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ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

   

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Από ηο Πρακηικό ηης 5ης ζσνεδρίαζης ηοσ Σοπικού σμβοσλίοσ ηης Γημοηικής 

Κοινόηηηας Γροζιάς. 

 

 

ΘΔΜΑ:«Τποβολή προηάζεφν ζτεηικά με ηα έργα, καηά ζειρά προηεραιόηηηας, ποσ 

πρέπει να εκηελεζηούν ζηη Γημοηική μας Κοινόηηηα, για ηην καηάρηιζη ηοσ 

Σετνικού Προγράμμαηος έηοσς 2011». 

 

   ηε Γξνζηά ζήκεξα, 22 Φεβξνπαξίνπ 2011 θαη ψξα 09.00, ζην Γεκνηηθφ 

Καηάζηεκα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Σνπηθφ 

πκβνχιην, χζηεξα απφ ηελ 3891/18-02-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ 

επηδφζεθε λφκηκα κε απνδεηθηηθφ ζηα κέιε, θαζψο θαη ζηνπο θνηλσληθνχο 

θνξείο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο, ζχκθσλα κε ηα άξζξν 88 παξ. 2 θαη 

86 ηνπ Ν.3852/10. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε 

ζχλνιν πέληε (5) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα θαη ηα πέληε (5) κέιε ήηνη: 

 

        ΠΑΡΟΝΣΔ                         ΑΠΟΝΣΔ 

1.Ηφαννίδης Υαράλαμπος               

2.Μήλα Λαμπρινή                           

3.Σετλικίδης Μιταήλ 

4.Κφνζηανηίνοσ Παναγιώηης-Βίκηφρ 

5.Καρκούλης Νικόλαος 

 

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θα Γνπξλνπάλνπ Γαιαλάθε Διεπζεξία. 

Ο Πξφεδξνο ηφληζε φηη ε παξνχζα ζπλεδξίαζε γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θαηάξηηζε ησλ πξνηάζεσλ γηα ην Σερληθφ Πξφγξακκα έηνπο 

2011 θαη νη θνηλσληθνί θνξείο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο δηα 

ππνβνιήο έγγξαθσλ πξνηάζεσλ. ηε ζπλέρεηα εηζεγνχκελνο ην ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο: 

 

Καηφπηλ ηνπ απφ 18/2-2011 εγγξάθνπ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ θαη 
ιακβάλνληαο ππφςε ηα άξζξα 83 θαη 86 ηνπ Ν.3852/2010, θαιείηαη ην Σνπηθφ πκβνχιην Γξνζηάο 
λα ππνβάιιεη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηα έξγα, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 
Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο έηνπο 2011. 
Πξνηείλνληαη ηα έξγα κε ηελ θάησζη ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ επείγνληα 
ραξαθηήξα ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο : 
 

1) πλέρηζε έξγνπ θαηαζθεπήο εζσηεξηθνχ δηθηχνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ Γεκνηηθήο 
Κνηλφηεηαο 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 
ΔΠΑ. 

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

4) Δπηζθεπέο ζρνιηθνχ θηηξίνπ Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ Γξνζηάο, κφλσζε ηεο ηαξάηζαο απηνχ, 
ειαηνρξσκαηηζκφο θαη ερνκφλσζε αηζνπζψλ ηζνγείνπ απηνχ, θαζψο θαη επηζθεπέο ζρνιηθψλ θηηξίσλ 
Γεκνηηθνχ, Νεπηαγσγείνπ θαη Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ. 



5) 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. 

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

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

8) πλέρηζε πξνκήζεηαο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηερλνινγίαο “LED”. 

9) πληεξήζεηο: 
α)πληήξεζε θηηξίνπ Γξαθείσλ Σνπηθήο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο (πξψελ Γεκαξρείνπ 
Γξνζηάο). 
β)πληήξεζε θαη βειηίσζε ηεο αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπ (πίζσ) θηηξίνπ ησλ Γξαθείσλ 
Σνπηθήο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο (πξψελ Γεκαξρείνπ Γξνζηάο). 
γ)πληήξεζε ππνδνκψλ λεθξνηαθείνπ. 
δ)πληήξεζε ππάξρνληνο νδηθνχ δηθηχνπ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 
ε)Απνθαηάζηαζε θζνξψλ ηκεκάησλ νδψλ, θαηεζηξακκέλσλ απφ έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα. 
ζη)Απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο – θαζαξηζκφο κπάδσλ ρσκαηφδξνκσλ. 
δ) Καηαζθεπή λέσλ θαη επηζθεπή ήδε ππαξρφλησλ πεδνδξνκίσλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 
ε)Καζαξηζκφο θξεαηίσλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 
ζ)Κνπή θαη απνκάθξπλζε θακέλσλ δέληξσλ ή επηθίλδπλσλ δέληξσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.  
η)Δπηζθεπή θζνξψλ πιαηεηψλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο.  
ηα)πληήξεζε – αλαλέσζε εμνπιηζκνχ θαη ζηξψζηκν κε άκκν παηδηθψλ ραξψλ Γεκνηηθήο 
Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 
ηβ)πληήξεζε θήπσλ θαη δεληξνζηνηρηψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο  
ηγ)πληήξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη ππνδνκψλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 
ηδ)Σνπνζέηεζε θαζηζκάησλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 
ηε)πληήξεζε δηθηχνπ χδξεπζεο θαη δεμακελψλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 
ηζη)πληήξεζε αληιηνζηαζίνπ θαη επηζθεπή ειεθηξνινγηθψλ θαη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ απηνχ. 
ηδ)πληήξεζε θσηηζκνχ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 
ηε)πληήξεζε παγίσλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πιαηεηψλ, πάξθσλ θαη ινηπψλ θνηλφρξεζησλ 
ρψξσλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 
ηζ)εκαηνδφηεζε νδψλ, ηνπνζέηεζε θάιαζσλ ζθνππηδηψλ θαη θάδσλ απνξξηκκάησλ νηθηαθψλ 
απνξξηκκάησλ θαη αλαθχθισζεο. 
θ)πληήξεζε ριννηάπεηα γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 
θα)Βειηίσζε ειεθηξνθσηηζκνχ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ. 
θβ)πληήξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, νιηθή πεξίθξαμε γεπέδσλ πνδνζθαίξνπ θαη κπάζθεη, 
θαηαζθεπή απνρσξεηεξίσλ  - ρψξσλ πγηεηλήο θαη απνδπηεξίσλ. 

10) Καηαζθεπή ζηίβνπ γεπέδνπ κε επίζηξσζε κε ηαξηάλ. 

11) Σνπνζέηεζε ηέληαο γηα θάιπςε ρψξνπ θιεηζηνχ γεπέδνπ (κπάζθεη – βφιευ – ράληκπνι θ.ιπ.).  

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

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

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

15) 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. 

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



17) 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. 

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

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

20) Δπηθαηξνπνίεζε θαη βειηίσζε θπθινθνξηαθήο κειέηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

21) Απαιινηξίσζε ρψξνπ γηα επέθηαζε ηνπ πξναπιίνπ Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ Γξνζηάο. 

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

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

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

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

26) Αμηνπνίεζε θαη δηακφξθσζε παιαηνχ ιαηνκείνπ (αλνίγκαηνο) Ρέαο ζε ρψξνπ ππαίζξηνπ 
ζεάηξνπ. 
 ηελ παξνχζα ζπλεδξίαζε παξεβξέζεζαλ θαη αλέγλσζαλ ηηο εηζεγήζεηο ηνπο νη θάησζη 
εθπξφζσπνη θνηλσληθψλ θνξέσλ: 
α) θα Μειπνκέλε Μαξγάξα, γηα ηελ Έλσζε Πνληίσλ Γξνζηάο. 
β) θα Μεηζνπνχινπ ππξηδνχια, γηα ην χιινγν Γνλέλσλ & Κεδεκφλσλ 2

νπ
 Νεπηαγσγείνπ 

Γξνζηάο. 
γ) θ.Ησάλλεο Καξακπάηνο, γηα ην χιινγν Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Γξνζηάο. 
δ) θα Ληάλα Γελλεκαηά, γηα ην σκαηείν Οηθηζκφο Ρέαο. 
ε) θ.Μηραήι Ρέπνπιεο, γηα ηνλ Πνιηηηζηηθφ Φπζηνιαηξηθφ χιινγν Γξνζηάο. 
ζη) θ. Θενθχιαθηνο Θενθπιαθηίδεο, γηα ηνλ Δμσξατζηηθφ & Δθπνιηηηζηηθφ χιινγν νηθηζκνχ Δ.Δ.Τ. 
Γξνζηάο. 
δ) θ.Ησάλεο Βηξβίιεο, γηα ην χιινγν Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ Λπθείνπ Γξνζηάο. 
Δπίζεο θαηέζεζαλ έγγξαθεο πξνηάζεηο, ηηο νπνίεο θαη αλέγλσζε ν Πξφεδξνο ηνπ Σνπηθνχ 
πκβνπιίνπ, δηφηη δελ παξεβξέζε εθπξφζσπφο ηνπο, νη θάησζη: 
Α)Αζιεηηθφο χιινγνο «ΝΗΚΖ» Γξνζηάο θαη 
Β) χιινγνο Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ 1

νπ
 Νεπηαγσγείνπ Γξνζηάο. 

 

ΑΚΟΛΟΤΘΔΗ ΤΕΖΣΖΖ & ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ 

ΣΟ ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

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

 

 Δγθξίλεη ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην Σερληθφ 

Πξφγξακκα έηνπο 2011, κε ηελ παξαηήξεζε λα εκπινπηηζζεί κε ηηο 

πξνηάζεηο ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη λα δηακνξθσζεί σο θαησηέξσ: 

 

1) πλέρηζε έξγνπ θαηαζθεπήο εζσηεξηθνχ δηθηχνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ 

Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο 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 ΔΠΑ. 

3) πλέρηζε σο έρεη έξγνπ πιαγηνθάιπςεο ππάξρνληνο ζηεγάζηξνπ αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ δηακφξθσζεο ζην ρψξν Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ 

Γξνζηάο. 



4) Δπηζθεπέο ζρνιηθνχ θηηξίνπ Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ Γξνζηάο, κφλσζε ηεο 

ηαξάηζαο απηνχ, ειαηνρξσκαηηζκφο, ερνκφλσζε αηζνπζψλ ηζνγείνπ απηνχ θαη 

θσηηζκφο ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ ηνπ κε ηνπνζέηεζε πξνβνιέσλ πεξηκεηξηθά ζην 

χςνο ηεο ηαξάηζαο ηνπ ζρνιείνπ. 

5) Δπηζθεπέο ζρνιηθνχ θηηξίνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Γξνζηάο, κφλσζε 

θηηξίνπ, επηζθεπή ππαξρφλησλ ηνπαιεηψλ θαη θαηαζθεπή λέσλ, επηζθεπή 

θξεαηίσλ, αληηθαηάζηαζε δαπέδνπ. 

6) Δπηζθεπή ζρνιηθνχ θηηξίνπ 1
νπ
 & 2

νπ
 Νεπηαγσγείσλ Γξνζηάο, θαηαζθεπή 

ζηεγάζηξνπ πεξηκεηξηθά ησλ θηηξίσλ, κεηαθνξά δηαθφπηε ζεξκνζηάηε απφ ην 

δηάδξνκν ζην εζσηεξηθφ ηεο αίζνπζαο, ζπληήξεζε ππαξρφλησλ θαη θαηαζθεπή 

λέσλ ηνπαιεηψλ. 

7) 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. 

8) Γηακφξθσζε πεδνδξνκίσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηελ νδφ Αζελψλ ζηελ 

πεξηνρή Ρέα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

9) Απνπεξάησζε παξαιαβήο λένπ βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ζην Ο.Σ. 104 

Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

10) πλέρηζε πξνκήζεηαο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηερλνινγίαο “LED”. 

11) πληεξήζεηο: 

α)πληήξεζε θηηξίνπ Γξαθείσλ Σνπηθήο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο (πξψελ 

Γεκαξρείνπ Γξνζηάο). 

β)πληήξεζε θαη βειηίσζε ηεο αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπ (πίζσ) θηηξίνπ 

ησλ Γξαθείσλ Σνπηθήο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο (πξψελ Γεκαξρείνπ 

Γξνζηάο). 

γ)πληήξεζε ππνδνκψλ λεθξνηαθείνπ. 

δ)πληήξεζε ππάξρνληνο νδηθνχ δηθηχνπ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

ε)Απνθαηάζηαζε θζνξψλ ηκεκάησλ νδψλ, θαηεζηξακκέλσλ απφ έληνλα θαηξηθά 

θαηλφκελα. 

ζη)Απνθαηάζηαζε βαηφηεηαο – θαζαξηζκφο κπάδσλ ρσκαηφδξνκσλ. 

δ) Καηαζθεπή λέσλ θαη επηζθεπή ήδε ππαξρφλησλ πεδνδξνκίσλ Γεκνηηθήο 

Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

ε)Καζαξηζκφο θξεαηίσλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

ζ)Κνπή θαη απνκάθξπλζε θακέλσλ δέληξσλ ή επηθίλδπλσλ δέληξσλ θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ θαη θχηεπζε λέσλ δέληξσλ.  

η) Καζαξηζκφο ησλ πξαζίλσλ ησλ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρψλ ησλ εθηεηλνκέλσλ 

κεηαμχ Γξνζηάο θαη Δθάιεο (πεξηνρή Σξία Πεχθα) θαη θαηά κήθνο ηνπ 

ρείκαξξνπ Ρέαο. 

ηα)Δπηζθεπή θζνξψλ πιαηεηψλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο.  

ηβ)πληήξεζε – αλαλέσζε εμνπιηζκνχ θαη ζηξψζηκν κε άκκν παηδηθψλ ραξψλ 

Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

ηγ)πληήξεζε θήπσλ θαη δεληξνζηνηρηψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ Γεκνηηθήο 

Κνηλφηεηαο Γξνζηάο  

ηδ)πληήξεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη ππνδνκψλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

ηε)Σνπνζέηεζε θαζηζκάησλ ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο 

Γξνζηάο. 

ηζη)πληήξεζε δηθηχνπ χδξεπζεο θαη δεμακελψλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

ηδ)πληήξεζε αληιηνζηαζίνπ θαη επηζθεπή ειεθηξνινγηθψλ θαη θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ απηνχ. 

ηε)πληήξεζε θσηηζκνχ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

ηζ)πληήξεζε παγίσλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πιαηεηψλ, πάξθσλ θαη ινηπψλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

θ)εκαηνδφηεζε νδψλ, ηνπνζέηεζε θάιαζσλ ζθνππηδηψλ θαη θάδσλ απνξξηκκάησλ 

νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ θαη αλαθχθισζεο. 

θα)πληήξεζε ριννηάπεηα γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

θβ)Βειηίσζε ειεθηξνθσηηζκνχ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ. 



θγ)πληήξεζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη νιηθή πεξίθξαμε γεπέδσλ 

πνδνζθαίξνπ θαη κπάζθεη. 

Κδ)πληήξεζε ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ. 

θε)πληήξεζε ζηάζεσλ ιεσθνξείσλ. 

12) Καηαζθεπή ρψξσλ πγηεηλήο θαη απνρσξεηεξίσλ ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ θαη 

κπάζθεη, θαζψο θαη επέθηαζε ησλ απνδπηεξίσλ, ψζηε λα θηινμελνχληαη θαη νη 

αζιεηέο ηνπ ηέλληο θαη θαηαζθεπή αίζνπζαο γηα βάξε.  

13) Καηαζθεπή ζηίβνπ γεπέδνπ κε επίζηξσζε κε ηαξηάλ. 

14) Καηαζθεπή εμέδξσλ κε ζθέπαζηξν θαη θπιηθείνπ ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ 

θαη κπάζθεη. 

15) Σνπνζέηεζε ηέληαο γηα θάιπςε ρψξνπ θιεηζηνχ γεπέδνπ (κπάζθεη – βφιευ – 

ράληκπνι θ.ιπ.).  

16) Μεηαηξνπή ηνπ δεχηεξνπ αλνηθηνχ γεπέδνπ κπάζθεη ζην «Κφθθηλν ρσξάθη», 

δηα πεξίθξαμεο θαη δηαγξάκκηζεο απηνχ, ζε γήπεδν ηέλληο. 

17) Καηαζθεπή κηθξνχ γεπέδνπ γηα κίλη-ηέλληο (γηα παηδηά 5-10 εηψλ)πίζσ 

απφ ην ππάξρνλ γήπεδν ηέλληο. 

18) Σνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο ππξαζθάιεηαο ζην θηίξην Γξαθείσλ Σνπηθήο 

Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο (πξψελ Γεκαξρείνπ Γξνζηάο). 

19) Μειέηε Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (ΓΠ) ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο 

Γξνζηάο ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο κειέηεο ηνπ φινπ Γήκνπ Γηνλχζνπ. 

20) Καηαζθεπή αγσγνχ απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ ζηηο νδνχο Αξγπξνππφιεσο, 

25εο Μαξηίνπ, 28εο Οθησβξίνπ, Ρνδνπφιεσο, Πφληνπ, Σξαπεδνχληνο θαη Λεσθφξν 

ηακάηαο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

21) 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. 

22) Δθαξκνγή ξπκνηνκηθψλ γξακκψλ ζηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα (Ο.Σ.) κεηαμχ 

νδνχ Αζελψλ θαη Λεσθφξνπ Γηνλχζνπ. 

23) Απαιινηξίσζε - 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. 

24) Μειέηε νξηνζέηεζεο ξέκαηνο Γξνζηάο θαη δηακφξθσζε – θαηαζθεπή 

πεξηκεηξηθνχ πεδφδξνκνπ, θαζψο θαη γεθπξψλ επηθνηλσλίαο φρζεσλ. 

25) Σνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηνηρηψλ ζηα δεκνηηθά θηίξηα Γεκνηηθήο 

Κνηλφηεηαο Γξνζηάο (ήηνη Γξαθεία Σνπηθήο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο 

(πξψελ Γεκαξρείν Γξνζηάο) θαη ζρνιηθά θηίξηα). 

26) Δπηθαηξνπνίεζε θαη βειηίσζε θπθινθνξηαθήο κειέηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο 

Γξνζηάο. 

27) Απαιινηξίσζε ρψξνπ γηα επέθηαζε ηνπ πξναπιίνπ Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ 

Γξνζηάο. 

28) Απαιινηξίσζε ρψξνπ γηα θαηαζθεπή λένπ λεπηαγσγείνπ, γηα ηε κεηαζηέγαζε 

ηνπ 2
νπ
 Νεπηαγσγείνπ Γξνζηάο. 

29) Γηαπιάηπλζε Λεσθφξσλ Μαξαζψλνο – Θεζέσο κε ζχγρξνλε δηακφξθσζε ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο απφ ην χςνο ηνπ Αξζαθείνπ ρνιείνπ κέρξη θαη ην Εάλλεην 

Οξθαλνηξνθείν. 

30) Γεκηνπξγία εζνρψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ αλαθχθισζεο θαη ησλ 

θάδσλ  νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ. 

31) Γηακφξθσζε Πιαηείαο Ν. Καδαληδάθε (ζηελ απφιεμε ησλ νδψλ Μαβίιε, 

Θέηηδνο, Αξγπξνθάζηξνπ θαη Αξγπξνππφιεσο) Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Γξνζηάο. 

32) Καηαζθεπή δεκνηηθνχ ππφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο θάησ απφ ηελ θεληξηθή 

Πιαηεία Γξνζηάο (Πιαηεία Δζληθήο Αληηζηάζεσο). 

33) Αμηνπνίεζε θαη δηακφξθσζε παιαηνχ ιαηνκείνπ (αλνίγκαηνο) Ρέαο ζε ρψξνπ 

ππαίζξηνπ ζεάηξνπ ή ρψξν αζινπαηδηψλ. 

 

 



Μειουηθούνηος ηνπ θ.Κσλζηαληίλνπ Παλαγηψηε-Βίθησξα, εκκέλνληαο ζηηο 

αληηξξήζεηο – παξαηεξήζεηο ηνπ, φπσο απηέο δηαηππψζεθαλ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ζηελ ππ’αξ.3/2011 απφθαζε ηνπ Σνπηθνχ 

πκβνπιίνπ ελιψ θαηά ηα ππφινηπν ζπκθψλεζε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ θαζψο θαη κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ηειηθήο πξφηαζεο κε ηηο 

θαηαηεζείζεο πξνηάζεηο ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ, κε έκθαζε ζηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηα ζρνιεία θαη ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 

 

   Ζ Απόθαζη ασηή πήρε ηον αριθμό 5/11 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  

                                  ΚΑΡΚΟΤΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

 

 

                                   

 

        Ακριβές Απόζπαζμα 

Ο Πρόεδρος ηοσ Σοπικού σμβοσλίοσ 

 

 

 

      Ηφαννίδης Υαράλαμπος  


