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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ   19
ης

 Ιουλίου 2021 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ  
         

 ΘΕΜΑ:  Εισήγηση της Κοινότητας Δάφνης των 

Έργων & Μελετών που πρέπει να περιλαμβάνονται 

στο  Επιχειρησιακό & Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 

καθώς και τα έργα που πρέπει να εκτελεσθούν 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  :  2 
ΠΑΡΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ : 8          ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 3 

Σήμερα την 19η Ιουλίου 2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 – 20.00 συνήλθε σε Τακτική 
συνεδρίαση του έτους 2021 και συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-
presence (www.epresence.gov.gr) το Συμβούλιο της Κοινότητας  Δάφνης  του Δήμου Δάφνης-
Υμηττού κατόπιν της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 7687/15-7-2020 πρόσκλησης της προέδρου της Κοινότητας 
παρόντων των κ.κ. Τοπικών Συμβούλων ως ακολούθως:    
Α/Α  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

1 ΚΟΛΛΙΑ  ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 ΣΙΓΑΝΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

4 ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

5 ΖΑΧΑΡΟΥ ΖΕΡΔΕΛΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ 

(ΓΙΟΥΛΗ) 

 

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

6 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΟΧΙ 

7 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  ΕΛΕΝΗ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΟΧΙ 

8 ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

10 ΡΑΝΤΟΥ  ΣΟΦΙΑ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΑΙ 

11 ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΤΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  

ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΟΧΙ 

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα μέλη, 
πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της Προέδρου κας. Μαρίνας Κόλλια. Αφού   η κα. Πρόεδρος 
διαπίστωσε  απαρτία, καθόσον επί συνόλου έντεκα (11)  μελών παρίστανται ΟΚΤΩ  (8)  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1ο  θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του 
σώματος ότι  σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 86 του Ν. 3852/10 το Συμβούλιο της Κοινότητας 
με απόφασή του εισηγείται  στην Εκτελεστική Επιτροπή με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τον 
επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειας του και τις προτεραιότητες για 
την τοπική ανάπτυξη τα έργα που πρέπει να εκτελεσθούν στο επόμενο έτος. 

Η πρόεδρος της Κοινότητας αφού ενημέρωσε το σώμα με το ήδη υπάρχον τεχνικό 
πρόγραμμα του δήμου για το έτος 2021, και ειδικότερα για ότι αφορά την κοινότητα Δάφνης ,όπως 
αυτό έχει  τροποποιηθεί και έχει πραγματοποιηθεί  μέχρι σήμερα έδωσε το λόγο στο τοπικό 

http://www.epresence.gov.gr/
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σύμβουλο κ. Καρακώνη Δημήτριο ο  οποίος ανέφερε τις κατωτέρω προτάσεις της παράταξης του 
ως εξής: 

«Π  Ρ  Ο  Τ  Α  Σ  Η 
 
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους 

1.  ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
2. ΖΑΧΑΡΟΥ-ΖΕΡΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

Κυρία Πρόεδρε, 
Επί του 1ου θέματος της σημερινής  (19ης Ιουλίου 2021 ) συνεδρίασης του Κοινοτικού 

Συμβουλίου Δάφνης, για κατάθεση προτάσεων, για την σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος του 
Δήμου 2022, πέραν των συνεχιζόμενων και προγραμματισμένων στο  Τ.Π. 2021 

 
Π  Ρ  Ο  Τ  Ε  Ι  Ν  Ο  Υ  Μ  Ε   Κ  Α  Ι   Τ  Α   Π  Α  Ρ  Α  Κ  Α  Τ  Ω 

1. Μελέτη – Κατασκευή βιοκλιματικού Σχολείου- Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 197 
2. Αξιοποίηση - Μελέτη-Κατασκευή βιοκλιματικού κτιρίου στην οδό Αδριανοθυρών 4, 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για την στέγαση του Κέντρου Υγείας Δάφνης. 
3. Μακρυγιάννη 3 Χαραυγή.  Ιδιόκτητο οικόπεδο.  

Αξιοποίηση – Μελέτη – Κατασκευή βιοκλιματικού κτιρίου για τη στέγαση των Νομικών 
προσώπων του Δήμου. 

4. Αποξήλωση πρόσθετων κατασκευών στην ταράτσα του αθλητικού κέντρου Μιχάλης 
Μουρούτσος  και τοποθέτηση φωτοβολταικών. 

5. Μελέτη για ανάπλαση του οικοδομικού τετραγώνου 154 στην περιοχή του Σωρού. 
6. Ανακατασκευή πεζοδρόμου Λακεδαίμωνος. 
7. Αντικατάσταση Δημοτικού φωτισμού με σύγχρονες λάμπες LED. 
8. Ανάπλαση της πλατείας στη Χαραυγή. 
9. Ανάπλαση της πλατείας Κολοκοτρώνη ( Καλογήρων). 
10. Ανάπλαση της πλατείας στο τέρμα της ΄Ανω Δάφνης. 
11. Τοποθέτηση νέων βυθιζόμενων κάδων. 
12. Τακτοποίηση καταλληλότητας η μη του οικοπέδου επί της οδού Κυμοθόης στη Χαραυγή για 

την κατασκεύη νηπιαγωγείου. 
13. Δέσμευση των ακινήτων Λακεδαίμωνος  12,  14,  16,  για την κατασκευή παιδικού σταθμού 

ή άλλη χρήση. (Το ακίνητο στο νούμερο 16 είναι σε σχολάζουσα κληρονομία και έχει 
περιέλθει στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου με Χαρακτηρισμό Β-84 )» 

Στη συνέχεια πήρε το λόγο η κα Πρόεδρος και πρότεινε προκειμένου να ενταχθούν στο τεχνικό 
πρόγραμμα έτους 2022 τα εξής: Επισκευή των καθισμάτων  που βρίσκονται στις πλατείες, έλεγχο 
εγκαταλελειμμένων κτιρίων για την τήρηση και διασφάλιση  της δημόσιας υγείας, συντήρηση 
δρόμων- Ασφαλτόστρωση – αντικατάσταση στα τουβλάκια, νέα κυκλοφοριακή μελέτη και 
επανασχεδιασμό πεζοδρομίων, επισκευή δημοτικού φωτισμού όπου χρειάζεται και μελέτη για 
φωτισμό με λάμπες LED, ανακατασκευή και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμου, ανάπλαση 
Πλατείας Τσαλαγανίδη, ενίσχυση πρασίνου όπου είναι εφικτό.  

Παράλληλα ανέφερε ότι είναι απαραίτητο στο Δήμο μας να γίνουν και τα ακόλουθα: 
Καθαριότητα όσον αφορά στη τοποθέτηση κάδων πράσινων και μπλε , στο καθαρισμό κάδων και 
απολύμανση κοινόχρηστων χώρων, απομάκρυνση διαφημιστικής πινακίδας που εμποδίζει την 
ορατότητα στο δρόμο στην οδό Αλκμήνης και Εθνικής Αντιστάσεως, απομάκρυνση 
εγκαταλελειμμένων περιπτέρων και εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων/μηχανών, δημιουργία 
Δημοτικής συγκοινωνίας και την επανασύσταση Δημοτικής  αστυνομίας , για την καλύτερη ποιοτική 
ζωή των πολιτών του Δήμου.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά 
 

Η   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ 
Αφού άκουσε την εισήγηση και τις προτάσεις της κας  Προέδρου, την πρόταση του κ. 

Καρακώνη και  έχοντας υπόψη το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2021 και τις σχετικές  διατάξεις του 
Ν.3852/2010 όπως έχει διαμορφωθεί και ισχύει, του Ν.4555/2019, μετά από διαλογική συζήτηση 
και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και, 
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ΟΜΟΦΩΝΑ    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εισηγείται τις υπηρεσίες, τις δράσεις, τα έργα και τις μελέτες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο 
Επιχειρησιακό και Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2022, εκτός των όσων ήδη υπάρχουν στο 
Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2021 και αφορούν την Κοινότητα Δάφνης, ως εξής: 

1. Μελέτη – Κατασκευή βιοκλιματικού Σχολείου- Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 197 
2. Αξιοποίηση - Μελέτη-Κατασκευή βιοκλιματικού κτιρίου στην οδό Αδριανοθυρών 4, 

υγειονομικού ενδιαφέροντος για την στέγαση του Κέντρου Υγείας Δάφνης. 
3. Μακρυγιάννη 3 Χαραυγή.  Ιδιόκτητο οικόπεδο.  

Αξιοποίηση – Μελέτη – Κατασκευή βιοκλιματικού κτιρίου για τη στέγαση των Νομικών 
προσώπων του Δήμου. 

4. Αποξήλωση πρόσθετων κατασκευών στην ταράτσα του αθλητικού κέντρου Μιχάλης 
Μουρούτσος  και τοποθέτηση φωτοβολταικών. 

5. Μελέτη για ανάπλαση του οικοδομικού τετραγώνου 154 στην περιοχή του Σωρού. 
6. Ανακατασκευή πεζοδρόμου Λακεδαίμωνος. 
7. Ανάπλαση της πλατείας στη Χαραυγή. 
8. Ανάπλαση της πλατείας Κολοκοτρώνη ( Καλογήρων). 
9. Ανάπλαση της πλατείας στο τέρμα της ΄Ανω Δάφνης. 
10. Τοποθέτηση νέων βυθιζόμενων κάδων. 
11. Τακτοποίηση καταλληλότητας η μη του οικοπέδου επί της οδού Κυμοθόης στη Χαραυγή για 

την κατασκεύη νηπιαγωγείου. 
12. Δέσμευση των ακινήτων Λακεδαίμωνος  12,  14,  16,  για την κατασκευή παιδικού σταθμού 

ή άλλη χρήση. (Το ακίνητο στο νούμερο 16 είναι σε σχολάζουσα κληρονομία και έχει 
περιέλθει στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου με Χαρακτηρισμό Β-84 )ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

13. επισκευή δημοτικού φωτισμού όπου χρειάζεται και μελέτη για αντικατάσταση Δημοτικού 
φωτισμού με σύγχρονες λάμπες LED 

14. Επισκευή των καθισμάτων  που βρίσκονται στις πλατείες 
15. έλεγχο εγκαταλελειμμένων κτιρίων για την τήρηση και διασφάλιση  της δημόσιας υγείας 
16. συντήρηση δρόμων- Ασφαλτόστρωση – αντικατάσταση στα τουβλάκια 
17. νέα κυκλοφοριακή μελέτη και επανασχεδιασμό πεζοδρομίων 
18. ανακατασκευή και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμου 
19. Ανάπλαση Πλατείας Τσαλαγανίδη 
20. ενίσχυση πρασίνου όπου είναι εφικτό 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στην κ. πρόεδρο. 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής: 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ 

                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
       ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ                      
                  ΣΙΓΑΝΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 
                  ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                  ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                  ΖΑΧΑΡΟΥ ΖΕΡΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
      ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ                   
                  ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                  ΡΑΝΤΟΥ   ΣΟΦΙΑ 
      ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ                   

 


