
 
                                                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ.8
ε
/10-6-2011 

Σπλεδξίαζεο ηνπ  Σπκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ ηνπ Δήκνπ Δηνλύζνπ 

   

Αξηζκόο Απόθαζεο   15/2011                      Π ε ξ ί ι ε ψ ε 

 

ΘΕΜΑ : «Θέκα ππιώλωλ ειεθηξνθωηηζκνύ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ.» 

 

 Κξπνλέξη θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 10
ε
 ηνπ κήλα Ινπλίνπ 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.17403/6-6-2011 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 3 δειαδή: 

 

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

1.-Ληλάξδνο Μηραήι                                                            1.-Υηώηεο Γεκήηξηνο                                                             

2.-Βεξβέξεο Νηθόιανο                                                         2.-Παπαλησλίνπ Αληώληνο 

3.-Υξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο 

 

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

εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη ,ζαο δηαβηβάδσ ην πεξηερόκελν ηνπ ππ΄ αξηζ. πξση.14904/26-5-2011 

έγγξαθν ηεο Γεκνηηθήο καο Κνηλόηεηαο θαη απεπζύλεηαη ζηνλ Γήκαξρν Γηνλύζνπ θαη θνηλνπνηείηαη  

ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ΟΝΑΠ  ηνπ Γήκνπ θν Πνηίδε Υξήζην θαη ζηνλ Αληηδήκαξρν Σ.Τ. ηνπ 

Γήκνπ θν Παπαβαζηιείνπ Υξήζην. «Κύξηνη, θαηόπηλ απηνςίαο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ θνπ Ληλάξδνπ Μηραήι ζηνπο ηζηνύο ησλ ππιώλσλ θσηηζκνύ ηνπ γεπέδνπ 

πνδνζθαίξνπ Κξπνλεξίνπ, δηαπηζηώζεθε εθηεηακέλε βιάβε ζηε βάζε δύν  εμ΄ απηώλ ε νπνία κε ίδηα 

κέζα πξνζσξηλά απνθαηαζηάζεθε ρσξίο όκσο λα είλαη απνιύησο αζθαιήο. Δπεηδή όπσο γλσξίδεηε ην 

γήπεδν απηό ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θόξνλ από αζιεηέο νκάδσλ πνδνζθαίξνπ όισλ ησλ ειηθηώλ 

θαζεκεξηλά, παξαθαινύκε λα πξνγξακκαηίζεηε άκεζα ηελ επηζθεπή ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο 

εθόζνλ απηό θξηζεί απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα είλαη αζθαιήο ε ιεηηνπξγία ηνπο εληόο ηνπ ρώξνπ θαη 

λα κελ πξνθιεζνύλ αηπρήκαηα ή άιια πξνβιήκαηα ζηνπο αζινύκελνπο». 

ύκθσλα ινηπόλ κε ηα αλσηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί ην ζέκα, λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο  εληνπηζκνύ, θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ησλ ππιώλσλ ηνπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ Κξπνλεξίνπ 

θαη παξαθαιώ λα ιάβνπκε απόθαζε γηα ην ζέκα.   

Σν  πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ,  θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

                                    

 

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

 

  Να απνζηαιεί ε παξνύζα απόθαζε σο επηθύξσζε θαη ζπλεγνξία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ Αηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ άκεζα ηα 

απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ 

Κξπνλεξίνπ γηα λα εμαζθαιηζζεί ε αζθαιήο ρξήζε ηνπ ρώξνπ από ηνπο αζινύκελνπο, ζηηο 

αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ.  

 

Απηή ε απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 15/2011. 
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                                         

                                                                                          


