
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 9/2017  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑ 

 
                              Αριθ. Απόφασης 32/2017                                    Π ε ρ ί λ η ψ η 

                Πρόταση ένταξης έργων στο Τεχνικό 
Πρόγραµµα του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018. 

 
Κουβαράς και στο Κοινοτικό Κατάστηµα Κουβαρά σήµερα στις 13  του µήνα Σεπτεµβρίου του 
έτους 2017, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.00 συνήλθε σε ∆ηµόσια Συνεδρίαση το συµβούλιο της 
τοπικής Κοινότητας Κουβαρά ύστερα από την από 08/09/2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, 
που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε στους Συµβούλους 
αυτού σύµφωνα µε το αρθρ. 88 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµος 
απαρτία, διότι σε σύνολο 3 µελών βρέθηκαν παρόντες 3. 
 
                 Π α ρ ό ν τ ε ς                                                        Α π ό ν τ ε ς                           

1. Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος   
2. Χρήστος Βασιλείου 
3. Κων/νος    Στεργίου                     

    
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την δηµοτική υπάλληλο Παπαθανασίου Ελένη. 
      
     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος στο ΠΡΩΤΟ θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης είπε προς το συµβούλιο 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 ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου πίνακα µε προτεινόµενα έργα έτους 
2018 και κάλεσε το συµβούλιο όπως προτείνει, συµπληρώσει αυτόν και στη συνέχεια να 
αποφασίσει σχετικά. 
    Το Συµβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο αυτού, έχοντας υπόψη τα άρθρα 84 και 86 του Ν. 
3852/10, την πρόταση του Προέδρου και µετά από διαλογική συζήτηση 

     
Αποφασίζει οµόφωνα 

Προτείνει στην εκτελεστική επιτροπή όπως ενταχθούν  στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου 
Σαρωνικού έτους 2018 τα παρακάτω έργα:  
 

  
ποσό προϋπολογ. 

Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2018 
  

    
α/α Tίτλος 

  
1 Πολεοδόµηση περιοχών Α΄ και Β΄ κατοικίας Κουβαρά (χρηµατοδότηση) 48.986,66 1.142.773,29 

    

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α 48.986,66 

 

    
    
    

Β. NEΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2018 
  

    
α/α Tίτλος 

  

1 
Μελέτη Aρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτροµηχανολογικών και Τοπογραφικών 
εργασιών για την ανέγερση Γυµνασίου στη θέση Αλωνίστρα στην T.Κ. 
Κουβαρά 

10.000,00 10.000,00 



2 
Μελέτη κατασκευής- µετατροπής του κλειστού γυµναστηρίου (τύπου µπαλόνι) 
στο ανοιχτό γήπεδο µπάσκετ στη θέση Αγ. ∆ηµήτριος στην T.Κ. Κουβαρά .  

100,00 
 

3 
Μελέτη κατασκευής δηµιουργίας ανοιχτού πάρκινγκ στον κεντρικό ιστό 
κατοικίας της Τ.Κ. Κουβαρά  

50 
 

4 
Μελέτη κατασκευής διάνοιξης ανατολ. Περιφερειακού δρόµου στην T.Κ. 
Κουβαρά .  

50,00 
 

5 Μελέτη ανάπλασης του υπάρχοντος χώρου πάρκινγκ σε πλατεία  100,00 
 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β 10.300,00 

 
Γ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2018 

  

    
Γ4. Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 

  
α/α Tίτλος 

  
1 

   

    

 
ΣΥΝΟΛΟ Γ4 0,00 

 
    
    

Γ7. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 
  

α/α Tίτλος 
  

1 
Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στην τοπική κοινότητα Κουβαρά 
(χρηµατοδότηση προς την Περιφέρεια) (ΕΣΠΑ 2014 - 2020 µε ΣΑΕΠ 085-1) 
Ο.Ε. 95/13 & 85/15 

222.741,56 1.960.000,00 

    

 
ΣΥΝΟΛΟ Γ7 222.741,56 

 

    

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ 222.741,56 

 

    
    
    

∆. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2018 
  

    
∆3. ΕΡΓΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (αποχέτευση ακαθάρτων και οµβρίων) 

  
α/α Tίτλος 

  
1 

   

    

 
ΣΥΝΟΛΟ ∆3 0,00 

 

    

    
∆4. Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 

  
α/α Tίτλος 

  

1 
∆υτική παράκαµψη οικισµού Κουβαρά (αίτηση για χρηµατοδότηση από 
Ε.Σ.Π.Α.) 

10,00 350.000,00 

2 
Aποκατάσταση τµήµατος οδού Γ.Σιδέρη ∆.Κ. Κουβαρά ∆ήµου Σαρωνικού (θα 
χρηµατοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους της Περιφέρειας, έπειτα από σύναψη 
προγραµµατικής σύµβασης) (Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 

50,00 172.362,31 

3 Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην κεντρική πλατεία Κουβαρά 15.000,00 15.000,00 

4 Συντήρηση οδικού δικτύου Τ.Κ. Κουβαρά  100 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ ∆4 15.160,00 

 

    

    
∆6. ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

  
α/α Tίτλος 

  

1 
Κατασκευή έργων δασικής αναψυχής στις θέσεις Μερέντα, Ευαγγελίστρια, 
Κρυούλκο, Κρόνιζα, Τζαµάλι (αίτηση για χρηµατοδότηση από Ε.Σ.Π.Α.) 

10,00 292.581,36 

2 
∆ιαµόρφωση Κ.Χ. πλησίον της εκκλησίας Αγίου ∆ηµητρίου στην T.Κ. 
Κουβαρά (αίτηση για χρηµατοδότηση από ΕΕΤΑΑ - Ε.Σ.Π.Α.) 

10,00 10,00 

3 
Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ∆.∆. Κουβαρά του 
∆ήµου Σαρωνικού (θα χρηµατοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους της Περιφέρειας, 
έπειτα από σύναψη προγραµµατικής σύµβασης) (Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 

50,00 369.907,81 

4 Ανακατασκευή - συντήρηση κερκίδων στο γήπεδο ποδοσφαίρου Κουβαρά . 100,00 
 



 
ΣΥΝΟΛΟ ∆6 170,00 

 

    

    
∆7. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 

  
α/α Tίτλος 

  
1 

   

    

 
ΣΥΝΟΛΟ ∆7 0,00 

 

    

    
∆9. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 

  
α/α Tίτλος 

  
1 

   

    

 
ΣΥΝΟΛΟ ∆9 0,00 

 

    

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ 15.330,00 

 

    

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+∆) 287.158,22 

 
 

     
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως έπεται         
Η απόφ. αυτή πήρε αριθµ.  /2016 
   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                 ΤΑ    ΜΕΛΗ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ                                      

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

Α κ ρ ι β έ ς     α π ό σ π α σ µ α 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΤΣΟΣ 
 

 


