
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 20η Συνεδρίαση  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Της 14-11-2013 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθμός Απόφασης 32/2013 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ   

Δ/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 ΤΚ  14569  

                   
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

 Της 20ης Συνεδρίασης την 14-11-2013 Συνεδρίασης του  Τοπικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης . 

 

Στην Άνοιξη  και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 14 του μηνός Νοεμβρίου  του 
έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής 
Κοινότητας Άνοιξης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα 
από την με αριθ. Πρωτ.: 394/07-11-2013  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Δημοτικής Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής 
Κοινότητας  και επιδόθηκε σε κάθε ένα  Σύμβουλο, σύμφωνα  με τις διατάξεις  του  αρθ.  
88  του  Ν.  3852/2010  για  συζήτηση  &  γνωμοδότηση  των παρακάτω θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης: 

  
           Θέμα 1

ο
: « Προέγκριση ή μη ίδρυσης επιχείρησης ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, (αρ. πρωτ. 369/Δ.Κ.Α/17-10-2013 αίτηση του Κου Χαράλαμπου 
Παναγόπουλου του Παναγιώτη και της Παναγιώτας), με επωνυμία « Παναγόπουλος 
Χαράλαμπος »και διακριτικό τίτλο «ΝΕΜΕΑ DELI  ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.», επί της 
Λ. Μαραθώνος αρ. 57, με νόμιμο εκπρόσωπο τον Κο Χαράλαμπο Παναγόπουλο του 
Παναγιώτη και της Παναγιώτας)». 

 
Θέμα 2

ο
 : «Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων επί της Λ. Ανοίξεως μεταξύ των 

οδών Λ. Μαραθώνος και Καμέλιας της Δ. Κ. Άνοιξης ». 
 

  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης είπε ότι σε σύνολο τεσσάρων (4) μελών ήταν από τους κκ 
Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας  
 

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ    ΑΠΟΝΤΕΣ 
Τσιλιγκίρης Μιχαήλ – Πρόεδρος  Θεοφίλου Σπυρίδων -  Μέλος 
Μανώλογλου Χρύσα -  Μέλος Σοφούλη Ευαγγελία  -  Μέλος  (Δικαιολογημένη) 
Ζώτου Βασιλική  -  Μέλος  

 

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Άνοιξης κ Τσιλιγκίρης Μιχαήλ ο οποίος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου κα. Καλλιόπη Σαββοπούλου . 
 
 
 
 
 



 

 
 

Ο Πρόεδρος συνέχισε την συνεδρίαση με το  2ο Θέμα  : «Τοποθέτηση εύκαμπτων 

ελαστικών κυλίνδρων επί της Λ. Ανοίξεως μεταξύ των οδών Λ. Μαραθώνος και Καμέλιας της 

Δ. Κ. Άνοιξης ». και είπε σύμφωνα με την αίτηση 16314/27-5-2013 του κ. Βελαΐτη  Παντελή 
που ζητάει επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Λ. Ανοίξεως στο σημείο της 
εκκλησίας των Αγ. Θεοδώρων από μυστήρια – εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στον εν 
λόγο Ναό και λαμβάνοντας υπ’ όψη την εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας 
για την τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων  

 
ΠΡΟΤΑΣΗ 
Προτείνω στο συμβούλιο την αποδοχή της εν λόγο εισήγησης για την τοποθέτηση  
εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων ως τρόπο επίλυσης του κυκλοφοριακού προβλήματος που 
αναφέρεται στην αίτηση του κ. Βελαΐτη Παντελή και που γνωρίζουμε όλοι μας.   

                                                                           
ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ 
1. Αίτηση του  κ. Βελαΐτη Παντελή με αρ. πρωτ.16314/27-5-2013 
2. Σκαρίφημα τοποθέτησης εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων επί της Λ. Ανοίξεως μεταξύ της 

Λ. Μαραθώνος και της οδού Καμέλιας. 
3. Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου με αρ. πρωτ. 36663/31-

10-2013. 
 

στην συνέχεια τον λόγο ζήτησε η κα Ζώτου Βασιλική η οποία είπε ότι είναι έργο της τροχαίας να 
μεριμνήσει για την κυκλοφοριακή ρύθμιση και επίσης προκύπτει από το σκαρίφημα της Τεχνικής 
Υπηρεσίας ότι ο δρόμος είναι 5,50μέτρα φάρδος και θα υπάρχει πρόβλημα με τα μεγάλα οχήματα 
κατά την διέλευση τους και ειδικά τους χειμερινούς μήνες για τα εκχιονιστικά  μηχανήματα. Αντί 
αυτού προτείνει να τοποθετηθούν πινακίδες απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης και να τηρηθεί ο 
νόμος . 
Η κ Μανώλογλου Χρύσα είπε ότι κατανοεί  ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στις εκδηλώσεις της 
εκκλησίας .  Θα πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης . 
Ο Πρόεδρος κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και τα Μέλη  του Τοπικού Συμβουλίου  μετά από 
διαλογική   συζήτηση  ψήφισαν:  ο Πρόεδρος ως εισήγησή του και κατά η  κ Μανώλογλου 
Χρύσα και η κ Ζώτου Βασιλική .  
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 32/2013. 
 

Ο Πρόεδρος                             Τα Μέλη 
Τσιλιγκίρης Γ. Μιχαήλ   Μανώλογλου Χρύσα -  Μέλος 

   Ζώτου Βασιλική  -  Μέλος  
   

 
 

Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου  

της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης  
 
 
 
 

                      Τσιλιγκίρης Γ. Μιχαήλ 


