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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ  

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

                    

Αριθμ. Απόφ. 52/2011     

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το Πρακτικό της 20ης συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

 

 

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος (Ε.Π.) για τα έτη 2012 – 2014. 
 

   Στη Δροσιά σήμερα, 15 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 09.00π.μ., 

στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς συνήλθε σε 

συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο, ύστερα από την 35056/11-11-

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 (3) μέλη ήτοι: 

 

 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ιωαννίδης Χαράλαμπος             1.Τεχλικίδης Μιχαήλ  

2.Κωνσταντίνου Βίκτωρ 

2.Μήλα Λαμπρινή                         

3.Καρκούλης Νικόλαος 

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σεϊντή Μαρία. 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα 

εξής: 
 

Ο Δήμος Διονύσου με το υπ΄αριθ. 32944/26-10-2011 έγγραφό του μας 

κοινοποίησε σχέδιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου για τα έτη 

2012 – 2014 όπως συντάχθηκε από το γραφείο Προγραμματισμού και 

την ειδικό συνεργάτη του Δήμου για θέματα Προγραμματισμού και 

Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ. Γιδαράκου Δήμητρα προκειμένου να 

υποβληθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή. 
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Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου για τα έτη 2012 – 2014 όπως 

τελικά θα καταρτιστεί από την Εκτελεστική Επιτροπή, υποβάλλεται 

στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, στα πλαίσια του 

Π.Δ. 89/11 (ΦΕΚ 213 Α/29-9-11). 

Κατόπιν τούτου πρέπει να αποσταλλεί προς την Εκτελεστική Επιτροπή 

τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με την υφιστάμενη 

κατάσταση και τις προτάσεις μας για τις αναπτυξιακές 

προτεραιότητες του Δήμου μέχρι 11-11-2011 (Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 

34288/7-11-11 έγγραφο που μας εστάλη από το Γραφείο Δημάρχου, 

όπου καθορίζει την παραπάνω ημερομηνία αποστολή των προτάσεων 

μας.  

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στο σύμβουλο κ. Καρκούλη ο οποίος είπε 

ότι το Ε.Π. όπως κατατέθηκε είναι πολύ καλό εργαλείο για την 

ανάπτυξη του Δήμου που όμως εκτιμώ ότι δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποστήριξης του από τη Διοίκηση. Συμφωνώ με την εισήγηση του 

Προέδρου και με τις προσθήκες της κ. Μήλα. Κατόπιν το  λόγο πήρε η 

Αντιπρόεδρος κ. Μήλα και είπε τα εξής:  

Το Ε.Π. που μας παρουσιάστηκε αποτελεί μια εξαίρετη δουλειά όσων 

την εκπόνησαν. Συμφωνώ με τον κ. Καρκούλη ότι είναι ένα πολύ καλό 

εργαλείο για την ανάπτυξη του Δήμου με την διαφοροποίηση ότι 

υπάρχει πρόθεση αξιοποίησης του εκ μέρους του Δήμου και 

καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τον σκοπό αυτό. Τέλος 

καταθέτω έγγραφο με παρατηρήσεις στο Ε.Π., το οποίο είναι το εξής: 

1) Στη συνοπτική περιγραφή της Δημοτικής Κοινότητας 

Δροσιάς, στην τρίτη παράγραφο, μόλις τελειώνει η 

πρόταση « ….αλλά το εμπορικό πνεύμα των μικρασιατών 

επιδρά καταλυτικά στην αναπτυξιακή πορεία της 

περιοχής.» να προστεθεί η πρόταση: «Το στίγμα της 

περιοχής σε σχέση με την εμπορική ανάπτυξή της δόθηκε 

από τα εστιατόρια της περιοχής, που παρασκεύαζαν και 

προσέφεραν το ιδιαίτερο έδεσμα του «πεϊνιρλί», όπως τα 

εστιατόρια «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ» από το 1928 (ο οποίος 

κατείχε και το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του πεϊνιρλί από το 

τότε Υπουργείο Εμπορίου), «ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ», «ΘΕΜΙΣ», 

«ΜΗΤΣΟΣ» κ.λπ. 

Επίσης, στην πέμπτη παράγραφο να τεθεί στην αρχή: «Η 

Δροσιά αρχικά, εκτός από τους λίγους μόνιμους 

κατοίκους της, ήλκυε λόγω του δροσερού κλίματός της 

παραθεριστικό πληθυσμό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Χαρακτηριστικά ήταν τα μικρά ξύλινα παραθεριστικά 

σπιτάκια μέσα στα κατάφυτα με πεύκα οικόπεδα, 

ελάχιστα εκ των οποίων σώζονται σήμερα». 
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Στην ίδια πέμπτη παράγραφο να σβηστεί το κομμάτι 

«στην αρχαιότητα …..του Κλεισθένους», γιατί έχει μπει 

εκ παραδρομής και είναι ίδιο με της πρώτης παραγράφου. 

2) Στο κεφάλαιο 2.3 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής, στο 

υποκεφάλαιο Υποδομές – Περιφερειακές / Τοπικές οδοί 

να προστεθούν οι τοπικές οδοί Λεωφόρος Γρηγορίου 

Λαμπράκη και Λεωφόρος Δημοκρατίας της Δροσιάς. 

3) Στο Κεφάλαιο «Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής», στον Τομέα 1 

Περιβάλλον – Ενέργεια, στους Περιορισμούς να 

προστεθεί: «Ύπαρξη βιομηχανικής ζώνης στις περιοχές 

Αγ. Στεφάνου - Κρυονερίου – Άνοιξης» και «Έλλειψη 

ολοκληρωμένου αποχετευτικού δικτύου». 

4) Στο Κεφάλαιο «Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής», στον Τομέα 2 

Καθαριότητας – Αστικής ρύπανσης, στους Περιορισμούς 

να προστεθεί: «Μη ολοκλήρωση διαδικασίας 

καταρτίσεως ενιαίου Κανονισμού Καθαριότητας και 

Προστασίας Περιβάλλοντος. 

5) Στο Κεφάλαιο «Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής», στον Τομέα 3 

Τεχνικά Έργα, στα Προβλήματα να προστεθεί: «Ελλιπές 

δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων σε 

ορισμένες περιοχές». 

6) Στο Κεφάλαιο 2.4  Κοινωνική Πολιτική – Υγεία – 

Παιδεία κ.λπ., στο υποκεφάλαιο Πολιτιστική Υποδομή 

και Δραστηριότητες, να προστεθεί άλλη μία δημοτική 

βιβλιοθήκη, αυτή της Δροσιάς, ώστε να γίνουν 3, ένα 

μνημείο σύγχρονου πολιτισμού, αυτό του Ποντιακού 

Ελληνισμού (που είναι ένα σφυρήλατο άγαλμα Πόντιου) 

στην Πλατεία Ποντιακού Ελληνισμού στη Λεωφ. 

Γρηγορίου Λαμπράκη στη Δροσιά, καθώς και ένα 

μουσείο, αυτό του Ποντιακού Ελληνισμού, που 

φιλοξενείται στο κτίριο Ποντίων στην προαναφερθείσα 

πλατεία. 

7) Στο Κεφάλαιο 2.4  Κοινωνική Πολιτική – Υγεία – 

Παιδεία κ.λπ., τόσο στο υποκεφάλαιο Τομέας Κοινωνικής 

Μέριμνας – Πρόνοιας – Υγείας, όσο και στο Κεφάλαιο 

Παιδεία – Νεολαία, στους Περιορισμούς να προστεθεί: 

«Μη δυνατότητα προσλήψεων για στελέχωση δομών 

κοινωνικής μέριμνας (όπως π.χ. οίκοι ευγηρίας, παιδικοί 

σταθμοί)». 
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8) Στο κεφάλαιο 2.6.1.3 ίσως πρέπει να προστεθεί και η 

Επιτροπή καταλληλότητας σε σχέση με σχολεία  

9) Στο κεφάλαιο 2.6.2.1 Οργανωτική δομή του Δήμου 

Διονύσου, στο υποκεφάλαιο Προβλήματα / ανάγκες να 

προστεθεί: «Μη επίτευξη ανάδειξης Συμπαραστάτη του 

Δημότη». 

10) Στο κεφάλαιο 2.6.2.3 Τεχνικές Υπηρεσίες, στα  

Προβλήματα / ανάγκες να προστεθεί: «Έλλειψη 

μεταφορικών μέσων για μετακίνηση υπαλλήλων Τεχνικής 

Υπηρεσίας σε εξωτερικές υπηρεσίες και αυτοψίες». 

11) Στα Προβλήματα / ανάγκες του Ιδιαίτερου Γραφείου 

Δημάρχου και του Γραφείου Δημοσίων σχέσεων και 

Επικοινωνίας να προστεθεί: «4. Ανάγκη για τοποθέτηση 

περισσότερων ηλεκτρονικών πάνελ ανά δημοτική 

κοινότητα, στα οποία να αναγράφονται κάποια σημαντικά 

επικοινωνιακά θέματα και ανακοινώσεις του Δήμου. 

12) Παρατηρείται ότι στο Κεφάλαιο 2.6.2.7 Γραφείο 

Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας υπάρχει 

κενό στους πίνακες. Δεν έχει στελεχωθεί και εξοπλισθεί 

ακόμη ή δεν συμπληρώθηκαν εκ παραδρομής οι πίνακες; 

Αν συμβαίνει το πρώτο, θα πρέπει να καταγραφεί 

τουλάχιστον στα προβλήματα η δυσκολία εξοπλισμού 

αυτού λόγω έλλειψης σχετικής υποδομής και εξολισμού. 

13) Παρατηρείται ότι στο Κεφάλαιο 2.6.2.9 Ν.Π.Δ.Δ. 

ΚΟΙ.Π.Α.Π. «Η ΕΣΤΙΑ»  υπάρχει κενό στους πίνακες. 

Δεν έχει στελεχωθεί και εξοπλισθεί επαρκώς ακόμη ή δεν 

συμπληρώθηκαν εκ παραδρομής οι πίνακες;  

14) Παρατηρούνται κενά στα Κεφάλαια 2.6.2.11, 2.6.2.12 και 

2.6.2.13. 

15) Στο Κεφάλαιο 3.2.1. Καθορισμός Γενικών Στόχων 

Ανάπτυξης, στο θεματικό τομέα Περιβάλλον και 

Ποιότητα Ζωής, στο πρώτο εδάφιο «Εφαρμογή του 

σχεδιασμού για την εξασφάλιση…» να διευκρινισθεί αν 

εννοεί την εκπόνηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

(ΓΠΣ) και να αναδιατυπωθεί ορθά το εδάφιο. Το ίδιο και 

στο Κεφάλαιο 3.3, στον άξονα 1, στο 1.1. οικιστικό 

περιβάλλον, στο 1.1.1. Το ίδιο και στο Κεφάλαιο 3.3.2 

Προσδιορισμός της σχετικής βαρύτητας των 

προτεραιοτήτων του Δήμου Διονύσου. Το ίδιο και στο 

Κεφάλαιο 3.3.3, στον άξονα 1, στο μέτρο 1.1. οικιστικό 

περιβάλλον, στο 1.1.1. 

16) Στο Κεφάλαιο 3.2.1. Καθορισμός Γενικών Στόχων 

Ανάπτυξης, στο θεματικό τομέα Κοινωνική Πολιτική, 
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Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός να προστεθεί: 

«Ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων του Δήμου». 

17) Στο Κεφάλαιο 3.3, στον άξονα 4, στο 4.2 να προστεθεί: 

«Ανάπτυξη εθελοντισμού με δημιουργία συμμετοχικής 

συνείδησης στις δημοτικές δράσεις». 

18) Στο Κεφάλαιο 3.3.3, στο μέτρο 1.1. οικιστικό περιβάλλον, 

στο 1.1.5 να προστεθεί στο τέταρτο εδάφιο: «Καλύτερος 

σχεδιασμός των κοινόχρηστων χώρων και παιδικών 

χαρών, επιλογή κατάλληλων υλικών και επιλογή 

ασφαλέστερου εξοπλισμού, καθώς και τοποθέτηση 

κοινόχρηστων καθισμάτων». 

19) Στο Κεφάλαιο 3.3.3, στο μέτρο 1.2 Μεταφορική Υποδομή 

κ.λπ., στο 1.2.2 να διαμορφωθεί το παρακάτω εδάφιο ως 

εξής: «Επεκτάσεις των υπαρχουσών συγκοινωνιακών 

γραμμών και ιδίως του ΗΣΑΠ», και στο 1.2.4 να 

προστεθεί εδάφιο: «Η δημοπράτηση και δημιουργία 

υπόγειου χώρου στάθμευσης στην κεντρική πλατεία 

Εθνικής Αντιστάσεως της Δροσιάς και η εκπόνηση 

σχετικής μελέτης».  

20) Στο Κεφάλαιο 3.3.3, στο μέτρο 1.3 Τεχνικές υποδομές, 

στο 1.3.1 να προστεθεί στο πρώτο εδάφιο « Οριοθέτηση – 

Διευθέτηση των ρεμάτων και ανάκτηση των ελεύθερων 

τμημάτων τους, όπου αυτό είναι εφικτό, με παράλληλη 

διαμόρφωση παρόχθιων δρόμων περιπάτου και 

αναψυχής». 

21) Στο Κεφάλαιο 3.3.3, στο μέτρο 1.4 Αστική ρύπανση, στο 

1.4.1 και στο 1.4.2 να προστεθεί: «Διαχείριση με 

σύγχρονες μεθόδους (π.χ. μηχάνημα κλαδοφάγου) των 

κηπέων και των κλαδιών και θάμνων, ώστε να 

δημιουργείται ανακυκλώσιμο υλικό, κατάλληλο για 

ανάπλαση λατομείων κ.λπ. Επίσης στο 1.4.1 να 

προστεθεί: « Ανάπτυξη δράσεων για υπογειοποίηση των 

καλωδίων ΔΕΗ». 

22) Στο Κεφάλαιο 3.3.3.2 Κοινωνική Πολιτική κ.λπ. στο 

μέτρο 2.3 Πολιτισμός, στο 2.3.2 να προστεθεί: «Ενίσχυση 

και επέκταση των δημοτικών βιβλιοθηκών». 

23) Στο Κεφάλαιο 3.3.3.3 Άξονας 3, στο μέτρο 3.1 

Απασχόληση να απαλοιφεί στο τέλος του 3.3.1 το 

«Ίδρυση λειτουργίας Δημοτικού Γραφείου … θέσεις 

εργασίας», γιατί το αναγράφει 2 φορές. 

24) Δεν βγάζει νόημα η φράση «… και αύξηση των 

προορισμό εσόδων» στο Κεφάλαιο 3.3.3.4 Άξονας 4,  στο 

μέτρο 4.3, στο 4.3.1. 
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Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου  

2. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Διονύσου (2012–2014) 
       

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 

Συμφωνεί με το Ε.Π. και με τις προσθήκες που κατέθεσε η 

Αντιπρόεδρος κ. Μήλα όπως αναφέρονται παραπάνω. 

 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 52/11 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 

                                  

        

 

 

       Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 

 

 

 

    Ιωαννίδης Χαράλαμπος  


