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ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

   

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Από ηο Πρακηικό ηης 3ης ζσνεδρίαζης ηοσ Σοπικού σμβοσλίοσ ηης Γημοηικής 

Κοινόηηηας Γροζιάς. 

 

 

ΘΔΜΑ:«Διαηύπωζη πποηάζεων ζσεηικά με ηην εκηέλεζη νέων έπγων και ηην 

εκπόνηζη μελεηών ηηρ Δημοηικήρ Κοινόηηηαρ Δποζιάρ, πποκειμένος να 

ζςμπεπιληθθούν ζηο Τεσνικό Ππόγπαμμα 2011». 

 

   Σηη Δποζιά ζήμεπα, 8 Φεβποςαπίος 2011 και ώπα 18.00, ζηο Δημοηικό 

Καηάζηημα ηηρ Δημοηικήρ Κοινόηηηαρ Δποζιάρ ζςνήλθε ζε ζςνεδπίαζη ηο Τοπικό 

Σςμβούλιο, ύζηεπα από ηην 2329/04-02-2011 ππόζκληζη ηος Πποέδπος, πος 

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικηικό ζηα μέλη, ζύμθωνα με ηο άπθπο 88 παπ. 2 ηος 

Ν.3852/10. 

Ππιν ηην έναπξη ηηρ ζςνεδπίαζηρ διαπιζηώθηκε νόμιμη απαπηία, δηλαδή ζε 

ζύνολο πένηε (5) μελών βπέθηκαν παπόνηα ηα ηέζζεπα (4) μέλη ήηοι: 

 

        ΠΑΡΟΝΣΔ                         ΑΠΟΝΣΔ 

1.Ηφαννίδης Υαράλαμπος              1.Καρκούλης Νικόλαος 

2.Μήλα Λαμπρινή                           

3.Σετλικίδης Μιταήλ 

4.Κφνζηανηίνοσ Παναγιώηης-Βίκηφρ 

 

Τα ππακηικά ηηπήθηκαν από ηην κα Γοςπνοπάνος Γαλανάκη Ελεςθεπία. 

Ο Ππόεδπορ ειζηγούμενορ ηο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ είπε ηα εξήρ: 

Καηφπηλ ηνπ ππ’αξ.πξση.1815/28-1-2011 εγγξάθνπ ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 
Γήκνπ Γηνλχζνπ, θαιείηαη ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Γξνζηάο λα δηαηππψζεη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 
εθηέιεζε λέσλ έξγσλ θαη ηελ εθπφλεζε κειεηψλ ηεο πεξηνρήο ηεο Γξνζηάο, πξνθεηκέλνπ λα 
ζπκπεξηιεθζνχλ ζην Σερληθφ Πξφγξακκα 2011. 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.3852/2010, πξνηείλεηαη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα 
έηνπο 2011 λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα θάησζη έξγα: 

 

ΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΣΔΛΔΣΔΩΝ ΔΡΓΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΣΟΤ 2011 

1) πλέρηζε έξγνπ θαηαζθεπήο εζσηεξηθνχ δηθηχνπ  απνρέηεπζεο αθαζάξησλ Γξνζηάο, κέζσ 
πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ. 

2) πλέρηζε έξγνπ θαηαζθεπήο αγσγνχ απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ ζηηο νδνχο Γξ. Λακπξάθε – 
Πεπθψλ – Μαβίιε θαη Λ. Θεζέσο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο, κέζσ πξνγξάκκαηνο Γεκνηηθήο 
Κνηλφηεηαο ΔΠΑ. 

3) Καηαζθεπή αγσγνχ απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ ζηηο νδνχο Αξγπξνππφιεσο, 25εο Μαξηίνπ, 
28εο Οθησβξίνπ, Ρνδνπφιεσο, Πφληνπ, Σξαπεδνχληνο θαη Λεσθφξν ηακάηαο Γεκνηηθήο 
Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

4) Απαιινηξίσζε ρψξνπ γηα επέθηαζε ηνπ πξναχιηνπ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ Γξνζηάο. 

5) Σνπνζέηεζε ηέληαο γηα θάιπςε ρψξνπ θιεηζηνχ γεπέδνπ (κπάζθεη-βφιευ-ράηκπνι θιπ.) 

6) Καηαζθεπή αγσγνχ απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ ζηελ πεξηνρή Ρέα  Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο 
Γξνζηάο απφ ηηο νδνχο Θπψλεο θαη Νατάδσλ πξνο Λεσθφξν Γηνλχζνπ κε θαηεχζπλζε ην ξέκα 
Γξνζηάο. 



7) πλέρηζε σο έρεη έξγνπ πιαγηνθάιπςεο ππάξρνληνο ζηεγάζηξνπ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
ινηπψλ εξγαζηψλ δηακφξθσζεο ζην ρψξν Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ Γξνζηάο. 

8) Δπηζθεπέο ζρνιηθνχ θηηξίνπ Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ Γξνζηάο, κφλσζε ηεο ηαξάηζαο απηνχ, 
ειαηνρξσκαηηζκφο απηνχ θαη ερνκφλσζε αηζνπζψλ ηζνγείνπ απηνχ. 

9) πλέρηζε κε βειηησηηθή παξέκβαζε έξγνπ «Βειηίσζε ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο 
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ – αλαβάζκηζε αζηηθνχ πεξηβάιινληνο (Πξάζηλε δσή ζηελ πφιε)» σο πξνο ην 
ππνιεηπφκελν ρξεκαηηθφ αληηθείκελν, πνπ δελ έρεη απνξξνθεζεί έσο ηψξα, κέζσ πξνγξάκκαηνο 
ΔΠΑ. 

10) Απνπεξάησζε παξαιαβήο λένπ βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ζην Ο.Σ. 104 Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο 
Γξνζηάο. 

11)  πληήξεζε ριννηάπεηα γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

12) Καηαζθεπή ζηίβνπ γεπέδνπ κε επίζηξσζε κε ηαξηάλ . 

13)  Βειηίσζε ειεθηξνθσηηζκνχ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ. 

14)  πληήξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, νιηθή πεξίθξαμε γεπέδσλ πνδνζθαίξνπ θαη κπάζθεη, 
θαηαζθεπή απνρσξεηεξίσλ  - ρψξσλ πγηεηλήο θαη απνδπηεξίσλ. 

15)  πληήξεζε θήπσλ θαη δεληξνζηνηρηψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

16) πληήξεζε θσηηζκνχ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

17)  Δπηζθεπή θζνξψλ πιαηεηψλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

18)  πληήξεζε – αλαλέσζε εμνπιηζκνχ θαη ζηξψζηκν κε άκκν παηδηθψλ ραξψλ Γεκνηηθήο 
Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

19) πληήξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη ππνδνκψλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

20) Σνπνζέηεζε θαζηζκάησλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

21)  εκαηνδφηεζε νδψλ, ηνπνζέηεζε θάιαζσλ ζθνππηδηψλ θαη θάδσλ απνξξηκκάησλ νηθηαθψλ 
απνξξηκκάησλ θαη αλαθχθισζεο. 

22) Γεκηνπξγία εζνρψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ αλαθχθισζεο θαη ησλ θάδσλ  νηθηαθψλ 
απνξξηκκάησλ. 

23) Γηακφξθσζε Πιαηείαο Ν. Καδαληδάθε (ζηελ απφιεμε ησλ νδψλ Μαβίιε, Θέηηδνο, 
Αξγπξνθάζηξνπ θαη Αξγπξνππφιεσο) Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

24) Γηακφξθσζε ρψξνπ πξαζίλνπ ζην Ο.Σ. 95 Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο, φπσο πξνβιέπεηαη 
απφ ην Πνιενδνκηθφ ρέδην, θαη δηακφξθσζε πιαηείαο κε πίζηα ζθέηη κπνξλη θαη ινηπψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζηε ζπκβνιή νδψλ Γνξγνπνηάκνπ, Βεινπρηψηε θαη Λεσθφξνπ Γεκνθξαηίαο. 

25) Καηαζθεπή δεκνηηθνχ ππφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο θάησ απφ ηελ θεληξηθή Πιαηεία Γξνζηάο 
(Πιαηεία Δζληθήο Αληηζηάζεσο). 

26) Καηαζθεπή λέσλ θαη επηζθεπή ήδε ππαξρφλησλ πεδνδξνκίσλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

27) Γηακφξθσζε πεδνδξνκίσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηελ νδφ Αζελψλ ζηελ πεξηνρή Ρέα ηεο 
Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

28) πληήξεζε ππάξρνληνο νδηθνχ δηθηχνπ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

29) Απνθαηάζηαζε θζνξψλ ηκεκάησλ νδψλ, θαηεζηξακκέλσλ απφ έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα. 

30) Απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο – θαζαξηζκφο κπαδψλ ρσκαηφδξνκσλ. 

31)  Μειέηε νξηνζέηεζεο ξέκαηνο Γξνζηάο θαη δηακφξθσζε – θαηαζθεπή πεξηκεηξηθνχ 
πεδφδξνκνπ, θαζψο θαη γεθπξψλ επηθνηλσλίαο φρζεσλ. 

32) Γηαπιάηπλζε Λεσθφξσλ Μαξαζψλνο – Θεζέσο κε ζχγρξνλε δηακφξθσζε ζέζεσλ 
ζηάζκεπζεο απφ ην χςνο ηνπ Αξζαθείνπ ρνιείνπ κέρξη θαη ην Εάλλεην Οξθαλνηξνθείν. 

33) Μειέηε Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (ΓΠ) ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο ζηα πιαίζηα 
ηεο ίδηαο κειέηεο ηνπ φινπ Γήκνπ Γηνλχζνπ. 

34) Δθαξκνγή ξπκνηνκηθψλ γξακκψλ ζηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα (Ο.Σ.) κεηαμχ νδνχ Αζελψλ θαη 
Λεσθφξνπ Γηνλχζνπ. 

35) Δπηθαηξνπνίεζε θαη βειηίσζε θπθινθνξηαθήο κειέηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

36) πληήξεζε δηθηχνπ χδξεπζεο θαη δεμακελψλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

37) πληήξεζε αληιηνζηαζίνπ θαη επηζθεπή ειεθηξνινγηθψλ θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ απηνχ. 

38) Καζαξηζκφο θξεαηίσλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

39) Κνπή θαη απνκάθξπλζε θακέλσλ δέληξσλ ή επηθίλδπλσλ δέληξσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη 
επαλαθχηεπζε  λέσλ. 



40) πληήξεζε θηηξίνπ Γξαθείσλ Σνπηθήο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο (πξψελ Γεκαξρείνπ 
Γξνζηάο). 

41) Σνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο ππξαζθάιεηαο ζην θηίξην Γξαθείσλ Σνπηθήο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο 
Γξνζηάο (πξψελ Γεκαξρείνπ Γξνζηάο). 

42) πληήξεζε θαη βειηίσζε ηεο αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπ (πίζσ) θηηξίνπ ησλ Γξαθείσλ 
Σνπηθήο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο (πξψελ Γεκαξρείνπ Γξνζηάο). 

43) Δπέθηαζε ηνπ (πίζσ) θηηξίνπ ησλ Γξαθείσλ Σνπηθήο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο (πξψελ 
Γεκαξρείνπ Γξνζηάο). 

44) πληήξεζε παγίσλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πιαηεηψλ, πάξθσλ θαη ινηπψλ θνηλφρξεζησλ 
ρψξσλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

45) πληήξεζε ππνδνκψλ λεθξνηαθείνπ. 

46) Αμηνπνίεζε θαη δηακφξθσζε παιαηνχ ιαηνκείνπ (αλνίγκαηνο) Ρέαο ζε ρψξνπ ππαίζξηνπ 
ζεάηξνπ. 

47) Σνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηνηρηψλ ζηα δεκνηηθά θηίξηα Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο 
(ήηνη Γξαθεία Σνπηθήο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο (πξψελ Γεκαξρείν Γξνζηάο) θαη ζρνιηθά 
θηίξηα). 
 

 

ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΤΕΖΣΖΖ & ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

ΣΟ ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

ΜΔ ΦΖΦΟΤ 3 ΤΠΔΡ ΚΑΗ 1 ΚΑΣΑ (ηοσ κ. Κφνζηανηίνοσ Παναγιώηη-Βίκηφρα) 

 

 Εγκπίνει ηην ςποβολή ηων πποηάζεων, όπωρ αςηέρ αναθέπονηαι ζηην 

ειζήγηζη ηος Πποέδπος, πποκειμένος να ζςμπεπιληθθούν ζηο Τεσνικό 

Ππόγπαμμα έηοςρ 2011, με ηην παπαηήπηζη να πποζηεθεί ζηην με απιθμό 

-8- ππόηαζη και η επιζκεςή ζσολικού κηιπίος Δημοηικού, Νηπιαγωγείος 

και Βπεθονηπιακού Σηαθμού.  

 

Μειουηθούνηος ηος κ.Κωνζηανηίνος Παναγιώηη-Βίκηωπα, πποβάλλονηαρ 

ανηιππήζειρ – παπαηηπήζειρ για ηιρ ςπ’απ.1,2,22,24,25,27,32,33,35 

και 43 πποηάζειρ, ενώ ζςμθώνηζε με ηην πποζθήκη ζηην με απιθμό 8 

ππόηαζη ηηρ επιζκεςήρ ζσολικού κηιπίος Δημοηικού, Νηπιαγωγείος και 

Βπεθονηπιακού Σηαθμού.    

 

 

   Ζ Απόθαζη ασηή πήρε ηον αριθμό 3/11 και σπογράθεηαι από όλα ηα μέλη 

ηοσ Σοπικού σμβοσλίοσ ποσ ζσμμεηείταν ζηη σνεδρίαζη. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                ΣΑ ΜΔΛΖ  

 

ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ              ΜΖΛΑ ΛΑΜΠΡΗΝΖ 

                                  ΣΔΥΛΗΚΗΓΖ ΜΗΥΑΖΛ 

                                  ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ-ΒΗΚΣΧΡ  

                                   

 

        Ακριβές Απόζπαζμα 

Ο Πρόεδρος ηοσ Σοπικού σμβοσλίοσ 

 

 

 

      Ηφαννίδης Υαράλαμπος  


