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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Συνεδρίαση 1η /30.1.2012  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ                                          Αριθ. Απόφασης      4/2012 
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 3

ο 
εντός ημερησίας: «Κοινωνική πρόνοια στην Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης.»                                                     

 
Για το 3

ο
 θέμα εντός  ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:  

    «Βάση του άρθρου 83 παρ.2 περ.ιδ’ του νόμου περί Καλλικράτη το συμβούλιο της 
Δημοτικής Κοινοτήτας έχει την αρμοδιότητα να εξετάζει γενικά ή ειδικά προβλήματα που 
αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της, ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού της περιοχής της. 
    Οι υπηρεσίες Παιδείας και Πρόνοιας του Δήμου μας προσπαθούν να αναπτύξουν δίκτυο 
βοήθειας των κατοίκων του Δήμου Διονύσου με γνώμονα την οικονομική τους ενίσχυση.  
   Τα  οικονομικά κριτήρια των ευπαθών αυτών ομάδων θα παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην 
ένταξη τους στα προγράμματα αυτά.  
   Υπάρχει δυνατότητα  η δημοτική μας κοινότητα να καλύψει, ανεξάρτητα από την οικονομική 
κατάσταση κατοίκων – δημοτών μας, τις επισιτιστικές ανάγκες τους με προσφορά έτοιμου 
φαγητού από επιχειρήσεις της περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας μας αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής του νομού Αττικής.  
   Ήδη έχει αρχίσει δοκιμαστικά το πρόγραμμα αυτό με θετικά αποτελέσματα. Η δυνατότητα 
να απευθυνθούμε και σε άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις είναι μεγάλη. Νομίζω ότι πρέπει όλοι 
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να βοηθήσουμε, τόσο στην εξεύρεση και νέων χορηγών, όσο και ανθρώπων οι οποίοι έχουν 
πραγματική ανάγκη. 
   Στην κατεύθυνση αυτή βρίσκεται και η αρμόδια Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Παιδείας με το έγγραφό της με αρ.πρωτ.: 35243/14-11-2011. 
   Το θέμα είναι πολύ λεπτό δεδομένου ότι θα βρεθούμε προ περιπτώσεων οικογενειών που 
λόγω κοινωνικής ευθιξίας θα επιθυμούσαν να μην γίνει γνωστή η συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα. 
   Το πρόγραμμα πρέπει για τους λόγους αυτούς να είναι απόρρητο, γι’ αυτόν  το λόγο, ένας 
μόνο από εμάς πρέπει να είναι γνώστης των ανθρώπων αυτών που έχουν ανάγκη βοηθείας 
και να  εξασφαλίσει το απόρρητο του προγράμματος». 
 
  Προτείνω να εγκρίνετε να συμπράξουμε στην επιτυχία της οργανωμένης αυτής προσπάθειας 
και να μου δώσετε την εξουσιοδότηση για τον συντονισμό της κάνοντάς με μοναδικό κοινωνό 
των συμμετεχόντων σε αυτή. 

 
  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  
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΕΙ 

μειοψηφούντος του Προέδρου κου Σ. Θεοφίλου, την πρόταση για κοινωνική πρόνοια 
στην Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης.  

                                   
   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2012.  

 
                     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  


