
 
 
 

                                                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της µε αριθ.11

η
/16-12-2014 

Συνεδρίασης του  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
   

Αριθµός Απόφασης  58/2014                      Π ε ρ ί λ η ψ η 

 

 
ΘΕΜΑ : «Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆.Κ.Κρυονερίου ∆ήµου ∆ιονύσου 2014-2019». 

 
Στο Κρυονέρι και στο Πνευµατικό Κέντρο Κρυονερίου  σήµερα την 16

η
 του µήνα ∆εκεµβρίου 

του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 19:00µµ ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το 
Τοπικό Συµβούλιο Κρυονερίου µετά την από υπ’ αριθ.πρωτ.39373/11-12-2014 έγγραφη 

πρόσκληση (σε µεταφορά της 39041/09.12.2014) του Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας, που 
επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τα άρθρα 83,88 και 95 του 

Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία 
δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 5 δηλαδή: 

 

Π α ρ ό ν τ ε ς:       

                                                                                                Α π ό ν τ ε ς: 
1.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος    
2.-Κάουλα Βασιλική                                                        

3.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος                                                   
4.-Χιώτης Ηρακλής 
5.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη   

 
 

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κος Ράικος ∆ηµήτριος Εντεταλµένος Σύµβουλος 
∆.Κ.Κρυονερίου  νοµίµως κληθείς,  καθώς και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: Σπηλιώτης Σπυρίδων, 
Ζυγούνας Γεώργιος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη και Ελπίς Καγιαλή. 

                                                                              
   Ο Πρόεδρος αφού εκφώνησε το 2

ο
 θέµα ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε εξέθεσε ότι : το Τµήµα 

Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας του ∆ήµου ∆ιονύσου µε το 

υπ΄αριθ.36014/12-11-2014 έγγραφό τους ζητούν την λήψη απόφασης σχετικά µε τις δράσεις που 
πρέπει να περιλαµβάνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου ∆ιονύσου 2014-2019 και τα έργα 

που πρέπει να εκτελεσθούν (συµπεριλαµβανοµένων προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής, 
σύµφωνα µε το άρθρο 86 παρ.4,5 Ν.3852/2010). Η απόφαση πρέπει να σταλεί έως 22/12/2014 στην 

Εκτελεστική  Επιτροπή. Ζήτησα µε έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό 36358/14-11-2014 από τους 

φορείς της περιοχής καθώς επίσης και τον ΣΕΒΑ (Σύνδεσµο  Επιχειρήσεων Βορείου Αττικής) ο 
οποίος έχει έδρα το Κρυονέρι, να καταθέσουν τις προτάσεις τους για να περιληφθούν στην παρούσα 

απόφαση. Σε ανταπόκριση της ανωτέρω πρόσκλησή µας, µας κατέθεσαν εγγράφως τις προτάσεις και 
παρατηρήσεις τους ο  ΣΕΒΑ (Σύνδεσµο  Επιχειρήσεων Βορείου Αττικής)  µε το υπ αρ. πρωτ. 

37810/28.11.2014 έγγραφό του και οι παρακάτω φορείς: 

• Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων 1ου Νηπιαγωγείου Κρυονερίου µε το υπ.αρ. 

πρωτ.37831/28.11.2014 έγγραφό τους. 

• Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων 2
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Κρυονερίου µε το υπ.αρ. 

πρωτ.37787/28.11.2014 έγγραφό τους. 

• Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων Γυµνασίου Κρυονερίου µε το υπ.αρ. πρωτ.37833/28.11.2014 

έγγραφό τους. 

• Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων Γ.Ε.Λ.  Κρυονερίου µε το υπ.αρ. πρωτ.37832/28.11.2014 

έγγραφό τους. 

• Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κρυονερίου «∆ΡΥΑ∆ΕΣ». 

• Μη Κερδοσκοπικό Σωµατείο  «ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ». 

 

Η παράταξη της Ενωτικής Πρωτοβουλίας ∆ήµου ∆ιονύσου µε το από 15/12/2014 έγγραφό της 
κατέθεσε τις προτάσεις της καθώς και η παράταξη της ∆ηµοκρατικής Ανατροπής ∆ιονύσου µε το από 

16/12/2014 έγγραφό της. 
 

 



 
 

 
 

 
Ο Πρόεδρος αφού έλαβε υπόψη του τις ανωτέρω προτάσεις των φορέων και των παρατάξεων  
προτείνει τα παρακάτω έργα µε σειρά προτεραιότητας και σύµφωνα µε τις ανάγκες των κατοίκων τις 

περιοχής µας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη.  
 

Α. 

• ολοκλήρωση σχεδίου πόλης. 

• επέκταση και ολοκλήρωση αποχέτευσης. Ενηµέρωση για σύνδεση στους κατοίκους. 

• λειτουργία 1
ου

 δηµοτικού σχολείου. Κατεδάφιση παλιού και ανέγερση νέου σχολικού 

κτηρίου.  

• Κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων. 

• λειτουργία νέου παιδικού σταθµού. 

• ανακατασκευή των παιδικών χαρών. Η υπάρχουσα κατάσταση είναι επικίνδυνη για 

τα παιδιά. 

• υπογειοποίηση γραµµών υψηλής τάσης. 

• έναρξη κατασκευής του κτιρίου Ε.ΠΑ.Λ. 

• αξιοποίηση κτήµατος Τατοΐου σε συνεργασία µε τον φορέα ανάπτυξης και 

αξιοποίησης. 

• πύκνωση φωτισµού µε φωτά νέας τεχνολογίας led. 

Β. 

• πύκνωση δηµοτικής και αστικής συγκοινωνίας. 

• Προγραµµατισµός για την κατασκευή νέων σχολείων, νηπιαγωγείου και 

βρεφονηπιακού σταθµού. 

• προστασία και αναβάθµιση περιαστικού πρασίνου. 

• δηµιουργία στεκιού νεολαίας σε συνεργασία µε άλλες δοµές του δήµου. 

• φροντίδα και προστασία αδέσποτων σε συνεργασία µε τον δήµο και άλλους φορείς. 

• ενίσχυση των φορέων εθελοντικής προσφοράς και προστασίας των πολιτών. 

• καθαρισµός και συντήρηση κοιτών ρεµάτων Κρυονερίου. 

• Ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών κτιρίων. 

• νέα έξοδος ∆.Κ.Κρυονερίου µε παράλληλη δηµιουργία σταθµού προαστιακού. 

• Υλοποίηση απόφασης του ∆.Σ. του ∆ήµου για εκ περιτροπής στάθµευση ανά µήνα 

στις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου και Ανοίξεως. 

 

 



 

Γ. 

• ηλεκτροφωτισµός και επέκταση νεκροταφείου. 

• Αποµάκρυνση Κεραιών Κινητής τηλεφωνίας από τον αστικό ιστό της πόλης. 

• δηµιουργία κλειστού αθλητικού κέντρου σε δηµοτική έκταση. 

• αποπεράτωση και διαµόρφωση της πλατείας Αγίου ∆ηµητρίου. 

• κατασκευή πεζοδροµίων όταν αυτά δεν υπάρχουν. 

• επέκταση της σύνδεσης φυσικού αερίου. 

• ∆ιαχείριση απορριµµάτων µε κατεύθυνση διαλογή στην πηγή ανακύκλωση 

επαναχρησιµοποίηση κοµποστοποίησης.   

• Βελτίωση της διοικητικής µέριµνας της τοπικής Κοινότητας Κρυονερίου  για την 

βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης του πολίτη. 

• Αποκατάσταση τάπητα  και ηλεκτροφωτισµού στο γήπεδο Κρυονερίου και στο 5*5. 

• Αποκατάσταση ηλεκτροφωτισµού στο γήπεδο µπάσκετ. 

• Φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων και δηµοτικών χώρων αναψυχής µε χρήση των 

προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας. 

• Κατασκευή ανοικτού θεάτρου. 

• Ένταξη στα αναπτυξιακά προγράµµατα υποστήριξης των τοπικών επιχειρήσεων. 

 

 
Το λόγο πήρε η Σύµβουλος της ∆.Κ.Κρυονερίου κα Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη και 

εξέφρασε επιφύλαξη σχετικά µε την πρόταση «αξιοποίηση κτήµατος Τατοΐου σε συνεργασία µε 
τον φορέα ανάπτυξης και αξιοποίησης» εφόσον δεν προτάθηκε και από κάποιον άλλο φορέα.  

 

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου αφού άκουσε την εισήγηση,  έλαβε υπόψη 
του τις προτάσεις των φορέων, του συνδέσµου και των παρατάξεων,   

 µετά από διαλογική συζήτηση, 
                                    

 
 

                                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο µ ό φ ω ν α 

 

 
Εγκρίνει και διαβιβάζει στην Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου τις προτάσεις και τα έργα της 
∆.Κ.Κρυονερίου που πρέπει να περιλαµβάνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου ∆ιονύσου 

2014-2019 µε την κάτωθι σειρά προτεραιότητας:   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Α. 

• ολοκλήρωση σχεδίου πόλης. 

• επέκταση και ολοκλήρωση αποχέτευσης. Ενηµέρωση για σύνδεση στους κατοίκους. 

• λειτουργία 1
ου

 δηµοτικού σχολείου. Κατεδάφιση παλιού και ανέγερση νέου σχολικού 

κτηρίου.  

• Κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων. 

• λειτουργία νέου παιδικού σταθµού. 

• ανακατασκευή των παιδικών χαρών. Η υπάρχουσα κατάσταση είναι επικίνδυνη για 

τα παιδιά. 

• υπογειοποίηση γραµµών υψηλής τάσης. 

• έναρξη κατασκευής του κτιρίου Ε.ΠΑ.Λ. 

• αξιοποίηση κτήµατος Τατοΐου σε συνεργασία µε τον φορέα ανάπτυξης και 

αξιοποίησης. 

• πύκνωση φωτισµού µε φωτά νέας τεχνολογίας led. 

Β. 

• πύκνωση δηµοτικής και αστικής συγκοινωνίας. 

• Προγραµµατισµός για την κατασκευή νέων σχολείων, νηπιαγωγείου και 

βρεφονηπιακού σταθµού. 

• προστασία και αναβάθµιση περιαστικού πρασίνου. 

• δηµιουργία στεκιού νεολαίας σε συνεργασία µε άλλες δοµές του δήµου. 

• φροντίδα και προστασία αδέσποτων σε συνεργασία µε τον δήµο και άλλους φορείς. 

• ενίσχυση των φορέων εθελοντικής προσφοράς και προστασίας των πολιτών. 

• καθαρισµός και συντήρηση κοιτών ρεµάτων Κρυονερίου. 

• Ενεργειακή αναβάθµιση σχολικών κτιρίων. 

• νέα έξοδος ∆.Κ.Κρυονερίου µε παράλληλη δηµιουργία σταθµού προαστιακού. 

• Υλοποίηση απόφασης του ∆.Σ. του ∆ήµου για εκ περιτροπής στάθµευση ανά µήνα 

στις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου και Ανοίξεως. 

Γ. 

• ηλεκτροφωτισµός και επέκταση νεκροταφείου. 

• Αποµάκρυνση Κεραιών Κινητής τηλεφωνίας από τον αστικό ιστό της πόλης. 

• δηµιουργία κλειστού αθλητικού κέντρου σε δηµοτική έκταση. 

• αποπεράτωση και διαµόρφωση της πλατείας Αγίου ∆ηµητρίου. 



 

 

• κατασκευή πεζοδροµίων όταν αυτά δεν υπάρχουν. 

• επέκταση της σύνδεσης φυσικού αερίου. 

• ∆ιαχείριση απορριµµάτων µε κατεύθυνση διαλογή στην πηγή ανακύκλωση 

επαναχρησιµοποίηση κοµποστοποίησης.   

• Βελτίωση της διοικητικής µέριµνας της τοπικής Κοινότητας Κρυονερίου  για την 

βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης του πολίτη. 

• Αποκατάσταση τάπητα  και ηλεκτροφωτισµού στο γήπεδο Κρυονερίου και στο 5*5. 

• Αποκατάσταση ηλεκτροφωτισµού στο γήπεδο µπάσκετ. 

• Φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων και δηµοτικών χώρων αναψυχής µε χρήση των 

προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας. 

• Κατασκευή ανοικτού θεάτρου. 

• Ένταξη στα αναπτυξιακά προγράµµατα υποστήριξης των τοπικών επιχειρήσεων. 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 58/2014. 

 

 
Αφού  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.  
 
 

 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 

 
                                                                                         1.-Κάουλα Βασιλική 
Χριστόπουλος ∆ηµήτριος 

                                                                                         2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος 
                                                                                                                                                                                                  

                                                                                         3.-Χιώτης Ηρακλής 

                                                                                         

                                                                                         4. Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη                   
                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                              


