
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 

         
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 9/2017 της Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Αναβύσσου του ∆ήµου Σαρωνικού. 
Αριθ. Απόφασης 19/2017 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόταση ένταξης έργων στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Σαρωνικού».  
 
 Στην Ανάβυσσο, σήµερα Πέµπτη 28-09-2017 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αναβύσσου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συµβούλιο της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Αναβύσσου του ∆ήµου Σαρωνικού, ύστερα από την αριθ. 14281/22-09-
2017 πρόσκληση της κ. Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αναβύσσου, που δηµοσιεύθηκε & 

επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύµβουλο χωριστά µε αποδεικτικό, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του 

Ν.3852/2010.  

 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) µελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω τέσσερα (4)  µέλη, ήτοι: 

   

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. Κετέογλου Όλγα                   Πρόεδρος      
2. Μανουσάκη Αθανασία-Αικατερίνη Μέλος      1.  Τζιβίλογλου Αικατερίνη Μέλος 
3. Πατσιαούρας Ηλίας                Μέλος           
4.   Αϊβάζη Κυριακή                     Μέλος         
            

  

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χατζηκωστή Ελένη υπάλληλο του ∆ήµου Σαρωνικού. 

 Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης και εισηγούµενη το πρώτο θέµα 

της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  

Στις παρ.4 και 5 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: 

« 4. Το συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής 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. 

5. Στη συνεδρίαση του συµβουλίου της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των 

αποφάσεων της προηγούµενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειάς της 

δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειµένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το 

συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εµπρόθεσµα στην 

εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράµµατος του δήµου 

καταρτίζεται χωρίς αυτήν.» 



Συνεχίζοντας η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου πίνακα µε προτεινόµενα έργα και 

κάλεσε το συµβούλιο όπως προτείνει, συµπληρώσει αυτόν και στη συνέχεια να αποφασίσει 

σχετικά. 

 

Το Συµβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έχοντας υπόψη τα άρθρα 83 και 86 του Ν. 

3852/10, και µετά από διαλογική συζήτηση 

Αποφασίζει οµόφωνα 
προτείνει την συνέχιση των έργων του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 

2017, µε συµπλήρωση των έργων που προτάθηκαν από το Συµβούλιο, όπως αυτά φαίνονται στη 

συνηµµένη κατάσταση. 

 
 

       ποσό 

   

Β. NEΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2018  

   

α/α Tίτλος  

1 Μελέτη ανακαίνισης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1
ου

  ∆ηµοτικού Σχολείου Αναβύσσου 10,00  

2 Μελέτη επισκευής και αποπεράτωσης, δεντροφύτευσης και περίφραξης του κτιρίου έναντι του ΟΤΕ 10,00  

3 Μελέτη για την κατασκευή στεγάστρου για το 2
ο
 Νηπιαγωγείο Αναβύσσου (Βλάχικα) 10,00  

4 Μελέτη Αντικατάστασης πυλώνων φωτισµού γηπέδου Αναβύσσου 10,00  

5 Μελέτη για την κατασκευή κερκίδων στην πλατεία Μικρασιατών  10,00  

   

   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β 50,00  

∆. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2018  

   

∆3.   

 ΕΡΓΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (αποχέτευση ακαθάρτων και οµβρίων)  

α/α Tίτλος  

1 
Κατασκευή φρεατίων για την απορροή των οµβρίων υδάτων στους κάθετους δρόµους των πλατειών της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αναβύσσου 10,00  

   

 ΣΥΝΟΛΟ ∆3 10,00  

∆4.   

 Οδοποιία  

α/α Tίτλος  

1. Συντήρηση οδικού δικτύου οικισµού παραλίας και του κέντρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αναβύσσου        10,00  

 ΣΥΝΟΛΟ ∆4        10,00 

∆6.   

 ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ  

α/α Tίτλος  

1 Κατασκευή παιδικής χαράς στο κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αναβύσσου         10,00  

2 Ανάπλαση Λεωφόρου Αθηνών- Σουνίου µετά το Plaza Resort         10,00 

   

 ΣΥΝΟΛΟ ∆6         20,00 

   

∆7.   

 ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ  

α/α Tίτλος  



1 Ανάπλαση εισόδου Γυµνασίου     10,00 

2 Υπερύψωση µάντρας στη νότια πλευρά του 2
ου

 Νηπιαγωγείου Αναβύσσου (Βλάχικα)         10,00 

   

 ΣΥΝΟΛΟ ∆7     20,00  

   

   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆  

   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Β+∆)        110,00 

 

Επίσης, οι παρόντες σύµβουλοι προτείνουν την προσωρινή λήψη µέτρων σχετικά µε τους αγωγούς 

των οµβρίων υδάτων µε  την παρέµβαση από εµπειρογνώµονες υδραυλικούς στο κέντρο της 

Αναβύσσου, λόγω του τεράστιου προβλήµατος κουνουπιών, κατσαρίδων και ποντικιών, που 

δηµιουργούν πρόβληµα στη δηµόσια υγεία των κατοίκων της περιοχής. 

         Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 19/2017. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

    Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΕΤΕΟΓΛΟΥ  ΟΛΓΑ                                 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                
                     ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ                                      

             ΑΪΒΑΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ                        
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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ΟΛΓΑ ΚΕΤΕΟΓΛΟΥ 
 

 

 

 

 


