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                                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

                                     
Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 25η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015 
ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας 
Άνοιξης του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με 
αριθ. πρωτ.: 26740/21-09-2015 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: 
 
Θέμα 1ο:«Προέγκριση ή μη ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 
Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών ''Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής Διάθεσης 
Τροφίμων(πώληση ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων -καφεκοπτείο-
παγωτοπωλείο-γαλακτοπωλείο)''αρ.πρωτ.25707/11-09-2015 αίτηση της Ζενετζή 
Στυλιανής επί της Β.Ηπείρου 2,Άνοιξη» 
Θέμα 2ο:«Ανάκληση της με αρ.6/27-2-2015 απόφαση της Δ.Κ.Άνοιξης περί της 
ονοματοδοσίας οδού σε οδό ''Δημητρίου Παπαδημητρίου». 
 
 

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                                                    
1) Πιπέρης Χαράλαμπος                                            
2) Καβούρης Θεόδωρος 
3) Πολίτη-Παπάζογλου Μαρία-Ειρήνη             
3) Κυριάκης Δημήτριος 
4) Μανώλογλου Χρύσα 
         
      Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου Μαρουλάκη 
Ζωή. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Άνοιξης κ. 
Κωστάκης Δημήτριος. Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης, με το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα, με την μορφή του 
κατεπείγοντος, λόγω της  αναγκαιότητας συνέχισης του έργου της αποχέτευσης ομβρίων 
υδάτων στις οδούς Αναπαύσεως και Μεσσολογγίου. 
 

Το θέμα μπήκε σε ψηφοφορία 
                                     αποφασίστηκε ομόφωνα 
η συζήτηση του θέματος της εκτός ημερησίας διάταξης. 
 
 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 



Θέμα 10««Αποχέτευση ομβρίων υδάτων στις οδούς Αναπαύσεως και  

Μεσολογγίου». 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ  
    Πληροφορηθήκαμε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου  μας ότι υπάρχει  
πρόβλημα στο εν λόγω έργο γιατί πρέπει να κοπούν πεύκα στο ύψος του μικρού πάρκου,  
αριστερά των οδών Αναπαύσεως και Μεσολογγίου. Για λόγους προστασίας του 
περιβάλλοντος θεωρήθηκε σκόπιμο ν' αναζητηθεί άλλη λύση. 
 Κατόπιν τούτων, την 23η/9/2015 και ώρα 17:00 στον ανωτέρω χώρο 
πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, 
Χωροταξίας και Πολεοδομίας κύριο Λυρούδια Ευάγγελο και τον Εντεταλμένο Δημοτικό 
Σύμβουλο Άνοιξης κύριο Κωστάκη Δημήτριο. Παρόμοια αυτοψία διενεργήθηκε και σήμερα 
25-09-2015 και ώρα 11:00 παρόντων  των προαναφερθέντων καθώς και του Αντιδημάρχου 
Παιδείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κου Κοκμοτού Βασίλη, του Προέδρου της Δημοτικής 
Κοινότητας Άνοιξης κου Πιπέρη Χαράλαμπου και της μηχανικού του Δήμου κας 
Κουρουπάκη Αγγελικής. 
 Ακολούθησε, αμέσως, μετά σύσκεψη στο Δημοτικό Κατάστημα Άνοιξης και από τη 
συζήτηση που έγινε διαπιστώθηκε, παρά την ιδιαίτερη ευαισθησία όλων των 
παρευρισκομένων για το περιβάλλον, ότι το έργο πρέπει να συνεχιστεί. Η αποχέτευση των 
ομβρίων υδάτων  να διέλθει από το εν λόγω αλσύλλιο, αφού κοπούν μόνον τα απολύτως 
απαραίτητα προς τούτο πεύκα, κάποια εκ των οποίων ήδη είναι ασθενή. 
 Πέραν τούτων, οποιαδήποτε άλλη λύση θα είχε μεγαλύτερο κόστος , υπάρχει δε και 
ο κίνδυνος προκλήσεως ζημιών στις μάντρες των παρόδιων κατοικιών. 
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Προτείνω την κοπή των πεύκων εκείνων στο αλσύλλιο που εμποδίζουν το έργο της 
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στις οδούς Αναπαύσεως και Μεσολογγίου. 
 

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά με το θέμα. 
Ο κ. Κυριάκης Δημήτριος υποστήριξε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την δέσμευση του 
εργολάβου ότι το πάρκο θα πρέπει να αποκατασταθεί και να φυτευθούν νέα  μεγάλα 
δέντρα. 
Ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη συμφώνησαν με την πρόταση του κ. Κυριάκη για την 
δέσμευση του εργολάβου ότι το πάρκο θα πρέπει να αποκατασταθεί και να φυτευθούν νέα 
μεγάλα δέντρα. 
Ο κ. Καβούρης Θεόδωρος ζήτησε να απορριφθεί η εισήγηση,διότι υπάρχει πιο βελτιωμένη 
λύση. Να μετατοπιστεί ο αγωγός δεξιότερα βλέποντας από την Αναπαύσεως προς 
Μεσολογγίου κατά το ήμισυ του άξονα εκσκαφής ,ώστε να προξενήσει λιγότερες το δυνατό 
ζημιές και κοπή πεύκων. 

Ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα προς τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου για ψηφοφορία και 
αποφάσισαν 
                                           κατά πλειοψηφία 
                      με ψήφους τέσσερις υπέρ και έναν  κατά 
 

να διέλθει ο αγωγός αποχέτευσης ομβρίων υδάτων από το αλσύλλιο, να κοπούν όσο το 
δυνατόν λιγότερα δέντρα και να  δεσμευτεί ο εργολάβος ότι το πάρκο θα πρέπει να 
αποκατασταθεί και να φυτευθούν νέα μεγάλα δέντρα. 

 
       Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 18/2015. 

 
 



Ο Πρόεδρος      Τα  Μέλη 
    

                                                             1. ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
                                               
   ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ           2. ΠΟΛΙΤΗ-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 
                                                              
                                                            3.  ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
   
                                                            4.  ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 
    
 
                                   Ακριβές αντίγραφο 
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 
                         της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης 
                                 Άνοιξη 28/09/2015 
   
 
                              ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                  
                                              


