
 
 
 
 

                                                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της µε αριθ.11

η
/16-12-2014 

Συνεδρίασης του  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
   

Αριθµός Απόφασης  60/2014                      Π ε ρ ί λ η ψ η 

 

 

ΘΕΜΑ : «Αποµάκρυνση κάδων απορριµµάτων (σκάφες) από τον παράλληλο δρόµο των 
σιδηροδροµικών γραµµών (άνευ οδού) της ∆.Κ.Κρυονερίου ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
Στο Κρυονέρι και στο Πνευµατικό Κέντρο Κρυονερίου  σήµερα την 16η του µήνα ∆εκεµβρίου 

του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 19:00µµ ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το 

Τοπικό Συµβούλιο Κρυονερίου µετά την από υπ’ αριθ.πρωτ.39373/11-12-2014 έγγραφη 
πρόσκληση (σε µεταφορά της 39041/09.12.2014) του Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας, που 

επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τα άρθρα 83,88 και 95 του 
Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία 

δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 5 δηλαδή: 

 

Π α ρ ό ν τ ε ς:       

                                                                                                Α π ό ν τ ε ς: 
1.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος    

2.-Κάουλα Βασιλική                                                        
3.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος                                                   
4.-Χιώτης Ηρακλής 

5.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη   
 

 

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κος Ράικος ∆ηµήτριος Εντεταλµένος Σύµβουλος 
∆.Κ.Κρυονερίου  νοµίµως κληθείς,  καθώς και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: Σπηλιώτης Σπυρίδων, 

Ζυγούνας Γεώργιος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη και Ελπίς Καγιαλή. 
 

                                                                               

   Ο Πρόεδρος αφού εκφώνησε το 4
ο
 θέµα ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι : «Στον παράλληλο 

δρόµο των σιδηροδροµικών γραµµών (άνευ οδού) υπάρχουν δύο µεγάλοι κάδοι (σκάφες) που 

έχουν τοποθετηθεί από την εταιρεία ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤ. Α.Ε.Β.Ε.  κατά τη διάρκεια 
σύµβασης µε το ∆ήµο. Οι συγκεκριµένοι κάδοι καθηµερινά είναι γεµάτοι και γύρω τους 

υπάρχουν διασκορπισµένα σκουπίδια µε αποτέλεσµα η περιοχή να έχει µετατραπεί σε 

σκουπιδότοπο. Η περιοχή έχει γίνει εστία µόλυνσης και είναι µεγάλος ο κίνδυνος για τις γύρω 
κατοικίες αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. 

Προτείνω άµεσα την αποµάκρυνση των κάδων απορριµµάτων (σκάφες) από τον παράλληλο 
δρόµο των σιδηροδροµικών γραµµών (άνευ οδού) στη ∆.Κ.Κρυονερίου και το συγκεκριµένο 

σηµείο να δενδροφυτευτεί».  

 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου αφού άκουσε την εισήγηση, µετά από 

διαλογική συζήτηση, 
 

 

                                           Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο µ ό φ ω ν α 

 
Την αποµάκρυνση των κάδων απορριµµάτων (σκάφες) από τον παράλληλο δρόµο των 
σιδηροδροµικών γραµµών (άνευ οδού) στη ∆.Κ.Κρυονερίου και το συγκεκριµένο σηµείο να 

δενδροφυτευτεί.  
 

 
 
 

 
 



 
 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 60/2014. 

 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση. 
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 
 

                                                                                         1.-Κάουλα Βασιλική 
Χριστόπουλος ∆ηµήτριος 
                                                                                         2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος 

                                                                                                                                                                                                  
                                                                                         3.-Χιώτης Ηρακλής 

                                                                                         

                                                                                         4. Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη                   

                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                              


