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Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 20η του μήνα  Οκτωβρίου του έτους 2017
ημέρα  της  εβδομάδος  Τετάρτη  και  ώρα  19:00  το  Συμβούλιο  της  Δημοτικής  Ενότητας
Άνοιξης του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με
αριθ.πρωτ.:32798/27-09-2017  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:

 ΘΕΜΑ   1ο: « Έγκριση ή μη παράτασης ωραρίου της άδειας χρήσης μουσικής
στο εστιατόριο – ψαροταβέρνα με την επωνυμία “ ΤΑ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΑΚΙΑ “ , που
βρίσκεται επί της οδού Π.Ε.Ο. Αθηνών – Χαλκίδος  αρ.17 στην Άνοιξη ».

ΘΕΜΑ   2ο:  «  Παραχώρηση χώρου στο  Κοιμητήριο  της  Δ.Κ.  Άνοιξης  για  την
ανέγερση Ιερού Παρεκκλησίου ».

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                              Μανώλογλου  Χρύσα 
2)  Καβούρης Θεόδωρος 
3)  Πολίτη – Παπάζογλου  Μαρία Ειρήνη
4)  Κυριάκης Δημήτριος

Στην   συνεδρίαση  παρευρέθηκε  ο  Εντεταλμένος  Δημοτικός  Σύμβουλος  Άνοιξης
κ.Κωστάκης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου Μαρουλάκη
Ζωή.

O Πρόεδρος, ύστερα από την διατύπωση της απαρτίας, εισηγήθηκε το δεύτερο
εντός ημερησίας συνεδρίασης θέμα:



ΘΕΜΑ   2ο:  «  Παραχώρηση χώρου στο  Κοιμητήριο  της  Δ.Κ.  Άνοιξης  για  την
ανέγερση Ιερού Παρεκκλησίου ».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ

   Στο Κοιμητήριο του Δημοτικού Διαμερίσματος Άνοιξης δεν έχει μέχρι σήμερα ανεγερθεί
Ιερόν Παρεκκλήσιον για τις λατρευτικές ανάγκες αυτού. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του
Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ανοίξεως, με το υπ.αρίθμ. 32495/12-10-2017 έγγραφό
του,  θεωρεί  απαραίτητη  την  ανέγερση  Ιερού  Παρεκκλησίου  ώστε  να  τελούνται  οι
λατρευτικές  ακολουθίες  και  ζητά,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.590/1977  « Περί
Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος », να εγκριθεί η παραχώρηση σχετικού
χώρου, ώστε με μέριμνά του το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο να φροντίσει για την ανέγερση
Ι. Παρεκκλησίου.
    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 τμήματα του δήμου, σχετικά με ...β) την αξιοποίηση
των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας. 
    Δεδομένου ότι από την συνολική παραχωρημένη έκταση 6.640 τ.μ. υπάρχει διαθέσιμος
χώρος προς παραχώρηση για ανέγερση Ιερού Παρεκκλησίου ( ΚΑΕΚ 050180407033 ) 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
   προτείνεται  έγκριση παραχώρησης χώρου τετρακοσίων τετραγωνικών μέτρων (400τ.μ.)
επί της οδού Αναπαύσεως στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Άνοιξης στο σημείο που αναφαίνεται
στο  συνημμένο  Φ/Α  Αποσπάσματος  Κτηματολογικού  Διαγράμματος,  ώστε  το
Εκκλησιαστικό  Συμβούλιο  του  Ι.Ν.  Κοιμήσεως  Θεοτόκου Άνοιξης  να  φροντίσει  για  την
ανέγερση του εν λόγω Ιερού Παρεκκλησίου.
     Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με το θέμα.

    Ο  Πρόεδρος  και τα  μέλη  του  Τοπικού  Συμβουλίου  μετά  από  διαλογική  συζήτηση
αποφάσισαν

                                                 ομόφωνα
     Την   έγκριση παραχώρησης χώρου τετρακοσίων τετραγωνικών μέτρων (400τ.μ.) επί της
οδού  Αναπαύσεως  στο  Κοιμητήριο  της  Δ.Κ.  Άνοιξης  στο  σημείο  που  αναφαίνεται  στο
συνημμένο  Φ/Α  Αποσπάσματος  Κτηματολογικού  Διαγράμματος,  ώστε  το  Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Άνοιξης να φροντίσει για την ανέγερση του εν
λόγω Ιερού Παρεκκλησίου.

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :27/2017.

Ο Πρόεδρος Τα  Μέλη

                                           

 1.  ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ              2. ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
                                                             
                                          
                                                     3. ΠΟΛΙΤΗ-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ



   
                               
                                                                 4. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                              
                                  Ακριβές αντίγραφο
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
                         της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης
                                 Άνοιξη 20/10/2017
   
    

                               ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ


