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Στον Υµηττό και στο Κοινοτικό Κατάστηµα Υµηττού σήµερα Τρίτη 12 Ιουλίου 
2016 και ώρα 9 µ.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Υµηττού του ∆ήµου ∆άφνης-Υµηττού ,µετά την µε αριθ. Πρωτ.: 10349/6-7-2016 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού αφού επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε ένα από 
τα µέλη για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα θέµατα της Ηµερήσιας 
∆ιάταξης (άρθρο 88 Ν.3852/2010). 
 Παρόντες ήταν : 1) Κρούσος Μενέλαος, Πρόεδρος, 2) Μποζίκης Νικόλαος, 3) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης ,4)Ρεµούνδου Αντωνία, 5)Κρητικός Γεώργιος, 6)Φακίνου 
Αναστασία, 7) Κάτσικα-Ψύλλια Σταυρούλα και  8) Αργιανάς Κων/νος. 

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόµιµα τα µέλη:1) Τσέκερη Μαρία, 2)Μανιός 
Γεώργιος  και 3) Εγγλέζου Κυριακή. 

Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11)  µελών 
παρίστανται οκτώ (8) αρχίζει η συνεδρίαση. 

Εισηγούµενος ο Πρόεδρος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αναφέρει ότι             
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 86 του Ν. 3852/10 το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας µε απόφαση που λαµβάνεται ένα µήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση 
του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράµµατος του δήµου, εισηγείται στην 
εκτελεστική επιτροπή µε σειρά προτεραιότητας, ανάλογα µε τον επείγοντα 
χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες 
για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαµβάνει το επιχειρησιακό 
πρόγραµµα του ∆ήµου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. 

Το Τεχνικό Πρόγραµµα που προτείνουµε στηρίζεται στις δυνατότητες 
υλοποίησής του από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου και αφορά ανάγκες των περιοχών της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Υµηττού που θα συµβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των συνδηµοτών µας, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην απλούστευση 
της καθηµερινότητας  και στην  ανάδειξη της πόλης µας. 

Η πρόταση που κατατίθεται αφορά πρόταση έργων και δράσεων για τη 
∆ηµοτική Κοινότητα Υµηττού.  
        Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος καλεί τα µέλη του Συµβουλίου και τους 
κοινωνικούς φορείς (οι οποίοι έχουν προσκληθεί στη συνεδρίαση σύµφωνα µε το 
άρθρο 86 παραγρ.5 του Ν.3852/2010) να διατυπώσουν προτάσεις σχετικά µε την 
κατάρτιση του Επιχειρησιακού και Τεχνικού Προγράµµατος. 
         Το Συµβούλιο  της ∆ηµοτικής Κοινότητας Υµηττού του ∆ήµου ∆άφνης-Υµηττού  
µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 86 παραγρ.4 & 5 
του Ν.3852/2010  
                                                                           

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εισηγείται τις υπηρεσίες, τις δράσεις και τα έργα που πρέπει να 

περιλαµβάνονται στο Επιχειρησιακό και Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου ως εξής: 
 
 
 
 
 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΥΜΗΤΤΟΥ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

& ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπηρεσίες οι οποίες είναι απαραίτητες στην Κοινότητά µας για να 
προσφέρουν άριστες και απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες: 

1. Κοινωνική Μέριµνα 
2. Βοήθεια στο Σπίτι 
3. ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Πολιτισµού Βύρωνας, ∆άφνη-Υµηττός 
4. ∆ηµοτικό Ωδείο  
5. Κ.Ε.Π 
6. Κ.Α.Π.Η. 
7. Κ.∆.Α.Π. (Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) 
8. Προγράµµατα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισµού. 
9. Προγράµµατα καλοκαιρινής απασχόλησης παιδιών. 
10. Μονάδα Υγείας ΠΕ∆Υ 
11. Παιδεία  
12. Ανοικτό Ελεύθερο Πανεπιστήµιο 

 
 ∆ΡΑΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ 

 Περιλαµβάνονται οι εργασίες που αφορούν την καθηµερινότητα των αναγκών της 
κοινότητας, λειτουργούν σε καθηµερινή βάση και αφορούν: 
1.Καθαριότητα: Ήτοι αποκοµιδή απορριµµάτων, καθαρισµοί πλατειών-συντριβανιών- 
                           οδών κλπ. 
2.Πράσινο: ∆ενδροφυτεύσεις, κλαδέµατα, συντηρήσεις πρασίνου, πλατειών και  
                   κοινοχρήστων χώρων. 
3.Κατασκευές: Όπου χρειάζονται για συνδέσεις νέων οικοδοµών µε τα δίκτυα οµβρίων και  
                        ακαθάρτων και άλλες µικροκατασκευές. 
4.Συντηρήσεις: Αγωγοί υδάτων, συντήρηση µόνιµων κατασκευών (γήπεδο νταµαριών,  
                         κλειστό Αµύντα, Γυµναστήρια) 
5.Επισκευές:οδοστρώµατα, ασφαλτικά κράσπεδα, πεζοδρόµια, πλακοστρώσεις,  
                     επισκευές σχολικών κτηρίων κλπ. 
6.Ηλεκτρικά:Συντήρηση φωτισµού κοινότητας, φωταγωγισµοί Χριστουγ.-Πάσχα-Εθνικών  
                     Εορτών, φωτισµοί συντριβανιών κλπ. 
7.Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις: Εισηγήσεις για σηµάνσεις οδών, φανάρια ρυθµίσεων  
                                              κυκλοφορίας όπου χρειάζεται παρέµβαση. 
 

 Προτεινόµενα εφικτά έργα που µπορούν να βελτιώσουν τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες µε γνώµονα πάντα τις τρέχουσες συγκυρίες: 

1. Αξιοποίηση του οικοδοµικού τετραγώνου 172 της κοινότητας Υµηττού που 
περικλείεται από τις οδούς Ιονίων Νήσων, Γιάννη Ρίτσου, Εθνικής Αντιστάσεως, 
Καραολή ∆ηµητρίου όπου µπορεί να κατασκευασθεί ένα τριώροφο κτήριο που 
στον κάθε όροφο θα στεγάζεται µια δραστηριότητα. Εντευκτήριο νεολαίας, 
αίθουσες επιτραπέζιων πνευµατικών παιχνιδιών, αίθουσα κοµπιούτερ, προβολές 
διδακτικές, ιστορικές, βίντεο κλπ. Στην ταράτσα φωτοβολταϊκά για επάρκεια 
αυτοδύναµου ηλεκτρικού ρεύµατος και ένα µικρό αµφιθέατρο για προβολές 
ταινιών για τους δηµότες. Ενδεικτικά αυτό ή ότι κρίνει η ∆ηµοτική Αρχή πάντα µε 
την σύµφωνη γνώµη της Κοινότητας. 

2. Βελτίωση-Αύξηση ηλεκτροφωτισµού στην πλατεία Υµηττού, πλατεία ∆ηµαρχείου 
και Πλατεία Ηλία Ηλιού. 

3. Ενίσχυση ισχύος ηλεκτροφωτισµού στο στάδιο νταµαριών. 
4. Επαναλειτουργία της Κοινοτικής βιβλιοθήκης στο περατωθέν κτήριο της οδού 

Μοσχονησίων 9. 
5. Τοποθέτηση κάγκελων στα συντριβάνια του ∆ηµαρχείου Υµηττού. 
6. Συντήρηση-Επισκευή πλατείας Αγ.Φωτεινής. 
 
 

ΑΔΑ: Ω70ΦΩ9Φ-Χ9Τ



     ΜΕΛΕΤΕΣ  

1. Μελέτη τοποθέτησης φωτοβολταϊκών στην ταράτσα του κτιρίου της ∆ηµοτικής  
            Κοινότητας Υµηττού (πρώην ∆ηµαρχείο Υµηττού) και στα σχολικά κτίρια. 

2. Σύνταξη Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του Ενιαίου ∆ήµου και Καθορισµός 
χρήσεων γης. 

3. Επανασύνταξη µελέτης για κολωνάκια και άµεση αφαίρεση όσων δεν 
χρειάζονται. 

 
  

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και υπογράφτηκε το παρόν. 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ                                     ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
    ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
              ΡΕΜΟΥΝ∆ΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 
                   ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            
                     ΦΑΚΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 Υµηττός 13-07-2016                                  ΚΑΤΣΙΚΑ-ΨΥΛΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                           ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          
       
  
                
    ΚΡΟΥΣΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ                                  
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