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Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ.7
ε
/27-5-2011 

Σςνεδπίαζηρ ηος  Σςμβοςλίος ηηρ Δημοηικήρ Κοινόηηηαρ Κπςονεπίος ηος Δήμος Διονύζος 

   

Απιθμόρ Απόθαζηρ   10/2011                      Π ε π ί λ η τ η 

 

ΘΕΜΑ : «Παποσή ςπηπεζιών καλαθοθόπος οσήμαηορ ». 

 Κξπνλέξη θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 27
ε
 ηνπ κήλα Μαίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδαο 

Παξαζθεπή θαη ώξα 12:00κκ ήιζε ζε  ηαθηηθή πλεδξίαζε ην Σνπηθό πκβνύιην Κξπνλεξίνπ κεηά ηελ από ππ’ αξηζ. 

πξση.13608/23-5-2011 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.-Χξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο                                                             

2.-Βεξβέξεο Νηθόιανο                                               

3.-Χηώηεο Γεκήηξηνο 

4.-Παπαλησλίνπ Αληώληνο   

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

εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη : 

α) ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ ππάγεηαη νιόθιεξε ε έθηαζε ηνπ 

πξώελ Βαζηιηθνύ Κηήκαηνο. 

β) νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη ηεο Γ.Κ. Κξπνλεξίνπ έρνπλ ρσξνζεηεζεί δηάζπαξηα ζηελ πεξηνρή ηνπ εγθ. 

Ρπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ζε έθηαζε 21 ζηξεκκάησλ, ελώ ηα ξέκαηα θαηαιακβάλνπλ επηπιένλ έθηαζε 34 

ζηξεκκάησλ. 

 γ) ην αζηηθό ηκήκα ηεο Γ.Κ. Κξπνλεξίνπ γεηηληάδεη Βόξεηα θαη Γπηηθά κε ην θηήκα Σαηνίνπ. 

δ) ε επηθηλδπλόηεηα πξόθιεζεο ππξθαγηάο είηε ζην δάζνο Σαηνίνπ, είηε ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, 

είηε ζηα ξέκαηα, είηε εληόο ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ,  

είλαη ιόγνη  πνπ ππνδεηθλύνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα παξνρήο εξγαζίαο θαιαζνθόξνπ  νρήκαηνο γηα ηελ 

αληηππξηθή πεξίνδν 5 κελώλ (δει. από Ινύλην έσο Οθηώβξην 2011), έηζη ώζηε  λα πξαγκαηνπνηεζνύλ  

αλαγθαίεο εξγαζίεο θνπήο μεξώλ θιαδηώλ δέλδξσλ. Απηέο ζα γίλνληαη είηε ζην όξην γεηηλίαζεο ηνπ 

αζηηθνύ ηζηνύ κε ην δάζνο Σαηνίνπ , είηε ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο , είηε ζηα ξέκαηα. Ο 

Αλάδνρνο πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ εξγαζία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαιαζνθόξν, ηξνρνθόξν όρεκα. 

Σν θόζηνο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο, ε απνθαηάζηαζε βιαβώλ(εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά), ην 

θόζηνο αζθάιηζεο θαη ην εκεξνκίζζην ηνπ ρεηξηζηή νδεγνύ (πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δαπάλεο 

αζθάιηζήο ηνπ), ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο όπσο 

επίζεο  θαη ην θόζηνο ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ ηνπ κεραλήκαηνο. 

Σν  πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,                                    

 

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

 

Δγθξίλεη ηελ αλαγθαηόηεηα παξνρήο εξγαζίαο θαιαζνθόξνπ ηξνρνθόξνπ νρήκαηνο γηα ηε 

ρξνληθή πεξίνδν πέληε (5) κελώλ από Ινύλην  έσο Οθηώβξην 2011, όπσο απηή αλαθέξεηαη θαη 

πεξηγξάθεηαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.  

 

Αςηή η απόθαζη έλαβε αύξονηα απιθμό 10/2011. 
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.- Χηώηεο Γεκήηξηνο 

Ληλάξδνο Γεκ. Μηραήι                                         

                                                                                         3.-Παπαλησλίνπ Αληώληνο 

 


