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                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
                                    
Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την  03η του μήνα Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα της
εβδομάδος Δευτέρα και  ώρα  08:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης του Δήμου
Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ.πρωτ.:19508/28-06-
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:

ΘΕΜΑ 1ο:«Υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του Κανονισμού περί  κατάληψης
Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου  Διονύσου».

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)  Καβούρης Θεόδωρος
2)  Πολίτη- Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη               2)   Μανώλογλου Χρύσα
3)  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  πρώτο  θέμα  εντός
ημερησίας συνεδρίασης θέμα:
   

    ΘΕΜΑ 1ο:«Υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση του Κανονισμού περί κατάληψης
Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου  Διονύσου».

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ          
  Σύμφωνα με το άρθρο 73 Β(ν) του Ν.3852/2010 για την Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η Επιτροπή Ποίοτητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο
το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων.
  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου με το υπ.αρ.πρωτ.18515/20-06-2017 έγγραφό
της ζητά από τις Δημοτικές Κοινότητες να υποβάλλουν  τις προτάσεις επί του σχεδίου για την
κατάρτιση  του  Κανονισμού  περί  κατάληψης  Κοινόχρηστων  χώρων  του  Δήμου  Διονύσου,
προκειμένου να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή και στην συνέχεια να διαβιβάσει τον Κανονισμό στο
Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.
  Επειδή η κατάρτιση του Κανονισμού είναι απόλυτα χρήσιμη, κρίνεται αναγκαία τόσο η ψήφιση
όσο και η εφαμογή του.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ



  Προτείνω ότι το σχέδιο του   Κανονισμού περί κατάληψης  Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου
Διονύσου είναι επαρκές και είναι αναγκαία τόσο η ψήφισή του όσο και η εφαρμογή του.
  Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισαν
                                                 ομόφωνα
το σχέδιο του   Κανονισμού περί  κατάληψης  Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Διονύσου είναι
επαρκές και είναι αναγκαία τόσο η ψήφισή του όσο και η εφαρμογή του. Η πρόταση του Τοπικού
Συμβουλίου της Δ.Κ.Άνοιξης είναι να προστεθεί άρθρο, με το οποίο να απαγορεύεται η φύτευση
δένδρων και  καλλωπιστικών φυτών από ιδιώτες στα πεζοδρόμια.Να επιτρέπεται  η φύτευση σε
ειδικές περιπτώσεις μόνο κατόπιν σχετικής άδειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και τυχόν
υπάρχουσες δεντροφυτεύσεις στα πεζοδρόμια, που εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών και
την  διέλευση  των  πεζών,  να  παρεμβαίνει  η  Υπηρεσία  Περιβάλλοντος  στην  κοπή   αυτών  των
δέντρων.

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :21/2017.

Ο Πρόεδρος Τα  Μέλη

   ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                 1. ΠΟΛΙΤΗ-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
                                                             
                                          
                                                      2. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

                              
                                  Ακριβές αντίγραφο
                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
                         της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης
                                 Άνοιξη 04/07/2017
   
    

                               ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
                              
                   
                                             


