Πίνακας αποφάσεων συμβουλίου της Κοινότητας Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού κατά την 11η συνεδρίαση στις 26-10-21
Θέμα

α.α.

Περίληψη Αποφάσεων

αποφ.
1.

Ε.Η.Δ Συζήτηση σχετικά με τις αποφάσεις του συμβουλίου της
Κοινότητας, που δεν έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα.

25

2.

Ε.Η.Δ Ενημέρωση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο
Πάνειο όρος ύστερα από τις τελευταίες εξελίξεις.
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3.

Ε.Η.Δ Ενημέρωση σχετικά με τον απολογισμό της Κοινότητας
για τα έτη 2019-2020.

27

4.

Ε.Η.Δ Ενημέρωση σχετικά με τις ελλείψεων ενόψει την νέας
σχολικής χρονιάς από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική
Επιτροπή και τους εμπλεκόμενους φορείς.

28

5.

Σύνταξη τεχνικού προγράμματος 2022, βάσει του υπ’αρ. πρωτ
16998/12.10.21 αιτήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας.
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6.

Συζήτηση προϋπολογισμού 2022 βάσει του υπ’αρ. πρωτ.
15415/16.9.21 αιτήματος της Οικονομικής Υπηρεσίας.

30

7.

Συζήτηση επί της απόφασης υπ΄αρ. 107/21 του Δημοτικού
Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την
29/9/2021 περί εορτασμού της εθνικής επετείου 28ης
Οκτωβρίου για το έτος 2021.
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Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο σχετικά με τις αποφάσεις και ανέφερε ότι
όλες οι αποφάσεις αποστέλλονται στα αρμόδια τμήματα για δικές τους
ενέργειες. Θα γίνει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την πορεία όλων των
αποφάσεων σε επόμενη συνεδρίαση.
Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο και από τον σύμβουλο κο Φλωρίδη και
ανέφεραν ότι, η διαπαραταξιακή επιτροπή έχει όλες τις πληροφορίες σχετικά
με τις τελευταίες εξελίξεις του θέματος και είναι ενήμεροι όλοι οι εκπρόσωποι
των συνδυασμών που συμμετέχουν ώστε να ενημερώσουν τους συμβούλους
τους.
Έγινε συζήτηση επί του θέματος και ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, ο απολογισμός
δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας και θα
πραγματοποιηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.
α) Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο ότι, η απόφαση του Συμβουλίου που
ελήφθη τον Ιούλιο 2021 εστάλη ως όφειλε στους Προέδρους της Α’ βάθμιας
και Β’ βάθμιας Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται
από πρόσκληση προς αυτούς. Συνεπώς, δεν πραγματοποιήθηκε η συνάντηση
πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς β) το Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε
να αποσταλεί πρόσκληση ώστε να πραγματοποιηθεί συνάντηση με την
Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή και με την Ένωση Συλλόγων
Γονέων Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Σαρωνικού Αττικής ώστε να ενημερωθεί το συμβούλιο της Κοινότητας για
τυχόν ανάγκες-ελλείψεις-αιτήματα των σχολείων και να δρομολογηθεί η
επίλυση τους.
Ομόφωνα, αποφασίζει να εξεταστεί το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση, εφόσον
απαντηθούν ερωτήματα και διευκρινήσεις για το τεχνικό πρόγραμμα, που
ζητήθηκαν εγγράφως από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
Ομόφωνα, αποφασίζει να μην συνταχθεί προϋπολογισμός διότι δεν υπάρχουν
έσοδα-έξοδα στην Κοινότητα.
Ομόφωνα, αποφασίζει να συνταχθεί προς την Πρόεδρο του Δ.Σ α) επιστολή
διαμαρτυρίας σχετικά με την εισαγωγή θεμάτων στο Δ.Σ χωρίς την
γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας και β) επιστολή σχετικά με την
αποστολή αντιγράφων στους συμβούλους της Κοινότητας, της ημερήσιας
διάταξης του Δ.Σ και των αποφάσεων αυτού και των άλλων συλλογικών
οργάνων του Δήμου σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Κοινοτήτων
(παραγρ. 7).

8.

Γνωμοδότηση-εισήγηση περί ονοματοθεσίας οδού της Ι.Μ με
αρ.πρωτ.3703/8-3-21 αίτηση σύμφωνα με την 97/21 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Κατά πλειοψηφία, συμφωνεί με την αρ.πρωτ. 3703/8-3-21 αίτηση
σύμφωνα με την 97/21 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
προτείνει την ονομασία «ΛΥΔΙΑΣ».

9.

Γνωμοδότηση-εισήγηση περί ονοματοθεσίας οδού του Ν.Κ με
αρ.πρωτ. 9721/18-6-21 αίτηση σύμφωνα με την 97/21
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

33

Κατά πλειοψηφία, συμφωνεί με αρ.πρωτ. 9721/18-6-21 αίτηση
σύμφωνα με την 97/21 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
προτείνει την ονομασία «ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ Γ΄»

10. Γνωμοδότηση-εισήγηση περί ονοματοθεσίας οδού του Γ.Γ με
αρ.πρωτ.12069/28-7-21 αίτηση σύμφωνα με την 110/21
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
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Κατά πλειοψηφία συμφωνεί με αρ.πρωτ. 12069/28-7-21 αίτηση
σύμφωνα με την 110/21 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
προτείνει την ονομασία «ΡΕΘΥΜΝΗΣ».
Kαλύβια, 29-10-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

