
 
                                                        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   24/2011                      Π ε ξ ί ι ε ς ε 

 

ΘΕΜΑ : «Εθπόλεζε νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ηειεζθνπηθνύ γεξαλνύ» 

 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.-Χηώηεο Γεκήηξηνο                                                             

2.-Βεξβέξεο Νηθόιανο                                                          

3.-Χξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο 

4.-Παπαλησλίνπ Αληώληνο 

 

   Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο θαη αθνύ εηζεγήζεθε ην 4
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ,  εμέζεζε όηη 

Α) ηα δηνηθεηηθά όξηα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ ππάγεηαη έθηαζε 

ηνπ πξώελ Βαζηιηθνύ Κηήκαηνο Σαηνίνπ, 

Β) Οη θνηλόρξεζηνη ρώξνη ηεο Γ.Κ. Κξπνλεξίνπ έρνπλ ρσξνζεηεζεί  δηάζπαξηα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ζε έθηαζε 21 ζηξεκκάησλ  ελώ ηα ξέκαηα θαηαιακβάλνπλ 

επηπιένλ έθηαζε 34 ζηξεκκάησλ. 

Γ) Σν αζηηθό ηκήκα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ γεηηληάδεη Βόξεηα θαη Γπηηθά κε ην 

Κηήκα Σαηντνπ. 

Γ) Η επηθηλδπλόηεηα πξόθιεζεο ππξθαγηάο είηε ζην δάζνο Σαηντνπ, είηε ζηνπο θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο, είηε ζηα ξέκαηα, είηε  εληόο ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ είλαη απμεκέλε. 

Δ) ηα πεδνδξόκηα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ ππάξρνπλ δηάζπαξηα ζε πνιιά ζεκεία 

ςειά κεγάιεο ειηθίαο δέληξα ζηα νπνία απαηηείηαη  άκεζα θιάδεκα ζηα γέξηθα θιαδηά δηόηη ππάξρεη 

θίλδπλνο από θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο (π.ρ. έληνλε ρηνλόπησζε, δπλαηό αέξα θιπ), λα απνθνιιεζνύλ 

από ηνλ θνξκό θαη λα πξνθαιέζνπλ αηύρεκα  ηόζν ζε πεδνύο  όζν θαη ζε δηεξρόκελα νρήκαηα ή 

αθόκε ζε θαιώδηα ηεο ΓΔΗ θιπ. 

Γη απηνύο ηνπο ιόγνπο δηαπηζηώζεθε  ε αλαγθαηόηεηα θαη πξνηείλσ ηελ έγθξηζε  εθπόλεζεο 

νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο γηα παξνρή ππεξεζηώλ ηειεζθνπηθνύ γεξαλνύ γηα πεξίνδν ελόο κήλα 

θαζεκεξηλά, έηζη ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη αλαγθαίεο εξγαζίεο ζε  κεγάιν ύςνο γηα λα θνπνύλ 

ηα μεξά θιαδηά δέληξσλ ζηνπο ρώξνπο πνπ πξναλέθεξα. Με απηό ηνλ ηξόπν ειαρηζηνπνηνύκε 

πξνθαλώο ηνλ θίλδπλν πξόθιεζεο θαη εμάπισζεο  ππξθαγηάο ζηηο επηθίλδπλεο πεξηνρέο θαζώο επίζεο 

θαη ηελ πηζαλή πξόθιεζε αηπρεκάησλ από απνθνιιήζεηο γέξηθσλ θαη μεξώλ θιαδηώλ ζε πεδνύο θαη 

ηξνρνθόξα. Ο  αλάδνρνο πνπ ζα πξνθύςεη από ηε δηαδηθαζία ζα πξέπεη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο λα γίλνπλ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη θαιαζνθόξν - ηξνρνθόξν κεράλεκα ηνπ 

νπνίνπ ην θόζηνο ζπληήξεζεο, ε απνθαηάζηαζε βιαβώλ (εξγαζία θαη αληαιιαθηηθά),ην θόζηνο  

αζθάιηζεο θαζώο επίζεο θαη ην εκεξνκίζζην ηνπ ρεηξηζηή νδεγνύ ζα βαξύλνπλ  ηνλ αλάδνρν  θαη ζα 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο ηνπ. Δπίζεο ηνλ αλάδνρν ζα βαξύλνπλ ην θόζηνο ησλ 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ ηνπ κεραλήκαηνο. 

 Παξαθαιώ ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία , λα ιάβνπκε απόθαζε γηα ην ζέκα. 

 

Σν  πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, θαη ιαβόληνο ην ιόγν ηνπ Κνηλνηηθνύ πκβνύινπ θνπ Χξηζηόπνπινπ Γεκεηξίνπ ν 

νπνίνο πξνζέζεζε  όηη ηα δέληξα ζηα νπνία ζα παξεκβαίλνπκε σο ππεξεζία ζα βξίζθνληαη ζε 

δεκόζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη όρη ζε ηδησηηθά αθίλεηα, ηνπνζέηεζε κε ηελ νπνία 

ζπκθώλεζαλ όινη νη ύκβνπινη θαη ν Πξόεδξνο  θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

 

 

 



 

 

 

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

 

Δγθξίλεη ηε ιήςε απόθαζεο έγθξηζεο  εθπόλεζεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο γηα παξνρή 

ππεξεζηώλ ηειεζθνπηθνύ γεξαλνύ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο κήλα  ζηελ πεξηνρή ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θνπ 

Ληλάξδνπ Μηραήι θαη ηελ απνζηνιή ηεο παξνύζαο απόθαζεο ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Γήκνπ καο Γηνλύζνπ γηα ηηο δηθέο ηνπ ελέξγεηεο. 

 

Απηή ε απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 24/2011. 
 

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                                                   3.-Παπαλησλίνπ Αληώληνο  

                                                                                          


