
 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της µε αριθ.13η/20-11-2017 
Συνεδρίασης του  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
Αριθµός Απόφασης 11/2017            
                                                        
                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η 
 
ΘΕΜΑ: «Παιδικές Χαρές». 
 
Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστηµα σήµερα την 20η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2017, 
ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 18:00 ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο 
Κρυονερίου µε την υπ’ αριθ.πρωτ. 37369/14-11-2017 έγγραφη πρόσκληση 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. 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.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος                                           
3.-Χιώτης Ηρακλής  
4.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη       
5.- Κάουλα Βασιλική       
   
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου ∆ιονύσου κ. Ζαµάνης 
∆ιονύσιος, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, εκπρόσωποι παρατάξεων, καθώς και δηµότες και κάτοικοι του ∆ήµου 
µας. 
                                                                                                      
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του ∆ήµου ∆ιονύσου Παναγοπούλου 
Παναγιώτα. 
 
O Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εκφώνησε το 2ο θέµα εντός ηµερήσιας 
διάταξης ενηµέρωσε το σώµα σχετικά µε το αρ. 36533/08.11.2017 εγγράφου για σύγκληση Τοπικού 
Συµβουλίου από τους αιτούντες Τοπικούς Συµβούλους κο Χιώτη Ηρακλή, κα Χατζηαθανασίου 
Αντιγόνη-Μαριάνθη και κα Κάουλα Βασιλική. Επιπρόσθετα ενηµέρωσε τους παραβρισκόµενους 
σχετικά µε το υπ.αρ. 38029/20.11.2017 έγγραφο του κου ∆ηµήτριου Ράικου Αντιδηµάρχου 
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών & Χωροταξίας όπου ανέφερε την δικαιολογηµένη απουσία του 
και καλούσε τους συµβούλους για οποιοδήποτε θέµα σχετικά την Τεχνική Υπηρεσία, να 
απευθύνονται εγγράφως σε αυτή για να λαµβάνουν αρµοδίως τις απαντήσεις. 
Το λόγο πήρε η Σύµβουλος  κα Βασιλική Κάουλα όπου ζήτησε να ενηµερωθεί το σώµα για το κόστος 
και βάσει ποιών προδιαγραφών έχουν τοποθετηθεί τα όργανα των παιδικών χαρών. 
Το λόγο πήρε η Σύµβουλος κα Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη όπου επισήµανε ότι θα πρέπει 
όλες οι παιδικές χαρές του ∆ήµου να έχουν την ίδια ποιότητα οργάνων. 
Το λόγο πήρε ο ∆.Σ.κος Σπηλιώτης Σπυρίδων o οποίος πρόσθεσε ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια 
& παράλληλα όταν έχουµε µεγάλες διαφορές σε όµοια είδη µε την ίδια ποιότητα να παρεµβαίνουµε. 
Επίσης επισήµανε ότι είναι πολύ σηµαντικό, ανεξάρτητα µε τις επιλογές, να γίνεται συντήρηση των 
οργάνων για την ασφάλεια των παιδιών και καθαριότητα του χώρου.  
Το λόγο πήρε η Σύµβουλος κα Βασιλική Κάουλα όπου ζήτησε επίσηµη ενηµέρωση από τους 
αρµοδίους σε Tοπικό Συµβούλιο για το κόστος, τη συντήρηση, την ασφάλεια και την καθαριότητα 
των παιδικών χαρών της ∆.Κ.Κρυονερίου.    
 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου αφού άκουσε την εισήγηση, µετά από 
διαλογική συζήτηση, 
 



 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Την επίσηµη ενηµέρωση από τους αρµοδίους σε Τοπικό συµβούλιο για το κόστος, τη συντήρηση, 
την ασφάλεια την καθαριότητα και τις προδιαγραφές των παιδικών χαρών της ∆.Κ.Κρυονερίου.    
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 11/2017. 

 
Αφού  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                                                                                  1.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος       
∆ηµήτριος  Χριστόπουλος                                        2.-Χιώτης Ηρακλής 
                                                                                  3.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη       
                4.- Κάουλα Βασιλική       
                                                                                                                     
 


