
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ                    Αριθ.Απόφ.19/2015     

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το Πρακτικό της 04ης/19-06-2015 συνεδρίασης του Τοπικού 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Μετατροπή του σιντριβανιού της πλατείας Εθνικής 

Αντίστασης σε ανθόκηπο. 

 

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19
η
 του μηνός 

Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου 

συνήλθε σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 14194/27-05-2015 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 άρθρου 88 του Ν. 3852/2010,για 

συζήτηση και γνωμοδότηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας  

δ/ξης. 

 Πριν από την έναρξη της εκφώνησης του δεύτερου θέματος 

εμφανίστηκε ο τοπικός σύμβουλος κος Τεχλικίδης Μιχαήλ οπότε ο 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ.Δροσιάς είπε ότι σε σύνολο πέντε 

(5) μελών είναι παρόντες πέντε (5) από τους Συμβούλους της 

Δημοτικής Κοινότητας: 

 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

    Ποτίδης Χρήστος                               Ουδείς 

    Συμεωνίδης Παναγιώτης                   

    Ουσταμπασίδης Σταύρος 

    Ιατρίδου Μαργαρίτα 

    Τεχλικίδης Μιχαήλ 

 

   Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον υπάλληλο του 

Δήμου Διονύσου κ. Αργυρόπουλο Παναγιώτη. 

    

   O Πρόεδρος εισηγούμενος στο  Τοπικό  Συμβούλιο το πέμπτο θέμα  

της  ημερήσιας  δ/ξης  λέει  τα εξής: 

   Με τα υπ’αριθ. πρωτ. 34706/31-10-2014, 1080/15-1-2015 και 

2808/2-2-2015 έγγραφά μου ζητούσαμε την επισκευή και συντήρηση του 

σιντριβανιού της κεντρικής μας πλατείας, κάτι το οποίο για πολλούς 

και διαφόρους λόγους δεν έχει γίνει. Το αποτέλεσμα είναι το 

σιντριβάνι αυτό να γίνει σκουπιδότοπος, εστία μόλυνσης και 

επικίνδυνο για την υγεία των περιοίκων και της σωματικής υγείας 

των περιφερόμενων σε αυτή οικογενειών με μικρά παιδιά. 



   Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω την κατάργηση του σιντριβανιού και 

μετατροπή του σε ανθόκηπο, ελπίζοντας ότι έτσι θα δοθεί προς τα 

έξω μια καλύτερη εικόνα για την βιτρίνα της Δημοτικής Κοινότητάς 

μας. 

    

To  Τοπικό Συμβούλιο αφού  άκουσε  την  εισήγηση  του  Προέδρου, 

            

         Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι    Ο  Μ  Ο Φ  Ω  Ν  Α 

 

  και εγκρίνει την κατάργηση του σιντριβανιού της πλατείας Εθνικής 

Αντίστασης και μετατροπή του σε ανθόκηπο.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθ. 19/2015 

Το  παρών  πρακτικό  υπογράφεται  ως  ακολούθως. 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

                                    ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

    ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                 ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                    ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

                                    ΤΕΧΛΙΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

    

                        Ακριβές  απόσπασμα 

              Ο   Πρόεδρος  του    Τοπικού  Συμβουλίου   
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