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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Συνεδρίαση 11η /11.11.2011  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ                                          Αριθ. Απόφασης      48/2011 
Δ/νση:Κανάρη 3 τ.κ. 14569 
 
 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 11/11/2011 συνεδρίασης 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης. 
 
 
    Σήμερα 11 Νοεμβρίου 2011  ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.30, το Συμβούλιο της 
Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, 
ύστερα από την υπ’άριθμ.163/7-11-2011 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 Ρουμελιώτη Ανδρέα.  

2
ο
 Γνωμοδότηση περί παροχής ή μη υδροδότησης στον κο Ρουσσέα Στασινό.   

3
ο
 Προέγκριση ή μη ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟ της  κας Καλλονιάτη Αγγελικής με   

      διακριτικό τίτλο «ΤΑ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΑΚΙΑ»   
 
Θέμα 2

ο 
εντός ημερησίας: «Γνωμοδότηση περί παροχής ή μη υδροδότησης στον κο  

                                               Ρουσσέα Στασινό». 
 
Για το 2

ο
 θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος διαβάζει την εισήγηση είπε τα εξής: 

     «Όπως γνωρίζουμε η αίτηση υδροδότησης θα υποβάλλεται στην εκάστοτε Δημοτική 
Κοινότητα η οποία μέσω του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, θα γνωμοδοτεί 
αιτιολογημένα θετικά ή αρνητικά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και του 
Τοπικού Αντιδημάρχου ο οποίος εκδίδει την τελική έγκριση. 
   Ο αιτών ειδοποιείται στη συνέχεια από την Δημοτική Κοινότητα ώστε σε περίπτωση θετικής 
έγκρισης να παραλάβει την αίτησή του με την έγκριση από το κατάστημα της Δημοτικής 
Κοινότητας και να προσέλθει στο κεντρικό ταμείο του Δήμου και να καταβάλλει το αντίτιμο του 
δικαιώματος παροχής υδροδότησης. 
  Μετά την καταβολή του τιμήματος θα ενημερώνεται υπηρεσιακώς η Δημοτική Κοινότητα 
ώστε να φροντίζει –μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας- για την τοποθέτηση της παροχής, σε 
εύλογο χρονικό διάστημα. 



2 

 

  Κατόπιν της  υπ’ αρ. πρωτ. 34093/4.11.2011/ Δ.Δ. αιτήσεως του κου Ρουσέα Στασινού  για 
νέο ρολόι ύδρευσης στην οδό Νιόβης 9 & Κίρκης στην Δημοτική Κοινότητα μας παρακαλώ 
όπως ενεργήσετε τα δέοντα. 
  Προτείνω να γίνει υδροδότηση του οικήματος της οδού Λάδωνος 1,  που βρίσκεται μέσα στα 
όρια του οικισμού της Άνοιξης». 
  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.  

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία 
 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ  
 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Την παροχή  υδροδότησης στον κο Ρουσέα Στασινό. 
 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2011. 
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ                     1. ΤΣΙΛΙΓΚIΡΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ 
                                                                                            2. ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ  ΧΡΥΣΑ 
              ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ                                        
                                                                                       
     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2011. 
                                                                                                                                           
   

Ακριβές απόσπασμα  
Άνοιξη αυθημερόν 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Σ.Δ.Κ.Α. 

 
 
 
 

Θεοφίλου Σπύρος  


