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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ  

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                    

Αριθμ. Απόφ. 47/2011     

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το Πρακτικό της 18ης συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή  προτάσεων σχετικά  με  την  εκπόνηση  

μελετών  και  την  εκτέλεση  νέων  έργων στην  περιοχή  

της  Δημοτικής  Κοινότητας  Δροσιάς, για  την  κατάρτιση  

του  Τεχνικού  Προγράμματος  του  Δήμου έτους  2012>>. 

 

   Στη Δροσιά σήμερα, 4 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 09.00π.μ., 

στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο, ύστερα από την 33446/01-11-

2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τα άρθρο 88 παρ. 1,2 και 3 

του Ν.3852/10. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη 

απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα τέσσερα (4) μέλη ήτοι: 

 

 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ιωαννίδης Χαράλαμπος              Τεχλικίδης Μιχάλης  

(αν και κλήθηκε νομίμως) 

2.Μήλα Λαμπρινή                         

3.Κωνσταντίνου Βίκτωρ 

4.Καρκούλης Νικόλαος 

 

 

Στη συνεδρίαση κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του 

Δήμου κα Σεϊντή Μαρία. 
   
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ.Δροσιάς ύστερα από την 

διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης. 

Στη συζήτηση του εν λόγω θέματος παρευρέθηκαν και οι 

εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων, ήτοι: 
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1. Ο κ. Βιρβίλης Ιωάννης εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων Λυκείου Δροσιάς 

2. Ο κ. Μαυρίδης Παναγιώτης σαν εκπρόσωπος των Συλλόγων 
Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου και Δημοτικού Δροσιάς 

3. Η κ. Γεννηματά σαν εκπρόσωπος του Σωματείου Οικισμού 
Ρέας. 

4. Οι κ.Σταματάτου και κ.Χατζηκωνσταντίνου σαν 
εκπρόσωποι του Πολιτιστικού και Φυσιολατρικού 

Συλλόγου Δροσιάς. 

5. Η κ. Λαγού Ευαγγελία σαν εκπρόσωπος του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Νηπιαγωγείου Δροσιάς.   

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα είπε τα εξής: 

 

Η  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Διονύσου  με  

το  υπ΄ αριθ  22779/13-7-2011  έγγραφό  της  μας  

γνωστοποίησε  τα  εξής: 

Σύμφωνα με το άρθ 86 παρ. 4 του Ν.3852/2010[ΦΕΚ  87/Α/07-

06-2010] για τη  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  

και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  

Καλλικράτης, το  Συμβούλιο  της  κάθε  Δημοτικής  

Κοινότητας  με  απόφαση  που  λαμβάνεται  ένα  μήνα  

τουλάχιστον  πριν  την  κατάρτιση  του  επιχειρησιακού  

και  τεχνικού προγράμματος  του  Δήμου,  εισηγείται  στην 

Εκτελεστική Επιτροπή  με  σειρά  προτεραιότητας,  ανάλογα  

με  τον  επείγοντα χαρακτήρα  των  αναγκών  των  κατοίκων  

της  περιφέρειάς  του  και  τις  προτεραιότητες  για  την  

τοπική  ανάπτυξη, τις  δράσεις  που  πρέπει  να  

περιλαμβάνει  το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  του  Δήμου  

και  τα  έργα  που  πρέπει  να  εκτελεστούν. 

 

Κατόπιν   των  ανωτέρω  θα  πρέπει  να  υποβάλουμε  με  

σειρά  προτεραιότητας  τις  προτάσεις  μας  σχετικά  με  

την  εκτέλεση  νέων  έργων  στην  περιοχή  μας   

προκειμένου  να  ληφθούν  υπόψη  κατά  την  κατάρτιση του  

τεχνικού  προγράμματος  του  Δήμου  για  το  έτος  2012. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον κ.Μαυρίδη,στην κ.Λαγού, 

στην κ.Γεννηματά,στην κ.Σταματάτου και στον κ.Βιρβίλη οι 

οποίοι υπέβαλλαν προφορικά προτάσεις για νέα έργα στη 

Δ.Κ.Δροσιάς.  

Ο Τοπικός Σύμβουλος κ.Κωνσταντίνου είπε:<<Όλες οι 

προτάσεις που καταγράφονται στο 1
ο
 θέμα είναι σωστές και 

μακάρι να μπορούσαν να υλοποιηθούν. 

Δυστυχώς όμως έχω την αίσθηση όπως και την προηγούμενη 

χρονιά έτσι και σε αυτή θα καταγραφούν οι προτάσεις χωρίς 

κανένα αντίκρισμα. Το Τοπικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση 

να κάνει τέτοιες προτάσεις και γι΄ αυτό θα συμφωνήσω και 

θα επιμείνω στις προτάσεις που αφορούν αποχέτευση – 

όμβρια – καθαριότητα και Σχολεία. 
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Λόγω της κατάστασης που επικρατεί ενώ όλες οι προτάσεις 

είναι εύλογες καθώς και των φορέων πρέπει να μείνουμε 

προσγειωμένοι και αντικειμενικοί. 

Γνωρίζουμε όλοι ότι ο τελικός προϋπολογισμός για την 

Δ.Κ.Δροσιάς θα είναι πάρα πολύ μικρός. Επίσης ό,τι 

τεχνικό έργο θα προταθεί ή και υλοποιηθεί πρέπει 

οπωσδήποτε να είναι από Δημόσιους πόρους και 

προγράμματα>>. 

Ο Τοπικός Σύμβουλος κ. Καρκούλης είπε:<<Με την συζήτηση 

αυτή καλύπτουμε την ανάγκη του Νόμου και όχι τις ανάγκες 

των κατοίκων της Δροσιάς. 

Θα ήταν θετικό εάν είχαμε έναν απολογισμό του Τεχνικού 

Προγράμματος της τρέχουσας χρονιάς που θα μας έδειχνε ότι 

θα έχουμε άλλη μία καταγραφή ευχολογίου. 

Διαφωνώ με την ταξινόμηση και ιεράρχηση των θεμάτων και 

προτείνω να προηγηθούν έργα που άπτονται με την 

καθημερινότητα του πολίτη, εκπαίδευσης και αποχέτευσης>>. 

Τέλος η Αντιπρόεδρος κ. Μήλα λέει ότι:<<Θεωρώ υποχρέωση 

του Τοπικού Συμβουλίου να συντάξει προτάσεις για το 

Τεχνικό Πρόγραμμα παρότι λόγω της γενικότερης κατάστασης 

της κεντρικής κρατικής διοίκησης και κατ΄ επέκταση των 

αναγκών του Καλλικρατικού πλέον Δήμου Διονύσου δεν θα 

είναι πραγματοποιήσιμο στο σύνολό του. 

Όμως με αυτό διατυπώνεται γενική πολιτική γραμμή και 

βούληση της Δημοτικής Κοινότητας και για να είναι 

ρεαλιστικό πρέπει να γίνει ιεράρχηση των προτεινόμενων 

έργων. Αφού έλαβα υπόψη και τις προτάσεις των φορέων 

συμφωνώ με την εισήγηση με τις εξής προσθήκες και με την 

εξής ιεράρχηση των έργων, την οποία εγχειρίζω σε έγγραφο. 

Σημειώνω δε ότι πρέπει ο Δήμος να καταβάλει προσπάθεια να 

πραγματοποιούνται τα άνω έργα από δημόσιους πόρους και 

προγράμματα ώστε να μην προκύπτει έμμεσα επιβάρυνση για 

τους ήδη επιβαρυμένους οικονομικά δημότες>>. 

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1)την εισήγηση του Προέδρου 

2)Τις διατάξεις του άρθρου 83/2 του Ν.3852/2010  

3)Το υπ΄αριθ. 22779/13-7-2011 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του 

Δήμου Διονύσου. 

4)Τις υποβληθείσες προτάσεις από τους φορείς της 

Δ.Κ.Δρροσιάς,   

5)Τις υποβληθείσες προτάσεις των μελών του Συμβουλίου.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Να εκτελεστούν στη Δ.Κ.Δροσιάς με σειρά προτεραιότητας τα 

εξής έργα, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση 

του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Διονύσου για το έτος 

2012. 
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1) Συνέχιση έργου κατασκευής εσωτερικού δικτύου  αποχέτευσης 

ακαθάρτων Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς, μέσω προγράμματος 

ΕΣΠΑ. 

2) Εσωτερικές συνδέσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δημοτικής 

Κοινότητας Δροσιάς. 

3) Συνέχιση έργου κατασκευής αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στις 

οδούς Γρ. Λαμπράκη – Πευκών – Μαβίλη και Λ. Θησέως Δημοτικής 

Κοινότητας Δροσιάς, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 

4) Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων. 

5) Επισκευές σχολικού κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Δροσιάς, συνέχιση 

ελαιοχρωματισμού αυτού, ηχομόνωση αιθουσών ισογείου και 

τοποθέτηση συστήματος συναγερμού στα Γραφεία Διευθυντών 

Γυμνασίου και Λυκείου και στην αίθουσα πληροφορικής.  

6) Επισκευές σχολικού κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς, συνέχιση 

εσωτερικού ελαιοχρωματισμού αυτού, τοποθέτηση ασφαλτόπανου στη 

μόνωση ταράτσας και κατασκευή υπόστεγου για προαυλισμό των 

παιδιών, όταν βρέχει. 

7) Επισκευή σχολικών κτιρίων Νηπιαγωγείων Δροσιάς και 

αντικατάσταση κουφωμάτων (αλουμινίων) στο παλαιό κτίριο του  Α΄ 

Νηπιαγωγείου Δροσιάς.  

8) Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Παιδικού Σταθμού Δροσιάς. 

9) Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στο Ο.Τ. 106 επί της οδού 

Μαραθονομάχων της Δ.Κ.Δροσιάς. 

10) Ανέγερση Λυκείου στο Ο.Τ. 53 επί της οδού Πόντου Δ.Κ.Δροσιάς. 

11) Ολοκλήρωση διαδικασίας απόκτησης του χώρου Ο.Τ. 52 είτε με 

διαδικασία απαλλοτρίωσης είτε με αγορά. 

12) Απαλλοτρίωση όμορων οικοπέδων Γυμνασίου  - Λυκείου Δροσιάς για 

προαύλιο χώρο. 
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13) Προμήθεια φωτιστικών τεχνολογίας LED για αντικατάσταση 

υπάρχοντος φωτισμού της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

14) Συνέχιση με βελτιωτική παρέμβαση έργου «Βελτίωση 

λειτουργικότητας και προσβασιμότητας κοινοχρήστων χώρων – 

αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος (Πράσινη ζωή στην πόλη)» ως 

προς το υπολειπόμενο χρηματικό αντικείμενο, που δεν έχει 

απορροφηθεί έως τώρα, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ. 

15) Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δημοτικής 

Κοινότητας Δροσιάς στα πλαίσια της ίδιας μελέτης του όλου Δήμου 

Διονύσου και ένταξη στο σχέδιο πόλεως περιοχών ΄΄Τραυλού΄΄, Τριών 

Πεύκων και ΄΄Σπίτι Τρία Πεύκα΄΄  

16) Συντήρηση και ηλεκτροφωτισμός νεκροταφείου Δροσιάς. 

17) Διάνοιξη τμήματος οδού Τραπεζούντος από πλατεία Κορολή έως Αργ. 

Κομνηνών. 

18) Συντήρηση φωτισμού Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

19)  Συντήρηση και αντικατάσταση παγίων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

πλατειών, πάρκων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής 

Κοινότητας Δροσιάς. 

20) Επισκευή φθορών πλατειών Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

21)  Συντήρηση – ανανέωση εξοπλισμού και στρώσιμο με άμμο παιδικών 

χαρών Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς και περίφραξη παιδικής χαράς 

Πλατείας Σεμέλης. 

22) Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων και υποδομών Δημοτικής Κοινότητας 

Δροσιάς και  τοποθέτηση καθισμάτων στους κοινόχρηστους χώρους. 

23)  Σηματοδότηση οδών, τοποθέτηση κάλαθων σκουπιδιών και κάδων 

οικιακών απορριμμάτων και ανακύκλωσης. 

24) Δημιουργία εσοχών για την τοποθέτηση των κάδων ανακύκλωσης και 

των κάδων  οικιακών απορριμμάτων. 

25) Συντήρηση κήπων και δεντροστοιχιών κοινοχρήστων χώρων 

Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 
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26) Συντήρηση υπάρχοντος οδικού δικτύου Δημοτικής Κοινότητας 

Δροσιάς. 

27) Αποκατάσταση φθορών τμημάτων οδών, κατεστραμμένων από έντονα 

καιρικά φαινόμενα. 

28) Αποκατάσταση βατότητας – καθαρισμός μπάζων χωματόδρομων. 

29) Κατασκευή νέων και επισκευή ήδη υπαρχόντων πεζοδρομίων 

Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς και ιδίως κατασκευή πεζοδρομίων επί 

της Λεωφόρου Διονύσου. 

30) Συντήρηση δικτύου ύδρευσης και δεξαμενών Δημοτικής Κοινότητας 

Δροσιάς. 

31) Συντήρηση αντλιοστασίου και επισκευή ηλεκτρολογικών και κτιριακών 

εγκαταστάσεων αυτού. 

32) Καθαρισμός φρεατίων Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

33) Κοπή και απομάκρυνση καμένων δέντρων ή επικίνδυνων δέντρων 

κοινόχρηστων χώρων και επαναφύτευση  νέων.Κατασκευή αγωγού 

αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στις οδούς Αργυρουπόλεως, 25
ης

 

Μαρτίου, 28
ης

 Οκτωβρίου, Ροδοπόλεως, Πόντου, Τραπεζούντος και 

Λεωφόρο Σταμάτας Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

34) Προμήθεια και εγκατάσταση πυροσβεστικών κρουνών σε επικίνδυνα 

για πυρκαγιά σημεία. 

35) Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στην περιοχή Ρέα  

Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς από τις οδούς Θυώνης έως και 

Ναϊάδων προς Λεωφόρο Διονύσου με κατεύθυνση το ρέμα Δροσιάς. 

36) Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στις οδούς 

Αργυρουπόλεως, 25
ης

 Μαρτίου, 28
ης

 Οκτωβρίου, Ροδοπόλεως, Πόντου, 

Τραπεζούντος και Λεωφόρος Σταμάτας Δημοτικής Κοινότητας 

Δροσιάς. 

37) Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Δημοτικής Κοινότητας 

Δροσιάς. 

38) Κατασκευή στίβου γηπέδου με επίστρωση με ταρτάν . 

39)  Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου ποδοσφαίρου. 
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40)  Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, ολική περίφραξη γηπέδων 

ποδοσφαίρου και μπάσκετ, κατασκευή αποχωρητηρίων  - χώρων 

υγιεινής και αποδυτηρίων. 

41) Συνέχιση ως έχει έργου πλαγιοκάλυψης υπάρχοντος στεγάστρου 

αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών εργασιών διαμόρφωσης στο 

χώρο Γυμνασίου – Λυκείου Δροσιάς. 

42) Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Δροσιάς και διαμόρφωση – κατασκευή 

περιμετρικού πεζόδρομου, καθώς και γεφυρών επικοινωνίας όχθεων. 

43) Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 95 Δημοτικής Κοινότητας 

Δροσιάς, όπως προβλέπεται από το Πολεοδομικό Σχέδιο, και 

διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή οδών Γοργοποτάμου, Βελουχιώτη 

και Λεωφόρου Δημοκρατίας. 

44) Διαπλάτυνση Λεωφόρων Μαραθώνος – Θησέως με σύγχρονη 

διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης από το ύψος του Αρσακείου Σχολείου 

μέχρι και το Ζάννειο Ορφανοτροφείο. 

45) Εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών στα οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) 

μεταξύ οδού Αθηνών και Λεωφόρου Διονύσου. 

46) Επικαιροποίηση και βελτίωση κυκλοφοριακής μελέτης Δημοτικής 

Κοινότητας Δροσιάς. 

47) Συντήρηση και βελτίωση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του (πίσω) 

κτιρίου των Γραφείων Τοπικής Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς (πρώην 

Δημαρχείου Δροσιάς). 

48) Συντήρηση κτιρίου Γραφείων Τοπικής Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς 

(πρώην Δημαρχείου Δροσιάς). 

49) Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστοιχιών στα δημοτικά κτίρια 

Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς (ήτοι Γραφεία Τοπικής Δημοτικής 

Κοινότητας Δροσιάς(πρώην Δημαρχείο Δροσιάς) και σχολικά κτίρια). 

50) Αξιοποίηση και διαμόρφωση παλαιού λατομείου (ανοίγματος) Ρέας σε 

χώρο υπαίθριου θεάτρου ή χώρο άθλησης 

51) Τοποθέτηση συστήματος πυρασφάλειας στο κτίριο Γραφείων Τοπικής 

Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς (πρώην Δημαρχείου Δροσιάς). 
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52) Κατασκευή δημοτικού υπόγειου χώρου στάθμευσης κάτω από την 

κεντρική Πλατεία Δροσιάς (Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως). 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 47/2011 και υπογράφεται 

από όλα τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, που συμμετείχαν 

στη Συνεδρίαση. 

 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ              ΜΗΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

                                  ΚΑΡΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡ 

 

 

 

       Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 

 

 

 

    Ιωαννίδης Χαράλαμπος  


