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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   14/2011                      Π ε π ί λ η τ η 

 

ΘΕΜΑ : «Κςκλοθοπιακή πύθμιζη ζηιρ οδούρ Ανοίξευρ και Πολςηεσνείος.» 

 

 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 5
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη ην ηειεπηαίν ρξνληθό δηάζηεκα δερόκαζηε θαηαγγειίεο θαη παξάπνλα 

θαηνίθωλ αιιά θαη δηεξρνκέλωλ από ηηο νδνύο Αλνίμεωο θαη Πνιπηερλείνπ γηα παξαθώιπζε ηεο 

θπθινθνξίαο ηωλ νρεκάηωλ θαη παξεκπόδηζε από  παξάλνκα ζηαζκεπκέλα νρήκαηα. Καηόπηλ 

έγγξαθε εηδνπνίεζήο καο ζηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία γηα ην ζέκα θαη εθόζνλ απηό δελ έρεη επηιπζεί, 

παξαθαιώ γηα λα κελ παγηωζεί  ε άλαξρε  απηή θαηάζηαζε, παξαθαιώ λα ιάβνπκε απόθαζε γηα ην 

ζέκα, έηζη ώζηε λα ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο νδνζήκαλζεο  απαγνξεπηηθήο εθ πεξηηξνπήο ζηάζκεπζεο 

(κνλώλ- δπγώλ κελώλ) ζηηο δύν απηέο νδνύο. 

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 

πκθωλεί κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη εγθξίλεη όπωο ηνπνζεηεζνύλ πηλαθίδεο 

νδνζήκαλζεο απαγνξεπηηθήο εθ πεξηηξνπήο ζηάζκεπζεο (κνλώλ- δπγώλ κελώλ) ζηηο νδνύο 

Αλνίμεωο  θαη Πνιπηερλείνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ 

Αηηηθήο. 

   

Αςηή η απόθαζη έλαβε αύξονηα απιθμό 14/2011. 
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 

 


