
 
                                                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ.10
ε
/23-9-2011 

Σπλεδξίαζεο ηνπ  Σπκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ ηνπ Δήκνπ Δηνλύζνπ 

   

Αξηζκόο Απόθαζεο   29/2011                      Π ε ξ ί ι ε ς ε 

 

ΘΕΜΑ : «Υπνβνιή πξνηάζεσλ εθηέιεζεο  έξγσλ θαη κειεηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε Τερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Δήκνπ γηα ην έηνο 2012» 

 

 Κξπνλέξη θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 23
ε
 ηνπ κήλα επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα ηεο 

εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 19:00κκ ήιζε ζε  ηαθηηθή πλεδξίαζε ην Σνπηθό πκβνύιην Κξπνλεξίνπ 

κεηά ηελ από ππ’ αξηζ. πξση.29424/20-9-2011 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 4 δειαδή: 

 

Π α ξ ό λ η ε ο:                                                                     Α π ό λ η ε ο: 

1.-Ληλάξδνο Μηραήι                                                            1.-Παπαλησλίνπ Αληώληνο                                                             

2.-Βεξβέξεο Νηθόιανο                                                          

3.-Υξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο 

4.-Υηώηεο Γεκήηξηνο 

 

   Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο θαη αθνύ εηζεγήζεθε ην 2
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ,  εμέζεζε όηη ε Γ/ζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ καο Γηνλύζνπ κε ην 

ππ΄αξηζ.22779/13-7-2011 έγγξαθό ηνπο καο δεηνύλ λα ππνβάιινπκε ηηο πξνηάζεηο καο (όιεο νη 

Γεκνηηθέο Κνηλόηεηεο) γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη κειεηώλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Σερληθνύ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2012. ε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή καο Τπεξεζία 

ζπληάρζεθε θαη ζαο θαηαζέησ πξνο ζπδήηεζε αλαιπηηθό πίλαθα κε όια ηα έξγα «πλερηδόκελα- Νέα 

Έξγα θαη Μειέηεο έξγσλ». Απηόο έρεη σο εμήο: 

 

Α.- Συνεχιζόμενα Έργα.  

 

1.-πκπιεξσκαηηθή ύκβαζε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή νδνύ Λεύθεο». 

2.-Καηαζθεπή πεδνδξόκνπ Κπθιακίλσλ. 

3.-Καηαζθεπή νδνύ Λεύθεο. 

4.-Πιαθνζηξώζεηο νδώλ Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ. 

5.-Καηαζθεπή πεδνδξνκίσλ ηκήκαηνο Λ.Κξπνλεξίνπ. 

6.-Καηαζθεπή νδώλ Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ. 

7.-Αλαθαηαζθεπή Αζθαιηνηαπήησλ νδώλ Κνηλ. Κξπνλεξίνπ. 

8.-Αλαβάζκηζε κέξνπο ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ ηεο Κνηλ. Κξπνλεξίνπ «Πξάζηλε Εσή ζηελ Πόιε». 

9.-Αλαθαηαζθεπή όςεο Κνηλνηηθνύ Καηαζηήκαηνο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ. 

10.-Καηαζθεπή αγσγνύ νκβξίσλ ζηελ Πιαηεία Πιαζηήξα. 

 

Β.-Νέα έργα. 

 

1.-Καηαζθεπή πάξθνπ ζηελ νδό Φηιειιήλσλ. 

2.-Καηαζθεπή ηνηρίσλ αληηζηήξημεο. 

3.-Γεκνηηθό ζρνιείν ( νδνύ Πνιπηερλείνπ). 

4.-Καηαζθεπή επέθηαζεο θαη θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο. 

5.-Καηαζθεπή νδώλ ζηελ εληόο ζρεδίνπ πεξηνρή ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ. 

6.-Αλαθαηαζθεπή νδώλ  ζηελ  εληόο ζρεδίνπ πεξηνρή. 

7.-Καηαζθεπή Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ ζηελ νδό Κσλ/πόιεσο. 

8.-Καηαζθεπή θηηξίνπ ΔΠΑΛ. 

9.-Δπεθηάζεηο αγσγώλ ύδξεπζεο. 

10.-Καηαζθεπή θξεαηίσλ βαλώλ. 

11.-πλδέζεηο λέσλ παξνρώλ ύδξεπζεο. 

12.-ΣνπνζέηεζεΠπξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ. 

13.-Γεκηνπξγία πιαηείαο Αγίνπ Γεκεηξίνπ. 

14.-Πεξηθξάμεηο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ. 

15.-Αλάπιαζε θαη Δπηζθεπή Αύιεησλ ρώξσλ ρνιηθώλ Κηηξίσλ. 



 

 

16.-Ζιεθηξνθσηηζκόο γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ. 

17.-Γίθηπν απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ εληόο ζρεδίνπ πόιεο πεξηνρή. 

18.-πλδέζεηο απνρέηεπζεο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ. 

19.-Ζιεθηξνθσηηζκόο νδώλ Πνιπηερλείνπ, Αλνίμεσο, Αγ. Παληειεήκνλνο θαη Φηιειιήλσλ. 

20.-Γηακόξθσζε ρώξσλ Νεθξνηαθείνπ. 

 

Σν  πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ,  θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

                                    

 

                            Α π ν θ α ζ ί δ ε η     θ α η ά       Π ι ε η ν ς ε θ ί α 

 

1)Οη Κνηλνηηθνί ύκβνπινη θ.θ.Υηώηεο Γεκήηξηνο θαη Βεξβέξεο Νηθόιανο ζπκθσλνύλ κε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ σο έρεη. 

2) Ο Κνηλνηηθόο ύκβνπινο θνο Υξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο ςεθίδεη όια ηα πλερηδόκελα Έξγα, 

ελώ  ζεσξεί όηη ηα Νέα έξγα απέρνπλ πνιύ από ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη  όζα θαίλνληαη λα είλαη 

αλαγθαία είλαη αλεθάξκνζηα θαη πιαζκαηηθά ρσξίο θακία κειέηε πνπ λα πξνζδηνξίδεη ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο, σο εθ ηνύηνπ ηα θαηαςεθίδεη. 

Με πιεηνςεθία 3 (ηξηώλ)  ςήθσλ έλαληη  (1) κηάο εγθξίλεηαη ε ππνβνιή ησλ παξαπάλσ έξγσλ σο 

απηά αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 

  

Απηή ε απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 29/2011. 
 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε πλεδξίαζε. 

Γη απηό ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ. 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                ΣΑ  ΜΔΛΖ 

                                                                           

                                                                                         1.- Βεξβέξεο Νηθόιανο 

                                                                               

                                                                                         2.- Υξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο 

 

Ληλάξδνο Γεκ. Μηραήι                                                   3.-Υηώηεο Γεκήηξηνο  

                                                                                          


