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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Συνεδρίαση 1η /30.1.2012  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ                                          Αριθ. Απόφασης      3/2012 
Δ/νση:Κανάρη 3 τ.κ. 14569 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 30/1/2012 συνεδρίασης 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης. 
 

    Σήμερα 30 Ιανουαρίου  2012  ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, το Συμβούλιο της Δημοτικής 
Κοινότητας Άνοιξης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από 
την υπ’άριθμ.3/23/1/2012 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                                                   
  Τσιλιγκίρης Μιχάλης                                               
  Μανώλογλου Χρύσα 
  Σοφούλη  Ευγενία  
  Ζώτου  Βασιλική 
 

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

 
Θέματα Ημερησίας Διάταξης 

 

 1
ο
 Γνωμοδότηση περί παροχής ή μη υδροδότησης στην κα Καλλονιάτη Αγγελική.  

 2
ο
 Απόφαση σχετικά με την «Κάρτα Δημότη».  

 3
ο
 Κοινωνική πρόνοια στην Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης. 

 4
o Εφαρμογή της υπ’αριθ.:35/2011 αποφάσεως της Δ.Κ.Α. για την κυκλοφοριακή μελέτη για     

     την οδό Ι. Βουτσέλη. 

 

   
Θέμα 2

ο 
εντός ημερησίας: «Απόφαση σχετικά με την “Κάρτα Δημότη”». 

 
Για το 2

ο
 θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:  

    «Σύμφωνα με το υπ’αρ.: 1165/17-1-2012 έγγραφο του Αντιδημάρχου Κοινωνικής 
Πρόνοιας - Παιδείας κου Σπηλιώτη Σπυρίδωνα, προτίθεται να εκδοθεί «Κάρτα Δημότη» με 
στόχο την ενίσχυση και στήριξη της τοπικής αγοράς και την παροχή κινήτρων και 
προνομίων στους δημότες – καταναλωτές κατόχους κάρτας. 
    Θεωρώ ότι οι στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής είναι πολύ σωστοί, εντάσσονται και 
εξυπηρετούν, λόγω της παρούσης οικονομικής καταστάσεως, τόσο τους καταστηματάρχες 
όσο και τους καταναλωτές της περιοχής μας. Κατά την κρίση μου όμως θα πρέπει να 
βελτιωθεί και να διευκρινιστεί, ότι δικαιούχοι θα είναι όχι μόνο οι δημότες αλλά και όλοι οι 
κάτοικοι του Δήμου Διονύσου τροποποιώντας και την ονομασία σε κάρτα «Δήμου 
Διονύσου». 
  Προτείνω να   ψηφίσουμε θετικά υπέρ της κάρτας με την τροποποίηση να γίνει κάρτα για 
όλους τους δημότες και τους κατοίκους. 
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  Το θέμα τίθεται σε συζήτηση  από τα μέλη του Συμβουλίου τα οποία και εξέφρασαν τις 
απόψεις τους όπως σημειώνεται λεπτομερώς στα επίσημα πρακτικά που τηρήθηκαν και 
υπογράφηκαν.  
                                         
  Πρόεδρος: Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία 
 
 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ  
 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕ 

  
Συμφωνεί με την δημιουργία της συγκεκριμένης κάρτας  με την τροποποίηση ότι η 
κάρτα αυτή θα ισχύει όχι μόνο για τους δημότες αλλά και για τους                                                                                
κατοίκους με πιο γενική ονομασία  όπως «Κάρτα Δήμου Διονύσου»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                   
   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2012.  

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

Ακριβές απόσπασμα  
Άνοιξη αυθημερόν 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Σ.Δ.Κ.Α. 

 
 
 

Θεοφίλου Σπύρος  


