κ.Α. 

28. Να  αποσυμφορηθεί   η  κυκλοφορία   μέσα  στις  πόλεις  με  την  δημιουργία 
περιφερειακού οδικού δικτύου – άξονα.

29. Να  αναβάθμισθεί  η  ζωή  μέσω  της  διαχείρισης  ανακύκλωσης  των  απορριμμάτων 
μακριά από τις κατοικημένες περιοχές και μετά από μια ορθολογική μελέτη με τους 
όμορους Ο.Τ.Α.

30. Να  δημιουργιθούν   νοσοκομειακές  μονάδες  υγείας  της  γενικής  ιατρικής  για  μια 
βελτιωμένη και ταχύτερη παροχή – περίθαλψη  των δημοτών και κατοίκων.

31. Να  οργανωθούν  ανάλογα  με  τους  κατοίκους  οι  εκπαιδευτικές  και  αθλητικές 
εγκαταστάσεις της περιοχής μας. 

32. Να αναπτυχθεί  και  οργανωθεί  το πράσινο,  των πηγών – ρεμμάτων,   του Κηφισού 
ποταμού σε τρόπο ώστε τα νερά του, να μην μολύνονται από τα απόβλητα και να τα 
παραλαμβάνουν καθαρά οι όμοροι δήμοι. Την δημιουργία πάρκου το οποίο να γίνει 
πόλος έλξης αναψυχής των κατοίκων της περιοχής μας.

33. Να  οργανωθεί  το  άλσος  Σ.Α.Α.Κ  –  Μπογιατίου  στην  Άνοιξη  και  να  ενταχθεί  στον 
ενοποιημένο πόλο έλξης πολιτισμού και περιβάλλοντος.      
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34. Να μελετηθεί και να κατασκευασθεί πεζοδρόμηση επί της οδού Ανοίξεως από την οδό 
Αρχιμήδους μέχρι την εκκλησία της Αγ. Τριάδας.

35. Τέλος  να  προβλεφθεί  η  απαραίτητη  γραφική  ύλη,  υλικά  καθαριότητας  κ.λ.π.  της 
Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης.

Προτείνω  να  γίνουν  δεκτές  και  όλες  οι  προτάσεις  των  νομίμως  συνεστημμένων 
κοινωνικών φορέων που θα κατατεθούν σήμερα.

   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

  Θα  πρέπει  να  γίνουν  τα  αναφερόμενα  έργα,  εφόσον  συντρέχουν  οι  νόμιμες 
προϋποθέσεις και να προβεί ο Δήμος στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να  βελτιωθεί  το 
επίπεδο των κατοίκων μας.  

  Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με το θέμα.                               

  ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ      

4


