
 
                                                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ.5
ε
/28-2-2011 

Σςνεδπίαζηρ ηος  Σςμβοςλίος ηηρ Δημοηικήρ Κοινόηηηαρ Κπςονεπίος ηος Δήμος Διονύζος 

   

Απιθμόρ Απόθαζηρ 6/2011                      Π ε π ί λ η ψ η 

 

ΘΕΜΑ : «Καθοπιζμόρ αςηοηελών οικιζμών Δήμος Διονύζος». 

  

Κξπνλέξη θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 28
ε
 ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2011, 

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

πκβνύιην Κξπνλεξίνπ κεηά ηελ από ππ’ αξηζ. πξση.12/21-2-2011 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 

4 δειαδή: 

 

Π α π ό ν η ε ρ:                                                                     Α π ό ν η ε ρ: 

1.-Ληλάξδνο Μηραήι                                                             1.-Υηώηεο Γεκήηξηνο 

2.-Βεξβέξεο Νηθόιανο                                               

3.-Υξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο 

4.-Παπαλησλίνπ Αληώληνο   

  

  Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ηακηικήρ ζπλεδξίαζεο θαη αθνύ εηζεγήζεθε ην 2
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηηε Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ κε ην ππ΄ 

αξηζ.1811/1-2-2011  έγγξαθό ηνπο καο δεηνύλ λα ιάβνπκε  απόθαζε ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ 

Ν.3852/2010 πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνύλ  νη απηνηειείο νηθηζκνί  ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ ζύκθσλα κε 

ην ΦΑΟ (Φύιιν Απηνηειώλ Οηθηζκώλ) ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο Γ/λζεο ηαηηζηηθώλ 

Πιεζπζκνύ θαη Αγνξάο, όπνπ εκθαλίδεηαη κε Γεσγξαθηθό Κσδηθό 4903 ν Γήκνο Γηνλύζνπ κε Α/Α 

REC 15502 θαη ΓΔ 05 ε Γεκνηηθή Δλόηεηα Κξπνλεξίνπ, ζηελ νπνία δελ πθίζηαηαη θαλείο απηνηειήο 

νηθηζκόο θαη παξέζεζε ηνλ πίλαθα ώζηε λα ιάβνπλ γλώζε όινη νη ύκβνπινη. 

  

Σν  πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, έιαβε ππόςε ηνπ  ηα έγγξαθα  θαη ηνλ πίλαθα πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ, θαη κεηά 

από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

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

 

1)Απνδέρνληαη ην ΦΑΟ (Φύιιν Απηνηειώλ Οηθηζκώλ) όπσο απηό αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ, θαζώο επίζεο θαη ηνλ πίλαθα πνπ ζπλνδεύεη απηό θαη 

2)Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν θν  Καιαθαηέιε Ισάλλε γηα ηελ ππνγξαθή ησλ Φύιισλ 

Απηνηειώλ Οηθηζκώλ (ΦΑΟ), γηα λα ππνβιεζνύλ ζηε Γεληθή Γ/λζε ηαηηζηηθώλ Δξεπλώλ. 

 
 

 Αςηή η απόθαζη έλαβε αύξονηα απιθμό 6/2011. 
 

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.- Υξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο 

Ληλάξδνο Γεκ. Μηραήι                                         

                                                                                         3.-Παπαλησλίνπ Αληώληνο 

                                                                               


