
 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της µε αριθ.8η/10-7-2017 
Συνεδρίασης του  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
Αριθµός Απόφασης 6/2017            
                                                        
                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η 
 
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης ως προς τη προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχηµάτων στις       
       27 Ιουλίου 2017 στη ∆.Κ.Κρυονερίου». 
 
Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10η του µηνός Ιουλίου του έτους 2017, 
ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 18:30µµ ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο 
Κρυονερίου µετά την υπ’ αριθ.πρωτ. 20127/05-7-2017 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 3 δηλαδή: 
 
 Π α ρ ό ν τ ε ς:                                                                                    Α π ό ν τ ε ς:   
                                                                                                   
1.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος                                             1.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη       
2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος                                          2.- Κάουλα Βασιλική       
3.-Χιώτης Ηρακλής  
                                                                                                       
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του ∆ήµου ∆ιονύσου 
Παναγοπούλου Παναγιώτα. 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εκφώνησε το 1ο θέµα και µοναδικό 
θέµα ηµερήσιας διάταξης εισηγήθηκε την προσωρινή διακοπή διέλευσης οχηµάτων σε τµήµα της 
Λεωφ.Κρυονερίου για την Πέµπτη 27 Ιουλίου 2017 ηµέρα εορτασµού του Πολιούχου Αγίου 
Παντελεήµονα.  

Στα πλαίσια εορτασµού του Αγίου Παντελεήµονα, Πολιούχου Κρυονερίου, στις 27 Ιουλίου 
2017 ηµέρα Πέµπτη και της µουσικής εκδήλωσης που θα πραγµατοποιηθεί στην πλατεία 
Ν.Πλαστήρα εισηγούµαι την προσωρινή διακοπή διέλευσης οχηµάτων σε τµήµα της Λεωφ. 
Κρυονερίου και συγκεκριµένα από την Πλατεία Μικράς Ασίας έως την οδό Ανοίξεως από ώρα 
07:00µ.µ έως 02:00π.µ.. Θα ενηµερωθούν οι κάτοικοι µε ανακοίνωση για την συγκεκριµένη 
διακοπή διέλευσης οχηµάτων.  
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου, αφού  έλαβε υπόψη :  

� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 Την προσωρινή διακοπή διέλευσης οχηµάτων σε τµήµα της Λεωφ.Κρυονερίου (Πλατεία Μικράς 
Ασίας έως την οδό Ανοίξεως) στις 27 Ιουλίου 2017 ηµέρα Πέµπτη ώρα 07:00µ.µ έως 02:00π.µ. για το 
εορτασµό του Πολιούχου Κρυονερίου Αγίου Παντελεήµονα και της µουσικής εκδήλωσης που θα 
πραγµατοποιηθεί. 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 6/2017. 

 
Αφού εξαντλήθηκε το θέµα της ηµερήσιας διάταξης λύνεται η Συνεδρίαση. 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                                                                                  1.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος       
∆ηµήτριος  Χριστόπουλος                                        2.-Χιώτης Ηρακλής 
                                                                                                                                                                                                  
                                                                            
                                                                                  


