
 
                                                        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   19/2011                      Π ε ξ ί ι ε ψ ε 

 

ΘΕΜΑ : «Καηαζθεπή θηγθιηδώκαηνο αζθαιείαο ζην αληιεηηθό ζπγθξόηεκα επί ηεο νδνύ Αζθιεπηνύ» 

 

 Κξπνλέξη θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 10
ε
 ηνπ κήλα Ηνπλίνπ 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.17403/6-6-2011 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 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.-Παπαληωλίνπ Αληώληνο 

3.-Υξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο 

 

   Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο θαη αθνύ εηζεγήζεθε ην 5
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη , ε Γ/λζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ηνπ Γήκνπ καο Γηνλύζνπ κε ην 

ππ΄αξηζ. Γ.Α./289/30-5-2011έγγξαθό ηνπο καο έζηεηιαλ Έθζεζε Διέγρνπ κε ηελ νπνία ζε δηάξθεηα 

εμωηεξηθήο ηνπο πεξηπνιίαο δηαπίζηωζαλ όηη ζην αληιηνζηάζην λεξνύ ηεο νδνύ Αζθιεπηνύ ζην 

Κξπνλέξη  ππάξρνπλ ππόγεηεο θαηαζθεπέο  ρωξίο ην θαηάιιειν θάιπκα νη νπνίεο θαζηζηνύλ 

επηθίλδπλε ηε δηέιεπζε πεδώλ. ηελ έθζεζε επηζπλάπηνληαη ζρεηηθέο θωηνγξαθίεο. Εεηνύλ από εκάο 

λα θάλνπκε ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο . Ζ ππεξεζία καο κε ην ππ΄αξηζ.16703/2-6-2011  ην νπνίν 

απεζηάιε ζηε Γ/λζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ηελ 3
ε
 Ηνπλίνπ επηβεβαηώλνπκε ηελ ύπαξμε ηεο ελ ιόγω 

θαηάζηαζεο  θαη δεηνύκε ηαπηόρξνλα από ηε Γ/λζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ καο λα δώζνπλ εμαηξεηηθά 

επείγνπζα πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο, ην έγγξαθν θνηλνπνηείηαη θαη ζην Γξαθείν 

Γεκάξρνπ. Παξαθαιώ ινηπόλ  λα ιάβνπκε απόθαζε γηα ην ζέκα πξνθεηκέλνπ λα δεηεζεί από ηηο 

αξκόδηεο ππεξεζίεο  ε ζπλδξνκή κέζω ελεξγεηώλ θαζεκηάο ζύκθωλα κε ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπο γηα ηελ 

άκεζε ηαθηνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο 

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 

 

Γηαπηζηώλεη ηελ αλαγθαηόηεηα θαηαζθεπήο πξνζηαηεπηηθνύ θαιύκαηνο (θηγθιηδώκαηνο), ζην 

αληιεηηθό ζπγθξόηεκα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ επί ηεο νδνύ Αζθιεπηνύ θαη δεηά 

από ηε Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ καο ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ λα θάλεη άκεζα δίλνληαο 

εμαηξεηηθά επείγνπζα πξνηεξαηόηεηα ζην ζέκα ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο  γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

ζέκαηνο ώζηε απηό λα κελ απνηειεί θίλδπλν ζηε δηέιεπζε πεδώλ. 

 

Απηή ε απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 19/2011. 
 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε πλεδξίαζε. 

Γη απηό ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη ωο θαηωηέξω. 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                ΣΑ  ΜΔΛΖ 

                                                                           

                                                                                         1.- Βεξβέξεο Νηθόιανο 

                                                                               

                                                                                         2.- Υξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο 

Ληλάξδνο Γεκ. Μηραήι                                         

                                                                                          


