
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 9/2017  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 
 

                  Αριθ. Απόφασης 39/2017                                         Π ε ρ ί λ η ψ η 
     Πρόταση ένταξης έργων στο Τεχνικό   
     Πρόγραµµα του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018. 

Καλύβια Θορικού και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων σήµερα στις 26 του µήνα Σεπτεµβρίου 
του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 19.30 συνήλθε σε ∆ηµόσια Συνεδρίαση το συµβούλιο της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Καλυβίων ύστερα από την από 21/9/2017 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 11 µελών βρέθηκαν παρόντες 7. 
 
                 Π α ρ ό ν τ ε ς                                                             Α π ό ν τ ε ς                    
1.Γεράσιµος Κολαξής, Πρόεδρος                                   Κων/νος Λεµπιδάκης   

2.Μπουλαµάτση Κωνσταντίνα                    Γιαννακού-Ευσταθίου Ευγενία 
3.Κων/νος Γιαννούλας                      Μπιτχαβά Μαριάνθη       
4.Ελισάβετ Λαζαρίδου-Ντάφη      Κόλλια Αλεξάνδρα  
5.Συριανάκη Μάρθα                                               

  

6.Μαρία Τσαλκιτζή          
7.Λάβδας Λεωνίδας 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την δηµοτική υπάλληλο Πεδιώτη Ελισάβετ. 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος στο ∆ΕΥΤΕΡΟ θέµα 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 κατάσταση 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 την συνέχιση των έργων του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Σαρωνικού έτους 2018, 
µε συµπλήρωση των έργων που προτάθηκαν από το Συµβούλιο, όπως αυτά φαίνονται στη 
συνηµµένη κατάσταση,  

 
 
 
 
 
 



 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 
 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 
Κύριων και αγροτικών οδών που συνδέουν εντός σχεδίου περιοχές του ∆ήµου 
Οδός Θρασκιάς και Ίµβρου 
Οδός Σελήνης 
Ολοκλήρωση οδού ∆εξαµενής 
Οδός Ελ. Βενιζέλου 
Οδός Σαρωνικού 
Οδός Ευτυχίας 
Οδός Ανθέων 
Οδός Κύπρου 
Πλαγιές Λαγονησίου ( Γαίας και Ειρήνης) 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ΣΤΗΝ “ΠΑΡΑΛΙΑ” ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΦΕΚ 723∆/95) 
 
Οδός Μονής Αρκαδίας  
Οδός Κύπρου 
Οδός Ναυπακτίας 
Οδός ∆ωδεκανήσου 
 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 
 
Ένταξη στο σχέδιο περιοχής Σφενδόνης 
 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 
 
Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων στην κεντρική πλατεία Καλυβίων 
 
∆ιαµόρφωση χώρων πάρκινγκ στο σχέδιο “παραλίας Καλυβίων”(Μεµονωµένη κύρωση πράξη 
εφαρµογής” 
 
∆ιαµόρφωση του πάρκινγκ για εκµετάλλευση και του χώρου πράσινου στην Κιτέζα (ΦΕΚ50∆/96) 
Ο.Τ 2Β και 2 Γ   
 
ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου και πλατείας στα Ο.Τ 20Β και 20 Α του σχεδίου Κιτέζας Λαγονήσι 
(ΦΕΚ 50∆/96) 
 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 
 
Συντήρηση Κοιµητηρίου 
 
ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
Μελέτη για την οδό Μονής Αρκαδίου για την συγκέντρωση νερών 
 
Μελέτη για την οδό Αγγελοπούλου και Παπαφλέσσα 
 
Μελέτη κυκλοφοριακή για τη διασταύρωση των οδών Κύπρου-Π.Μιχάλη-Ολύµπου-Πιπίνου 
 
Ηλεκτροφωτισµός Λ. Σουνίου (θέση Γεφυράκι) 
 
ΕΡΓΑ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
Επισκευή κλιµατισµού στο Κλειστό Γυµναστήριο Καλυβίων “Α. Τρίτσης” 
 
Συντήρηση παρκέ στο Κλειστό Γυµναστήριο Καλυβίων “Α. Τρίτσης” 



 
Κατασκευή αίθουσας ρυθµικής και ενόργανης γυµναστικής στο  Κλειστό Γυµναστήριο παραλίας 
Καλυβίων “Ν. Κακλαµανάκης” 
 
Αντικατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο 5 Χ 5 στην οδό Π. Μιχάλη 
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Επισκευή πλατείας “Λεοντίδα” στην παραλία Καλυβίων (Απε ιράνθου) 
 

    

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 39/2017. 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως έπεται:  
 

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                ΤΑ    ΜΕΛΗ  
         ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΛΑΞΗΣ                                                 Μπουλαµάτση Κων/να 

                                                                  Κων/νος Γιαννούλας        
                                                        Ελισάβετ Λαζαρίδου-Ντάφη           

                           Συριανάκη Μάρθα              
      Μαρία Τσαλκιτζή 

                                                  Λάβδας Λεωνίδας 

                                                                                       

 
       Α κ ρ ι β έ ς     α π ό σ π α σ µ α 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΛΑΞΗΣ 


