
 
                                                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ.9
ε
/9-9-2011 

Σπλεδξίαζεο ηνπ  Σπκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ ηνπ Δήκνπ Δηνλύζνπ 

   

Αξηζκόο Απόθαζεο   21/2011                      Π ε ξ ί ι ε ψ ε 

 

ΘΕΜΑ : «Επηζθεπή νξγάλωλ Παηδηθήο Χαξάο» 

 

 Κξπνλέξη θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 9
ε
 ηνπ κήλα επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα ηεο 

εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 13:00κκ ήιζε ζε  ηαθηηθή πλεδξίαζε ην Σνπηθό πκβνύιην Κξπνλεξίνπ 

κεηά ηελ από ππ’ αξηζ. πξση.27694/6-9-2011 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 4 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                                                          

3.-Υξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο 

4.-Παπαλησλίνπ Αληώληνο 

 

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

εκεξήζηαο δηάηαμεο  εμέζεζε όηη ιόγσ θζνξώλ θαη θαηαζηξνθώλ πνπ πξνθιήζεθαλ ζηα όξγαλα ησλ 

Παηδηθώλ Υαξώλ (2) ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ  θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνύλ 

απηέο άκεζα ώζηε λα κελ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα θαη αζθάιεηα ησλ 

εμππεξεηνύκελσλ παηδηώλ, πξέπεη  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 

 

Δγθξίλεη ηε ιήςε απόθαζεο  θαη δηαβίβαζήο ηεο ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο 

Γηνλύζνπ πνπ αθνξά ηελ άκεζε επηζθεπή ησλ θαηεζηξακκέλσλ θαη αληηθαηάζηαζε όπνπ 

ρξεηάδεηαη ησλ νξγάλσλ ησλ δύν (2) Παηδηθώλ Υαξώλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ. 

Σα όξγαλα απηά πνπ έρνπλ ππνζηεί δεκηέο ζε κεγάιν βαζκό όπσο δηαπηζηώζεθε θαη από 

επηηόπηεο απηνςίεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ θνπ Ληλάξδνπ Μηραήι 

αιιά θαη αξκόδηαο ππαιιήινπ  ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ καο. Απηή ηε ζηηγκή είλαη 

άκεζε αλάγθε λα αληηθαηαζηαζνύλ θαη λα επηζθεπαζηνύλ έηζη ώζηε λα δηαζθαιηζηεί  ε αζθαιήο 

ιεηηνπξγία θαη ε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ησλ κηθξώλ επηζθεπηώλ ηνπο. Σν παξόλ αίηεκα –

απόθαζε ζα δηαβηβαζζεί ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

 

Απηή ε απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 21/2011. 
 

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                                                   3.-Παπαλησλίνπ Αληώληνο  

                                                                                          


