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Απόσπασµα από το 2ο Πρακτικό 

Πρακτικό της Συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης της 10ης/09/2015 

Αριθµ. Πρωτ. & Ηµερ. που δόθηκε η πρόσκληση 58837/01-09-2015 

Αρ. Γνωµοδότησης: 2 

 

Στις Αχαρνές σήµερα, 11 Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος 

όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου) συνήλθε η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, η οποία 

λόγω έλλειψης απαρτίας στις 10/09/2015, συνεδρίασε την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα, σύµφωνα µε τον 

κανονισµό λειτουργίας της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, όπου σε κάθε περίπτωση θεωρείται απαρτία. 

Αφού παρευρέθησαν 11 εκ του συνόλου 31, κηρύχθηκε από τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων κο Πολυµενέα 

Παναγιώτη, η έναρξη της συνεδρίασης. 

1 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ             

ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ» 

1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 10ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ  

ΑΝΩ ΑΧΑΡΝΩΝ 

2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

3. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΧΑΡΑΥΓΗΣ» 3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

4. ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ                                             4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΗΣ «∆ΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ» 

5. ΙΛΕΑ 5. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ο «ΖΥΓΟΣ» 

6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 1ου  ΛΥΚΕΙΟΥ             6. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 3ου  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ «Ο ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ» 

8. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 8. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ «ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ» 

9. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9. ΑΧΑΡΝΕΩΝ ΦΙΛΙΚΗ 

10. ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 10. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 18ου  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
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11. ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ             

 12. ΦΙΛΕΑ 

 13. ΤΟΡΤΟΠΙ∆ΟΥ ΕΛΠΙ∆Α 

 14. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΑ 

 15. ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

 16. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΗΣ 

 17. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 18. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 

 19. ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

 20. ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

Παρόντες ήταν ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Αχαρνών, κος Κατσιγιάννης Αθανάσιος, ο Αντιδήµαρχος 

Τεχνικών Έργων κος Πολυµενέας Παναγιώτης και η ∆ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών κα Λέκκα Ειρήνη. 

Χρέη γραµµατέως εκτελεί η υπάλληλος του ∆ήµου, Ι∆.Α.Χ., κα Μαρούγκα Ελένη. 

Τα θέµατα που ορίστηκαν στην ηµερήσια διάταξη, προς συζήτηση και γνωµοδότηση είναι τα εξής: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2016» 

ΘΕΜΑ 2ο: «Προϋπολογισµός έτους 2016» 

Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων, κος Πολυµενέας Παναγιώτης εισηγείται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της 

συνεδρίασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2016» 

ΘΕΜΑ 2ο: «Προϋπολογισµός έτους 2016». 

Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Αχαρνών, κος Κατσιγιάννης Αθανάσιος, ο οποίος 

εισηγείται το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου για το έτος 2016». 

Συγκεκριµένα αναφέρεται σε νέα έργα της ∆ηµοτικής αρχής: 

• Έγκριση ποσού 200.000 ευρώ από την Περιφέρεια, για τη συµπλήρωση της µελέτης ανάπλασης του 

Κέντρου Αχαρνών και την εκπόνηση ΣΟΑΠ* (αρχιτεκτονικός διαγωνισµός). 

• Έγκριση ποσού 420.000 ευρώ από την Περιφέρεια, για την κατασκευή έργων αντιπληµµυρικής 

προστασίας.  

• Έγκριση ποσού 1.825.000 ευρώ για την κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή της 

Λυκότρυπας, ανατολικά της οδού Φιλαδέλφειας έως και το ρέµα των Αχαρνών.  

• Εκπόνηση νέου κανονισµού καθαριότητας για το έτος 2015, µε σκοπό τη βελτίωση αποκοµιδής και 

διαχείρισης των απορριµµάτων.  

• Εκπόνηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριµµάτων, το οποίο έχει σταλεί στην Περιφέρεια και στον 

Ενιαίο ∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο για τη διαχείριση των απορριµµάτων,  µε σκοπό τη µείωση του όγκου 

των απορριµµάτων στους χώρους υγειονοµικής ταφής και στον εξορθολογισµό του συστήµατος των 
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απορριµµάτων. Το τοπικό σχέδιο προβλέπει υποδοµές (σταθµό µεταφόρτωσης, πράσινο σηµείο, 

αµαξοστάσιο, green point κα) για τις οποίες διεκδικούµε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ και από πόρους 

της Περιφέρειας, η οποία έχει δεσµευτεί για αυτό. Το πόσο για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου είναι 

3.750.000 ευρώ.  

• Έγκριση ποσού 50.000 ευρώ από την Περιφέρεια, για τη µελέτη στέγασης µε θόλο τύπου Μπαλόνι και 

αποκατάστασης ζηµιών στο κολυµβητήριο του Ολυµπιακού Χωριού. 

• Έγκριση ποσού 600.000,00 ευρώ από την Περιφέρεια για την κατασκευή ΑΠΕ στις αθλητικές  

εγκαταστάσεις του  Ολυµπιακού Χωριού.  

• Πρόκειται να κατατεθεί µελέτη για την ενεργειακή αναβάθµιση τεσσάρων σχολικών µονάδων, µε σκοπό 

την έγκριση χρηµατοδότησης πόσου 1.300.000 ευρώ, από την Περιφέρεια.  

• Εκπονείται µελέτη για έργα αναβάθµισης στις παιδικές χαρές του ∆ήµου Αχαρνών.  

• Προβήκαµε σε σηµειακή τροποποίηση του ΓΠΣ του ∆ήµου Αχαρνών για να λυθούν άµεσα προβλήµατα 

που σχετίζονται µε τις χρήσεις γης στο ∆ήµο.  

Ακολουθούν οι απόψεις των µελών της επιτροπής, κου Καµπόλη Ηλία, κας Ράπτης Φωτεινή, κου 

Αποστόλου Παναγιώτη, κου Σκαραµαγκά Βασίλειου, κου Γαβριελάτου Ελευθέριου, κου Σαββουλίδη 

Χρήστου όπως αυτές έχουν καταγραφεί στα αποµαγνητοφωνηµένα ταυτάριθµα πρακτικά ρωτώντας για το 

αν υπάρχουν ίδιοι πόροι εκτός από το πόσο των 420.000 ευρώ για τη µελέτη ανάπλασης του κέντρου της 

πόλεως, πότε θα καλυφτούν οι λακκούβες στο κοµµάτι του δρόµου που συνδέει την οδό Ξενοδουπαλλήλων 

µε το νέο ΙΚΑ, αν η ανάπλαση του κέντρου της πόλεως έχει  συγκεκριµένο χρόνο υλοποίησης, αν οικήµατα 

του ∆ήµου συµπεριλαµβάνονται στη µελέτη ανάπλασης, όπως τα οικήµατα του Προφήτης Ηλία, αν 

επισκευαστούν παιδικές χαρές και αθλητικές εγκαταστάσεις από το ∆ήµο, όπως το γηπεδάκι στην Ιωάννου 

Πηγαδά κ.α. 

Εν συνέχεια, το λόγο παίρνει ο Γενικός Γραµµατέας, κος Κατσιγιάννης Αθανάσιος, αναφερόµενος στην 

οικονοµική δυσχέρεια που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος και για στη προσπάθεια σύνταξης ενός τεχνικού 

προγράµµατος υλοποιήσιµου.  

Το λόγο παίρνει ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων, κος Παναγιώτης Πολυµενέας λέγοντας ότι πολλά σηµεία 

του οδικού δικτύου ήδη επισκευάζονται. Ως προς το θέµα των παιδικών χαρών ο ∆ήµος έχει προβεί στην 

επισκευή ή αποξήλωση  18 εκ των 53 παιδικών χαρών, οι οποίες δεν φέρουν τις προδιαγραφές που 

ισχύουν από το 2009 σύµφωνα µε τη νέα εγκύκλιο του υπουργείου, µε σκοπό να διασφαλιστεί η ασφάλεια 

των παιδιών. Έχει γίνει καταγραφή των παιδικών χαρών και ήδη έχουµε προβεί στη σύνταξη µελέτης 

προκειµένου να την υποβάλουµε προς χρηµατοδότηση.  

Το λόγο παίρνει η ∆ιευθύντρια της Οικονοµικής Υπηρεσίας, κα Λέκκα Ειρήνη, η οποία εισηγείται το 2ο θέµα 

της ηµερήσιας διάταξης  που αφορά το προσχέδιο του Οικονοµικού Προϋπολογισµού για το έτος 

2016.   

Για τη σύνταξη του προϋπολογισµού λαµβάνονται υπ’ όψιν τα περσινά δεδοµένα. Ο προϋπολογισµός του 

έτους 2015 ήταν 86.973.311,02 ευρώ. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα και τα αιτήµατα των υπηρεσιών ο 

προϋπολογισµός του έτους 2016 είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα.  

Τέλος, το λόγο παίρνει ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων, κος Πολυµενέας Παναγιώτης, ο οποίος 

ευχαρίστησε τα µέλη. 
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Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Αφού έλαβε υπ’ όψιν της τις εισηγήσεις και τις τοποθετήσεις των παρακάτω θεµάτων: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2016» 

ΘΕΜΑ 2ο: «Προϋπολογισµός έτους 2016». 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ 

Οµόφωνα επί των προσχέδιων «Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2016» και «Προϋπολογισµός έτους 2016» 
του ∆ήµου Αχαρνών. 
 
Εκδόθηκε η µε αριθµό 2/2015 Γνωµοδότηση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης.  

Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται από τα παρόντα µέλη: 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                       

1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ» 

2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΝΩ ΑΧΑΡΝΩΝ 

3. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΧΑΡΑΥΓΗΣ» 

4. ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ                                             

5. ΙΛΕΑ 

6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 1ου  ΛΥΚΕΙΟΥ             

7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 3ου  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

8. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

9. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

10. ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 

11. ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα 

Αχαρνές – Αυθηµερόν 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
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