
 
 

Τν Σπκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Θνηλόηεηαο Χπρηθνύ, ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη  αθνύ 

έιαβε ππ΄όςε  ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 θαη 89 ηνπ Λ. 3852/2010   απνδερόκελν ηελ 

εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ θαη ηελ ππ΄αξίζκ. πξση. 21747/8-11-2912 επηζηνιή ηνπ Γεκάξρνπ 
 

 
 

     

           ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ 
 

Λα ζηείιεη ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην πξνο έγθξηζε  ηνλ παξαθάησ θαηάινγν έξγσλ θαη 
δξάζεσλ – αλάινγα κε ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ησλ αλαγθώλ θαη ηηο πξνηεξαηόηεηεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ Χπρηθνύ, πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Οηθνλνκηθνύ 
΄Δηνπο 2013, αθήλνληαο ζην ίδην ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηελ επηινγή. 

 

 
Προηεραιόηηηες Επιχειρηζιακού χεδιαζμού 

 
Έργα: 

1. Αλάζεζε Έξγνπ Αλάπιαζεο ηνπ Άμνλα Καξαζσλνδξόκνπ (Υπάξρεη έηνηκε κειέηε πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη πνιιά επηκέξνπο έξγα κεγάιεο ζεκαζίαο -ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή 
Φάξνπ) 

2. Αλαβάζκηζε Πιαηείαο Ενγγνινπνύινπ (νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, θσηηζκόο)** 
3. Έξγν αλάπιαζεο πεδνδξνκίνπ θαηά κήθνο ηεο νδνύ Κνπζώλ (από Ηζξαειηλή πξεζβεία 

κέρξη ηα Αξρεία ηνπ Θξάηνπο θαη ην Άγαικα ηνπ Θαηδνπξάθε) – επηζθεπή επηθάλεηαο 

πεδνδξνκίνπ,  κεηαθνξά ζήκαλζεο γηα ηελ απειεπζέξσζε επηθάλεηαο πεδνδξνκίνπ, 
απνμήισζε παγθαξηνύ, δηαβάζεηο ΑΚΔΑ, ζπληήξεζε- επηζθεπή θηγθιηδσκάησλ, θιάδεπζε 

ρακειώλ δέλδξσλ- ζάκλσλ, θιπ.) 
4. Αηζζεηηθή Αλαβάζκηζε εηζόδσλ Χπρηθνύ από Βαζ. Παύινπ θαη από Γάθλεο (ππάξρνπλ 

κειέηεο αιιά ην Τνπηθό Σπκβνύιην έρεη δηαθνξνπνηεζεί από ηηο πξνηάζεηο ησλ κειεηεηώλ 
θαη πξνηείλεη πην απινπνηεκέλε ηερληθή ιύζε) 

5. Έξγν δηακόξθσζεο θελνύ ρώξνπ δίπια ζηελ Παιαηά Αγνξά ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 

πξνκειέηε δηακόξθσζεο ρξήζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ Παιαηάο Αγνξάο 
6. Έξγν απνπεξάησζεο ηεο δηακόξθσζεο αύιεηνπ ρώξνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ (δηακόξθσζε 

απιήο κεηαμύ Θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ θαη θηηξίνπ παιαηνύ 1νπ Γεκνηηθνύ – θαηαζθεπή 
ζηεγάζηξνπ ζηελ είζνδν ηνπ θιεηζηνύ γπκλαζηεξίνπ). 

7. Αλαθαηαζθεπή θαη βειηίσζε Τνπαιεηώλ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Χπρηθνύ. 

8. Γεληθό Έξγν Αηζζεηηθήο αλαβάζκηζεο (θαηάιιειεο θύηεπζεο) παξακειεκέλσλ  λεζίδσλ 
αλά ην πξνάζηην (όπσο ηηο γπκλέο λεζίδεο γύξσ από ην Βαξβάθεην & Γεκνηηθό Σρνιείν 

Χπρηθνύ) 
9. Γεληθό Έξγν Δλίζρπζεο Φσηηζκνύ θαηά κήθνο ησλ Οδώλ (απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε 

ιακπηήξσλ ζε όιν ην κήθνο ηεο Βαζ. Παύινπ, ζπκπιήξσζε αζηηθνύ θσηηζκνύ ζε 
δηάθνξα ζεκεία θαη επηιεθηηθό θιάδεκα δέλδξσλ γηα απνδνηηθόηεξν θσηηζκό) 

10. Γεληθό Έξγν απνθαηάζηαζεο πεδνδξνκίσλ (θνπή ξηδώλ θαη επηζθεπή πεδνδξνκίσλ, 

αθαίξεζε θνξκώλ θαη πιήξσζε θελώλ, θιπ.) 
11. Κειέηε - θαηαγξαθή πθηζηάκελσλ δέλδξσλ  (είδνο- ειηθία) & Θαζνξηζκνύ πξνγξάκκαηνο 

ζηαδηαθήο αλαλέσζεο & δηαθνξνπνίεζεο πξαζίλνπ 
12. Τνπνζέηεζε νξγάλσλ ππαίζξηαο γπκλαζηηθήο ζε άιζε ηνπ Χπρηθνύ (π.ρ. Άιζνο Χπρηθνύ). 

13. Κειέηε αλαβάζκηζεο πεξηνρήο 28εο Οθη. – Λέαο Αγνξάο:  Κειέηε αλαβάζκηζεο εηζόδνπ 

Χπρηθνύ από 28ε Οθη., αλάδεημεο ηνπ κλεκείνπ εξώσλ, έξγα δηαπιάηπλζεο πεδνδξνκίσλ 
- δηαζθάιηζεο πεδώλ θαηά κήθνο 28ε Οθη., αλαθαηαζθεπή νδνζηξώκαηνο νδνύ Γξάκκνπ,  

αλαβάζκηζε πεδνδξόκσλ, θιπ. 
14. Γηακόξθσζε «νξεηλήο» δηαδξνκήο πεδνπνξίαο από ηελ εθθιεζία Αγ. Γεκεηξίνπ κέρξη ην 

Άιζνο Ζξώσλ θαη θνξπθή Τνπξθνβνπλίσλ . 

15. Έξγν Βαθήο- Σπληήξεζεο Σηάζεσλ Ιεσθνξείσλ εληόο Χπρηθνύ. 
16. Δγθαηάζηαζε Αλειθπζηήξα θαη πξνζβάζεηο ΑΚΔΑ ζην Πνιηηηζηηθό Θέληξν Κπελεηάηνπ 



 

**Υπήξρε αλάγθε θαηαζθεπήο ππνζηαζκνύ ΓΔΖ ζην ρώξν δηόηη ην θιεηζηό γπκλαζηήξην, ε 
Δθθιεζία θαη ην Πάξθν Γιππηηθήο ηξαβάλε ξεύκα (παξαλόκσο αιιά πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ 

Γήκνπ) από ην δίθηπν αζηηθνύ θσηηζκνύ.  Τν δίθηπν δελ αληέρεη ην θνξηίν θαη ηδηαίηεξα ην 
ρεηκώλα γίλνληαη ζπρλέο δηαθνπέο ξεύκαηνο  – ε δαπάλε ήηαλ ηεο ηάμεσο 80.000- 100.000 €. 

     

Δράζεις: 
1. Σπλεξγαζία κε Πξεζβείεο (θαη άιινπο Φπιαζζόκελνπο Σηόρνπο) γηα ηελ ελζσκάησζε 

θπιαθίσλ εληόο ξπκνηνκηθήο γξακκήο γηα ηελ απειεπζέξσζε πεδνδξνκίσλ.  
2. Αύμεζε παξνπζίαο αζηπλνκίαο – πεδέο πεξηπνιίεο – security 

3. Βειηίσζε ηεο θύιαμεο – ζπληήξεζεο – θαζαξηόηεηαο Παηδηθώλ Φαξώλ. 
4. Χήθηζε θαη Δθαξκνγή ηνπ Πξνηεηλόκελνπ Θαλνληζκνύ Τερληθώλ έξγσλ & Έξγσλ 

Πξαζίλνπ 

5. Γεκηνπξγίαο ειεγθηηθνύ κεραληζκνύ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πξναζηίνπ από πνιενδνκηθέο 
απζαηξεζίεο. 

6. Γξάζεηο γηα ηελ αλαδάζσζε θαη πξνζηαζία ησλ Τνπξθνβνπλίσλ. 
   

 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 42/2012. 

Υζηεξα από ηα παξαπάλσ ιύζεθε ε ζπλεδξίαζε ζηηο  18.00 
 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη από ηελ Πξόεδξν.  

 
 

   
 

 

              Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΔΗΜΟΣΘΙΗ ΙΟΘΝΟΣΗΣΑ 
                    ΦΤΥΘΙΟΤ 

 
 

 
          

                                               ΕΘΡΗΝΗ ΙΑΣΑΡΟΤ  

 
 

 
 

 

 
 

         
 

 

   
 

 
 

          
        

 


