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

Σςνεδπίαζηρ ηος  Σςμβοςλίος ηηρ Δημοηικήρ Κοινόηηηαρ Κπςονεπίος ηος Δήμος Διονύζος 

   

Απιθμόρ Απόθαζηρ   17/2011                      Π ε π ί λ η ψ η 

 

ΘΕΜΑ : «Σςνηηπήζειρ και επιζκεςέρ Παιδικών Χαπών» 

 

 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 π ό ν η ε ρ:                                                                     Α π ό ν η ε ρ: 

1.-Ληλάξδνο Μηραήι                                                            1.-Χηώηεο Γεκήηξηνο                                                             

2.-Βεξβέξεο Νηθόιανο                                                         2.-Παπαλησλίνπ Αληώληνο 

3.-Χξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο 

 

   Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ηακηικήρ ζπλεδξίαζεο θαη αθνύ εηζεγήζεθε ην 3
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη , ελόςεη ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία δερόκαζηε πιήζνο 

επηζθεπηώλ ζηελ Κνηλόηεηά καο θαη επίζεο ε ζρνιηθή ρξνληά είλαη ζην ηέινο ηεο κε απνηέιεζκα νη 

Παηδηθέο Χαξέο λα δέρνληαη κεγάιν αξηζκό παηδηώλ, παξαηεξήζεθαλ αξθεηέο θζνξέο θαη ειιείςεηο 

ζε απηέο πνπ ρξεηάδνληαη άκεζε ζπληήξεζε πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε αζθάιεηα γηα ηνπο 

κηθξνύο καο επηζθέπηεο. 

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 ω ν α 

πλεγνξεί όπσο άκεζα ζηαιεί ε παξνύζα απόθαζε ζηηο αξκόδηεο εκπιεθόκελεο ππεξεζίεο ηνπ 

Γήκνπ καο Γηνλύζνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύλ ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο θαηαγξαθήο, ειέγρνπ 

θαη ζύληαμεο ζρεηηθώλ κειεηώλ ή εγγξάθσλ  πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνύλ άκεζα νη θζνξέο 

θαη λα γίλνπλ νη αληηθαηαζηάζεηο αιιά θαη νη ειιείςεηο ζηηο Παηδηθέο Χαξέο ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ, πξνλνώληαο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο έγθαηξα.  

 

Αςηή η απόθαζη έλαβε αύξονηα απιθμό 17/2011. 
 

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.- Χξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο 

Ληλάξδνο Γεκ. Μηραήι                                         

                                                                                          


