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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Συνεδρίαση 5η 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         της 25/6/2012                
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ                                Αριθ. Απόφασης 16/2012 
Δ/νση:Κανάρη 3 τ.κ. 14569 
 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 18/5/2012 συνεδρίασης 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης. 

 
 

Σήμερα 25 Ιουνίου  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 17.00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’άριθμ. 40/20-6-2012 
πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης που δημοσιεύθηκε 
στην εξώθυρα του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Άνοιξης για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
1

ο
 Προέγκριση καταστήματος τυποποιημένων προϊόντων εντός του JUMBO Άνοιξης. 

2
ο   

Συμμετοχή στην διαδικασία διαβούλευσης για την κατάρτιση του κανονισμού ύδρευσης του  
      Δήμου Διονύσου.  
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής πρέπει να διαπιστωθεί η απαρτία του σώματος. 
                     
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 Θεοφίλου Σπύρος 
 Τσιλιγκίρης Μιχάλης 
 Μανώλογλου Χρύσα 
 Ζώτου Βασιλική  
 Σοφούλη Ευαγγελία 
 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης ύστερα από την διαπίστωση της 
απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Γραμματέας είναι η κα Μπακαφούκα Ανδριανή-Μιράντα μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Διονύσου. 
Γραμματέας: Στο 2

ο
 θέμα παρίσταται ο κ. Κάρρας και ο κ. Σαλιούρας, Πρόεδρος και Γραμματέας, 

αντίστοιχα, του Εξωραϊστικού Συλλόγου Ανθέων. 
 
Αριθμός απόφασης: 16/2012 
Θέμα 2

ο
 «Συμμετοχή στην διαδικασία διαβούλευσης για την κατάρτιση του κανονισμού ύδρευσης   

                 του Δήμου Διονύσου». 
 
Για το 2

ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης την εισήγηση έκανε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης ο οποίος είπε τα εξής: 
«Στο τέλος Μαΐου υπήρξε ένας πρώτος κανονισμός προς τις δημοτικές κοινότητες. Στις 19/6/2012 
λάβαμε ένα δεύτερο έντυπο για τον κανονισμό ύδρευσης μέσω email και την επομένη μας εστάλει  
και με τον κλητήρα του Δήμου. 
  Η γενική εντύπωση είναι ότι το συγκεκριμένο κείμενο δεν έχει καμία σχέση με την οικονομική 
πολιτική του Δήμου. Ψάχνοντας για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας βρήκα ένα 
έγγραφο του τμήματος εσόδων του Δήμου μας, το οποίο έχει πάει στην διαβούλευση χωρίς να έχουν 
ενημερωθεί οι δημοτικές κοινότητες για το συγκεκριμένο, που καταγράφει την οικονομική πολιτική 
του Δήμου για την πληρωμή του νερού. Κατόπιν αυτού καλόν είναι να το συζητήσουμε όλο μαζί  
παρόλο που αυτό έχει αναρτηθεί μόνο του προς διαβούλευση στο διαδίκτυο. 
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   Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά με το θέμα». 
 
Το θέμα τέθηκε σε συζήτηση όπου και ακούστηκαν  οι απόψεις όλων των Συμβούλων και των 
παρισταμμένων εκπροσώπων των εξωραϊστικών συλλόγων.  
 
 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ 
ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Την διακοπή της συνεδρίασης λόγω της ύπαρξης διαφορών μεταξύ του κειμένου που 
συνοδεύει το υπ’αρίθμ.: 14762/28-5-2012 εγγράφου των οικονομικών υπηρεσιών, του 
εγγράφου του οποίου λάβαμε με email και του υπ’αρίθμ: 18368/19-6-2012 εγγράφου το 
οποίο λάβαμε με τον κλητήρα μέχρι να αρθούν οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των 
κειμένων και να οριστεί σε από όλα τα κείμενα πρέπει να αποφασίσει το Συμβούλιο της 
Δημοτικής Κοινότητας.    

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2012 
 

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

Ακριβές απόσπασμα  
Άνοιξη αυθημερόν 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Σ.Δ.Κ.Α. 

 
 
 

Θεοφίλου Σπύρος  
 

 
  
   
 
 


