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Αριθ. Απόφασης 8η/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 26η του μήνα Απριλίου του έτους 2018 ημέρα
της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 07:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης του
Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με
αριθ.πρωτ.:14532/19-04-2018 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:«Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδών της Δ.Κ.Άνοιξης»
ΘΕΜΑ 2o:«Κατασκευή πεζοδρομίων στη Δ.Κ.Άνοιξης»
ΘΕΜΑ 3o:«Έργα συντήρησης του Κοιμητηρίου της Δ.Κ.Άνοιξης»
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
4) Κυριάκης Δημήτριος
5) Μανώλογλου Χρύσα
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Άνοιξης
κ.Κωστάκης Δημήτριος.Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου
Μαρουλάκη Ζωή.
Ο Πρόεδρος ύστερα από την διατύπωση της απαρτίας, εισηγήθηκε το πρώτο εντός
ημερησίας διάταξης θέμα.
ΘΕΜΑ 1o:«Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδών της Δ.Κ.Άνοιξης»
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:..δ) την συντήρηση των
δημοτικών οδών, την συντήρηση, την καθαριότητα.... και γενικά όλων των κοινόχρηστων
και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας και στ) την εκτέλεση νέων
έργων, την συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί.
Η Λ. Ανοίξεως αν και είναι μια οδός αυξημένης κυκλοφορίας από την οποία διέρχονται

και οχήματα της αστικής συγκοινωνίας, ωστόσο υπάρχουν σε πολλά σημεία του
οδοστρώματoς της φθορές.Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην οδό Νιόβης, που οδηγεί
στον Παιδικό Σταθμό της Άνοιξης. Καθώς εγκυμονεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων
επιβάλλεται η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων των παραπάνω οδών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προτείνω να γίνει αποκατάσταση των οδοστρωμάτων της Λ. Ανοίξεως και της οδού
Νιόβης.
Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση
αποφάσισαν
ομόφωνα
να γίνει αποκατάσταση των οδοστρωμάτων της Λ. Ανοίξεως και της οδού
Νιόβης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 8/2018
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

1.ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2.ΠΟΛΙΤΗ-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
3.ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4.ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης
Άνοιξη 30-04-2018

ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

