
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        5η   Συνεδρίαση 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        της  14-06-2017
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΑΝΟΙΞΗΣ                                                             Αριθ. Απόφασης 19η/2017
TAX/KH Δ/ΝΣΗ :Κανάρη 3 
Τ.Κ. 14569, Άνοιξη
                                                             
                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
                                    
Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την  14η του μήνα Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της
εβδομάδος Τετάρτη και  ώρα  08:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης του Δήμου
Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ.πρωτ.:17003/08-06-
2017 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 :«Σύνταξη μελέτης για την αντικατάσταση του οδοστρώματος στην κεντρική πλατεία της
Δ.Κ.Άνοιξης.»
Θέμα  2ο:«Σύνταξη   μελέτης  για  τη  διάνοιξη  και  την  ασφαλτόστρωση  της  οδού  Ελαίας  στην
Δ.Κ.Άνοιξης.»  

    Θέμα 3ο :«Υπηρεσιακές εκταφές.»
    Θέμα 4ο:«Σύνταξη τεχνικής μελέτης για τη διάνοιξη της οδού Χρυσανθέμων στην Δ.Κ. Άνοιξης.»

Θέμα 5o:«Mεταφορά στάσης ΟΑΣΑ επί της  Λ. Ανοίξεως.»

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                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1)  Πιπέρης Χαράλαμπος                                   1)    Πολίτη- Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη
2)  Καβούρης Θεόδωρος                                   2)    Κυριάκης Δημήτριος                 
3)  Μανώλογλου Χρύσα

Στην  συνεδρίαση παρευρέθηκαν, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Άνοιξης κ.Κωστάκης και οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Κοκμοτός και κ.Σπηλιώτης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου Μαρουλάκη Ζωή.
 Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε πρώτα το πέμπτο εντός ημερησίας διάταξης θέμα.
  Στην συνέχεια εισηγήθηκε το τέταρτο  θέμα της ημερήσιας διάταξης.

    Θέμα 4ο:«Σύνταξη τεχνικής μελέτης για τη διάνοιξη της οδού Χρυσανθέμων στην Δ.Κ. Άνοιξης.»
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ  :
   Στην Δ.Κ.Άνοιξης μετά από την υπ.αριθ.6561/15-3-2016,αίτηση του κ. Χριστόπουλου Αθανασίου
και  τις  υπ.αριθ.  33152/25-11-2015,738/13-01-2016  και  14397/17-05-2017    αιτήσεις  του  κ.
Μαγνήσαλη Αναστασίου, επιβάλλεται η διάνοιξη της οδού Χρυσανθέμων με την απομάκρυνση των
μπαζών που βρίσκονται στο τέρμα της οδού, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στην εκκλησία της Αγίας
Παρασκευής. Επιπλέον κρίνεται αναγκαίο να μπορεί πια ο κ. Μαγνήσαλης να έχει πρόσβαση στο
οικόπεδό του.
    Η Δημ. Κοινότητα Άνοιξης έχει επανειλημμένα ενημερώσει την Τεχνική Υπηρεσία με τα υπ.
αριθμό 31259/5-11-2015,30592/1-11-2016 και 14599/18-5-2017 έγγραφα  που έχει αποστείλει,
για την ανάγκη της διάνοιξης της οδού Χρυσανθέμων.



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  :

       Προτείνουμε τη σύνταξη τεχνικής μελέτης για τη διάνοιξη της οδού Χρυσανθέμων στην
Δ.Κ.Άνοιξης.

        Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα.
        Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν

                                               ομόφωνα
   την σύνταξη τεχνικής μελέτης για τη διάνοιξη της οδού Χρυσανθέμων στην Δ.Κ. Άνοιξης.

   Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :19/2017.

Ο Πρόεδρος Τα  Μέλη

   ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                    1. ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
                                                               
                                                         2. ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ
                                 
                                                         

                                 Ακριβές αντίγραφο
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
                         της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης
                                 Άνοιξη 16/06/2017
   
    

                               ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
                   
                                             


