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                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
                                    
Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 30η του μήνα Μαρτίου του έτους 2018 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.:11859/26-03-2018  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  1o:«Έργα συντήρησης του γηπέδου 5x5 στην οδό Νάξου»
ΘΕΜΑ  2o:«Έργα συντήρησης των ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ της Δ.Κ.Άνοιξης»
ΘΕΜΑ  3o:«Απομάκρυνση γλυπτού τέχνης»
ΘΕΜΑ  4o:«Διαγράμμιση,  οδοσήμανση  και  κατασκευή  διαβάσεων  πεζών  σε
οδούς της Δ.Κ.Άνοιξης»
ΘΕΜΑ 5o:«Καταγραφή πεζοδρομίων, που εμποδίζεται η ορατότητα των οδηγών
και η διέλευση των πεζών λόγω δεντροφύτευσης»

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

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου Μαρουλάκη Ζωή.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το τρίτο εντός ημερησίας διάταξης θέμα.

 ΘΕΜΑ 3o:«Απομάκρυνση γλυπτού τέχνης»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ

 Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου  83 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής
κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε
κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του Δήμου σχετικά:..ζ) με την προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών καθώς
και την καθαριότητα αυτών.
  Στην οδό Λ. Μαραθώνος βρίσκεται γλυπτό τέχνης πλησίον της γέφυρας του ΟΣΕ, το



οποίο, όμως, δεν εναρμονίζεται αισθητικά με την περιοχή και χάνεται η καλλιτεχνική του
αξία.
  Εφόσον οι σημερινές αισθητικές ανάγκες έχουν αλλάξει από τότε που τοποθετήθηκε εκεί
και επειδή καλό είναι τα έργα τέχνης να ενσωματώνονται με το αστικό και φυσικό τους
περιβάλλον, κρίνεται αναγκαία η απομάκρυνσή του.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Προτείνω  την  απομάκρυνση  του  γλυπτού  τέχνης  από  την  οδό  Λ.Μαραθώνος  και  την
τοποθέτησή του σε νέα θέση.

  Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

 Ο  Πρόεδρος  και τα  μέλη  του  Τοπικού  Συμβουλίου  μετά  από  διαλογική  συζήτηση
αποφάσισαν
                                                ομόφωνα 

 την απομάκρυνση του γλυπτού τέχνης  από την οδό Λ.  Μαραθώνος  και  την
τοποθέτησή   του στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου.

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 4/2018.

Ο Πρόεδρος Τα  Μέλη
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