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Σπλεδξίαζεο ηνπ  Σπκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ ηνπ Δήκνπ Δηνλύζνπ 

 

 

   

Αξηζκόο Απόθαζεο 3/2011                       

 

                                                             Π ε ξ ί ι ε ψ ε 

 

 

ΘΕΜΑ : «Σύληαμε πξνϋπνινγηζκνύ Δήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011».  

 

Κξπνλέξη θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 9
ε
 ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2011, 

εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ώξα 20:00κκ ήιζε ζε  ηαθηηθή πλεδξίαζε ην Σνπηθό 

πκβνύιην Κξπνλεξίνπ κεηά ηελ από ππ’ αξηζ. πξση. 3/31-1-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο , πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλαλ από ηνπο πκβνύινπο , 

ζύκθσλα κε ηα άξζξα 83,88 θαη 95 ηνπ Ν.3852/2010 θαη Ν.3463/2006 παξ.4. Καη αθνύ 

δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 5 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 

5 δειαδή: 

 

 

Π α ξ  ό λ η ε ο:                                                             Α π ό λ η ε ο: 

1.-Ληλάξδνο Μηραήι 

2.-Βεξβέξεο Νηθόιανο                                               

3.-Υηώηεο Γεκήηξηνο    

4.-Υξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο 

5.-Παπαλησλίνπ Αληώληνο   

 

  

  Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο θαη αθνύ εηζεγήζεθε ην 1
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη ζύκθσλα κε ην ππ΄ αξηζ.1959/31-1-2011  έγγξαθν ηνπ Γήκνπ 

Γηνλύζνπ, Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ καο δεηνύλ όπσο πξνβνύκε ζηε ιήςε απόθαζεο κέρξη 

10-2-2011γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθώλ καο ζε πξνκήζεηεο πιηθώλ, 

ζπληεξήζεηο, παξνρή ππεξεζηώλ, θαζώο θαη νηηδήπνηε άιιν ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί 

ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011. Πξνηείλσ ινηπόλ λα αηηεζνύκε ηηο 

παξαθάησ δαπάλεο πνπ αθνξνύλ απνιύησο απαξαίηεηεο πξνκήζεηεο θαη εξγαζίεο ώζηε λα 

ιεηηνπξγήζνπκε επαξθώο θαηά ην έηνο 2011: 

1.-Δίδε θαζαξηόηεηαο θηηξίσλ, κε ζπλνιηθή δαπάλε 4.000επξώ (ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ). 

2.-Αλαιώζηκα γξαθείσλ θαη γξαθηθή ύιε, κε ζπλνιηθή δαπάλε 3.000επξώ (ηξηώλ ρηιηάδσλ). 

3.-Πεηξέιαην ζέξκαλζεο θηηξίσλ, κε ζπλνιηθή δαπάλε 15.000επξώ (δεθαπέληε ρηιηάδσλ). 

4.-πληήξεζε θαινξηθέξ θαη θαπζηήξσλ, κε ζπλνιηθή δαπάλε 4.000επξώ (ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ). 

5.-Αλαιώζηκα εηδώλ θηγθαιεξίαο- κηθξνεμαξηήκαηα- κηθξνεξγαιεία, κε ζπλνιηθή δαπάλε 2.000επξώ 

(δύν ρηιηάδσλ). 

6.-Αλαιώζηκα ειεθηξνθσηηζκνύ θαη ιακπηήξεο, κε ζπλνιηθή δαπάλε 15.000επξώ (δεθαπέληε 

ρηιηάδσλ). 

7.-Τιηθά ύδξεπζεο θαη αλαιώζηκα, κε ζπλνιηθή δαπάλε 15.000επξώ (δεθαπέληε ρηιηάδσλ). 

8.-Δθθελώζεηο βόζξσλ θαη απνθξάμεηο, κε ζπλνιηθή δαπάλε 5.000επξώ (πέληε ρηιηάδσλ). 

9.-Δμνπιηζκόο θαη ζπληήξεζε παηδηθώλ ραξώλ, κε ζπλνιηθή δαπάλε 7.000επξώ (εθηά ρηιηάδσλ). 

10.-Δμνπιηζκόο θαη ζπληήξεζε λεθξνηαθείνπ, κε ζπλνιηθή δαπάλε 3.000επξώ (ηξηώλ ρηιηάδσλ), θαη 

ηέινο 

11.-Δμνπιηζκόο θαη ζπληήξεζε θνηλόρξεζησλ ρώξσλ, κε ζπλνιηθή δαπάλε 10.000επξώ (δέθα 

ρηιηάδσλ). 

Καηόπηλ ν Πξόεδξνο θαιεζε ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

  

Σν  πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, έιαβε ππόςε ηνπ θαη ην ππ΄αξηζ. 1959/31-1-2011 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθ΄ώλμ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ, θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 



 

 

 

                                          Α π ν θ α ζ ί δ ε η      Ο κ ό θ ω λ α 

 

   Δγθξίλεη  ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο κε ηηο δαπάλεο όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ζηηο 11 (έληεθα) πεξηπηώζεηο, όπσο επίζεο θαη ηα πνζά πνπ 

ζπλνδεύνπλ απηέο.  

     

 Απηή ε απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 3/2011. 
 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε πλεδξίαζε. 

Γη απηό ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ. 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                ΣΑ  ΜΔΛΗ 

                                                                              1.- Βεξβέξεο Νηθόιανο 

                                                                              2.- Υηώηεο Γεκήηξηνο 

                                                                              3.- Υξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο 

Ληλάξδνο Γεκ. Μηραήι                                         4.-Παπαλησλίνπ Αληώληνο 

                                                                               


