
 
                                                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

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

Σςνεδπίαζηρ ηος  Σςμβοςλίος ηηρ Δημοηικήρ Κοινόηηηαρ Κπςονεπίος ηος Δήμος Διονύζος 

   

Απιθμόρ Απόθαζηρ   13/2011                      Π ε π ί λ η τ η 

 

ΘΕΜΑ : «Αίηημα οικονομικήρ ενίζσςζηρ πολιηιζηικήρ εκδήλυζηρ.» 

 

 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. 

πξωη.13608/23-5-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο , πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλαλ 

από ηνπο πκβνύινπο , ζύκθωλα 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.-Παπαληωλίνπ Αληώληνο   

   Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ηακηικήρ ζπλεδξίαζεο θαη αθνύ εηζεγήζεθε ην 4
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη ζηα πιαίζηα ηωλ ζεξηλώλ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεωλ θαη γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ εζίκνπ-αλαβίωζεο- Άε Γηάλλε Κιήδνλα πνπ επί ζεηξά εηώλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Κξπνλεξίνπ εηεζίωλ (θάζε 23-6), πξνηείλω λα δεηήζνπκε 

ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο Γ.Κ.Κξπνλεξίνπ από ην Γήκν Γηνλύζνπ κε ην πνζό ηωλ 2.500Δπξώ 

(δπόκηζε  ρηιηάδωλ επξώ), έηζη ώζηε λα κπνξέζνπκε λα αληαπεμέιζνπκε ζηε δαπάλε πνπ απαηηείηαη 

γηα ην ζθνπό απηό. Η Γ.Κ. Κξπνλεξίνπ κε ηελ εθδήιωζε απηή ζθξαγίδεη ηνκ πνιηηηζηηθό ζθεληθό 

δηόηη είλαη κνλαδηθή θαη αλαβηώλεη ην ζπγθεθξηκέλν Μηθξαζηαηηθό έζηκν κε ζπγθελεηηθό θαη απόιπηα 

παξαδνζηαθό ηξόπν. 

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 όπωο θαηαηεζεί αίηεκα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηεο Πνιηηηζηηθήο εθδήιωζεο ηνπ «Άε 

Γηάλλε Κιήδνλα», πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 23 Ινπλίνπ 2011 ζηε Γεκνηηθή 

Κνηλόηεηα Κξπνλεξίνπ θαη ζα αλαβηώζεη  ην νκώλπκν έζηκν. Μέζω ηεο παξνύζαο απόθαζεο 

αηηνύκεζα ην πνζό ηωλ 2.500επξώ (δπόκηζε ρηιηάδωλ επξώ), πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη 

δαπάλεο ηεο εθδήιωζεο απηήο, από ην Γήκν Γηνλύζνπ. 

   

Αςηή η απόθαζη έλαβε αύξονηα απιθμό 13/2011. 
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε πλεδξίαζε. 

Γη απηό ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη ωο θαηωηέξω. 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                ΣΑ  ΜΔΛΗ 

                                                                           

                                                                                         1.- Βεξβέξεο Νηθόιανο 

                                                                               

                                                                                         2.- Χηώηεο Γεκήηξηνο 

Ληλάξδνο Γεκ. Μηραήι                                         

                                                                                         3.-Παπαληωλίνπ Αληώληνο 

 


