
 
                                                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

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

Σπλεδξίαζεο ηνπ  Σπκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ ηνπ Δήκνπ Δηνλύζνπ 

   

Αξηζκόο Απόθαζεο   11/2011                      Π ε ξ ί ι ε ς ε 

 

ΘΕΜΑ : «Παξαρώξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνύ Μνπζώλ». 

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

1.-Ληλάξδνο Μηραήι                                                            1.-Υξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο                                                             

2.-Βεξβέξεο Νηθόιανο                                               

3.-Υηώηεο Γεκήηξηνο 

4.-Παπαλησλίνπ Αληώληνο   

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

εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη  ε Γ/λζε Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ καο δηαβίβαζαλ κε ην ππ΄αξηζ. 

11628/10-5-2011 έγγξαθό ηνπο κε ζέκα «Γηαβίβαζε αηηήκαηνο  γηα παξαρώξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο 

επί ηεο νδνύ Μνπζώλ» ην αίηεκά ηνπο , θαζώο επίζεο θαη ηα ζπλνδεπηηθά γηα ην ζέκα δηθαηνινγεηηθά 

θαη ζρεηηθή αιιεινγξαθία, πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζνπκε  επ΄ απηνύ. Σν ζρεηηθό αίηεκα αθνξά 

ηελ παξαρώξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνύ Μνπζώλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ 

ζην Ο.Σ.100 πιεζίνλ ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θνπ Διεθίδε Γεκνζζέλε. 

Σν  πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ,  έιαβε ππόςε ηνπ θαη ηα ζρεηηθά ηνπ ζέκαηνο ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε,                                    

 

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

 

Γλσκνδνηεί ζεηηθά θαη εγθξίλεη ηελ παξαρώξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνύ Μνπζώλ ζην 

Ο.Σ. 100 πιεζίνλ ηεο ηδηνθηεζίαο  ηνπ θ. Διεθίδε Γεκνζζέλε. 

Η παξνύζα απόθαζε ζα δηαβηβαζζεί ζην Γεκνηηθό πκβνύιην πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί  ζρεηηθή 

απόθαζε παξαρώξεζεο  ζέζεο ζηάζκεπζεο σο αλσηέξσ. 

 

Απηή ε απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 11/2011. 
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 

Ληλάξδνο Γεκ. Μηραήι                                         

                                                                                         3.-Παπαλησλίνπ Αληώληνο 

 


