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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Συνεδρίαση 12η /15.11.2011  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ                                          Αριθ. Απόφασης      50/2011 
Δ/νση:Κανάρη 3 τ.κ. 14569 
 
 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της 14/11/2011 συνεδρίασης 
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης. 

 
 
 
    Σήμερα 15 Νοεμβρίου 2011  ημέρα Τρίτη και ώρα 19.14, το Συμβούλιο της Δημοτικής 
Κοινότητας Άνοιξης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από 
την υπ’άριθμ.164/14-11-2011 κατεπείγουσα πρόσκληση του Προέδρου του, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 § 3 του Ν. 3852/2010 περί «Συγκλίσεως του Συμβουλίου 
Τοπικής και Δημοτικής Κοινότητας» με την διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω της άμεσης 
ανάγκης απαντήσεως προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, στα πλαίσια του Π.Δ. 
89/11 (ΦΕΚ 213 Α’/29.9.2011), 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                                                   
 Τσιλιγκίρης Μιχάλης                                               
 Μανώλογλου Χρύσα 
 Ζώτου  Βασιλική 
 Σοφούλη  Ευγενία 
 

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

Πρόεδρος : Ενημερώνω το σώμα ότι στην συνεδρίαση αυτή παρίσταται και ο Αντιδήμαρχος 
κος Σπηλιώτης ο οποίος και είναι γνώστης του θέματος οπότε και  θα μας ενημερώσει. 
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ο
 Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) – Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου 

Διονύσου για τα έτη 2012 – 2014. 

 
Θέμα 1

ο 
 «Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) – Στρατηγικό Σχέδιο του               

                 Δήμου Διονύσου για τα έτη 2012 – 2014» 
 
 
Για το 1

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

   «Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου έχει ζητήσει από την Δημοτική μας Κοινότητα την 
ενημέρωση του Συμβουλίου της για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.)-
Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Διονύσου 2012-2014 και την συμπλήρωσή του με τις προτάσεις 
μας. 
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  Το θέμα είναι σημαντικό γιατί αφορά τους στόχους και τα έργα που θα προγραμματίσει ο 
Δήμος για τα επόμενα δύο χρόνια 
  Ο Αντιδήμαρχος κος Σπηλιώτης είναι ενήμερος της δομής αυτού του σχεδιασμού και θα μας 
τον αναπτύξει  στα κεντρικά του σημεία. 
  Στην δεύτερη φάση του σχεδιασμού – διαβουλεύσεων  θα ειδικεύσουμε και τα δικά μας 
θέματα» 
 Πρόεδρος: Πριν εισαχθεί το θέμα για συζήτηση θα πρέπει να ψηφίσουμε την έγκριση για το    
κατεπείγον του θέματος 
 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την έγκριση του κατεπείγοντος 
 
  Πρόδρος: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 

Ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι στην σωστή κατεύθυνση, είναι ένα θετικό βήμα 
για την βελτίωση της οργανώσεως του Δήμου και των επί μέρους οργάνων του. Στην 
καταγραφή των προβλημάτων και των αναλόγων ευκαιριών που περιγράφει θα 
λάβουμε μέρος με προτάσεις οι οποίες θα κατατεθούν μετά από ενδελεχή μελέτη του 
κειμένου, θα μεταφέρονται δε αυτές συνεχώς μέσω του Αντιδημάρχου κου Σπηλιώτη 
ώστε να λαμβάνει γνώση η εκτελεστική επιτροπή.  Θα πρέπει να έχουμε και την 
αντίστοιχη ευχέρεια του χρόνου για την μελέτη του κειμένου για να αποδοθούν πιστά 
οι προβληματισμοί μας, διότι το χρονικό διάστημα που μας ετέθει να αποφασίσουμε 
σήμερα ήταν πολύ μικρό. 
  
   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2011. 

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

Ακριβές απόσπασμα  
Άνοιξη αυθημερόν 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Σ.Δ.Κ.Α. 

 
 
 
 

Θεοφίλου Σπύρος  
 

 
 
 


