
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         8η   Συνεδρίαση 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        της  08-09-2017
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΑΝΟΙΞΗΣ                                                             Αριθ. Απόφασης 23η/2017
TAX/KH Δ/ΝΣΗ :Κανάρη 3 
Τ.Κ. 14569, Άνοιξη
                                                             
                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
                                    
Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 08η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 07:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης του Δήμου
Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ.πρωτ.:26540/04-09-
2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρθ.88 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση & λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:« Λειτουργία εντευκτηρίου στο Δημοτικό Γήπεδο Άνοιξης»
ΘΕΜΑ 2ο:« Μετεγκατάσταση του Κλιμακίου Πολιτικής Προστασίας Άνοιξης»
ΘΕΜΑ 3ο:« Εγκατάσταση συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας
Άνοιξης διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν από τους
κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας:

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1)  Πιπέρης Χαράλαμπος
2)  Καβούρης Θεόδωρος
3)  Πολίτη – Παπάζογλου  Μαρία Ειρήνη
4)  Κυριάκης Δημήτριος
5)  Μανώλογλου Χρύσα

Στην   συνεδρίαση  παρευρέθηκε  ο  Εντεταλμένος  Δημοτικός  Σύμβουλος  Άνοιξης  κ.Κωστάκης.
Επίσης  παρευρέθηκε η Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας κ. Καλλιόπη Ταουξή
καθώς και  ο Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Άνοιξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου Μαρουλάκη Ζωή.
O Πρόεδρος, ύστερα από την διατύπωση της απαρτίας, εισηγήθηκε το δεύτερο  εντός ημερησίας
συνεδρίασης θέμα:
   
    ΘΕΜΑ2ο:« Μετεγκατάσταση του Κλιμακίου Πολιτικής Προστασίας Άνοιξης»
 
 ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ          
   Ύστερα από το υπ΄αριθμό 23341/04-08-2017 έγγραφο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του
Δήμου μας και σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010 καλούμαστε να αποφασίσουμε για την
μετακίνηση της έδρας του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Ανοίξεως από το γήπεδο
της Άνοιξης επί της οδού Λυκαβηττού 37 ή επί της οδού Κανάρη 3, στον προαύλιο χώρο του
δημοτικού καταστήματος.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  :  
     Προτείνω την έγκριση της μετεγκατάστασης του Κλιμακίου  Πολιτικής Προστασίας Ανοίξεως
στον προαύλιο χώρο του δημοτικού καταστήματος της Δ.Κ. Άνοιξης, στην οδό Κανάρη 3.



    Τα μέλη του Δ.Σ. ΤΟΥ συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Άνοιξης κατέθεσαν εγγράφως
τις  αποφάσεις που πήραν σχετικά με το θέμα της μετεγκατάστασης του κλιμακίου. 
   Οι αποφάσεις που πάρθηκαν είναι οι εξής :
   1. Μετεγκατάσταση του κλιμακίου σε μόνιμο χώρο και δέσμευση από πολιτικής άποψης  πως δεν
θα υπάρξει πιθανή μετεγκατάσταση στο μέλλον.
   2. Δέσμευση πως τα οχήματα θα είναι σε ασφαλή χώρο εντός του κλιμακίου.
  3. Δέσμευση για τις συνθήκες υγιεινής ( τουαλέτα ) και διαβίωσης ( θέρμανσης το χειμώνα και
ψύξη το καλοκαίρι ).
   4. Δέσμευση παραμονής του ίδιου αριθμού τηλεφώνου του κλιμακίου καθώς και ίντερνετ.
  5. Δέσμευση ξεχωριστού χώρου από τα γραφεία του Συλλόγου για τις ανάγκες αποθηκευτικού
χώρου εργαλείων – μηχανημάτων συλλόγου.
  6. Δέσμευση πως κανένας αιρετός δεν θα χρησιμοποιεί τα μέλη του Συλλόγου για εργασίες εκτός
ωραρίου την στιγμή που το μέλος εκτελεί τα εθελοντικά του καθήκοντα ( βάρδια στο κλιμάκιο ).
  7. Δέσμευση πως δεν θα υπάρξει παρεμπόδιση από πολιτικά οχήματα στα οχήματα του κλιμακίου
( δεν θα παρκάρουν οχήματα μπροστά από τα πυροσβεστικά και εντός του χώρου του κλιμακίου ).
     Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις δεσμεύσεις  σας απέναντι στο κλιμάκιό μας και
επιθυμούμε να παρθεί ομόφωνα η απόφασή σας  και να πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο και σπουδαίο
βήμα για την ανάπτυξη του Συλλόγου.

     Η Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας κ. Ταουξή Καλλιόπη επισήμανε την
ανάγκη  μετεγκατάστασης  του  κλιμακίου  διότι  οι  συνθήκες  στον  υπάρχοντα  χώρο  στην  οδό
Λυκαβηττού είναι άθλιες για τους εθελοντές και ακατάλληλος ο χώρος για την αντιμετώπιση των
έκτακτων περιστατικών, ενώ συμφωνεί με τα αιτήματα των εθελοντών.
     
    Ο  Τοπικός  σύμβουλος  Άνοιξης  κ.  Καβούρης,  αφού  ευχαρίστησε  τους  εθελοντές  για  την
προσφορά και το έργο τους, συμφώνησε πλήρως με την αναβάθμιση του σταθμού των ατόμων
της Πολιτικής Προστασίας, καλύτερο οίκημα, τηλέφωνο, ίντερνετ σύμφωνα με τα αιτήματα, αλλά
είναι αντίθετος με την μετεγκατάστασή του στην οδό Κανάρη 3, λόγω της ακαταλληλότητας του
χώρου. Επιπλέον, η υπάρχουσα θέση αποτελεί ένα πολύ καλό παρατηρητήριο όσον αφορά και τα
υπόλοιπα κριτήρια για την θέση.
  Προτείνω την έγκριση της μετεγκατάστασης του Κλιμακίου Πολιτικής Προστασίας  Ανοίξεως στον
προαύλιο χώρο του δημοτικού καταστήματος της Δ.Κ.Άνοιξης, στην οδό Κανάρη 3.

  Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

    Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν
                                            κατά πλειοψηφία 
                              με 4 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο κατά
(  μειοψηφούντος  του  τοπικού  συμβούλου  κ.  Καβούρη   Θεόφωρου   για  τους  λόγους  που
αναφέρθηκαν προηγουμένως )

   την έγκριση της μετεγκατάστασης του Κλιμακίου Πολιτικής Προστασίας  Ανοίξεως στον προαύλιο
χώρο του δημοτικού καταστήματος της Δ.Κ.Άνοιξης, στην οδό Κανάρη 3.

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :23/2017.

Ο Πρόεδρος Τα  Μέλη

           
1.  ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                        2.  ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ



                                                               3. ΠΟΛΙΤΗ-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
                                                             
                                          
                                                               4. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
   
                               
                                                               5. ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ

                                          
                              
                                  Ακριβές αντίγραφο
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
                         της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης
                                 Άνοιξη 11/09/2017
   
    

                               ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
                              
                   
                                             




