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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης της 10-12-2012,

 του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης .

Στην Άνοιξη  και στο Δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Κανάρη 
αρ.  03,   σήμερα  την  10η  του  μηνός  Δεκεμβρίου  του  έτους  2012  ημέρα  της 
εβδομάδας   Δευτέρα   και  ώρα  17:00   το  Τοπικό  Συμβούλιο  της  Δημοτικής 
Κοινότητας Άνοιξης  του Δ-Διονύσου,  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, 
ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 70/6-12-2012  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της  Δημοτικής  Κοινότητας,  που  δημοσιεύθηκε  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  της 
Δημοτικής Κοινότητας  και επιδόθηκε σε κάθε ένα  Σύμβουλο, σύμφωνα  με τις 
διατάξεις   του  άρθρ.   88   του  Ν.   3852/2010.   Επίσης βάση του  αρ.  86 ν. 
3852/2010 περί Καλλικράτη η πρόσκληση στάλθηκε και προς τους Κοινωνικούς 
φορείς της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης  για  συζήτηση  και  γνωμοδότηση  των 
παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Ανακοινώσεις  Προέδρου κ.Θεοφίλου Σπυρίδωνος. 
Θέμα  2ο :  Γνωμοδότηση  περί  παροχής  ή  μη  προέγκρισης  ίδρυσης 
καταστήματος ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ με την επωνυμία Ε. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ 
κ.ι ΣΙΑ Ε.Ε. και τον διακριτικό τίτλο   «4  coffee» με νόμιμη εκπρόσωπο την 
κ.Ελευθερία Σκλαβούνου του Νικολάου και της Ελένης, επί της Λ. Μαραθώνος 
54 . 
Θέμα  3ο: Υποβολή  προτάσεων  εκτέλεσης  έργων  και  μελετών  για  την 
κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2013. 
Θέμα 4ο  :  Έγκριση  Κανονισμού Αποχέτευσης Δήμου Διονύσου 
Θέμα 5ο: Έγκριση Κανονισμού Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας 
του Δήμου Διονύσου. 
Θέμα 6ο: Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου 
Διονύσου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης  είπε, ότι σε σύνολο τεσσάρων [4] μελών ήταν από 
τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας :

Παρόντες Απόντες

Τσιλιγκίρης Μιχαήλ Ουδείς
Μανόλωγλου Χρύσα
Ζώτου Βασιλική 
Σοφούλη Ευαγγελία

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Άνοιξης  κ.Θεοφίλου Σπυρίδων . 

Από  τους  κοινωνικούς  φορείς  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Άνοιξης 
παρευρέθησαν :            ο κ.   Κάρρας Νικόλαος, Πρόεδρος του Εξωραϊστικού 
Συλλόγου ΑΝΘΕΩΝ ,  η κ.  Μυλωνά Σάσα Πρόεδρος, του Εξωραϊστικού Συλλόγου 
περιοχής  ΖΩΡΙΑΝΗ  και  ο  κ.  Βολάκης  Θεόδωρος  Πρόεδρος,  του  Εξωραϊστικού 
Συλλόγου ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ.
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Στη συνεδρίαση αυτή, κρατήθηκαν τα πρακτικά, από την υπάλληλο του Δ-
Διονύσου      κ. Καλλιόπη Σαββοπούλου.

Ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  ύστερα  από  την  διαπίστωση  της  απαρτίας 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

1ο  θέμα : Ανακοινώσεις το Προέδρου κ. Θεοφίλου Σπυρίδωνος . 

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε  στο Συμβούλιο : 
-  για την παραίτηση του κ. Σπηλιώτη και την ανέληψη σαν αντιδήμαρχου 

Άνοιξης του    κ. Παππά  Νικόλαου.  
-  για την πολεοδομική μελέτη της Άνοιξης, ότι οι ενστάσεις είναι περίπου 

1000  και θα εκδικασθούν σύντομα από ότι τον ενημέρωσε η Τεχνική Υπηρεσία. 
- για την σύνδεση των κατοίκων με τον αγωγό των ακαθάρτων λυμάτων, ότι 

θα  απαιτηθούν  900  -1000€  ανα  σύνδεση.  Πέραν  του  ποσού  σύμφωνα  με  την 
ενημέρωση του      κ. Αντιδημάρχου Τ.Υ. δεν θα υπάρχει άλλη επιβάρυνση των 
κατοίκων για το έργο, έκτος από συμμετοχή τους  για μικρό ποσοστό που δεν 
υπερβαίνει ττα 1000€.

Η κ. Ζώτου έθεσε το ερώτημα αν το δάνειο που έχει ληφθεί από το 2005 από 
το  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  θα  μπορούσε  να  καλυφθεί  από  τα 
χρήματα του ΕΣΠΑ και αν οι δημότες θα κληθούν να καταβάλουν χρήματα πέραν 
του ποσού των 900 -1000€  που θα απαιτηθούν με την αίτηση σύνδεσης. Η κ. 
Σοφούλη συμπλήρωσε ότι υπάρχει απόφαση του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία αν ο 
Δήμος για την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης (Άνοιξη – Άγιος 
Στέφανος  και  μέρος  του  Κρυονερίου)  έχει  πάρει  δάνειο  από  κάποιο 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, υποχρεούται να το επιμερίσει στους δημότες με κάποιο 
συγκεκριμένο αλγόριθμο (μέτρα οικοπέδου , βάθος κλπ.).

 Το θέμα τέθηκε σε συζήτηση από τα μέλη του Συμβουλίου που εξέφρασαν 
τις  απόψεις  τους  όπως  σημειώνονται  λεπτομερώς  στα  επίσημα  πρακτικά  που 
τηρήθηκαν και υπογράφηκαν.

Ο Πρόεδρος παρακάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση.
  

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι  -  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 
          Να  μεταφερθούν τα παραπάνω ερωτήματα για τον αγωγό ακαθάρτων 
λυμάτων   από  τον  Πρόεδρο  Δημοτικής  Κοινότητας  Άνοιξης,  στο  Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 24/2012

Ο Πρόεδρος      Τα Μέλη
Θεοφίλου Σπυρίδων Τσιλιγκίρης Μιχαήλ

Μανώλογλου Χρύσα
Ζώτου Βασιλική
Σοφούλη Ευαγγελία
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Ακριβές απόσπασμα
Άνοιξη αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης

Θεοφίλου Σπυρίδων
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