O ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΛΟΥΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΠΡΟΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΓΑΝΙΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Πικερμίου έχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εφτά (7) μελών
είναι παρόντες τέσσερις (4)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ: Προτάσεις για τη σύνταξη του "Προϋπολογισμού έτους 2021".
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο Κοινοτικό Συμβούλιο το 2ο θέμα εντός ημερήσιας
διάταξης ,ενημερώνει τα εξής .
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέτω υπόψη σας
- το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Έτους 2021 ,
- τα έγγραφα σχετικά με τις προτάσεις επί του Τεχνικού Προγράμματος 2021 και του
προϋπολογισμού έτους 2021 :
• των Συλλόγων Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος "Η Διώνη" ,Πρωτοβουλία
Πολιτών Κατοίκων Περιοχής Δασαμάρι Πικερμίου "Η Αιολίς" ,Α.Ο Αετός Πικερμίου με
αρ.πρωτ Κοινοτικού Συμβουλίου Πικερμίου 73/4-8-2020
• του Κοινοτικού Συμβούλου κ.Κυριαζή Κωνσταντίνου με
αρ.πρωτ Κοινοτικού
Συμβουλίου Πικερμίου 72/3-8-2020 ,
• της κ.Πρόγιου Αθηνά Κοινοτική Σύμβουλος Πικερμίου και των Συλλόγων Δίκτυο
Κατοίκων Ντράφι, Σύνδεσμο Μονίμων Κατοίκων Διώνης Περιοχής Α.Ο.Ο.Α (Ωκεανίς) με
αρ.πρωτ Κοινοτικού Συμβουλίου Πικερμίου 74/5-8-2020 .
• του Συλλόγου "Ερίκεια" με αρ.πρωτ Κοινοτικού Συμβουλίου Πικερμίου 75/5-8-2020.
Στην συνεδρίαση παρών ο Αντιδήμαρχος κ.Καλφαντής Παναγιώτης ο οποίος ενημέρωσε και
ανέλυσε το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 .
•το τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου 2021
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- το έγγραφο των Συλλόγων Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος "Η Διώνη"

,Πρωτοβουλία Πολιτών Κατοίκων Περιοχής Δασαμάρι Πικερμίου "Η Αιολίς" ,Α.Ο Αετός
Πικερμίου με αρ.πρωτ Κοινοτικού Συμβουλίου Πικερμίου 73/4-8-2020
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- του Κοινοτικού Συμβούλου κ.Κυριαζή Κωνσταντίνου με αρ.πρωτ Κοινότητας Πικερμίου

72/3-8-2020 ,
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-της κ.Πρόγιου Αθηνά Κοινοτική Σύμβουλος Πικερμίου και των Συλλόγων Δίκτυο Κατοίκων
Ντράφι, Σύνδεσμο Μονίμων Κατοίκων Διώνης Περιοχής Α.Ο.Ο.Α (Ωκεανίς) με αρ.πρωτ
Κοινοτικού Συμβουλίου Πικερμίου 74/5-8-2020 .
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ΦΟΡΕΑΣ 20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΕΡΓΑ
ΕΡΓΑ
Επέκταση
ηλεκτροφωτισµού
στις
«σκοτεινές» οδούς (όπου δεν υπάρχουν
κολόνες)

ΚΟΣΤΟΣ (ευρώ)
25.000

ΦΟΡΕΑΣ 25: ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ5ΡΕΥΣΗΣ-ΑΡ5ΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ / ΕΡΓΑ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Στα προτεινόµενα θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα έργα/εργασίες στο Αντλιοστάσιο, στην
5εξαµενή και στο 5ίκτυο Ύδρευσης στο Ντράφι όπως τεκµηριωµένα προτείνονται στο
σχετικό συνηµµένο (Παράρτηµα Γ).
ΕΡΓΑ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Έργα και εργασίες συντήρησης και
αποκατάστασης στο Αντλιοστάσιο, 5εξαµενή
και 5ίκτυο Ύδρευσης

ΚΟΣΤΟΣ (ευρώ)
200.000

ΦΟΡΕΑΣ 30: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΡΓΑ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Εργασίες αντικατάστασης, καθαρισµού και
απολύµανσης των κάδων απορριµµάτων και
ανακύκλωσης.
Εγκατάσταση
κυκλώµατος
CCTV
στις
εισόδους-εξόδους των
οικισµών για τον
έλεγχο της οδικής κυκλοφορίας.
5ενδροφυτεύσεις (δεδοµένου ότι δεν έχουν
προβλεφθεί κονδύλια στον Φορέα 35:
Υπηρεσία Πρασίνου-Κήπων)
Σύστηµα πυρόσβεσης µε την εγκατάσταση
συστοιχιών εκτοξευτήρων νερού στα βόρεια
και βορειοανατολικά σύνορα των οικισµών
του ορεινού Πικερµίου και στα όρια µε την
εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή.

ΚΟΣΤΟΣ (ευρώ)
3.500

25.000

20.000

150,000

ΦΟΡΕΑΣ 30: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΕΡΓΑ
Αύξηση του προϋπολογισµού έργων συντήρησης και αποκατάστασης της οδοποιίας. Ο
προϋπολογισµός για την συντήρηση και αποκατάσταση της οδοποιίας είναι πολύ χαµηλός
δεδοµένου του µεγάλου µήκους του οδικού δικτύου, το οποίο σύµφωνα µε τα κριτήρια του
Κλεισθένη θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη, ενώ δεν προβλέπεται συγκεκριµένα τίποτε για το
Ντράφι (ο κατάλογος µε την ακριβή θέση των προς αποκατάσταση σηµείων έχει κατατεθεί
στον 5ήµο από τα µέσα Σεπτεµβρίου 2018) ενώ δεν προβλέπεται επίσης τίποτε για τη 5ιώνη.
ΕΡΓΑ
Άρσεις καταπτώσεως πρανών στον οικισµό
Ντράφι, έργα αντιστήριξης πρανών στα
σηµεία του οδικού δικτύου που έχουν
υποστεί καθιζήσεις και σε επικίνδυνα πρανή
για αποκολλήσεις και κατολισθήσεις (εκτός
της οδού 25ης Μαρτίου)
Πιστοποίηση παιδικών χαρών στο Ντράφι
Οριοθετήσεις και 5ιευθετήσεις Ρεµάτων

ΚΟΣΤΟΣ (ευρώ)
250.000

100.000
200.000
12

και ειδικά του Ρέµατος Χούνη που ξεκινά
Βόρεια του Ντραφίου και τέµνει την
Λεωφόρο Ελαιώνων µε απορροή στον
Βαλανάρη (βλ. συνηµµένους χάρτες).
Εξαιτίας των ανθρωπογενών επεµβάσεων,
έχει αποκοπεί η φυσική ροή του, µε
αποτέλεσµα µετά από κάθε βροχόπτωση να
πληµµυρίζει η Λεωφ. Ελαιώνων, Πελασγών
και Αχαιών, στο τρίγωνο, κοντά στις
γραµµατοθυρίδες.
Έργα συντήρησης και αποκατάστασης της
οδοποιίας στο Ντράφι (ο κατάλογος µε την
ακριβή θέση των προς αποκατάσταση
σηµείων έχει κατατεθεί στον 5ήµο από τα
µέσα Σεπτεµβρίου 2018).

100.000

Υπογειοποίηση
δικτύου
τηλεφωνικών καλωδίων

και

400.000

διαδροµών

200.000

5ιαµόρφωση
πεζοπορίας

πλατειών

5Ε55ΗΕ
και

5ιαγραµµίσεις σε όλες τις κύριες οδούς του
Ντραφίου και της 5ιώνης και δηµιουργία
γραµµών διέλευσης πεζών σε συγκεκριµένα
σηµεία

10.000

Επισκευή και εργασίες συντήρησης της
αγροτικής οδού Ανεµώνης που οδηγεί από
τα ανατολικά της 5ιώνης (από τη
διασταύρωση των οδών Μακεδονίας και
Αιγαίου Πελάγους) προς το Πικέρµι.
Πρόχειρο στρώσιµο της οδού µε χαλίκι και
γαρµπίλι. Μέχρις ότου προϋπολογισθούν
κονδύλια για ασφαλτόστρωση. Η
συγκεκριµένη οδός είναι χαραγµένη και έχει
εγκαταλειφθεί πρό ετών.

100.000

Έργα λειτουργικότητας στις οδούς Λασιθίου,
Κύπρου και Αγίας Αικατερίνης (τοποθέτηση
απαραίτητων καθρεπτών) - ανάλυση των
προτάσεων στο Παράρτηµα Β.

2.000

Βελτιώσεις στην οδό 5εξαµενής. Πρόκειται
για σηµαντική οδό που οδηγεί στις Λ.
Μαραθώνος και Αττική Οδό. 5εν παρέχει
καµιά ασφάλεια στην κυκλοφορία.
Απαιτείται να γίνουν:
• 5ιαπλάτυνση όπου χρειάζεται
• Καθαρισµός από τα πρανή εδάφη που
εισχωρούν σε αυτήν
• Μεταφορά κολωνών 5ΕΗ που
εµποδίζουν την κυκλοφορία ή υποχρέωση
της 5ΕΗ για υπογειοποίηση του δικτύου
• 5ιαγραµµίσεις
Ανοιγµα της αγροτικής οδού Ανεµώνης που
οδηγεί από τα ανατολικά προς το Πικέρµι.
Πρόχειρο στρώσιµο της οδού µε χαλίκι και
γαρµπίλι. Μέχρις ότου προϋπολογισθούν
κονδύλια για ασφαλτόστρωση.

200.000

30.000
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ΦΟΡΕΑΣ 30:ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ

•

•

•
•

ΕΡΓΑ
Μελέτες οριοθετήσεων και διευθετήσεων
ρεµάτων και ειδικά του ρέµατος Χούνη που
ξεκινά Βόρεια του Οικισµού και τέµνει την
Λεωφόρο Ελαιώνων µε απορροή στον
Βαλανάρη (βλ. συνηµµένους χάρτες).
Μελέτη για την τοπική δηµοτική συγκοινωνία
στο Πικέρµι µε ανταπόκριση στον σταθµό
Παλλήνη
Κυκλοφοριακή και πολεοδοµική µελέτη για
τον σχεδιασµό της ασφαλούς εξόδου του
οικισµού της 5ιώνης στη Λ. Μαραθώνος.
Κατάρτιση µελετών για τον καθαρισµό και
αποψίλωση σύµφωνα µε τους κανόνες της
γεωπονίας, δασοπονίας και γενικά της
επιστήµης των αλσυλλίων εντός του
οικισµού 5ιώνης:
Αλσύλλιο περιβαλλόµενο από τις οδούς
Γρεβενών - Καστοριάς - Φλωρίνης Μετσόβου
(περιέχει
πλούσια
χαµηλή
βλάστηση και πυκνότητα δενδρυλίων).
Αλσύλλιο περιβαλλόµενο από τις οδούς
Μακεδονίας - Κιλκίς - Φλωρίνης - Βεροίας
(περιέχει πυκνότητα δενδρυλίων και χαµηλή
βλάστηση).
Αλσύλιο περιβαλλόµενο από τις οδούς
Θεσσαλίας και Ευρυτανίας
Αλσύλλιο στην περιοχή του Πυροφυλακείου
5ιώνης (στη δυτική πλευρά του κυρίως)
βορείως της οδού Ανατ. Ρωµυλίας (περιέχει
πυκνότητα µικρών και µεγάλων πεύκων και
χαµηλή βλάστηση)
Επισηµαίνεται ότι το 5ασαρχείο δεν δίνει
άδεια καθαρισµού αν δεν υπάρχουν µελέτες.

ΚΟΣΤΟΣ (ευρώ)
15.000

5.000

30.000

60.000

ΦΟΡΕΑΣ 35: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΚΗΠΩΝ
Επισηµαίνεται ότι δεν έχει προβλεφθεί το παραµικρό κονδύλι για τη συντήρηση ενός
φροντισµένου και ασφαλούς τόπου διαβίωσης.
ΦΟΡΕΑΣ 64: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Αγορά εξοπλισµού:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
3 φορτηγά µε αρπάγη χωρητικότητας 30m3
2 JCBs
3 φορητοί θρυµµατιστές κλαδιών
Προµήθεια
νέων
κάδων
οικιακών
απορριµµάτων και ανακύκλωσης
Προµήθεια κάδων συλλογής βλαστικών
υπολειµµάτων ανά γειτονιά για τα µικρού
όγκου βλαστικά, εβδοµαδιαίας συλλογής.

ΚΟΣΤΟΣ (ευρώ)
300.000
100.000
100.000
5.000
15.000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Έργα λειτουργικότητας στις οδούς Λασιθίου,
απαραίτητων καθρεπτών)

Κύπρου και Αγίας Αικατερίνης (τοποθέτηση

Περιγραφές:
1. Οδός Λασιθίου. Στη συµβολή της µε την Αιγ. Πελάγους τοποθέτηση 2ου καθρέπτη µε
προσανατολισµό στην κατεύθυνση προς Πικέρµι.
2. Οδός Κύπρου. Στη συµβολή της µε την Αιγ. Πελάγους τοποθέτηση 2ου καθρέπτη µε
προσανατολισµό στην κατεύθυνση προς Πικέρµι.
3. Οδός Αγ. Αικατερίνης Στην συµβολή µε την οδό Χρ. Αδαµόπουλου. Εδώ διευκρινίζεται
ότι η ανηφόρα µε µεγάλη κλίση της Αγ. Αικατερίνης στη συµβολή µε την Αδαµοπούλου
διαθέτει STOP και καθρέπτη. Ο οποίος καθρέπτης δεν χρησιµεύει πολύ επειδή ο οδηγός
δεν µπορεί να δει δεξιά πoιός έρχεται αφού οι καθρέπτες δεν βλέπουν πίσω από
στροφές! Ούτε αριστερά µπορεί να δει ποιος έρχεται, αφού υπάρχει κατωφέρεια! Είναι
απαραίτητη η γνώµη συγκοινωνιολόγου για να δοθεί λύση. Ο Σύνδεσµος "ΩΚΕΑΝΙΣ"
σηµειώνει τα εξής:
α) Να τοποθετηθεί απαγορευτικό στροφής προς τα δεξιά και µεταφορά του STOP στην
Χρ. Αδαµοπούλου στην κατεύθυνση από Ντράφι προς Πικέρµι, πριν την συµβολή µε την
Αγ. Αικατερίνης. Στο σηµείο αυτό δεν υπάρχει καν σήµα σε όποιον µεταβαίνει από
Ντράφι προς Πικέρµι να τον ενηµερώνει τι µπορεί να συναντήσει µετά τη στροφή.
β) Να τοποθετηθεί νέο STOP στην Χρ. Αδαµοπούλου στην κατεύθυνση από Πικέρµι προς
Ντράφι και πριν την συµβολή µε την Αγ. Αικατερίνης.
γ) Στην είσοδο της οδού Αγ. Αικατερίνης από την Χρ. Αδαµοπούλου πριν το γεφυράκι, να
ελαττωθεί το υπερβάλλον τµήµα του πεζοδροµίου.
δ) Στην συµβολή µε την Στρ. Καβράκου: Τοποθέτηση δεύτερου καθρέπτη µε
προσανατολισµό στην κατεύθυνση προς Πικέρµι.
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- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
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• του Συλλόγου "Ερίκεια" με αρ.πρωτ Κοινοτικού Συμβουλίου Πικερμίου 75/5-8-2020.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Πικερμίου κ.Αδαμόπουλος Αθανάσιος προτείνει να
δοθεί προτεραιότητα στις προτάσεις :
- Αγορά κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης ,ποσό 50.000€
- Αγορά αρπάγης φορτηγού για την Δημοτική Ενότητα Πικερμίου ,ποσό 50.000€
- Αγορά πυροσβεστικού οχήματος για την Δημοτική Ενότητα Πικερμίου ,ποσό 100.000€
- Αγορά θρυμματιστής-καταστροφέας κλαδιών ,ποσό 50.000€
- Αγορά καλλωπιστικών-φυτών δένδρων για την Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου , ποσό 20.000€
και συμφωνεί με τις προτάσεις των Συλλόγων και Κοινοτικών Συμβούλων .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η Κοινότητα Πικερμίου μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση του Προέδρου κ. Αδαμόπουλου Αθανάσιου ,το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 του
Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου , το έγγραφο των Συλλόγων "Η Διώνη", "Η Αιολίς" ,"Α.Ο ΑετόςΠικερμίου" , το έγγραφο του κ.Κυριαζή Κωνσταντίνου, το έγγραφο της Κοινοτικής
Συμβούλου κ.Πρόγιου Αθηνά και των Συλλόγων"Δίκτυο Κατοίκων Ντράφι" , "Ωκεανίς " , το
έγγραφο του Συλλόγου "Ερίκεια" ,τον Αντιδήμαρχο κ.Καλφαντή Παναγιώτη ,καθώς και τις
απόψεις των Κοινοτικών Συμβούλων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει ΘΕΤΙΚΑ τις προτάσεις των Συλλόγων και τον Κοινοτικών Συμβούλων να ενταχθούν
στον Προϋπολογισμό έτους 2021 του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και στο Τεχνικό Πρόγραμμα
Έτους 2021 διότι έχουν άμεση προτεραιότητα για την ανάπτυξη της περιοχής και την
διευκόλυνση των κατοίκων.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2020
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 21:00
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΛΟΥΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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