
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                 Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2020
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ           Συνεδρίασης της  Δημοτικής  Επιτροπής

                                                        Διαβούλευσης
                                  ΑΡΙΘΜΟΣ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ  -ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ :1/2020

Γραφείο   Δημοτικού Συμβουλίου          

Περίληψη
  Γνωμοδότηση επί του Προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος
2021 (παρ. 2 εδαφ.α’ του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018)       

       Στον  Άγιο  Δημήτριο, σήμερα , στις  16 του  μήνα   Δεκεμβρίου  του  έτους
2020 , ημέρα  της  εβδομάδας Τετάρτη και  ώρα από 07.00 έως 24.00    συνήλθε  σε
Τακτική  (δια  περιφοράς)  Συνεδρίαση   η  Δημοτική  Επιτροπή  Διαβούλευσης  του  Δήμου
Αγίου Δημητρίου  που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ.   368/2019 Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου,  ύστερα   από   την   με   αριθμό  πρωτοκόλλου  34170/07-12-2020 έγγραφη
πρόσκληση   της  Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη  της , σύμφωνα
με  τις διατάξεις του άρθρου 76  του  Ν. 3852/7-6-2010   (ΦΕΚ Α' 87)  με  τίτλο : «Νέα
Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  78  του  Ν.  4555/2018,   και  την
αριθμ.πρωτ.  60249/22-09-2020  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  «Συνεδριάσεις
δημοτικού  συμβουλίου  και  λοιπών  συλλογικών  οργάνων  των  δήμων  κατά  το  διάστημα
εφαρμογής  των  μέτρων  για  τον  περιορισμό  της  διασποράς  του  κορωνοϊού»
(ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9). Η πρόσκληση αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα  του Δήμου.  

 
      Διαπιστώθηκε   ότι   υπάρχει   απαρτία  ,  δεδομένου   ότι   σε   σύνολο  41  μελών
παρέστησαν στη συνεδρίαση  συνολικά 28 μέλη: 

                                          ΠΑΡΟΝΤΑ           ΑΠΟΝΤΑ  
1 ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ –  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1
ΖΗΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΟ ΑΙΑΝΤΑΣ 
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ

2 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ 2 ΠΑΓΩΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΟ ΔΑΦΝΗ
3 ΣΙΟΥΜΠΑΛΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΟ ΘΥΕΛΛΑ 3 ΓΚΟΤΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ
4 ΝΙΑΡΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΠΟ ΔΑΦΝΗ 4 ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ
5

ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ –ΑΣ ΝΙΚΗ ΤΕΝΙΣ
5

ΝΤΟΛΟΥ  -  ΓΟΡΓΟΤΣΗ  ΘΕΟΔΩΡΑ-ΕΝΩΣΗ
ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ «ΤΟ ΚΟΥΓΚΙ»

6 ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΣΕ ΘΗΣΕΑΣ ΤΕΝΙΣ 6 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΩΝ
7 ΚΑΖΑΡΙΑΝ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
8

ΝΙΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 8 ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΩ-ΕΝΩΣΗ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

9 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ 9 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΔΗΜΟΤΙΣΣΑ
10 ΤΣΙΟΤΡΑ ΕΛΕΝΗ-ΓΚΟΤΖΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΤΕ ΑΘΗΝΑΣ 10 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΟΤΗΣ
11 ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΡΑΨΙΤΩΝ 11 ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΔΗΜΟΤΙΣΣΑ
12 ΤΖΑΝΑΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΣΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
12

ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΔΗΜΟΤΙΣΣΑ
13 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΟΤΗΣ
14 ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ-ΣΥΝΟΙΚΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ»
15 ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΘΕΩΝ
16 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ-2ο ΣΩΜΑ  ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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17 ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ  ΑΜΑΛΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΚΠ/ΚΩΝ  Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

18 ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ-ΑΛΜΠΑΝΗ  ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΟΝΕΩΝ  &
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

19 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ-ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

20 ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ ΛΩΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑΣ 
ΑΜΟΡΓΟΥ

21 ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΝΑΦΑΙΩΝ
22 ΚΑΡΔΑΡΑ ΜΑΡΙΚΑ-ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
23 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΕΝΩΣΗ  ΑΡΚΑΔΩΝ  ΑΓΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
24 ΤΣΟΡΜΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΤΗΣ
25 ΚΑΜΟΥΖΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΗΣ
26 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ-ΔΗΜΟΤΙΣΣΑ
27 ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΟΤΗΣ
28 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ-ΔΗΜΟΤΗΣ

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται  δια περιφοράς  σύμφωνα με το άρθρο 10 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/α’/11-03-20)  και  των υπ’ αρ.  40/2020 ,  163/2020,
426/2020 & 60249/22-09-2020  εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο λήψης
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.
       Η πρόσκληση της συνεδρίασης κοινοποιήθηκε στη Δήμαρχο στους Αντιδημάρχους ,
στους  Προέδρους  των  νομικών  προσώπων  του  δήμου,  και  στους   επικεφαλής  των
δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

       Η  Πρόεδρος  της Επιτροπής Διαβούλευσης & Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
κα Ελένη Καντζέλη  ενημέρωσε μεταξύ άλλων ότι  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78
του  Ν.  4555/2018  η  Δημοτική  Επιτροπή  Διαβούλευσης   γνωμοδοτεί    στο  Δημοτικό
Συμβούλιο σχετικά με  το  προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και έθεσε
υπόψην των μελών την εισηγητική έκθεση και το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος
για το 2021 έχουν ως εξής:
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                                       ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021
Κωδικός 
Εξόδου

Περιγραφή Χρηματοδότη-
ση

Ψηφισθέντα 
2021

Παρατηρήσεις

Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

30.7311.01
Μετατροπή παλαιού  3ου  ΔΣ σε 
παιδικό σταθμό ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 1,00 ΝΈΟ

30.7311.02

Κατασκευή πολιτιστικού 
κέντρου στην περιοχή Αγ.Βασι-
λείου ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 1,00 ΝΈΟ

Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άδρευσης και αποχέτευσης

25.7312.07

Κατασκευή νέων και ανακατα-
σκευή προβληματικών αγωγών 
αποχέτευσης, ομβρίων κλπ ΣΑΤΑ 20.000,00 ΝΈΟ

30.7312.08
Κατασκευή σποραδικών συν-
δέσεων ΣΑΤΑ 72.000,00 ΝΈΟ

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης (κατασκευή)

30.7321.34

Κατασκευή συνθετικού χλοο-
τάπητα στο Δημοτικό Γυμναστή-
ριο συνεχ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 461.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

Πλατείες πάρκα παιδότοποι (κατασκευή)

30.7322.04

Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός 
πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής 
Δήμου Αγ.Δημητρίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 6.350,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
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35.7322.02

Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου 
μεταξύ των οδών Αργοστολίου - 
Βαμβακάρη - Μακρυγιάννη

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑ-
ΜΕΙΟ 363.900,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

35.7322.36

Διαμόρφωση και αξιοποίηση 
χώρων μεταξύ Αγ. Βασιλείου, 
Διάκου,Οθωνος, Κολοκοτρώνη 
Βοτανικού Κήπου ΣΑΤΑ 43.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

64.7322.03

Διαμόρφωση κοινόχρηστου 
χώρου τμήματος Ο.Τ.1080  (Ξάν-
θης)

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 92.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

64.7322.05

Διαμόρφωση χώρων παιδικών 
χαρών για τοποθετηση εξοπλι-
σμου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 170.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

Οδοί-οδοστρώματα (κατασκευή)

30.7323.01

Κατασκευή και συντήρηση ρα-
μπών ΑμΕΑ σε οδούς αυξημένης 
κυκλοφορίας ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 1,00 ΝΈΟ

30.7323.03

Περιβαλλοντική αναβάθμιση-α-
νάπλαση τμημάτων οδών πέριξ 
Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρί-
ου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1.328.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

30.7323.05 Ανάπλαση οδού Λιδωρικίου ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 1.000,00 ΝΈΟ

30.7323.11

Διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφο-
ρίας για την ενίσχυση της τοπικής 
αγοράς ΣΑΤΑ 74.000,00 ΝΈΟ

30.7323.08
Ανακατασκευή τμήματος οδού 
Μακρυγιάννη ΣΑΤΑ 100.000,00 ΝΈΟ

30.7323.29

Διαπλάτυνση της Λεωφόρου 
Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος 
έως Γράμμου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2.400.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

64.7323.02

Κατασκευή ραμπών και χώρων 
υγιεινής για την πρόσβαση και 
την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στις σχο-
λικές μονάδες του Δήμου Αγ.Δη-
μητρίου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 133.300,00 ΝΈΟ

Πεζοδρόμια (κατασκευή)

30.7324.02

Ανακατασκευή πεζοδρομίων  
στις οδούς Αργοστολίου - Πάρου
κλπ για την ασφαλη κίνηση των 
πεζών ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 1.000,00 ΝΈΟ

30.7324.04

Ανάδειξη - ανάπλαση Κέντρου 
γειτονιάς επί της οδού Ασημακο-
πούλου κ.λπ. ΣΑΤΑ 100.000,00 ΝΈΟ

30.7324.05

Αστικές παρεμβάσεις για την 
τόνωση της τοπικής αγοράς στην
οδό Ασυρμάτου

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑ-
ΜΕΙΟ 258.300,00 ΝΈΟ

Λοιπές Εγκαταστάσεις κοινής χρήσης (κατασκευή)

30.7326.05
Κατασκευή ηχοπετασμάτων για 
μείωση θορύβου ΣΑΤΑ 24.000,00 ΝΈΟ

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως (συντήρηση)

30.7331.11 Συντήρηση Επισκευή Σχολείων
ΣΑΤΑ ΣΧΟ-
ΛΕΙΩΝ 132.700,00 ΝΈΟ

Οδοί - οδοστρώματα (συντήρηση)

30.7333.03
Δημιουργια ασφαλών σχολικών 
δακτυλίων 

ΣΑΤΑ ΣΧΟ-
ΛΕΙΩΝ 50.000,00 ΝΈΟ
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30.7333.08

Βελτιωτικές παρεμβάσεις εξα-
σφάλισης ασφαλούς κυκλοφορί-
ας ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 74.000,00 ΝΈΟ

30.7333.09

Διαγραμμίσεις λεωφορειακών 
δρόμων και διαβάσεων πεζών 
φωτεινών σηματοδοτών ΣΑΤΑ 56.000,00 ΝΈΟ

30.7333.11 Συντήρηση οδών ΣΑΤΑ 400.000,00 ΝΈΟ
Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως (συντήρηση)

45.7336.02 Κατασκευή νέων τάφων 2020
COVID ΚΑΙ ΙΔΙΑ 
ΕΣΟΔΑ 43.200,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

΄Εργα και δράσεις απο χρηματοδοτησεις του Εθνικου Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς  (ΕΣΠΑ)

60.7341.02

Περιβαλλοντική αναβάθμιση - 
ανάπλαση της περιοχής Mεσο-
νήσι ΕΣΠΑ 895.300,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

64.7341.02

Επεμβάσεις Ενεργειακής Ανα-
βάθμισης σχολικών κτιρίων Δή-
μου Αγίου Δημητρίου ΕΣΠΑ 702.400,00 ΝΈΟ

Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

30.7413.03

Οριστική μελέτη ,μελέτη εφαρ-
μογής και τευχη δημοπράτησης 
για το εργο Ανάπλαση πάρκου 
Ελ. Βενιζελου (Ασύρματος) συ-
νεχ ΣΑΤΑ 10.000,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

30.7413.10

Γεωλογική μελέτη για την Επα-
νέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου 
Περιοχής ΔΕΗ Δήμου Αγίου Δη-
μητρίου ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 1,00 ΝΈΟ

30.7413.11

Υδρολογική μελέτη για την Επα-
νέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου 
Περιοχής ΔΕΗ Δήμου Αγίου Δη-
μητρίου ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 1,00 ΝΈΟ

30.7413.12

Περιβαλλοντική μελέτη για την 
Επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχε-
δίου Περιοχής ΔΕΗ Δήμου Αγίου
Δημητρίου ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 1,00 ΝΈΟ

30.7413.18 Σύνταξη Η/Μ μελετών ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 1,00 ΝΈΟ

30.7413.20
Σύνταξη περιβαλλοντικών  μελε-
τών ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 1,00 ΝΈΟ

30.7413.41 Υδρολογική -υδραυλική μελέτη ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 1,00 ΝΈΟ

30.7413.46

Τοπογραφικές μελέτες για πα-
ρεμβάσεις και πράξεις αναλογι-
σμού ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 15.000,00 ΝΈΟ

30.7413.66
Μελέτη ανασύνταξης πράξης 
εφαρμογής ΔΕΗ. ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 1,00 ΝΈΟ

64.7411.02

Μελέτη κολυμβητηρίου και κοι-
νόχρηστου χώρου στο Ο.Τ.2116 
κ΄2117

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 240.100,00 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

64.7412.02

Εκπόνηση μελετών και υλοποίη-
ση μέτρων και μέσων πυροπρο-
στασίας στις σχολικές μονάδες 
του Δήμου Αγίου Δημητρίου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 276.520,00 ΝΈΟ

 ΣΥΝΟΛΟ  8.543.080,00  
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            Ακολούθησε η τοποθέτηση των μελών με ηλεκτρονική κατάθεση των προτάσεών
τους. 

Οι τοποθετήσεις που έγιναν από τα μέλη της  Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης έχουν
ως εξής  :

- Ο κ. Καμούζης:

<<Καλησπέρα σας ,

 Θα ήθελα να αναφερθούν τα παρακάτω :

Η Μυτιλήνης να γίνει δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Εύξεινου Πόντου και Δραγατσανιού 
απαλλοτρίωση ή συμφωνία για αγορά (Είναι χαρακτηρισμένο πράσινο) Αποσαφήνιση ιδιο-
κτησιακού καθεστώτος και αξιοποίηση του χώρου Εύξεινου Πόντου και Καλαμών . Για 25ης
Μαρτίου αποσαφήνιση του υπόλοιπου οικοπέδου όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς και
δημιουργία πράσινου.

 Σας ευχαριστώ >>

- Ο κ. Καραμέτος:

<<Κατόπιν πρόσκλησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για Προϋπολογισμό και 
Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2021 , σας καταθέτουμε τα παρακάτω :

1. Γνωμοδοτούμε θετικά επί του Προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το 
έτος 2021 .
2. Όσο αφορά επί του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021, παρακαλού-
με για την 
- Αναβάθμιση του υπάρχοντος φωτισμού, τόσο στις εγκαταστάσεις της Θεομήτορος, όσο και
στο γήπεδο της Αγίου Δημητρίου. Η ένταση του υπάρχοντος φωτισμού είναι πλέον πολύ χα-
μηλή.
 - Επισκευή του διχτυού στο γήπεδο της Αγίου Δημητρίου, καθώς μπάλες βγαίνουν στο 
δρόμο.

Με εκτίμηση
Ο εκπρόσωπος του Σωματείου
ΑΣΕ ΘΗΣΕΑΣ Αγ. Δημητρίου

Γιάννης Καραμέτος>>

- Η κα Ταπραντζή:

<<Καλημέρα σας
Σας αποστέλλουμε τις προτάσεις του ΣΕΠΕΑΔ, που αφορούν τον προϋπολογισμό και το τε-
χνικό πρόγραμμα του έτους 2021.
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                                           Αμαλία Ταπραντζή>>

- Ο κ. Καντζέλης:

<< ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ & ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΕΔ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΑΨΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΠ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021

Με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της  Αδελφότητας των Απανταχού Κραψιτών Αθηνών
αλλά και ως εκπρόσωπος του συλλόγου  στη ΔΕΔ,  σας υποβάλλω ακολούθως προτάσεις του
συλλόγου μας, που πιθανόν να αντανακλούν  σκέψεις για αξιοποίηση ή/και  εξεύρεση χώρων
για διεξαγωγή ανοικτών εκδηλώσεων από συλλόγους  στο Δήμο μας.
Συγκεκριμένα:
1Η ΠΡΟΤΑΣΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ  ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΠΟΛΥΠΛΗΘΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Τα τελευταία χρόνια   ο σύλλογός μας υλοποίησε πληθώρα ανοικτών εκδηλώσεων για τους
δημότες μας. Οι προσφερόμενοι στεγασμένοι χώροι  στο Δήμο μας είναι τα κλειστά Γυμνα-
στήρια, τα οποία στερούνται υποδομών για να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις  με τραπεζοκαθί-
σματα στις οποίες απαιτείται  υποδομή εστίασης. Αυτό δυσχέρανε κατά πολύ την λειτουργι-
κότητα των εκδηλώσεών μας απαιτώντας από μέρους μας ευρηματικότητα, υψηλό κόστος
λειτουργίας  και  μεγάλη σωματική καταπόνηση.
Θεωρούμε λοιπόν,  ότι ο Δήμος μας  στερείται ενός στεγασμένου πολυχώρου ο οποίος να
έχει και τη μορφή  συνεδριακού  χαρακτήρα, στον οποίο να υπάρχουν όμορες αίθουσες οι
οποίες να επιτρέπουν, όποτε απαιτείται, την  φιλοξενία πολυπληθών εκδηλώσεων. Ο χώρος
αυτός πρέπει να έχει  parking, συστήματα κλιματισμού, ηχομόνωσης με  σύγχρονες υποδο-
μές ηχοσυστημάτων και φωτισμού και ελεύθερη πρόσβαση σε ΑΜΕΑ. Σας γνωρίζουμε ότι
οι σύλλογοι είναι αναγκασμένοι για το λόγο αυτό  είτε να  καταβάλλουν  για την διενέργεια
εκδηλώσεων, υπέρογκες προκαταβολές στις ελάχιστες  διαθέσιμες  ιδιωτικές αίθουσες τα
οποία δεν δύνανται να φιλοξενήσουν κοινό >500ατόμων, οπότε καθιστούν απαγορευτική την
διενέργεια  πολυπληθών εκδηλώσεων κατά τους χειμερινούς μήνες.

2Η ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ (ή πλ.Ελευθερίας) ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΝΕΛΑΟΥ 
Η πλατεία Άρη Βελουχιώτη η οποία σήμερα καλύπτει  αρκετά μεγάλη έκταση ~2,5 στρεμ-
μάτων περικλείεται από τις οδούς Μενελάου και την προέκταση της οδού Αφεντούλη και
την Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου. Η πλατεία αυτή είναι ένας πολύ ζωντανός χώρος και κατα-
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κλύζεται  τους θερινούς  μήνες από παιδιά,  εφήβους και γηραιότερους δημότες.  Φιλοξενεί
πληθώρα εκδηλώσεων του Δήμου μας κι έχει φιλοξενήσει και δικές μας εκδηλώσεις ( όπως
γιορτή Τζαμάλας τις Απόκριες).   Στην υφιστάμενή της κατάσταση, στερείται  ενός ασφα-
λούς   κλειστού χώρου για τα μικρά παιδιά με παρουσία παιδότοπου, όργανα γυμναστικής
κλπ. Η πρόταση μας αφορά την επέκταση της πλατείας προς την οδό  Μενελάου,  η οποία
θα μπορούσε να κλείσει στο τμήμα που περικλείεται από την πλατεία κι εκεί να δημιουργη-
θούν οι παραπάνω υποδομές.

Η βελτίωση των υποδομών του Δήμου μας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας δημιουργεί
θετικό πρόσημο  στην ανάπτυξη  του πολιτισμού κι ελπίζουμε να τύχουν της προσοχής σας.

Ο  προϋπολογισμός  είναι  στη  σωστή  κατεύθυνση  καθώς  βλέπουμε  την  πρόθεση  σας  να
συμπεριληφθούν και οι πολιτιστικοί σύλλογοι το 2021 για επιχορήγηση από τον Δήμο.

Αίτημα μας να δημιουργήσετε κριτήρια επιχορήγησης για την αποφυγή ανισοτήτων καθώς
και την επιθυμία βάσει του αιτήματος μας που έχει κατατεθεί από τον Ιούλιο του 2020 για
μεγαλύτερο ποσό επιχορήγησης.

Τέλος μας βρίσκει θετικούς το σχέδιο του ΤΠ που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου
μας και ψηφίζουμε ΥΠΕΡ .

Με εκτίμηση,

  
Ηλίας Καντζέλης >>

- Η κα Τσιότρα:

<< καλησπερα σας!!!
διαβασα το τεχνικο προγραμμα 2011
ΣΥΜΦΩΝΩ σε ολα οσα αναφερετε
Αλλα θα ηθελα να κανω καποιες ε[ισημανσεις

 το μεγαλο προβλημα των πεζων με τα μονιμα παρκαρισμενα αυτοκινητα επανω στα 
πεζοδρομια (βλεπετε Σουλιου μεγαλη οδικη ροή περνα η συγκοινωνια του Δημου 
εχει σχολεια και η διευκολινση των πεζων καμια!!!) και οχι μονο πεζων... αλλα και 
αυτων που θελουν να κανουν, ηπια ασκηση (χαλρο τρεξιμο ή περπατημα) 

 η ηπια ασκηση ειναι απαγορευτική λογο ανηπαρκτων πεζοδρομείων ( αρκετα με 
πολυ χαλια κατασκευή) ή με μονιμα σταθμευμενα οχηματα ιδιωτων που θεωρουν 
προσωπικο τους παρκινγκ το πεζοδρομειο. οπως καλα ξερετε πολλοι Δημοτες επιθυ-
μουν αλλα δεν μπορουν να περπατησουν καν (ποσο μαλλον να τρεξουν στους δρο-
μους της γειτονιας τους) 

 τι γινεται με το μοναδικο μας γηπεδο και  τελος

 ολα καλα!  αλλα το αθλητικο προφιλ, που αφορα το νεο δυναμικο του Δημου  θελει 
ενισχυση. τα νεα παιδια .. και οχι μονο... θελουν φιλοξενους χωρους αθλησης ώστε 
να μην φευγουν σε διπλανους Δημους για να καλυψουν την αναγκη τους αυτη!
αλλωστε σωμα υγιές και πνευμα αντιστοιχα ειναι οι θεμέλιοι  λίθοι για μια ποιοτική 
ζωή!!!

ευχαριστω που με ... διαβασατε καλη συνεχεια στο εργο σας!!!
Ελένη Τσιοτρα>>

- Ο κ. Δασόπουλος:
<<
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>>

- Ο κ. Διαβολίτσης:
<<    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ,     ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021

 Οι διαδικασίες και ο τρόπος «συνάντησης», λόγω των μέτρων για την πανδημία, προφανώς
στερεί  τις  όποιες  θετικές  παραμέτρους  της  αμεσότητας  από  την  διά  ζώσης παρουσία  .
Όσοι  πραγματικά  πιστεύουν  στον  θεσμού  των  διαβουλεύσεων,  της  συμμετοχής  και  της
εκπροσώπησης, μας δίνεται ο χρόνος και ο χώρος  να αναπτύξουμε διαδικτυακά της απόψεις
μας, τις προτάσεις μας και παράλληλα να τις τεκμηριώσουμε με μεγαλύτερη ενδεχόμενος
ευχέρεια.
   Η «+οικίας Άγιος Σπυρίδωνας» πιστεύει και δίνει το παρόν σχεδόν μια δεκαετία τώρα,
στηρίζοντας  τον  θεσμό  της  επιτροπής  διαβούλευσης,  καταθέτοντας  προτάσεις,  για  το
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου όπως είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε και για το 2021.  
   Οι προτάσεις που θα καταθέσουμε για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021 είναι σχεδόν οι
προτάσεις που καταθέσαμε για το Τ. Π. του  2020 που δυστυχώς δεν αξιολογήθηκαν και δεν
εντάχθηκαν.
   Τις προτάσεις τις θεωρούμε αναγκαίες και γι΄ αυτό τις επαναφέρουμε σήμερα, πιστεύοντας
ότι με την υλοποίησή τους, θα αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής,                  
 η ασφάλεια αλλά και το περιβάλλον στην συνοικία του Αγίου Σπυρίδωνα.

Προτάσεις:
1) Ανάπλαση του τριγώνου στην οδό Ναυπλίου
 Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 είχε  ενταχθεί  η  ανάπλαση του τριγώνου Ναυπλίου-
Ελευθερωτών και Εθ. Μακαρίου, αλλά δεν υλοποιήθηκε       
Το θέσαμε ως πρόταση στις διαβουλεύσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2019 και του
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2020           
   Επιθυμούμε  να  ενταχθεί  στο  Τεχνικό   Πρόγραμμα.  2021 και  αυτή  τη  φορά  να
πραγματοποιηθεί, γιατί μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση, στην ασφάλεια
και τον καλλωπισμό της περιοχής.

2) Διάνοιξη της οδού Ελευθερωτών.  
   Μια ακόμα πρόταση που την έχουμε αναφέρει και επιχειρηματολογήσει στο παρελθόν
είναι  η  διάνοιξη  της  οδού  Ελευθερωτών,  την  κατασκευή  των  πεζοδρομίων,  από  την
συμβολή  της  με  την  οδό  Ρόμπερτ  Κένεντι ως  την  Παιδική  Χαρά  στην  οδό  Σουρή.
Νομίζουμε ότι και μόνο που εφάπτεται της Παιδικής Χαράς που την επισκέπτονται δεκάδες
μικρά παιδιά, που βρίσκεται στα   50 μέτρα από το  8ο Δημοτικό Σχολείο, με ανύπαρκτα
πεζοδρόμια,  από την μία μεριά,  αδιαμόρφωτα από την άλλη,   με  οριακό το πλάτος  του
οδοστρώματος, για την κίνηση των οχημάτων και προς τις δύο κατευθύνσεις. Είναι κάτι που
θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί άμεσα. Το ότι δεν έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα
δυσάρεστα γεγονότα  ασφαλείας, δεν μπορούμε να επαφιόμαστε απλά στην τύχη.

3) Ανάπλαση των οδών 25ης Μαρτίου και Χρ. Σμύρνης.
   Μετά την ανάπλαση των λεωφορειόδρομων Πριάμου και Κολοκοτρώνη, υπάρχουν δύο
ακόμη  λεωφορειόδρομοι,  που  νομίζουμε  ότι  έχουν  τις  προδιαγραφές  για  να
πραγματοποιηθούν  αντίστοιχες  παρεμβάσεις,  που  θα  βοηθήσουν  σημαντικά  στην
ολοκλήρωση  της  ανάπλασης,  ανάπτυξης  και  της  λειτουργικότητας  της  περιοχής,
αναβαθμίζοντας  παράλληλα  την  ασφαλή  και  απρόσκοπτη  κίνηση  πεζών  και  οχημάτων.
Είναι  η  25ης Μαρτίου,  και  η Χρυσοστόμου  Σμύρνης.                   
Δρόμοι με πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο οχημάτων και λεωφορείων,  που καθημερινά
κινούνται παιδιά - μικροί μαθητές  που πηγαινοέρχονται στο 8ο Δημοτικό ή στον 2ο Παιδικό
Σταθμό στην Θουκυδίδου  ή στο 6ο Νηπιαγωγείο στην Μενελάου. 
   Είναι  και  οι  δύο  απέναντι  μονόδρομοι,  παράλληλοι,  αντίθετης  φοράς,  και  έχουν  το
απαιτούμενο  πλάτος  για  την  ανάπλαση  των  πεζοδρομίων  σύμφωνα  με  τις  σημερινές
προδιαγραφές αλλά και παρόδια στάθμευση με εσοχές, τουλάχιστον από την μία μεριά.
   Η ανάπλαση της 25ης Μαρτίου μπορεί να πραγματοποιηθεί, από την συμβολή της με την
Κων. Καραμανλή και να ολοκληρωθεί στη Λ. Παπάγου. Αντίστοιχα                                      η
ανάπλαση της Χ. Σμύρνης από την συμβολή της με την οδό Πριάμου και να ολοκληρωθεί
στην συμβολή της, με την Λ. Αγίου Δημητρίου.
   Ο  σχεδιασμός  των  αναπλάσεων  θα  πρέπει  να  δημιουργεί  συνθήκες  βιώσιμης
κινητικότητας, ενισχύοντας  την επιλογή του βαδίσματος και την επιλογή παραμονής στον
κοινόχρηστο χώρο.                
   Η ανακατασκευή τους θα δώσει  άλλη ώθηση στην ασφαλή μετακίνηση και στην βιώσιμη
ανάπτυξη και κινητικότητα στο Δήμο.  
4) Παρεμβάσεις στην Λ. Στρ. Παπάγου
   Πιστεύουμε ότι και η Λεωφ. Στ. Παπάγου, ο δεύτερος μεγάλος δρόμος του Δήμου μας και
λεωφορειόδρομος, χρειάζεται μια νέα και ουσιαστικότερη διορθωτική παρέμβαση αυτή τη
φορά.       
  Τα πεζοδρόμια της, που ανακατασκευάστηκαν πριν από 2 δεκαετίες περίπου, δεν πληρούν
τις σημερινές προδιαγραφές, πλάτος 1.50μ. καθαρό.                                        Πέρα από το
μικρότερο πλάτος των πεζοδρομίων, οι κολώνες φωτισμού,

οδοσήμανσης, εσοχές κάδων, σκαλιά κατοικιών, φωτεινοί σηματοδότες,  άναρχα φυτεμένα
δένδρα, οι κατεστραμμένες ράμπες ΑμεΑ και αρκετά ακόμα εμπόδια, δυσκολεύουν όλους
όσους έχουν κινητικά προβλήματα και καθιστούν την διέλευση γενικώς των πεζοδρομίων,
πολύ προβληματική και επικίνδυνη. 
   Υπάρχουν σημεία της Λεωφ. Στ. Παπάγου, που τα πεζοδρόμια είναι ανύπαρκτα (όπως
στην  συμβολή  Βάλτου  και  Παπάγου)  που  καθιστούν άκρως  επικίνδυνη την  προσπάθεια
κάποιου να κινηθεί με ασφάλεια στα συγκεκριμένα σημεία.
   Θα πρέπει να κατασκευασθούν πραγματικές εσοχές (σήμερα χωροθετούνται με κίτρινη
διαγράμμιση,  που  εύκολα  παραβιάζονται, από  την  παράνομη  στάθμευση  οχημάτων,
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κάνοντας  ακόμα  πιο  επικίνδυνη την  διέλευση, λόγο  περιορισμού  ορατότητας,  πεζούς
και οδηγούς ) δεξιά και αριστερά στον δρόμο που θα ορίζουν τις θέσεις στάθμευσης (όπως
υπάρχου  στο  τμήμα  της  Λεωφ.  Στ.  Παπάγου  από  την  συμβολή  της  με  την  οδό
Ερατοσθένους και πάνω.
  Με  την  προβλεπόμενη  οδοσήμανση,  διαβάσεις  πεζών,  πεζοφάναρα  και  ότι  άλλο
προβλέπετε για να κινούνται με ασφάλεια καθημερινά οι εκατοντάδες μαθητές που φοιτούν
στο Στρογγυλό, αλλά και στα πλησιέστερα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία.                   
Το θέμα είναι σοβαρό και μεγάλο, θα πρέπει να μας απασχολήσει άμεσα.

   Θα  πρέπει  να  στηριχθεί  επίσης  και  η σημαντική προσπάθεια  που γίνεται,
το τελευταίο διάστημα  για  την  ανάκαμψη  της  τοπικής  αγοράς,  με  την δημιουργία νέων
επιχειρήσεων  και  καταστήματα,  που  έχουν  αλλάξει  την  εικόνα  της  γειτονιάς  και  έχουν
ανάγκη τα προσβάσιμα και ασφαλή πεζοδρόμια.

5) Επισφαλή τα πρανή της Όθωνος. 
   Ένα  πολύ  μεγάλο  θέμα  -  πρόβλημα,  είναι  και  τα  πρανή  της  οδού  Όθωνος.
Μπορεί να φαινόμαστε γραφικοί και διαρκώς επαναλαμβανόμενοι, παρατηρώντας όμως τις
τεράστιες καταστροφές, προσφάτως και στην χώρα μας, που προκαλούν τα έντονα καιρικά
φαινόμενα, τα μπαζώματα και οι αυθαίρετες κατασκευές μεταξύ των οδών Όθωνος και    Αγ.
Βασιλείου, με τις μεγάλες ποσότητες μπετού, άποια τμήματα πλέον αιωρούνται στο κενό)
πρόχειρες  περιφράξεις,  μπορούν  να  γίνουν  άκρως  επικίνδυνα για  την  γειτονιά,  τους
κατοίκους  και  γενικότερα  στην  συνοικία  μας,  αν  συνεχίσουν  να  υποχωρούν  και  να
ολισθαίνουν από τις έντονες βροχοπτώσεις.                  
   Θα  πρέπει  να  το  δούμε  άμεσα  και  να  το  μελετήσουμε  ώστε  να  μην  βρεθούμε  προ
εκπλήξεων στο άμεσο μέλλων. 

6) Οργανα στις Παιδικές Χαρές για όλους. 
   Ο  σύλλογός  μας  "+οικία  Άγιος Σπυρίδωνας" είχαμε  καταθέσει
(σε  προηγούμενη διαβούλευση)  την  πρόταση  για  παιδικές  χαρές  με  όργανα  που  θα
μπορούσαν να τα χρησιμοποιούν και τα χαίρονται παιδιά με κινητικά προβλήματα. Στα όρια
της συνοικίας του  Αγίου Σπυρίδωνα υπάρχουν τρεις παιδικές χαρές.
   Παιδική Χαρά στην οδό  Κολοκοτρώνη και Ναυπλίου, στην οδό  Σουρή και στην οδό
Δράμας  & Πριάμου.  Πιστεύουμε ότι  θα πρέπει  στο επόμενο διάστημα σε μία από τις
τρεις τουλάχιστον  (όποια  κρίνουν  οι  υπηρεσίες  του  Δήμου  σύμφωνα  με  την  καλύτερη
προσβασιμότητα)  να  πραγματοποιηθούν  όλες  οι  προβλεπόμενες  ενέργειες  και  να
τοποθετηθούν  τα ανάλογα όργανα, έτσι να δώσουμε σε ΟΛΑ τα παιδιά την δυνατότητα να
παίζουν και να χαίρονται χωρίς εξαιρέσεις και παρεμποδισμούς.

7) Ασφαλείς διαδρομές για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. 
Ήρθε  νομίζουμε  ο  καιρός  να  δώσουμε  πραγματικές  λύσεις  στα  προβλήματα  που
αντιμετωπίζουν, καθημερινά, οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, στην προσπάθειά τους
να  προσεγγίσουν  χώρους  ή  περιοχές,  ή  παρεχόμενες υπηρεσίες  (όπως  τις  κατά  τόπους
αγορές, λαϊκές αγορές, υπηρεσίες δημοτικές και κρατικές κ.λ.π.),  στον Δήμο μας.
Νομίζουμε  ότι θα  πρέπει  να  προχωρήσουμε σε  μελέτες  που  θα  προβλέψουν  και  θα
σχεδιάσουν  ασφαλείς  διαδρομές  (χρησιμοποιώντας  και  τις  υπάρχουσες  που  πληρούν τις
προδιαγραφές και προϋποθέσεις), προσέγγισης και εξυπηρέτησης καθημερινών αναγκών και
δραστηριοτήτων.
Αλήθεια πως θα προσεγγίσει κάποιος (με κινητικά προβλήματα) τα ιατρεία του ΙΚΑ στον
Δήμο μας  ή τα  Δημοτικά  ιατρεία  ή το δημοτικό  Κοιμητήριο  και  μένει  κάπου στην οδό
Πριάμου, ή στην οδό Καλλιθέας, ή  στην οδό Αγίων Σαράντα;  
Η  Σύρος  είναι  ένα  καλό  παράδειγμα  προς  μίμησης για  την  ποιοτική  αναβάθμιση  της
προσβασιμότητας, σε βασικές υποδομές, αλλά στην νοοτροπία των κατοίκων της. 
Δεν αδιαφορεί στην πραγματικότητα κανείς, σε όλα αυτά τα προβλήματα, απλά κάποιοι θα
πρέπει  να  ανοίγουν  δρόμους,  πραγματικά  και  μεταφορικά  δίνοντας ίσες  ευκαιρίες
σε ΟΛΟΥΣ.  
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8) Ποδηλατόδρομος η Όθωνος  
Πολλά λέμε, πολλά ακούμε, αλλά δε νομίζουμε ότι  γίνονται και πολλά πράγματα, προς αυτή
την κατεύθυνση, την χωροθέτηση ποδηλατοδρόμων στον Δήμο μας. 
Επαναφέρουμε  την  πρόταση  μας,  για  την  δημιουργία  ενός ποδηλατοδρόμου  στην  οδό
Όθωνος,  που θα συνδέει,  τον σταθμό Μετρό, τον παράδρομο της Λ. Βουλιαγμένης (στο
ύψος της Πλ. Αλέξανδρου Παναγούλη) με την Λ. Αγίου Δημητρίου, την οδό Άρτης, που έχει
χαρακτηριστικά ποδηλατοδρόμου, και το Πάρκο Ασυρμάτου.
Πιστεύουμε ότι η οδός Όθωνος έχει τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις να υποδεχθεί ένα
τέτοιο  έργο  που  θα  αλλάξει  και  θα  συμβάλει  στην  βελτίωση  του  κυκλοφοριακού,  στην
αλλαγή  της  νοοτροπίας  στον  τρόπο  μετακίνησής  μας,  αλλά  και  στην επιβάρυνση του
περιβάλλοντος.   

Θέλουμε  να  πιστεύουμε  ότι  οι  προτάσεις  μας  θα  τύχουν  της  δέουσας  προσοχής, 
συμβάλλοντας όλοι μαζί, στο όραμα για μια καλύτερη Ποιότητα Ζωής και την αναβάθμιση
της καθημερινότητας με τη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας και ασφάλειας,
για τους κατοίκους της συνοικίας του Αγίου Σπυρίδωνα και όλων των Δημοτών.   

  Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
  Η πρόεδρος
  Διαβολίτση Ευφροσύνη>>

- Η κα Καλογιάννη:

<< Δηλώνω παρούσα στη συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης και ψηφίζω υπέρ του 
σχεδίου τεχνικού προγράμματος 2021 καθώς και υπέρ στον προϋπολογισμό 2021. Θα ήθελα 
όμως να επισημάνω την ανάγκη να υπαρχει κωδικος στο τεχνικο προγραμμα για συντήρηση 
των γηπέδων όπως το 9×9 του Ασύρματου.
Με εκτίμηση Καλογιάννη Παρασκευούλα.>>

                                                                                                       
- Ο κ. Κάππος:

<<
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- Η κα Περιφάνου:

<< Καλησπέρα σας
 
Σε συνέχεια της πρόσκλησης συνεδρίασης της  Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης , της 
παραλαβής και μελέτης των σχετικών εγγράφων για το ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021 του 
δήμου μας, η ψήφος μας είναι λευκό.
 
Το τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικά έργα για την βελτίωση της εικόνας του Δή-
μου αλλά και της ποιότητας ζωής του πολίτη.  Μέχρι στιγμής όμως τα μεγάλα έργα πχ. Δια-
πλάτυνση Αγίου Δημητρίου , Ανάπλαση Μεσονησίου, Ανάπλαση πέριξ Μετρό Αγίου Δημη-
τρίου έχουν χρονοτριβήσει αρκετά. Σεβαστό έως ένα σημείο λόγω της γραφειοκρατίας και 
των διαδικασιών του Δημοσίου τομέα.
 
Απο την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν έργα μικρότερης εμβέλειας όπως Βοτανικός Κήπος, 
Ο.Τ.1080, Κοινόχρηστος χώρος μεταξύ Αργοστολίου –Βαμβακάρη-Μακρυγιάννη, τα οποία 
έχουν καθυστερήσει και θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί.
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Όσον αφορά το θέμα του χλοοτάπητα του Δημοτικού Σταδίου, ας ευχηθούμε οτι δεν θα το 
βρούμε πάλι μπροστά μας στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2022. Επίσης αναφέρετε στην εισηγητι-
κή έκθεση Δημάρχου την επιδιόρθωση του ταρτάν.Σε αυτό το πολύπαθο στάδιο θα έπρεπε 
τουλάχιστον ότι φτιαχτεί από δώ και πέρα να γίνει σωστά από την αρχή. Η επιδιόρθωση του 
ταρτάν είναι μια «μεσοβέζικη» λύση, που σε βάθος χρόνου θα κοστίσει πολύ περισσότερο.
 
Όσον αφορά τα σχολεία ευελπιστούμε η απορρόφηση κονδυλίων απο το πρόγραμμα 
Αντώνης Τρίτσης για : την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων, την πυροπροστασία των 
σχολικών μονάδων , την μελέτη για την ανέγερση του 6ου Γυμνασίου, την αντισεισμική 
προστασία των σχολικών κτιρίων θα είναι  θέμα προτεραιότητας για το Δήμο μας για την 
γρήγορη ολοκλήρωση των προαναφερθέντων.
 
Θα θέλαμε επίσης να αναφέρουμε ότι οι συνθήκες (δια περιφοράς) δεν ευνοούν την διαμόρ-
φωση σφαιρικής γνώμης με ανταλλαγή απόψεων, διατύπωση ερωτήσεων (στις προτάσεις 
μας υπήρχαν και ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν), και αντίστοιχα απαντήσεων από την 
πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Θα ήταν καλό να λάβουμε όλοι τις τοποθετήσεις των μελών 
της Επιτροπής γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας ασχέτως συνθηκών.
 
Με εκτίμηση
Αντα Αλμπάνη Περίφανου
3ο Λύκειο Αγίου Δημητρίου>>

- Ο κ. Παπαδόπουλος:

<< Αξιότιμοι συμπολίτες 

Διάβασα με προσοχή το Τεχνικό Σχέδιο και το Σχέδιο Προϋπολογισμού για τα οποία δεν έχω
καμμία επιπλέον παρατήρηση,

ούτε θα ήθελα να προσθέσω ή να καταθέσω μια νέα πρόταση.  Όχι ότι δεν υπάρχουν προ-
τάσεις που μπορούν να συμπεριληφθούν.

Πιστεύω όμως ότι στο κρίσιμο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε κάτω από την αιωρούμενη 
απειλή της παρούσας πανδημίας που μας απαγορεύει την 

δια ζώσης ανταλλαγή απόψεων, οποιαδήποτε νέα πρόταση διατρέχει τον κίνδυνο 
απαξίωσης , εν όσω μάλιστα υπάρχουν συγκεκριμένα εμβληματικά έργα τα οποία δεν έχουν 
ξεκινήσει ακόμα. 

Ως εκ τούτου βρίσκω τα νέα εγγεγραμμένα έργα απαραίτητα και ευελπιστώ να ξεκινήσουν - 
τα εγγεγραμμένα ως συνεχιζόμενα - , μέσα στο 2021 τα  εμβληματικά έργα που περιμένει η 
πόλη .

Ψηφίζω θετικά , εγκρίνοντας  με την ψήφο μου το Τεχνικό Σχέδιο και τον Προϋπολογισμό 
του 2021 

Με εκτίμηση,  >>

- Ο κ. Ευθυμίου:

<< ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Προτάσεις για Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό για το 2021 στη Δημόσια Διαβού-
λευση που ξεκίνησε ο Δημος μας  
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Για ένα ακόμα Τεχνικό Πρόγραμμα και για το προϋπολογισμό θα τονίσουμε την ανα-
γκαιότητα για την δημιουργία χώρων και εγκαταστάσεων ιδιόκτητων από το δήμο μας ώστε 
να σταματήσει η αφαίμαξη και οικονομική αιμορραγία του Δήμου μας από ενοίκια  . 
Είναι αναγκαίο και επιβάλλεται τόσο για τη στέγαση υπηρεσιών όσο και για την εξοικονόμη-
ση χρημάτων. 
Εγκαταστάσεις όπως τα κτήρια του Εργοταξίου μπορούν να μεταφερθούν πάνω από το Γκα-
ράζ όπως είναι στη μελέτη που ήδη υπάρχει. 
Να μεταφερθούν σε νέους χώρους οι δομές των ΝΠΔΔ όπως Βιβλιοθήκη Ωδείο χορός και 
διοικητικές υπηρεσίες Δημοτική Αστυνομία Παιδικοί σταθμοί κλπ 
Μπορούν να  εγκατασταθούν σε χώρους κάτω από τις εξέδρες διάφορες δομές αν μεταφερ-
θούν οι εγκαταστάσεις που ήδη υπάρχουν πάνω από το Γκαράζ . 
Επίσης μπορούν να πάνε ορισμένες δομές, στον Ασύρματο, στα κτήρια που σήμερα παρα-
μένουν κλειστές.

Ένα ακόμα θέμα που κάθε χρόνο σας επισημαίνουμε είναι η δημιουργία μηχανογραφημένης 
αποθήκης 
Άλλωστε και η εταιρία που είχατε φέρει για την αξιολόγηση δομών σας το είχε τονίσει. Απο-
θήκη που θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με το γραφείο προμηθειών και θα ελέγχει τις ελλεί-
ψεις και θα κάνει αποτελεσματική απογραφή.

Είναι αναγκαίο να γίνει άμεσα και να στελεχωθεί όπως έχει γίνει σε άλλους Δήμους Ιατρείο 
για τους Υπαλλήλους του Δήμου . Ένας χώρος που θα εξετάζονται θα εμβολιάζονται 
Ένας χώρος που θα απευθύνονται και θα μπορούν να ελέγχεται η υγεία τους. 
Με την πανδημία είναι επιτακτική ανάγκη ο έλεγχος και η προστασία της υγείας των εργαζο-
μένων και στο Δήμο μας απασχολούνται πάνω απο 700 εργαζόμενοι …

Έχουμε πει επίσης ότι μπορεί να δημιουργήσει ο Δήμος μας ένα φυτώριο και αυτό μπορεί να
γίνει στο Λεμονοδάσος στο τέρμα της οδού Ξάνθης . 
Έτσι δεν θα αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε φυτά.

Ο τομέας διαχείρισης απορριμάτων είναι ο πιο κρίσιμος μετα τις αλλαγές που έχουν δρομο-
λογηθεί και θα πρέπει αναγκαστικά πλέον να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και ο Δήμος 
μας . 
Οπότε θα πρέπει να προγραμματίσουμε και να σχεδιάσουμε την ξεχωριστή διαλογή ανακυ-
κλώσιμων , την προμήθεια και λειτουργία κλαδοτεμαχιστών και την δημιουργία κομποστ , 
τα πράσινα σημεία και την αγορά μηχανημάτων . 
Είναι επίσης αναγκαία η προμήθεια αρπάγης και ενός μικρού γερανού που θα εξυπηρετεί 
τόσο το πράσινο όσο και την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού.

Επίσης θα μπορούσε σταδιακά να προμηθευτούμε φωτιστικά led και η υπηρεσία όπου 
χρειάζεται αντικατάσταση λαμπτήρων να τοποθετεί αυτά που και εξοικονόμηση θα φέρουν 
και σταδιακό έλεγχο για την ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων. 
Άλλωστε το κόστος είναι πολύ μεγάλο και μόνο η σταδιακή αγορά και η τοποθέτηση από 
την υπηρεσία μας θα έχει οικονομικό και μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. 
Χωρίς δανεισμό χωρίς εργολάβους και πάνω απ όλα με σωστό σχεδιασμό και προγραμματι-
σμό.

Ο Δήμος μας μπορεί να εξοικονομήσει τεράστιους πόρους από τη διαχείριση και πώληση 
ανακυκλώσιμων υλικών. 
Χαρτί μέταλλα γυαλί κλπ μπορούν να πωλούνται 
Όχι να τα κερδίζει η γνωστή εταιρία με τους μπλε κάδους ούτε να γίνονται κέρδος σε όσους 
εκμεταλλεύονται ταλαίπωρους που γυρίζουν και τα συλλέγουν από τους κάδους. Η σωστή 
και αποτελεσματική ανακύκλωση  θα φέρει κέρδος στο Δήμο μας, στους δημότες και στο πε-
ριβάλλον
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Τέλος θα θέλαμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο δημιουργίας σταθμού καυσίμων ανεφοδιασμού
οχημάτων Θα υπάρχει τεράστιο όφελος και θα μπορούσε να γίνει και με τους όμορους Δή-
μους. 

Ο 
Πρόεδρος 

Ευθυμίου Χριστόδουλος >>

- Η κα Καρδαρά:

<< ΠΡΟΤΑΣΗ
Ως γενική πρόταση πού θα θέλαμε να καταθέσουμε για το Τεχνικό  Πρόγραμμα είναι, η
μεγάλη ανάγκη ύπαρξης πολλών και κατάλληλων αθλητικών εγκαταστάσεων, στον Δήμο
μας,  για  την  στήριξη  και  διευκόλυνση  των  χιλιάδων   παιδιών,  διαφόρων  ηλικιών  που
αγαπούν τον αθλητισμό και αγωνίζονται καθημερινά στου συγκεκριμένους χώρους.   
Θα  πρέπει  ο  σχεδιασμός  των  εγκαταστάσεων  να  είναι  κατάλληλος   έτσι  ώστε  να
«επιτρέπεται» να αθλούνται με ασφάλεια και  όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα,.
Σύγχρονες  αθλητικές  εγκαταστάσεις   για  όσους αγαπούν τον αθλητισμό αλλά και  όσους
αγωνίζονται και σκοπεύουν και για περαιτέρω ενασχόληση όπως τον πρωταθλητισμό. 
Επιτρέψτε  μας,  ειδική  αναφορά  θα  πρέπει  να  κάνουμε  στο  γυμναστήριο  μυϊκής
ενδυναμώσεις  αθλητών,  που  βρίσκετε  στο  ισόγειο  των  εγκαταστάσεων  του  Δημοτικού
Σταδίου.                             Χρειάζεται κατάλληλο εξοπλισμό  για την σωστή εκγύμναση των
αθλητών, αλλά και μεγαλύτερη φροντίδα και περιποίηση, του χώρου.   
Στην  προσπάθεια  αυτή  θα  μας  βρείτε  αρωγούς  (όπως  άλλωστε  όλα  αυτά  τα  χρόνια)
καταθέτοντας την πολύτιμη και πολύχρονη εμπειρία μας,  αλλά και την τεχνική κατάρτιση
των προπονητών μας.   

Μαρίκα  Καρδαρά.
Γραμματέας  του  Συλλόγου  Ο.Φ.Κ.Α.  ΟΔΥΣΣΕΑ  ΑΓ.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
& Εκπρόσωπος του Συλλόγου στην Επιτροπή Διαβούλευσης  >>

-  Ο κ. Αθανασόπουλος:

<< ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021

Στο υπό συζήτηση τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου δεν υπάρχουν αναφορές σε καινούργια με-
γάλα έργα. Τι έγινε ο δήμος είναι πλήρης από κάθε άποψη και δεν έχει ανάγκη από μεγάλα
έργα ; Επίσης από τα σαράντα(40) έργα που αναγράφονται τα είκοσι οκτώ ( 28)  είναι νέα
και από αυτά τα δέκα( 10 ) έχουν πρόβλεψη κόστους ένα (1) ευρώ, δηλαδή τίποτα.

Επιπλέον πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στην λεγόμενη αναβάθμιση και ανάπλαση των
δρόμων. Πιο συγκεκριμένα στους δρόμους που έχει γίνει αναβάθμιση και ανάπλαση (π.χ.
Παπάγου, Πριάμου) υπάρχουν σημεία που τα πεζοδρόμια είναι δυσκολοδιάβατα, όχι μόνο
από ΑΜΕΑ και μητέρες με καροτσάκι, άλλα ακόμη και από υγιείς πεζούς, με αποτέλεσμα να
υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν το οδόστρωμα με κίνδυνο να τους κτυπήσουν τα διερχόμε-
να αυτοκίνητα.

Επιπροσθέτως στο Δήμο Αγίου Δημητρίου πρέπει να προβλεφθούν και να γίνουν έργα τα
οποία κατά την γνώμη μας θα τονώσουν την τοπική αγορά και θα βελτιώσουν την ζωή των
δημοτών όπως: α)τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε επιλεγμένους χώρους τόσο για τους
μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες, β) την μελέτη για την απρόσκοπτη διέλευ-
ση των οχημάτων από τον δήμο χωρίς καθυστερήσεις  στοχεύοντας στην αναβάθμιση της
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ποιότητα  ζωής  για  τους  δημότες  και  παράλληλα   στην  μείωση  της  επιβάρυνσης  της
ατμόσφαιρας με ρύπους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ   >>

Μετά την ολοκλήρωση της  ως άνω διαδικασίας κατάθεσης των προτάσεων:

Ακολούθησε  η  γνωμοδότηση  των  μελών  της  Επιτροπής  Διαβούλευσης  επί  του
προσχεδίου του  Τεχνικού Προγράμματος, όπου το Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2021, σε
σύνολο παρόντων είκοσι οκτώ (28)   έλαβε 23 θετικές  ψήφους , 1 λευκό (Περιφάνου) 1 αποχή
( κ. Κάππος).

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαβούλευσης
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΘΕΤΙΚΑ 

 προς το Δημοτικό Συμβούλιο  σχετικά με το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
μας για το έτος 2021.

Η παρούσα γνωμοδότηση να διαβιβαστεί στα αρμόδια όργανα του Δήμου, Εκτελεστική Επι-
τροπή, Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο, για την κατάρτιση και ψήφιση  του
τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

Η  παρούσα  απόφαση  πήρε  αύξοντα  αριθμό 1/16.12.2020   
Μετά  από  αυτά  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως  εξής:

                           

                                                          Ακριβές απόσπασμα
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ

 
ΚΑΝΤΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 
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