
 
                                                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της µε αριθ.1
η
/14-1-2013 

Συνεδρίασης του  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 

   

Αριθµός Απόφασης   1/2013                      Π ε ρ ί λ η ψ η 

 

ΘΕΜΑ : «Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ∆ΕΗ στην Πλατεία Λιάπη (οδός Σεφέρη) στη ∆ηµοτική  

Κοινότητα Κρυονερίου.» 

 
 Κρυονέρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 14

η
 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2013, ηµέρα της 

εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 19:00 ήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο Κρυονερίου µετά 

την από υπ’ αριθ. πρωτ.766/10-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Κρυονερίου, που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους , σύµφωνα µε τα άρθρα 83,88 και 95 του 

Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι 

σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 4  δηλαδή: 

 

Π α ρ ό ν τ ε ς:                                                                     Α π ό ν τ ε ς: 
 

1.-Λινάρδος Μιχαήλ                                                            1.- Χιώτης ∆ηµήτριος  

2.-Βερβέρης Νικόλαος                                                          

3.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος                                                             
4.-Παπαντωνίου Αντώνιος 
 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το  1ο  θέµα  της 

ηµερήσιας διάταξης ,  εξέθεσε ότι  σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ.35870/04-12-2012 έγγραφο της ∆/νσης 

Περιβάλλοντος του ∆ήµου  ∆ιονύσου µας ζητούν να λάβουµε απόφαση στα πλαίσια της παραγράφου 
2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 και να εκφράσουµε την γνώµη µας προς την Επιτροπή  Ποιότητας 
Ζωής, η οποία , στα πλαίσια του άρθρο 73 παρ.1Β του Ν.3852/10 εισηγείται προς το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο για την έκδοση σχετικής απόφασης  για την παροχή από τη ∆ΕΗ νέας παροχής ρεύµατος 
(πίλλαρ) στην Πλατεία Λιάπη (οδός Σεφέρη) ∆ηµοτική Κοινότητα  Κρυονερίου . 

Προκειµένου να τακτοποιηθούν οι ανάγκες ηλεκτροδότησης µε νέα παροχή ρεύµατος (πίλλαρ) στην 
ανωτέρω περιοχή παρακαλώ  να λάβουµε σχετική απόφαση για το θέµα.           

 
Το  Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου αφού άκουσε την εισήγηση του 
Προέδρου, έλαβε υπόψη του και  τα συνοδευτικά έγγραφα, και µετά από διαλογική συζήτηση, 

                                    

                                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο µ ό φ ω ν α 

 
     Εγκρίνει την εγκατάσταση νέας παροχής ρεύµατος (πίλλαρ) στην Πλατεία Λιάπη (οδός Σεφέρη) 
στη ∆ηµοτική Κοινότητα  Κρυονερίου . 

 Η παρούσα απόφαση θα διαβιβασθεί λόγω αρµοδιότητας για περαιτέρω ενέργειες µέσω της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος  του ∆ήµου µας, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για ολοκλήρωση των διαδικασιών. 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 1/2013. 
 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                                                                           
                                                                                         1.- Βερβέρης Νικόλαος 

                                                                                         2.- Χριστόπουλος ∆ηµήτριος                                                            

                                                                                         3.-Παπαντωνίου Αντώνιος 

                                                                                         
 
Λινάρδος ∆ηµ. Μιχαήλ                                                                                                                                               

                                                                                          

                                                                                          


