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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Συνεδρίαση 10η / 22.9.2011  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ                                          Αριθ. Απόφασης      39/2011 
Δ/νση:Κανάρη 3 τ.κ. 14569 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της 22/9/2011 συνεδρίασης 
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης. 

 
    Σήμερα 22 Σεπτεμβρίου 2011  ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, το Συμβούλιο της Δημοτικής 
Κοινότητας Άνοιξης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από 
την υπ’άριθμ.151/19-9-2011 πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στην 
εξώθυρα του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε στα μέλη του, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεως στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
 
   Στη συνεδρίαση αυτή ως γραμματέας παρευρέθη η κα Μπακαφούκα Ανδριανή-Μιράντα.  
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, πρέπει να διαπιστωθεί η απαρτία του 
σώματος. 
                   
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
 Θεοφίλου Σπύρος                                                  Ζώτου  Βασιλική (δικαιολογημένη) 
 Τσιλιγκίρης Μιχάλης                                              Σοφούλη  Ευγενία (δικαιολογημένη) 
 Μανώλογλου Χρύσα 
  
 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης.  
 
 1

ο
 Γνωμοδότηση περί παροχής ή μη υδροδότησης στον κο Μυλωνά Κυριάκο.  

 2
ο
 Προέγκριση ή μη ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΜΕΤΑ   

     ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ του   Γεωργίου Ρούλια «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΛΦΕΪΓ  
     ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». 
 3

ο
 Προέγκριση ή μη ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΙΔΗ  

     ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  του Ευάγγελου Αραμπάνου. 
 4

ο
 Προέγκριση ή μη ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (ΚΑΦΕ-ΚΡΕΠΕΣ) του Τζώρτζη  

      Κωνσταντίνου με διακριτικό τίτλο “CREPA-PA”. 
 5

ο
 Ενημέρωση από τον Αντιδήμαρχο Κο Σπηλιώτη για δραστηριότητες που αφορούν   

     την αντιδημαρχία του 
 
    Γραμματέας: Ενημερώνεται το σώμα ότι στην συνεδρίαση αυτή παρίσταται και ο 
Αντιδήμαρχος κος Σπηλιώτης Σπύρος 
  
   Κατά την έναρξη της συνεδριάσεως ο Πρόεδρος ζητά την έγκριση του Συμβουλίου, ώστε να 
φέρει σε συζήτηση εκτός ημερησίας διατάξεως το θέμα της επίλυσης των προβλημάτων των 
αυξημένων λογαριασμών υδρομέτρησης. 
 
 Γραμματέας: Η πρόταση μπαίνει σε ψηφοφορία: 
Εγκρίνεται 
 Γραμματέας: Το θέμα μπαίνει σε συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης. 
   
Θέμα 1

ο
 (εκτός ημερησίας): «Επίλυση προβλήματος των αυξημένων λογαριασμών 

υδρομέτρησης». 
 
Για το 1

ο
 θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος λέει κατά την εισήγηση του: 

     «Με τις υπ’ αριθμ. πρωτ.: 20080/23-6-2011, 21037/30-6-2011, 21114/30-6-2011, 



2 

 

22628/12-7-2011 ενστάσεις έχουν κατατεθεί σχετικά αιτήματα, 79,64,38 & 6  κατοίκων μας 
αντίστοιχα. Επίσης έχουν κατατεθεί πάνω από 30 ατομικές ενστάσεις από άλλους συμπολίτες 
μας. 
   Τα υδρόμετρα της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης είναι περισσότερα από 3100. 
    Σε συνάντηση ενόψει συγκλίσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, τέθηκε θέμα 
να εξεταστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο μόνον οι περιπτώσεις για τις οποίες κατατέθηκαν 
ενστάσεις.  
    Θεωρώ ότι είναι άδικο να κριθούν μόνον οι κάτοικοι που υπέβαλαν ενστάσεις για 
διογκωμένη κατανάλωση, λόγω της καθυστέρησης καταμέτρησης  του Β΄ εξαμήνου του 2010 
και προτείνω την επανεξέταση των χρεώσεων για το σύνολο των καταναλωτών διότι αυτό 
επιτάσσεται και από την αρχή της ισότητας των πολιτών.         
   Προτείνω σαν μέθοδο θεραπείας του προβλήματος, λόγω της ολοκλήρωσης της 
καταμέτρησης του Α΄ εξαμήνου του 2011, οπότε συμπληρώνετε ένα έτος κατανάλωσης, η 
συνολική αυτή κατανάλωση των δύο εξαμήνων να διαιρεθεί δια δύο (2) και να χρεωθεί με το 
ισχύον τιμολόγιο ανά εξάμηνο, ώστε να περιορισθεί, σε ελάχιστες περιπτώσεις, η χρέωση ανά 
μ

3
 με την ανώτατη κλίμακα των 3€/μ

3
. 

   Η υποβολή συγκεκριμένης προτάσεως προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
μας θα διευκολύνει και θα επιταχύνει τη λύση του προβλήματός μας». 
 
  Πρόεδρος: To θέμα εισάγεται για συζήτηση. 

Το θέμα συζητείται από τα μέλη του Συμβουλίου που εξέφρασαν τις απόψεις τους όπως 
σημειώνονται λεπτομερώς στα επίσημα πρακτικά που τηρήθηκαν και υπογράφηκαν.  

  Πρόεδρος: Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία 
 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου η πρόταση ώστε να 
επανεξεταστούν όλοι οι λογαριασμοί υδρομέτρησης του Β΄ εξαμήνου 2010 και σαν 
μέθοδο θεραπείας του προβλήματος προτείνεται ότι επειδή έχει ολοκληρωθεί και η 
καταμέτρηση του Α΄ εξαμήνου του 2011 οπότε συμπληρώνετε ένα έτος κατανάλωσης, 
η συνολική αυτή κατανάλωση των δύο εξαμήνων να διαιρεθεί δια δύο (2) και να 
χρεωθεί με το ισχύον τιμολόγιο ανά εξάμηνο, ώστε να περιορισθεί σε ελάχιστες 
περιπτώσεις η χρέωση ανά μ

3
 με την ανώτατη κλίμακα των 3€/μ

3
. 

 
 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 39/2011. 
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ                     1. ΤΣΙΛΙΓΚIΡΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ 
                                                                                      2. ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ  ΧΡΥΣΑ 
              ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ                                       3. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
                                                                                      4. ΣΟΦΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
                                                                                                                                             
   

Ακριβές απόσπασμα  
Άνοιξη αυθημερόν 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Σ.Δ.Κ.Α. 

 
 
 
 

Θεοφίλου Σπύρος  


