
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 11/2021 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑ 

 
                              Αριθ. Απόφασης 21/2021                                   Π ε ρ ί λ η ψ η 

                1.Διατύπωση προτάσεων για 
τη σύνταξη του      
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
2022 της Κοινότητας 
Κουβαρά  για να ενταχθεί 
στο πρόγραμμα του Δήμου. 

 
Στον Κουβαρά και στο Κοινοτικό Κατάστημα Κουβαρά σήμερα στις 18  του μήνα 
Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18.00μμ συνήλθε συνήλθε σε 
Δημόσια Κατεπείγουσα Συνεδρίαση (Δια ζώσης) το συμβούλιο της Κοινότητας 
Κουβαρά ύστερα από την από 15/11/2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που 
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους 
Συμβούλους αυτού σύμφωνα με το αρθρ. 88 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει νόμιμος απαρτία (σύμφωνα με το αναφερθέν άρθρο της εγκυκλίου 
88), διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντες 7. 
 
                 Π α ρ ό ν τ ε ς                                                        Α π ό ν τ ε ς                           
1. Στεργίου Κων/νος, Πρόεδρος                                     1.  
2. Κοντογιάννης Σταύρος 
3. Βασιλείου Κων/νος   
4. Κίτσος Ιωάννης                                             
5. Σόφος Δημήτριος 
6. Γκίνη Αγγελική           
7. Πρίφτης Δημήτριος   
   

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την δημοτική υπάλληλο Μητρογιάννη Αικατερίνη. 
      
     Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 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 2022, όπως είχε αποσταλεί με την εισήγηση του,  
προτείνοντας να αφαιρεθεί από την κατηγορία Νέες Μελέτες η υπ’ άριθμ. 5 με 
τίτλο «Μελέτη ανάπλασης πεζοδρομίων-θέσεων κάδων-και στύλων φωτισμού με 
φωτοβολταϊκα επί της οδού Αθηνών –Σουνίου (Πέτα) στην αριστερή λωρίδα (με 
κατεύθυνση προς Αθήνα) καθώς αυτό το έργο θα εκτελεστεί με άλλο τρόπο και 
όχι μέσω μελέτης, ενώ κάλεσε το συμβούλιο όπως προτείνει, συμπληρώσει αυτόν 
και στη συνέχεια να αποφασίσει σχετικά. 



  
 

Σημειώνεται πως το μέλος Βασιλείου Κωνσταντίνος απέχει από την 
συζήτηση και την ψηφοφορία που αφορά στα έργα του Τεχνικού 
Προγράμματος κωδικός Δ4 ΟΔΟΠΟΙΙΑ σημείο 2 με την ονομασία 
«κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην κεντρική πλατεία Κουβαρά» 
προϋπολογισμού 15.000,00€ σύμφωνα με την εγκύκλιο 88 /2019 
«Λειτουργία Κοινοτήτων»   άρθρο 3.3 που αναφέρει: ……… σύμβουλος 
κοινότητας δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην 
κατάρτιση αποφάσεως του συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά 
συλλογικά όργανα, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό 
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.  
Η απόφαση για το παρόν έργο θα ληφθεί με την απαρτία των υπολοίπων 
μελών 

    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, επί 7 συμμετεχόντων μελών, και επί των καταμετρούμενων ψήφων 
βάση της εγκυκλίου 88/2019 (ΑΠ: 59846/21.08.2019) του ΥΠΕΣ, καθώς   ο 
τοπικός σύμβουλος Σόφος Δημήτριος δηλώνει παρών 

     
Αποφασίζει ομόφωνα  

Προτείνει στην εκτελεστική επιτροπή όπως ενταχθούν  στο Τεχνικό Πρόγραμμα 
του Δήμου Σαρωνικού έτους 2022 τα παρακάτω έργα:  
 

  
ποσό 

Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2022 
 

   
α/α Tίτλος 

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

   

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α 48.986,66   

   

   

   
Β. NEΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

 

   
α/α Tίτλος 

 

1 
Μελέτη αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών και τοπογραφικών εργασιών για την ανέγερση 
Γυμνασίου και νέου Νηπιαγωγείου στη θλεση Αλωνίστρα της Τ.Κ. Κουβαρά. 

10.000,00   

2 
Μελέτη κατασκευής – δημιουργίας ανοιχτού πάρκινγκ στον κεντρικό ιστό κατοικίας της Κοινότητας 
Κουβαρά 

100,00   

3 
Μελέτη στατικής επάρκειας και ενίσχυσης υφυστάμενων  γεφυρών  (Κουβαρά και Πέτας) και προμελέτη 
διαπλάτυνσης αυτών. 

100,00   

4 
Μελέτη υψομετρων και όδευσης δικτύου ακαθάρτων βορείως της Λεωφόρου Σουνίου και στη συμβολή των 
οδών Θουκιδίδου-Ομήρου (Πέτα) 

50,00   

5 Μελέτη τοποθέτησης φωτεινού σηματοδότη Π.Ε.Ο Αθηνών - Σουνίου στην περιοχή Πέτα  100,00   

6 
Μελέτη αποκατάστασης οδοστρώματος  στην οδό Ηροδότου λόγω καθιζήσεων εδάφους με έργα 
αντιστήριξης πρανούς (τοιχεία) και αποστράγγυσης ομβρίων.  

100,00   

7 Μελέτη κατασκευής υποστήριξης τμήματος της οδού Βυζαντίου της Κοινότητας κουβαρά 100,00   

8 Μελέτη τοποθέτησης κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στο βόρειο όριο της Πέτας  100,00   

9 
Μελέτη επέκτασης αγωγού αποχέτευσης στις οδούς Αγίας Σκέπης, Ομήρου (κατά το ήμισυ) και 
Θουκυδίδου (κάτωθεν Βρεφονηπιακού) 

100,00   

10 
Μελέτες για επέκταση δικτύου ακαθάρτων στις οδούς Ι.Κ. Μερκούρη και Θεοφάνη Μητρογιάννη, Αδελφών 
Γκίνη, Π. Μπάτα, Κολοκοτρώνη, Γεωργίου Γκίνη 

600,00   

11 Μελέτη επέκτασης δικτύου ύδρευσης στην περιοχή της Ευαγγελίστριας (υδροδοτείται από όμορο δήμο) 100,00   

12 Μελέτη διαμόρφωσης (επίστρωση με πίσσα από Περιφέρεια ) κοινοτικής οδού Κουβαρά-Αυλακίου 100,00   

13 Μελέτη χάραξης δυτικής παράκαμψης οικισμού Κουβαρά (Γκράβα-Φούσα) 100,00   

   

   

   

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β 

 

  
11.650,00   

   



 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

 
Γ. 

  

 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

 
Γ4. Tίτλος 

 
α/α 

  
1 

  

 
ΣΥΝΟΛΟ Γ4 

 

  
0,00   

   

 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

 
Γ7. Tίτλος 

 
α/α 

  
1 

  

 
ΣΥΝΟΛΟ Γ7 

 

  
0,00   

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ 

 

  
0,00   

   

 
ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2022 

 
Δ. 

  

 
ΕΡΓΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων) 

 

Δ3. Tίτλος 
 

α/α 
  

1 Επέκταση δικτύου ύδρευσης Κουβαρά εντός ορίων οικισμού 100,00   

2 Αντικατάσταση σωληνώσεων ύδρευσης  αμιάντου σε τμήμα της οδού Αγ. Δημητρίου. 100,00   

3 
Αντικατάσταση  μειωτήρων πίεσης του δικτύου ύδρευσης (όπου απαιτείται) για σωστή εξισορόπηση πίεσης 
στο δίκτυο και αποφυγή βλαβών. 

100,00   

   

   

 
ΣΥΝΟΛΟ Δ3 

 

  
300,00   

   

 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

 
Δ4. Tίτλος 

 
α/α 

  
1 Ασφαλτόστρωση/τσιμεντόστρωση ανατολικής παράκαμψης οικισμού Κουβαρά (οδός Θεοφ. Μητρογιάννη) 100,00   

2 
Κατασκευή  τοιχίου αντιστήριξης στην κεντρική πλατεία Κουβαρά για  αποστράγγιση υδάτων και 
υγρομόνωση όμορου ακινήτου ( υπογείου κτηρίου κατοικίας).              ή κατασκευή (ντρενάζ + εξασφάλιση 
αερισμόυ με διατρητες σωλήνες + ασφλ/πανο)  

15.000,00   

3 Διαμόρφωση - επίστρωση της οδού Αγίου Δημητρίου (από την πλατεία ως τον Ι.Ν.) με κυβόλιθο 100,00   

4 Διαμόρφωση - επίστρωση - επισκευή του οδοστρώματος επί της οδού Αρτέμιδος στον Κουβαρά 100,00   

5 Επίστρωση/τσιμεντόστρωση τμήματος της οδού Κουτσουβέλη 5.000,00   

6 Ασφαλτόστρωση/τσιμεντόστρωση της οδού Αναξαγόρα 5.000,00   

7 Ασφαλτόστρωση/τσιμεντόστρωση των οδών Γεωργίου Γκίνη και Ηρώων Πολυτεχνείου 10.000,00   

8 Ασφαλτόστρωση/τσιμεντόστρωση της οδού Αντιοχείας 5.000,00   

9 Ασφαλτόστρωση/τσιμεντόστρωση της οδού Κρήτης  5.000,00   

10 Ασφαλτόστρωση/τσιμεντόστρωση της οδού Κ. Γκίνη και Κολοκοτρώνη 5.000,00   

11 Ασφαλτόστρωση/τσιμεντόστρωση της οδού Αρτέμιδος 5.000,00   

12 Ασφαλτόστρωση/τσιμεντόστρωση της οδού Γ. Παπανδρέου 5.000,00   

13 Ασφαλτόστρωση της οδού Εθνικής Αντιστάσεως (κεντρική είσοδος από πέτα προς Κουβαρά) 5.000,00   

14 Επίστρωση/τσιμεντόστρωση τμήματος της οδού Σωκράτους 5.000,00   

15 
Τοποθέτηση καναλιού περισυλλογής ομβρίων υδάτων από την αρχή της οδού Σωκράτους μέχρι και το 
τέλος αυτής 

5.000,00   

16 
Τοποθέτηση καναλιού περισυλλογής ομβρίων υδάτων από την αρχή της οδού Δεξαμενής μέχρι και το 
τέλος αυτής 

5.000,00   

17  Ασφαλτόστρωση της οδού Ιωάννη Μωραΐτη και Γεωργίου Μωραϊτη. (χωματόδρομος) 5.000,00   

18 Ασφαλτόστρωση οδού Αγίου Δημητρίου 5.000,00   

19 Ασφαλτόστρωση οδού Ρήγα Φερραίου 5.000,00   

20 Ασφαλτόστρωση οδού Κανάρη μέχρι ταβέρνα (200μ.μ περίπου)  και Κωστηλάτας 8.000,00   

21 Ασφαλτόστρωση οδού Γραβιάς και Σμύρνης. 5.000,00   

22 Ασφαλτόστρωση οδών Ομήρου (έως σχολείο) , Αθανασίου Μαγγανά και Αναστασίου Γλιάτη. (ΠΕΤΑ) 15.000,00   

24 Mελέτη διάνοιξης της παρόδου Αδερφών Γκίνη εντός του οικισμού Κουβαρά,  σύμφωνα με την υπό έγκριση 100,00   



πολεοδομική μελέτη. 

   

 
ΣΥΝΟΛΟ Δ4 123.400,00   

   

 
ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

 
Δ6. Tίτλος 

 
α/α 

  

1 
Αναβάθμιση ανοιχτών γηπέδων καλαθοσφαίρισης, νέων μπασκετών και βάψιμο δαπέδων με αντιολισθιτικό 
υλικό 

10.000,00   

2 Διαμόρφωση Κ.Χ. πλησίον της εκκλησίας Αγίου Δημητρίου στην T.Κ. Κουβαρά  1.000,00   

3 
Διαμόρφωση και καλλωπισμός με τοποθέτηση πρασίνου και φυτών στον κοινόχρηστο χώρο μεταξύ των 
οδών Θουκυδίδου και Παπανδρέου (περίβολος Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου) στον οικισμό Πέτα της 
Κοινότητας Κουβαρά 

10.000,00   

4 Κατασκευή έργων δασικής αναψυχής στις θέσεις που ορίζονται από το σχέδιο μελέτης Δασικού Χωριού 10.000,00   

5 Μελέτη διαμόφωσης και σήμανσης  μονοπατιών πεζοπορίας στο δάσος του Κουβαρά. 2.000,00   

6 Αποκατάσταση και διαμόρφωση  αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Α.Ο Πέτας και Κουβαρά. 10.000,00   

   

 
ΣΥΝΟΛΟ Δ6 

 

  
43.000,00   

   

   

 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

 
Δ7. Tίτλος 

 
α/α 

  
1 

  

 
ΣΥΝΟΛΟ Δ7 

 

  
0,00   

   

 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 

 
Δ9. Tίτλος 

 
α/α 

  
1 

  

 
ΣΥΝΟΛΟ Δ9 

 

  
0,00   

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ 

 

  
166.700,00   

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ) 

 

  

227.336,66 
€ 

 

 
 

 
Για αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως έπεται         
Η απόφ. αυτή πήρε αριθμ.  21/2021 
 
    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              ΤΑ    ΜΕΛΗ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ                                  Κοντογιάννης Σταύρος 
                                                                        Βασιλείου Κωνσταντίνος           
                                                                        Κίτσος Ιωάννης  
                                                                        Σόφος Δημήτριος  
                                                                        Γκίνη Αγγελική      
                                                                        Πρίφτης Δημήτριος                                                   
                                    

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

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

 
 


