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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 Της 5ης 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. 
 
Θέμα 2ο  
ο κ. Θεοφίλου ζήτησε τον λόγο και είπε η εισήγηση είναι ατελής δεν λέει ποιος έλεγξε τα 
δικαιολογητικά . Επισημαίνει ότι στο διάγραμμα έχει σημειωθεί λάθος κτήριο και δείχνει άλλο 
ακίνητο . Ο Πρόεδρος είπε ότι η αίτηση αναγράφει την σωστή διεύθυνση και στο διάγραμμα εκ 
παραδρομής έγινε λάθος στο σημειωμένο (με κύκλο) ακίνητο . Ο κ. Κουριδάκης ζήτησε τον λόγο 
και είπε ότι είναι όλο το τετράγωνο εμπορικό κέντρο και η χρήση γης επιτρέπει άδεια.  
Το θέμα μπήκε σε ψηφοφορία. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου  αποφάσισαν κατά 
πλειοψηφία  με ψήφους υπέρ ο Πρόεδρος κος Τσιλιγκίρης  Μιχαήλ ως εισήγησή του ,  η κα 
Μανώλογλου ως εισήγηση Προέδρου,  η κα Ζώτου ως εισήγηση Προέδρου , και κατά ο κ. 
Θεοφίλου Σπυρίδων ο οποίος είπε δεν συμφωνεί γιατί τα συνημμένα δεν αποτυπώνουν την 
πραγματική κατάσταση.   

αποφάσισαν κατά πλειοψηφία   
να δοθεί η προέγκριση στο κατάστημα  ΄΄ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & 
ΠΟΤΩΝ ΕΝΤΟΣ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΨΙΛΙΚΩΝ’’ της κ. Μπερμπάντη Ελευθερίας με    διακριτικό τίτλο 
«OLA ! stores». .  
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 09/2013. 



Η κα Μανώλογλου ζήτησε τον λόγο και είπε απαράδεκτη η συμπεριφορά των παρευρισκομένων 
και του κ Κοντάκη  που επενέβησαν στο  Τοπικό Συμβούλιο της Άνοιξης  .  
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος τα πρακτικά αφού αναγνώσθηκαν υπεγράφησαν ως εξής: 
 

 
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 


