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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Συνεδρίαση 13η /5.12.2011  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ                                          Αριθ. Απόφασης      52/2011 
Δ/νση:Κανάρη 3 τ.κ. 14569 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 5/12/2011 συνεδρίασης 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης. 
 
    Σήμερα 5 Δεκεμβρίου 2011  ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, το Συμβούλιο της Δημοτικής 
Κοινότητας Άνοιξης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από 
την υπ’άριθμ.167/29/11/2011 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                                               
 Μανώλογλου Χρύσα 
 Σοφούλη  Ευγενία  
 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας κατά τα 4/5 
(τέσσερεις παρόντες ,ένας απών) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 
 

1
ο
 Έγκριση κανονισμού καθαριότητας της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης.  

2
ο
 Ρύθμιση τιμής κόστους του νερού ανά κυβικό μέτρο της Δημοτικής κοινότητας    

     Άνοιξης.  

3
ο
 Οργάνωση παιδικού απογεύματος στην Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης για τα   

    παιδιά των υπαλλήλων της.  

4
ο
 Εγκατάσταση Πίλλαρ παροχής Δ.Ε.Η. στην Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης 

5
ο
 Διάθεση βαγονιών Ο.Σ.Ε.   

6
ο
 Ορισμός χρήσεως πρώην αίθουσας συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας  

     Άνοιξης. 

7
ο
 Συζήτηση επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Διονύσου 

  
Θέμα 1

ο 
εντός ημερησίας: «Έγκριση κανονισμού καθαριότητας της Δημοτικής 

Κοινότητας Άνοιξης.». 
 
Στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής κοινότητας Άνοιξης παρευρίσκονται 
ο Αντιδήμαρχος Άνοιξης κος Σπηλιώτης Σπύρος και οι πρόεδροι φορέων της περιοχής της 
Δημοτικής κοινότητας Άνοιξης και είναι οι: 
κος Τοκατλιάν Ζαβέν, Πρόεδρος  του «Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγ. Αγγέλων» 
κος Νικολόπουλος Γιάννης,  Πρόεδρος  του «Εξωραϊστικού Συλλόγου Ροδοδάφνη» 
κος Νίκος Κάρρας, Πρόεδρος  του «Εξωραϊστικού Συλλόγου Ανθέων» 
κος Ρόμπος Λεωνίδας, Πρόεδρος  του «Εξωραϊστικού Συλλόγου Πρόοδος» 
κα Μυλωνά Σάσα, Πρόεδρος  του «Εξωραϊστικού Συλλόγου Ζώριανη» και Πρόεδρος του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Άνοιξης 
κα Σκριβάνου Σοφία, εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου Άνοιξης 
κος Νάτσης Γιώργος, εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού Άνοιξης  
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κος Κυριάκης Γιώργος, Πρόεδρος του Α.Ο. Άνοιξης   
 
 Ο Πρόεδρος διαβάζει την εισήγηση είπε τα εξής: 
        Υποβάλλουμε προς έγκριση το σχέδιο για τον Κανονισμό Προστασίας Περιβάλλοντος 
και Καθαριότητος του Δήμου Διονύσου όπως  μας το  έχει διαβιβάσει ο Δήμος Διονύσου και 
για το οποίο και έχετε ενημερωθεί εγκαίρως. 
      Κατά την κρίση μου πρέπει να προστεθούν στο ήδη υπάρχον κείμενο και οι εξής 
παραπομπές: 
Α. στην σελίδα 7 στο άρθρο 3 « οι κάδοι πρέπει να καθαρίζονται με ιδία ευθύνη είτε των 
ιδιωτών, όταν είναι έξω από την οικία τους, είτε του Δήμου, όταν πρόκειται για κάδους 
εγκατεστημένους απότον Δήμο. 
Β. στην σελ 8 στο άρθρ.3 παρ.5.4 «και αδιάβροχα» 
Γ. στην σελ.8 στο αρθρ.3 παρ.5.5 «να τους παρέχεται ειδικός χώρος στην εργασία τους που   
να τους εξασφαλίζει και να τους προφυλάσσει, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής    
ασφάλειας και καθαριότητας, από τις έκτακτες καιρικές συνθήκες. 
Δ. στην σελ. 9 στο άρθρ.5 δεν υπάρχει πρόβλεψη για το ποιος θα κάνει την αποκομιδή   
απορριμμάτων-αποβλήτων των Δημοτικών Νεκροταφείων.    
Ε. στη σελ.12 στο αρθρ.8 «3. Οι κάτοικοι αφήνουν τα απορρίμματα, πλην από τα     
προβλεπόμενα  από το αρθρ.7, στον ειδικό κάδο έξω από το ακίνητό τους. Μεταφορά      
απορριμμάτων σε άλλο κάδο εκτός του δικού τους απαγορεύεται, τιμωρείται δε με το ειδικό    
πρόστιμο όπως προβλέπει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 4. Το αυτό πρόστιμο 
επιβάλλεται και σε καταλαμβανόμενους να αφήνουν απορρίμματα ογκώδη ή μη σε μη 
κοινόχρηστους κάδους περισυλλογής τους. 5.Να προβλεφθεί η απαγόρευση ρήψης 
οποιασδήποτε μορφής απορριμμάτων σε  οικόπεδα ελεύθερα ιδιωτικά ή κοινόχρηστα». 
ΣΤ. στη σελ.21 στο άρθρ.15 δεν διαχωρίζονται πουθενά οι περιπτώσεις των πεζοδρομίων σε  
περιοχές εντός και εκτός σχεδίου πόλεως. 
Ζ. στη σελ.23 στο αρθρ. 16 δεν ορίζεται πως και από ποιόν επιβάλλονται τα πρόστιμα, η   
διαδικασία επιβολής αυτών καθώς και ποιος κάνει την επιτήρηση για την βεβαίωση τους. 
   
Προτείνω την ψήφιση του σχεδίου και την εισαγωγή σε αυτό των παραπάνω παραπομπών. 
  

Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση όπως σημειώνεται λεπτομερώς στα επίσημα πρακτικά 
που τηρήθηκαν και υπογράφηκαν.  

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία 
 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ  
 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Κάνει δεκτή την εισήγηση του Προέδρου ως έχει  και δέχεται να ενταχθούν οι 
παραπομπές στο πλήρες κείμενο. 

 
   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 52/2011. 

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

Ακριβές απόσπασμα  
Άνοιξη αυθημερόν 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Σ.Δ.Κ.Α. 

 
 

Θεοφίλου Σπύρος  


