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                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

                                     
Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 27η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2016 
ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 07:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης 
του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με 
αριθ.πρωτ.:35415/19-12-2016 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:«Εγκατάσταση συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων.» 
ΘΕΜΑ 2ο:«Υπηρεσιακές εκταφές.» 
ΘΕΜΑ 3ο:«Τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών επί της οδού Ροδοδάφνης αριθ. 
4δ για την αποτροπή της στάθμευσης οχημάτων.» 
ΘΕΜΑ 4ο:«Ονοματοδοσία πλατείας.» 

 

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                        1)  Κυριάκης Δημήτριος                          
3)  Πολίτη- Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη    2)   Μανώλογλου Χρύσα 
 

Στην  συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπηλιώτης. 
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου Μαρουλάκη Ζωή. 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πρώτο εντός ημερησίας διάταξης θέμα. 
 

  ΘΕΜΑ 1:«Εγκατάσταση συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων» 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
 Σύμφωνα με την 14η/2016 απόφαση της Δ.Ε.Άνοιξης το Τοπικό Συμβούλιο είχε 
αποφασίσει και προτείνει την προμήθεια και την εγκατάσταση συστήματος υπόγειας 
αποθήκευσης απορριμμάτων στην κεντρική πλατεία της Δ.Ε.Άνοιξης. Επειδή στην πλατεία 
είναι  το  πλακόστρωτο και υπάρχει υπόγειο δίκτυο καλωδίων, κρίνεται σκόπιμο η 
τοποθέτηση του συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων έξω από το δημοτικό 
σχολείο. Εκεί υπάρχουν ήδη τέσσερις τροχήλατοι κάδοι, οι οποίοι με την εγκατάσταση του  



νέου συστήματος θα απομακρυνθούν. 
Όσο αφορά την τοποθέτηση κάδου στην οδό Λυκαβηττού, υποδεικνύουμε το σημείο 
σύμφωνα με τον συνημμένο χάρτη ή σαν εναλλακτική λύση την τοποθέτηση του δεύτερου 
κάδου στην γωνία των οδών Σολωμού και Αθηνών-Χαλκίδος. 
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Προτείνουμε την εγκατάσταση συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων στις 
ακόλουθες θέσεις: 
1. Έξω από το δημοτικό σχολείο Άνοιξης. 
2. Στην οδό Λυκαβηττού ή σαν δεύτερη λύση 
3. Στην γωνία των οδών Σολωμού και Αθηνών-Χαλκίδος. 
Η τοποθέτηση των κάδων θα γίνει  στα σημεία, που υποδεικνύονται  στους συνημμένους 
χάρτες. 
  Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 
 
 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση 
αποφάσισαν 
                                                ομόφωνα  
 την εγκατάσταση συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων στις ακόλουθες 
θέσεις: 
1. Έξω από το δημοτικό σχολείο Άνοιξης. 
2. Στην γωνία των οδών Σολωμού και Αθηνών-Χαλκίδος. 
Η τοποθέτηση των κάδων θα γίνει  στα σημεία, που υποδεικνύονται  στους συνημμένους 
χάρτες.
  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 32/2016. 

 
 
Ο Πρόεδρος      Τα  Μέλη 

             
 
   ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ             1.  ΠΟΛΙΤΗ-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 
                                                              
                                                  2.  ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
                                          
                                                  
         
                                   Ακριβές αντίγραφο 
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 
                         της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης 
                                 Άνοιξη 28-12-2016 
    
     
 
                               ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                    
                                              
 
 
 



 
 
 

 


