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Την  Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και από ώρα 6:45-7:45 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση 

το Συμβούλιο της Κοινότητας Υμηττού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού ,μετά την με αριθ. 
πρωτ.:7950/22-07-2021 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 Διάταξης (άρθρο 88 Ν.3852/2010). 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε  μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας 
του e-presence (www.epresence.gov.gr)  σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.4682/Α’/03-04-
2020, με τον οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
55/11-03-2020 τεύχος Α’, άρθρο 10), την με αριθμ.60249/22-09-2020 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 89 του Ν.4555/2018. 
 Παρόντες ήταν : 1)Μπινίσκος Ραφαήλ, Πρόεδρος 2)Ρεμούνδου Αντωνία, 3)Κέσλεϋ 
Παύλος, 4)Βεκρής Μάρκος,5) Εγγλέζου Κυριακή, 6)Βογιατζής Ηρακλής-Αλέξανδρος και 
7)Πάσχου Αργυρώ. 
 Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα μέλη: 1)Καρατζά Ελένη, 2)Νάτση Ζωή 
‘Όλγα, 3)Κρούσου Σάλυ-Ελισσάβετ και 4)Βάρσος Κωνσταντίνος. 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11)  μελών 
παρίστανται οι επτά (7) αρχίζει η συνεδρίαση. 

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι             
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 86 του Ν. 3852/10 το Συμβούλιο της Δημοτικής 
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 Δήμου και τα έργα 
που πρέπει να εκτελεστούν. 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα που προτείνουμε στηρίζεται στις δυνατότητες υλοποίησής 
του από τις Υπηρεσίες του Δήμου και αφορά ανάγκες των περιοχών της 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 Κοινότητα 
Υμηττού.  
        Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Συμβουλίου και τους κοινωνικούς 
φορείς (οι οποίοι είχαν 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 Κοινότητας Υμηττού του Δήμου Δάφνης-Υμηττού  μετά από 
διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 86 παραγρ.4 & 5 του 
Ν.3852/2010  
                                       
 
 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ & 
ΤΕΧΝΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ 
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        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εισηγείται τις υπηρεσίες, τις δράσεις, τα έργα και τις μελέτες που πρέπει να 

περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό και Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου ως εξής: 
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. Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού Βύρωνας, Δάφνη-Υμηττός 
4. Δημοτικό Ωδείο  
5. Κέντρο Νεότητας 
6. Κ.Ε.Π 
7. Κ.Α.Π.Η. 
8. Ταχυδρομείο 
9. Κ.Δ.Α.Π. (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) 
10. Προγράμματα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού. 
11. Προγράμματα καλοκαιρινής απασχόλησης παιδιών. 
12. Μονάδα Υγείας ΠΕΔΥ 
13. Παιδεία (Πρωτ/θμια & Δευτ/θμια Εκπαίδευση) 
14. Ανοικτό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 
15. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για ενήλικες στα πλαίσια επιμόρφωσης κι ένταξης 

μακροχρόνια άνεργων. 
16. Κέντρο Κοινότητας 
17. ΚΕΠ Υγείας 
18. Δημοτική Συγκοινωνία 
19. Εθελοντισμός 
20. Φεστιβάλ Λόγου & Τέχνης Υμηττού 

 
 ΔΡΑΣΕΙΣ 
 Περιλαμβάνονται οι εργασίες που αφορούν την καθημερινότητα των αναγκών της 
κοινότητας, λειτουργούν σε καθημερινή βάση και αφορούν: 
1.Καθαριότητα: Αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμοί πλατειών-συντριβανιών-   
  Οδών-πεζοδρομίων-δρόμων κλπ. 
2.Πράσινο: Δενδροφυτεύσεις, κλαδέματα, συντηρήσεις πρασίνου, πλατειών και  
   κοινοχρήστων χώρων. 
3.Κατασκευές: Όπου χρειάζονται για συνδέσεις νέων οικοδομών με τα δίκτυα όμβριων και  
   ακαθάρτων και άλλες μικροκατασκευές. 
4.Συντηρήσεις: Αγωγοί υδάτων, κοινοχρήστων χώρων,  συντήρηση μόνιμων κατασκευών  
   (γήπεδο νταμαριών, κλειστό  & ανοιχτό γήπεδο Αμύντα, Γυμναστήρια, Παιδικές Χαρές,  
   Σχολεία, Παιδικοί Σταθμοί) 
5.Επισκευές:οδοστρώματα, ασφαλτικά κράσπεδα, πεζοδρόμια, πλακοστρώσεις,  
   Επισκευές σχολικών κτιρίων  κλπ. 
6.Ηλεκτρικά:Συντήρηση φωτισμού κοινότητας, φωταγώγηση  
   Χριστουγ.-Πάσχα-Εθνικών Εορτών, φωτισμοί συντριβανιών ,παιδικών χαρών κλπ. 
7.Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις: Εισηγήσεις για σημάνσεις οδών, φανάρια ρυθμίσεων  
   κυκλοφορίας όπου χρειάζεται παρέμβαση, διαγραμμίσεις 3D κλπ. 
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8. Προώθηση ανακύκλωσης με περισσότερους μπλε κάδους (επιπλέον κάδοι ξεχωριστοί  
   για γυαλί, μπαταρίες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, αξιοποίηση επίπλων που  
   απορρίπτονται για δεύτερη χρήση ή αξιοποίηση με άλλο τρόπο) 
9. «Υιοθέτηση» των πάρκων από τα σχολεία του Δήμου για ευαισθητοποίηση μαθητών  
     υπέρ της προστασίας του πρασίνου. 

 
                   ΕΡΓΑ 

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

1. Πυρασφάλεια στο Άλσος Πέτρου & Παύλου-Αθλητικό Κέντρο Ν.Σύλας (παιδική χαρά) 
και σε όλα τα υπόλοιπα άλση της Κοινότητας Υμηττού. 

2. Αξιοποίηση του οικοδομικού τετραγώνου 172 της κοινότητας Υμηττού που περικλείεται 
από τις οδούς Ιονίων Νήσων, Γιάννη Ρίτσου, Εθνικής Αντιστάσεως, Καραολή 
Δημητρίου όπου μπορεί να ανεγερθεί  ένα κτήριο ήπιας κατασκευής που θα στεγάζει 
διάφορες δραστηριότητες π.χ. 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 Δημοτική Αρχή πάντα με την σύμφωνη γνώμη της Κοινότητας. 

3. Βελτίωση-Αύξηση ηλεκτροφωτισμού στην πλατεία Υμηττού, πλατεία Δημαρχείου και 
Πλατεία Ηλία Ηλιού. 

4. Επαναλειτουργία της Κοινοτικής βιβλιοθήκης στο περατωθέν κτήριο της οδού 
Μοσχονησίων 9, προβολή της βιβλιοθήκης και άνοιγμα στο κοινό. 

5. Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων. 
6. Ανακαίνιση και ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού 
7. Αναζωογόνηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο χώρο πολιτισμού και αθλητισμού 

«Μελίνα Μερκούρη». 
8. Ανάπλαση οδών-υψωμάτων στην Κ.Υμηττού. 
9. Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων. 
10. Ανακαίνιση Δημοτικού Καταστήματος Κοινότητας. 
11. Ανακατασκευή γηπέδου επί της οδού Μαινεμένης & Ερασινίδου. 
12. Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων. 
13. Αντικατάσταση παλαιού αγωγού αποχέτευσης με νέο στην Ιερού Λόχου. 
14. Έκτακτες επεμβάσεις σε σχολεία. 
15. Διάφορες επεμβάσεις αποκατάστασης επικινδυνότητας σε υπάρχουσες κατασκευές. 
16. Διαμόρφωση λεβητοστασίων σχολείων για εγκατάσταση φυσικού αερίου. 
17. Επισκευές και συντηρήσεις σε φρεάτια. 
18. Εργασίες για έκτακτα περιστατικά πολιτικής προστασίας. 
19. Ανακατασκευή παιδικών χαρών. 
20. Συντήρηση παιδικών χαρών 
21. Επισκευή και συντήρηση δικτύου πυρασφάλειας στο άλσος Άρη Αλεξάνδρου και 

απομάκρυνση κατασκευών ελενιτ.  
22. Επισκευή αθλητικών χώρων στα προαύλια των σχολείων. 
23. Έκτακτες επεμβάσεις σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 
24. Διαμόρφωση χώρων για την τοποθέτηση οργάνων παιδική χαράς. 
25. Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων 

Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού. 
26. Ασφαλτοστρώσεις οδών (με προτεραιότητα την οδό Κωνσταντινουπόλεως) 
27. Συντήρηση και επισκευή δημοτικών παιδικών σταθμών. 
28. Συντήρηση και επισκευή σε εγκαταστάσεις χώρων αναψυχής. 
29. Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων 
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30. Αποκατάσταση βλαβών υπογείων ηλεκτρολογικών δικτύων. 
31. Έκτακτες επεμβάσεις σε σχολεία. 
32. Επεμβάσεις σε οδούς και πεζοδρόμια. 
33. Αξιοποίηση οικοπέδου Κασσιώπης & Τριπόλεως. 
 

     ΜΕΛΕΤΕΣ  
1. Μελέτη τοποθέτησης φωτοβολταϊκών στην ταράτσα του κτιρίου της  

           Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) και στα σχολικά κτίρια. 
2. Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Ενιαίου Δήμου και Καθορισμός 

χρήσεων γης. 
3. Επανασύνταξη μελέτης για κολωνάκια και άμεση αφαίρεση όσων δεν χρειάζονται. 
4. Μελέτη πράξης εφαρμογής λόφου Γερμανού. 
5. Ανάπλαση υψωμάτων Λ.Γερμανού. 
6. Αξιοποίηση-Ανάδειξη σπηλαίου Μαργιόλη.   
7. Μελέτη για κεντρικό πράσινο σημείο. 
8. Διαχειριστική μελέτη για άλση και πάρκα του Δήμου. 
9. Αντισεισμική μελέτη για τα σχολεία. 
10. Μελέτη ρύθμισης των φωτεινών σηματοδοτών στην Προύσης & Ηλιουπόλεως, 

Ηλιουπόλεως & Κερασούντος και Ηλιουπόλεως & Κων/πόλεως με προτεραιότητα 
στους πεζούς. 

11. Μελέτη διαμόρφωσης πλατείας Αγίας Φωτεινής. 
 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και υπογράφτηκε το παρόν. 
 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΡΑΦΑΗΛ ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                                        ΑΝΤΩΝΙΑ ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ 

              ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΣΛΕΫ 

           Υμηττός 27-07-2021                                 ΜΑΡΚΟΣ ΒΕΚΡΗΣ 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΓΓΛΕΖΟΥ 

                                                                             ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 

              ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΣΧΟΥ 

           ΡΑΦΑΗΛ ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 
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