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Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ.4
ε
/14-2-2011 

πλεδξίαζεο ηνπ  πκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ ηνπ Δήκνπ Δηνλύζνπ 

 

   

Αξηζκόο Απόθαζεο 4/2011                      Π ε ξ ί ι ε ς ε 

 

ΘΕΜΑ : «Δηαηύπσζε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε λέσλ έξγσλ θαη ηελ εθπόλεζεο κειεηώλ ηεο 

πεξηνρήο πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην Σερληθό Πξόγξακκα 2011».  

Κξπνλέξη θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 14
ε
 ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2011, 

εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 20:00κκ ήιζε ζε  ηαθηηθή πλεδξίαζε ην Σνπηθό 

πκβνύιην Κξπνλεξίνπ κεηά ηελ από ππ’ αξηζ. πξση.4/9-2-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο , πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλαλ από ηνπο πκβνύινπο , 

ζύκθσλα κε ηα άξζξα 83,88 θαη 95 ηνπ Ν.3852/2010 θαη Ν.3463/2006 παξ.4. Καη αθνύ 

δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 5 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 

5 δειαδή: 

 

Π α ξ ό λ η ε ο:                                                             Α π ό λ η ε ο: 
1.-Ληλάξδνο Μηραήι 

2.-Βεξβέξεο Νηθόιανο                                               

3.-Υηώηεο Γεκήηξηνο    

4.-Υξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο 

5.-Παπαλησλίνπ Αληώληνο   

  

  Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο θαη αθνύ εηζεγήζεθε ην 1
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη ζύκθσλα κε ην ππ΄ αξηζ.1815/28-1-2011  έγγξαθν ηνπ Γήκνπ 

Γηνλύζνπ, Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ καο δεηνύλ όπσο πξνβνύκε ζηε ιήςε απόθαζεο κέρξη  ηελ 

Παξαζθεπή 4-2-2011 πξνθεηκέλνπ λα δηαηππώζνπκε πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε λέσλ έξγσλ 

θαη ηελ εθπόλεζε κειεηώλ ηεο πεξηνρήο καο, γηα λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζην Σερληθό Πξόγξακκα έηνπο 

2011.Δθηηκώληαο ινηπόλ ηηο αλάγθεο πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηελ εθηέιεζε λέσλ έξγσλ ζηελ πεξηνρή καο, 

παξαζέησ ηνλ παξαθάησ πίλαθα πξνθεηκέλνπ λα ιάβεηε γλώζε, ζπλεθηηκώληαο θαη ηα δεδνκέλα από 

ηα έξγα ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ : 

ΠΡΟΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΕΣΟΤ 2011 
Α/Α ΕΡΓΟ 

1.- Καηαζθεπή νδνύ Λεύθεο        

2.- Αζθαιηόζηξσζε νδώλ ζηελ εθηόο ζρεδίνπ πόιεο πεξηνρή 

3.- Δπέθηαζε δηθηύνπ ύδξεπζεο 

4.- Αλαβάζκηζε απηνκαηηζκνύ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ 

5.- Δπέθηαζε θαη ζπληεξήζεηο δηθηύνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ 

6.- Καηαζθεπή αγσγώλ νκβξίσλ ζε όιε ηελ πεξηνρή ηεο Γεκνηηθήο Κνηλ/ηαο 

Κξπνλεξίνπ 

7.- Βειηίσζε ιεσθόξνπ Κξπνλεξίνπ 

8.- Καηαζθεπή ηνηρίσλ αληηζηήξημεο 

9.- Οδνπνητα  εληόο ζρεδίνπ γεληθά  

10.- Οδνπνητα εθηόο ζρεδίνπ  γεληθά 

11.- Καηαζθεπή δηθηύνπ αγσγώλ νκβξίσλ 

12.- Καηαζθεπή θξεαηίσλ 

13.- Καηαζθεπή θξεαηίσλ βαλώλ 

14.- πλδέζεηο λέσλ παξνρώλ ύδξεπζεο 

15.- Σνπνζέηεζε ππξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ 

16.- Γεκηνπξγία πιαηείαο Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

17.- Πεξηθξάμεηο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ 

18.- Καηαζθεπή αλνηρηνύ ζεάηξνπ 



19.- Καηαζθεπή πεξηπηέξνπ 

20.- Καηαζθεπή ζηεγάζηξνπ γεπέδνπ κπάζθεη 

21.- Καηαζθεπή βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ ζηελ νδό Κσλζηαληηλνππόιεσο 
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22.- Καηαζθεπή θηηξίνπ ΔΠΑΛ 

23.- Αλάπιαζε θαη επηζθεπή αύιεησλ ρώξσλ ρνιηθώλ θηηξίσλ 

24.- Ηιεθηξνθσηηζκόο γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ 

25.- Τπνγείσζε δηθηύσλ κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο ζηε Λεσθόξν Κξπνλεξίνπ 

26.- Δπέθηαζε ειεθηξνθσηηζκνύ 

27.- Γηακόξθσζε ρώξσλ Νεθξνηαθείνπ 

28.- Πνιενδνκηθή κειέηε επέθηαζεο ζρεδίνπ πόιεο 

29.- Μειέηε αλάπιαζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ξεκάησλ 

30.- Μειέηεο νξηνζέηεζεο ξεκάησλ 

31.- Πεξηβαιινληηθέο κειέηεο 

32.- Μειέηε ηξαηεγηθό ζρέδην δξάζεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο  «Πξάζηλε 

δσή ζηελ  πόιε» 

33.- Οξηζηηθή κειέηε θαηαζθεπήο πιαηείαο Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

34.- Μειέηε ζθνπηκόηεηαο  γηα ηελ ελαιιαθηηθή  δηαρείξηζε Οξγαληθώλ θαη 

Πξάζηλσλ  απνξξηκκάησλ ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Κξπνλεξίνπ 

35.- Σνπνγξαθηθέο Μειέηεο 

36.- ύληαμε θπθινθνξηαθήο κειέηεο 

37.- Μειέηε απνρέηεπζεο αθαζάξησλ 

38.- Μειέηε νκβξίσλ πδάησλ 

39.- Μειέηε ύδξεπζεο 

40.- Μειέηε ειεθηξνθσηηζκνύ 

  
41.- Μειέηε θαηαζθεπήο θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

42.- Μειέηε θαηαζθεπήο  αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

43.- Γηαπιάηπλζε νδώλ εθηόο ζρεδίνπ θαη εληόο ΒΙ.ΠΔ. 

44.- Μειέηε αλαθαηαζθεπήο θηηξίνπ Β΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο 

45.- ηαηηθή κειέηε γηα ην έξγν : «Δπεκβάζεηο ζην θηίξην πνπ παξαρσξήζεθε από 

ηελ ΚΔΓ γηα ζηέγαζε ηνπ ΔΠΑΛ Κξπνλεξίνπ». 

46.- Αξρηηεθηνληθή κειέηε γηα ην έξγν : «Δπεκβάζεηο ζην θηίξην πνπ 

παξαρσξήζεθε από ηελ ΚΔΓ γηα ζηέγαζε ηνπ ΔΠΑΛ Κξπνλεξίνπ». 

47.- Ηιεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε γηα ην έξγν : «Δπεκβάζεηο ζην θηίξην πνπ 

παξαρσξήζεθε από ηελ ΚΔΓ γηα ζηέγαζε ηνπ ΔΠΑΛ Κξπνλεξίνπ». 

48.- Κπθινθνξηαθή κειέηε Κόκβνπ Κξπνλεξίνπ 

49.- Κπθινθνξηαθέο παξεκβάζεηο θαη αλαπιάζεηο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ 
 

 Σν  πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, έιαβε ππόςε ηνπ θαη ηνλ πίλαθα πνπ ζπλόδεπε ηελ εηζήγεζε απηή θαη πεξηειάκβαλε 

έξγα θαη κειέηεο πνπ πξνηείλνληαη λα εληαρζνύλ ζην Σερληθό Πξόγξακκα έηνπο 2011, θαη κεηά 

από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

                                          Α π ν θ α ζ ί δ ε η     θαηά     Π ιε η ν ς ε θ ί α 

 

  Μεηνςεθνύληνο ηνπ Κνηλνηηθνύ πκβνύινπ θνπ Υξηζηόπνπινπ Γεκεηξίνπ ν νπνίνο εμέζεζε 

όηη ε πξόηαζε ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο είλαη όκνξθε θαη γιαθπξή γηα λα αθνύγεηαη , όκσο ε 

πξαγκαηηθόηεηα είλαη πνιύ δηαθνξεηηθή δηόηη όια όζα αλαθέξνληαη είλαη κελ αλαγθαία αιιά 

αλεθάξκνζηα θαη πιαζκαηηθά ρσξίο θακία κειέηε πνπ λα πξνζδηνξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 

ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο 2011. Καηά ηα ινηπά ν ύκβνπινο θνο Παπαλησλίνπ Αληώληνο 

εμέζεζε δύν (2) επηπιένλ πξνηάζεηο πνπ έγηλαλ απνδεθηέο από ηνπο ππόινηπνπο πκβνύινπο 

πιελ ηνπ θνπ Υξηζηόπνπινπ θαη έρνπλ σο εμήο: 



50.-Μειέηε αμηνπνίεζεο- αλάδεημεο θηήκαηνο Σαηντνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκόδηα Τπνπξγεία 

θαη 

51.-Σνπνζέηεζε θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ σο 10kw ζε όια ηα Γεκόζηα θηίξηα. 

Σέινο ν Πξόεδξνο πεξηέιαβε επηπιένλ δύν έξγα σο εμήο: 

52.-Καηαζθεπή θιεηζηνύ γπκλαζηεξίνπ θαη 

53.-Απαιινηξηώζεηο εθηάζεσλ γηα δεκηνπξγία θνηλόρξεζησλ ρώξσλ. 

 

Σν πκβνύιην κε ςήθνπο ηέζζεξηο πξνο κία, κεηνςεθνύληνο ηνπ πκβνύινπ θνπ Υξηζηόπνπινπ 

Γεκεηξίνπ, εγθξίλεη ηελ ππνβνιή ησλ παξαπάλσ  πξνηάζεσλ  από 1 (έλα) έσο θαη 53 (πελήληα 

ηξία) σο έρνπλ, πξνθεηκέλνπ λα  ζπκπεξηιεθζνύλ ζην Σερληθό Πξόγξακκα  έηνπο 2011.      

 

 Απηή ε απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 4/2011. 
 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε πλεδξίαζε. 

Γη απηό ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ. 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                ΣΑ  ΜΔΛΗ 

                                                                              1.- Βεξβέξεο Νηθόιανο 

                                                                              2.- Υηώηεο Γεκήηξηνο 

                                                                              3.- Υξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο 

Ληλάξδνο Γεκ. Μηραήι                                         4.-Παπαλησλίνπ Αληώληνο 

                                                                               


