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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 Της 6ης Συνεδρίασης την 05-3-2013 Συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Άνοιξης . 

 
Στην Άνοιξη  και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 06 του μηνός Μαρτίου του έτους 

2013 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:15 το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης 
του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 50/01-
03-2013  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  άρθρ.  88  του  Ν.  3852/2010  για  συζήτηση  &  γνωμοδότηση  
των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο.  «Προέγκριση ή μη καταστήματος ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ – ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ – ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ  
του ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με διακριτικό    τίτλο ΄΄ARTIST΄΄». 

Θέμα 2ο. «Επαναφορά προέγκρισης ή μη του καταστήματος ΄΄ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΛΙΑΝΙΚΗΣ & 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΕΝΤΟΣ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΨΙΛΙΚΩΝ’’ της κ. Μπερμπάντη 
Ελευθερίας με    διακριτικό τίτλο «OLA ! stores». 

 
  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  Σοφούλη Ευαγγελία  -  Μέλος 

Θεοφίλου Σπυρίδων -  Μέλος  
Μανώλογλου Χρύσα -  Μέλος 
Ζώτου Βασιλική  -  Μέλος 

 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου κα Σαββοπούλου Καλλιόπη .  
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης ύστερα απο την διαπίστωση της απαρτίας κηρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης. 
Στην συνεδρίαση παρευρέθησαν ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντάκης Κυριάκος, και ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ . Κουριδάκης Κωνσταντίνος. 
Ο Πρόεδρος ξεκίνησε την συνεδρίαση απαντώντας σε ερωτήματα του κ. Θεοφίλου Σπυρίδων 
προηγούμενης συνεδρίασης (της 2ης Συνεδρίασης)  Ερώτημα 1ο : Ποιος πήρε την απόφαση και 
ποιος εισηγήθηκε την αλλοίωση   της προηγούμενης απόφασής μας η οποία ορίζει ότι αυτός ο 
χώρος είναι αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και πνευματικού κέντρου σε συνδυασμό με την γενική 
χρήση από επιτροπές του Δήμου;   ο Πρόεδρος απάντησε : η αίθουσα συνεχίζει να λειτουργεί και 
να εξυπηρετεί ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για εκδηλώσεις του Δήμου. Στα πλαίσια αυτής 
της λειτουργίας εντάσσονται και οι συνεδριάσεις του τοπικού συμβουλίου. Το θέμα της 
διαρρύθμισης είναι καθαρά θέμα λειτουργικότητας. 
Ερώτημα 2ο  Ποιος υπάλληλος ασχολήθηκε με το θέμα της αιτήσεως  αυτής (κα Τσαούσογλου 
Αργυρό) και έδωσε την συγκεκριμένη κατεύθυνση ; ο Πρόεδρος απάντησε: Θεωρώ απαραίτητο 
να γίνετε πιο συγκεκριμένος, δηλαδή αν με την ερώτηση διατυπώνετε αιχμή κατά υπαλλήλου ή τι 
άλλο υπονοείτε. 
Ερώτημα 3ο  Ποιος υπάλληλος έγραψε στο θέμα απόφασης 33/2012 Δια μερισματικό Συμβούλιο; 
ο Πρόεδρος απάντησε : κατά την διάρκεια της εργασίας και μάλιστα με τις συνθήκες που 
εργάζονται οι υπάλληλοι μας, είναι φυσικό να γίνουν λάθη ή παραλείψεις, αυτό που δεν 
καταλαβαίνω είναι το ύφος των ερωτήσεων σε στιλ δικαστηρίου. Θα παρακαλέσω να 
αναγνωρίσουμε όλοι την προσπάθεια που κάνουν οι εργαζόμενοι και αν δεν μπορούμε να τους 
βοηθήσουμε τουλάχιστον να τους συμπαρασταθούμε . 



Ο κος Θεοφίλου αποχώρησε από την αίθουσα λόγω του ότι ο κ Κοντάκης ερώτησε πότε θα 
ξεκινήσουν τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Ο κ Θεοφίλου πήρε το λόγο και είπε θεωρώ 
απαξιωτική την παρέμβαση του κ αντιδημάρχου και χωρίς μάλιστα να ζητήσει τον λόγο από τον 
Πρόεδρο και απλά σημειώνω προ της ημερησίας διατάξεως του συμβουλίου υπάρχει 
εικοσάλεπτη διάρκεια κατά την οποία δίνεται ο λόγος στους μετέχοντες στο συμβούλιο για 
ανακοινώσεις και ερωτήσεις. Ο κ Θεοφίλου επανήλθε στο συμβούλιο.  Ο κ Θεοφίλου ρώτησε αν 
ο Πρόεδρος γνωρίζει το ωράριο της επίδοσης . Ο Πρόεδρος απάντησε δεν  το γνωρίζω .  
Θέμα 1ο  
Ο κ Θεοφίλου  ενημέρωσε ότι είναι ήδη κατατεθειμένες στην Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης και 
άλλες υπεύθυνες δηλώσεις από τις επικαρπώτριες . Η κα Ζώτου ζήτησε τον λόγο και είπε να 
αναβληθεί μέχρι την επόμενη συνεδρίαση και να προσκομισθούν οι φερόμενες ως σωστές 
υπεύθυνες δηλώσεις που αφορούν το θέμα . Η κα Μανώλογλου ζήτησε το λόγο και είπε ότι 
συμφωνεί με τους προηγούμενους ομιλητές και επισημαίνει κακώς δεν έχουν μπει στον φάκελο 
τα σχετικά έγγραφα – υπεύθυνες δηλώσεις .  
Το θέμα μπήκε σε ψηφοφορία  ο Πρόεδρος και τα μέλη  

αποφάσισαν ομόφωνα  
την αναβολή του θέματος μέχρι να συμπληρωθούν όλα τα συνημμένα .  
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 08/2013. 
 

 
Ο Πρόεδρος 

  
Τα Μέλη 

 
 

Τσιλιγκίρης Γ. Μιχαήλ  

  
Θεοφίλου Σπυρίδων 

 
  Μανώλογλου Χρύσα 

 
  Ζώτου Βασιλική  -  Μέλος 

   
   

Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου  

της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης  
 
 

                                   Τσιλιγκίρης Γ. Μιχαήλ 


