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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Συνεδρίαση 13η /5.12.2011  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ                                          Αριθ. Απόφασης      54/2011 
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 7
ο 

εντός ημερησίας: «Συζήτηση επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου 
Διονύσου». 
 
Για το 7

ο
 θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης πρέπει να πούμε ότι παρευρίσκονται στην 

συζήτηση ο Αντιδήμαρχος Άνοιξης κος Σπηλιώτης Σπύρος καθώς 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» 
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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  
κος Κυριάκης Γιώργος, Πρόεδρος του Α.Ο. Άνοιξης.  
 
 Ο Πρόεδρος διαβάζει την εισήγηση είπε τα εξής: 
   Ο Δήμος Διονύσου επιδιώκοντας την καλύτερη οργάνωσή του έχει συντάξει σχέδιο 
επιχειρησιακού προγράμματος ετών 2012-2014. Ζητά δε από τις Δημοτικές Κοινότητες σε 
αυτή τη φάση τον ορισμό των εκδηλώσεων-έργων τα οποία κατά την κρίση τους πρέπει να 
περιληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα το οποίο είναι ουσιαστικό μέρος του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος. Τα μέλη του συμβουλίου ήδη έχουν ενημερωθεί για το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα οι δε κοινωνικοί φορείς έχουν με την 167/29-11-2011 πρόσκληση ώστε να 
καταθέσουν σήμερα εγγράφως τις σχετικές προτάσεις τους. 
 Οι προτάσεις μας ως Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης είναι οι εξής: 
1. Να γίνει το συντομότερο δυνατόν η αποχέτευση ακαθάρτων λυμάτων του πρώην  Δήμου 

Άνοιξης,      
2. Να ολοκληρωθεί η ένωση των παροχών ύδρευσης με το νέο πλαστικό αγωγό, ώστε να 

σταματήσει οριστικά η χρήση των αμιαντοσωλήνων στο σχετικό δίκτυο της Άνοιξης, να 
κατασκευαστεί δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Πάτημα και στο λόφο Ανθέων, καθώς και 
την επέκταση του δικτύου  ύδρευσης.    

3. Να γίνει η μελέτη αναδασωτικών εργασιών στο δημόσιο δάσος (πρώην  ΣΑΑΚ 
Μπογιατίου), 

4. Να τελειώσει η κτηματογράφηση – πολεοδομική μελέτη Α΄και Β΄ φάση αστικογεωλογική 

μελέτη (πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2), Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης,  

5. Να γίνει η μελέτη αναθεώρησης ΓΠΣ Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης.   
6. Να συντηρηθούν – ανακατασκευαστούν και να καλυφθούν όλες οι λακκούβες των 

οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου της Άνοιξης 
7. Να γίνει  κυκλοφοριακή μελέτη της οδού Μ. Αλεξάνδρου  
8. Να προωθηθούν άμεσα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου, οι 

υποβληθείσες ενστάσεις των κατοίκων – δημοτών της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης,  κατά 

της αναρτηθείσας  πολεοδομικής μελέτης. 

9. Να τοποθετηθεί αγωγός ύδρευσης   στο σύνολο των οδών Αρχιμήδους της περιοχής 

Φασίδερη και  Μακεδονίας της περιοχής Προόδου. 

10. Να συντηρηθούν όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις και  οι παιδικές χαρές που υπάρχου 
στην Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης, ώστε να είναι ασφαλείς τόσον για τους αγωνιζόμενους 
αλλά και για τους φιλάθλους με άμεση προτεραιότητα το γήπεδο της Δημοτικής μας 
κοινότητας, στο οποίο έχουν συμβεί πολλά ατυχήματα. 

11. Να εξεταστεί το σχέδιο ανάπλασης-πρα΄σινης παρέμβασης στην πλατεία Μυτιλήνης διότι 
το πέτρινο τοιχίο περιμετρικά του γηπέδου σε περίπτωση που παίκτης μετά από βίαιο 
μαρκάρισμα πέσει επάνω του θα τραυματιστεί σοβαρότατα. 

12. Να επεκταθεί το έργο των όμβριων υδάτων και μετά ην Μαραθώνος προς Δεληγιάννη 
και Ελληνικού Στρατού. 

13. Να προβλεφθεί η μελέτη και εκτέλεση έργου ασφαλτοστρώσεως της οδού Αγ. Παρασκευής 

μετά το πέρας της κατασκευής του αγωγού ομβρίων υδάτων και η διάνοιξη και η παράδοση 

της λειτουργικότητας όσων χαρακτηρισμένων νομίμως ως  οδών, καταλήγουν στην οδό Αγ. 

Παρασκευής και από τις δύο πλευρές της, ώστε τα χώματα και οι πέτρες και οι φερτές ύλες 

που προέρχονται από το χωμάτινο οδόστρωμα αλλά και από τους πιο πάνω δρόμους να 

μην καταλήξουν στον αγωγό ομβρίων υδάτων  μέσω των σχαρών του και καταστραφεί το 

έργο από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του. 

14. Να προβλεφθεί η μελέτη και εκτέλεση έργου κατασκευής βάσεως και εγκαταστάσεως 

κεντρικού ιστού φωταγώγησης χαμηλής τάσεως της κεντρικής πλατείας της Άνοιξης. 

15. Να προβλεφθεί η μελέτη και εκτέλεση έργου κατασκευής αντιπλημμυρικού έργου κάτω από 

το γεφυράκι, στο βάθος της οδού Νιόβης, όπου τα νερά πέφτουν με δύναμη από το κτισμένο 

με πέτρες μεγάλο σκαλοπάτι, σε χωμάτινη επιφάνια, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί 

μεγάλη λακκούβα όπου στα λιμνάζοντα νερά, εγκαθίστανται μετά τον χειμώνα τεράστια 
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κουνούπια και άλλα μολυσματικά έντομα, τα οποία παρενοχλούν σοβαρά τους περιοίκους 

παρά τους τακτικούς περιοδικούς ψεκασμούς που γίνονται από την υπηρεσία. 

16. Να προβλεφθεί η μελέτη και εκτέλεση έργου μεταφοράς του αγωγού υδρεύσεως από την 

δεξιά πλευρά της Λ. Μαραθώνος προς τον Άγ. Στέφανο, όπου είναι εγκατεστημένος μέσα σε 

ιδιοκτησίες (πρασιές),  σε βάθος πάνω από 2,00 μ. περίπου,  σε δημόσιο χώρο, διότι στις 

περιπτώσεις επεμβάσεως των συνεργείων προς αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο 

υδρεύσεως της περιοχής, επιβαρύνονται οι ιδιοκτησίες, ιδιαίτερα οι επαγγελματικές, από τις 

οποίες διέρχεται ο αγωγός, με την αναστάτωση και τα έξοδα επαναφοράς της επιφάνειας της 

του εδάφους των ιδιοκτησιών τους, στην πρότερη κατάστασή του, έχουν δε κατατεθεί  και 

σχετικά αιτήματά τους. 

17. Να προβλεφθεί η μελέτη και εκτέλεση έργου καταργήσεως και καλύψεως του παλαιού 

ασκεπούς αγωγού απομακρύνσεως των ομβρίων υδάτων της οδού Αγ. Αθανασίου, που είναι 

εγκατεστημένος, βασικά στην αριστερή στον κατερχόμενο πλευρά του δρόμου, αλλά και στην 

δεξιά πλευρά του, ο οποίος μετά την κατασκευή του έργου δικτύου  αγωγών ομβρίων 

υδάτων και την εγκατάσταση ρείθρων και σχαρών επί των πεζοδρομίων, είναι και άχρηστος  

και  κέντρο συγκεντρώσεως φερτών και άλλων ρυπογόνων και βλαβερών για την υγεία  

υλικών,  των περιοίκων. Να σημειωθεί ότι μέσα στους ασκεπείς αυτούς αγωγούς έχουν πέσει 

πολλά αυτοκίνητα στην προσπάθειά τους να σταθμεύσουν επί του δρόμου επειδή εκτός των 

άλλων στα περισσότερα σημεία δεν υπάρχει ούτε σήμανση του ορίου του δρόμου που να 

προειδοποιεί τους οδηγούς για τον κίνδυνο. 

Προτείνω να γίνουν δεκτές όλες οι προτάσεις των νομίμως συνεστημμένων κοινωνικών φορέων 

που θα κατατεθούν σήμερα. 

Το θέμα συζητείται από τα μέλη του Συμβουλίου και τους φορείς οι οποίοι παρίστανται, 
εξέφρασαν τις απόψεις τους και ορισμένοι από αυτούς κατέθεσαν τις προτάσεις τους και 
εγγράφως, όπως σημειώνονται 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 καθώς και όλες τις προτάσεις των 
φορέων οι οποίες υποβλήθηκαν εγγράφως και επισυνάπτονται του πρακτικού αυτού. 

 
   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 54/2011. 

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

Ακριβές απόσπασμα  
Άνοιξη αυθημερόν 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Σ.Δ.Κ.Α. 

 
 
 

Θεοφίλου Σπύρος  


