
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της µε αριθ.8η/23-7-2018 

Συνεδρίασης του  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
Αριθµός Απόφασης 7/2018            
                                                        
                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η 
 
ΘΕΜΑ: «Υποβολή προτάσεων εκτέλεσης έργων και µελετών για την κατάρτιση Τεχνικού 
Προγράµµατος του ∆ήµου για το έτος 2019  ». 
 
Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η του µηνός Ιουλίου του έτους 2018, 
ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 18:30 ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο 
Κρυονερίου µε την υπ’ αριθ.πρωτ. 24232/17-7-2018 έγγραφη πρόσκληση 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. αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη 
απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 3 δηλαδή: 
 
 Π α ρ ό ν τ ε ς:                                                                      Α π ό ν τ ε ς: 
1.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος                                               1.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη 
2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος                                            2.- Χιώτης Ηρακλής  
3.- Κάουλα Βασιλική   
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παναγοπούλου Παναγιώτα ∆ιοκητική υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
  
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εκφώνησε το 1ο θέµα ηµερήσιας 
διάταξης εισηγήθηκε: Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου µε το υπ'αρ.πρωτ. 
23126/06.7.2018 έγγραφο τους µας ζητούν να υποβάλλουµε τις προτάσεις µας για την εκτέλεση 
νέων έργων και µελετών για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου για το έτος 
2019. Ζητήσαµε µε έγγραφη πρόσκληση µε αρ.πρωτ.23238/09.7.2018 από τους φορείς της 
περιοχής καθώς επίσης και τον ΣΕΒΑ (Σύνδεσµος 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 (Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Βορείου Αττικής) µε το 
υπ.αρ.23562/10.7.2018 έγγραφό του, o Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων του 2ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Κρυονερίου µε το υπ.αρ.23666/11.7.2018 έγγραφό του, ο Αθλητικός Όµιλος 
Κρυονερίου µε το υπ.αρ. 23940/13.7.2018 έγγραφό του και το Σωµατείο Πολιτικής Προστασίας 
Εθελοντών Κρυονερίου (Σ.Π.Π.Ε.Κ.) µε το υπ΄αρ 24784/23.7.2018 εκπρόθεσµο έγγραφό τους το 
οποίο συµφωνήθηκε οµόφωνα να συµπεριληφθεί και να αναγνωστεί στο Τοπικό Συµβούλιο. 
  
Προτείνω λοιπόν να αιτηθούµε τα παρακάτω έργα που θεωρώ σηµαντικά για τη ∆ηµοτική 
Κοινότητα Κρυονερίου: 
 
Α.Υ∆ΡΕΥΣΗ 
 
1.Ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης µε κατάργηση του παλιού και αντικατάσταση του δικτύου 
αµιάντου όπου υφίσταται. 
2.Αντικατάσταση παροχικού δικτύου Νεκροταφείου µε νέο και παράλληλη τοποθέτηση παροχικού 
καλωδίου ρεύµατος για την ηλεκτροδότηση του (µελέτη-κατασκευή). 
 
Β.Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 
 
1. Ασφαλτοστρώσεις οδών. 
2. Αποκατάσταση οδοστρωµάτων (λακούβες) οδικού δικτύου ∆.Κ.Κρυονερίου 
 



 
 
 
 
 
Γ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
1. Καθαρισµός φρεατίων & ρεµάτων ∆.Κ.Κρυονερίου. 
2. Πύκνωση φρεατίων (οµβρίων) οικισµού και µικρό αντιπληµµυρικό οδού Καραϊσκάκη.   
 
∆.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΧΩΡΩΝ 
 
1.Συντήρηση Πολιτιστικού κέντρου Κρυονερίου 
2.Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Λυκείου-Γυµνασίου-∆ηµοτικών-Νηπιαγωγείων-Παιδικού 
σταθµού. 
 
Ε.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
1.Κατεδάφιση και ανακατασκευή 1ου ∆ηµ.Σχολείου Κρυονερίου. 
2.Κατασκευή πλατείας Αγ.∆ηµητρίου (µελέτη-κατασκευή). 
3.Ανακατασκευή γηπέδου Κρυονερίου. 
4.Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 περιοχής Αγίου Νικολάου & γηπέδου Μπάσκετ. 
 
ΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 
1.Πύκνωση ∆ηµοτικού παραδοσιακού φωτισµού. 
2.Συντήρηση και αντικατάσταση φωτιστικών σωµάτων. 
 
 
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ 
 
1.Ανάπλαση κοινοτικού χώρου στην οδό Πάρνηθος.  
2.Ευπρεπισµός Νεκροταφείου (πλακοστρώσεις-τσιµεντοστρώσεις) 
3.Περίφραξη Νεκροταφείου. 
 
Το λόγο πήρε η Σύµβουλος κα Κάουλα Βασιλική η οποία πρότεινε να συµπεριληφθούν στην 
κατάρτιση του Τεχνικού Προγράµµατος για το έτος 2019 τα εξής :  
α) οι προτάσεις του Αθλητικού Οµίλου Κρυονερίου: 

1. Αντικατάσταση του Τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου(έχει εγκατασταθεί το 2004 και ο 
µέσος όρος χρήσης είναι 5 έτη) 

2. Αντικατάσταση και επανατοποθέτηση των πυλώνων φωτισµού του γηπέδου ποδοσφαίρου 
καθώς και τα φωτιστικά σώµατα. Οι πυλώνες είναι επικίνδυνοι να πέσουν λόγω 
παλαιότητας. 

3. Επισκευή µε αντιστήριξη στην Β.Α. πλευρά του γηπέδου λόγω καθίζησης.(Υπάρχει 
κίνδυνος και για τους πεζούς). 

4. Αντικατάσταση της περίφραξης του γηπέδου µπάσκετ και ποδοσφαίρου. Κίνδυνος 
σοβαρού τραυµατισµού λόγω φθοράς. 

5. Αντικατάσταση και ασφάλιση των θυρών του γηπέδου µπάσκετ και των κερκίδων του 
γηπέδου ποδοσφαίρου 

6. Τοποθέτηση κάδων σκουπιδιών εντός της κερκίδας του γηπέδου ποδοσφαίρου καθώς και 
στο άλσος δίπλα στο γήπεδο µπάσκετ. 

7. Κατασκευή κουλουάρ µεταξύ της κερκίδας και του γηπέδου ποδοσφαίρου για προπονήσεις 
στίβου. 

8. Εγκατάσταση δύο προκατασκευασµένων τουαλετών στο χώρο έξω από τις κερκίδες. 



9. Τοποθέτηση µπάρας ή µετακινούµενου εµποδίου ώστε να ελεγχθεί η είσοδος αυτοκινήτων 
από το σηµείο τένις προς το άλσος. Μεταξύ άλλων ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος 
τραυµατισµού. 

10.  Τοποθέτηση µπάρας στο χώρο πίσω από το τέρµα της βορεινής πλευράς προκειµένου να 
είναι πάντα ελεύθερος από παρκαρισµένα αυτοκίνητα για να εξασφαλιστεί η είσοδος 
ασθενοφόρου αν χρειαστεί.    

 
 β)µια εκ των προτάσεων του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Βορείου Αττικής:  
    "Είναι κρίσιµης σηµασίας η εκπόνηση µελέτης και η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στην        
επιχειρηµατική περιοχή Κρυονερίου ώστε οι εταιρείες να σταµατήσουν να χρησιµοποιούν  
βυτιοφόρα αποµάκρυνσης λυµάτων και βόθρους οι οποίοι µακροπρόθεσµα µολύνουν το 
περιβάλλον"    
γ) τρεις από τις προτάσεις του Συλλόγου Γονέων Β ∆ηµοτικού σχολείου Κρυονερίου :  

• Μελέτη να βρεθεί χώρος να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για τη δηµιουργία 
κλειστού γηπέδου-γυµναστηρίου 

• Να κινηθούν οι διαδικασίες για τη δηµιουργία σταθµού ΟΣΕ, όπως έχει δεσµευτεί η 
υφιστάµενη δηµοτική αρχή. 

• Μελέτη ανοίγµατος 2ης εισόδου -εξόδου προς τον Άγιο Στέφανο. 
δ) τρεις από τις προτάσεις του Σωµατείου Πολιτικής Προστασίας Εθελοντών Κρυονερίου: 

• Επισκευή παλιών κρουνών καθώς και την κατασκευή δικτύου παροχής νερού µε 
τοποθέτηση κρουνών κατά µήκος του κεντρικού δρόµου που οδηγεί στα πρώην βασιλικά 
κτήµατα (τουλάχιστον µέχρι τη διασταύρωση που οδηγεί προς Βαρυµπόµπη αριστερά και 
προς το Αστυνοµικό Τµήµα, δεξιά κίτρινη πύλη) 

• Εγκατάσταση πυροσβεστικού αγωγού µε τοποθέτηση µπεκ ψεκασµού νερού σε όλο το 
µήκος του ρέµατος που διασχίζει παράλληλα την οδό Ανοίξεως, πίσω από τα σπίτια. 

            Σε περίπτωση πυρκαγιάς τα εν λόγω σπίτια διατρέχουν τεράστιο κίνδυνο. 
• Τοποθέτηση πινακίδων στους δρόµους του πρώην βασιλικού κτήµατος βάσει της 

χαρτογράφησης που έγινε από το Σ.Π.Π.Ε.Κ. για τη διευκόλυνση πυροσβεστικών και 
άλλων οχηµάτων παροχής βοήθειας σε περίπτωση πυρκαγιάς ή ατυχήµατος. 

       
Η κα Κάουλα Βασιλική δήλωσε ότι εάν δεν συµπεριληφθούν και οι ανωτέρω προτάσεις στην 
κατάρτιση του Τεχνικού Προγράµµατος για το έτος 2019  η ψήφος της θα είναι αρνητική. 
 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου, αφού έλαβε υπόψη : 
 

� Την εισήγηση 
� Το µε αρ. πρωτ.: 23126/06.07.2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας 
� Το µε αρ. πρωτ.: 23238/09.07.2018 έγγραφό µας 
� Το µε αρ. πρωτ.: 23562/10.07.2018 έγγραφο του ΣΕΒΑ 
� Το µε αρ. πρωτ.: 23666/11.07.2018 έγγραφό του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
� Τo µε αρ. πρωτ.:23940/13.07.2018 έγγραφο του Α.Ο. Κρυονερίου 
� Τo µε αρ. πρωτ.:24784/23.07.2018 έγγραφο του Σ.Π.Π.Ε.Κ. 
� Το αρ. 82 παρ. στ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

� Το αρ. 83 παρ. 2 και παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

 
 
 
 
 
 
 
 



Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
Με ψήφους 2 υπέρ κα 1 κατά 

  
 
Μειοψηφούντος της συµβούλου κας Κάουλα Βασιλικής η οποία ψήφισε κατά για τους λόγους που 
ανέφερε στην τοποθέτησή της. 
 
 Εγκρίνει τις ακόλουθες προτάσεις για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου για το  
έτος 2019 : 
 
Α.Υ∆ΡΕΥΣΗ 
 
1.Ολοκλήρωση δικτύου ύδρευσης µε κατάργηση του παλιού και αντικατάσταση του δικτύου 
αµιάντου όπου υφίσταται. 
2.Αντικατάσταση παροχικού δικτύου Νεκροταφείου µε νέο και παράλληλη τοποθέτηση παροχικού 
καλωδίου ρεύµατος για την ηλεκτροδότηση του (µελέτη-κατασκευή). 
 
Β.Ο∆ΟΠΟΙΙΑ  
 
1. Ασφαλτοστρώσεις οδών. 
2. Αποκατάσταση οδοστρωµάτων (λακούβες) οδικού δικτύου ∆.Κ.Κρυονερίου 
 
 
Γ.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
1. Καθαρισµός φρεατίων & ρεµάτων ∆.Κ.Κρυονερίου. 
2. Πύκνωση φρεατίων (οµβρίων) οικισµού και µικρό αντιπληµµυρικό οδού Καραϊσκάκη.   
 
∆.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΧΩΡΩΝ 
 
1.Συντήρηση Πολιτιστικού κέντρου Κρυονερίου 
2.Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Λυκείου-Γυµνασίου-∆ηµοτικών-Νηπιαγωγείων-Παιδικού 
σταθµού. 
 
Ε.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 
1.Κατεδάφιση και ανακατασκευή 1ου ∆ηµ.Σχολείου Κρυονερίου. 
2.Κατασκευή πλατείας Αγ.∆ηµητρίου (µελέτη-κατασκευή). 
3.Ανακατασκευή γηπέδου Κρυονερίου. 
4.Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 περιοχής Αγίου Νικολάου & γηπέδου Μπάσκετ. 
 
ΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 
1.Πύκνωση ∆ηµοτικού παραδοσιακού φωτισµού. 
2.Συντήρηση και αντικατάσταση φωτιστικών σωµάτων. 
 
 
∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ 
 
1.Ανάπλαση κοινοτικού χώρου στην οδό Πάρνηθος.  
2.Ευπρεπισµός Νεκροταφείου (πλακοστρώσεις-τσιµεντοστρώσεις) 
3.Περίφραξη Νεκροταφείου. 
 
 
 



Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 7/2018. 
 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                                                                                  1.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος       
∆ηµήτριος  Χριστόπουλος                                        2.-Κάουλα Βασιλική   
 
                                                                                                                                                                                                      


