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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Συνεδρίαση 3η /13.2.2012  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ                                          Αριθ. Απόφασης      7/2012 
Δ/νση:Κανάρη 3 τ.κ. 14569 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της 16/3/2012 συνεδρίασης 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης. 
 

    Σήμερα 16 Μαρτίου  2012  ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00, το Συμβούλιο της Δημοτικής 
Κοινότητας Άνοιξης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από 
την υπ’άριθμ.10/8/2/2012 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                                                    Σοφούλη  Ευγενία  
  Τσιλιγκίρης Μιχάλης                                                 
  Μανώλογλου Χρύσα 
  Ζώτου  Βασιλική 
 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας κατά τα 4/5 
(τέσσερεις  παρόντες – ένας απόν),  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 
Θέματα Ημερησίας Διάταξης 

 

 1
ο
  Γνωμοδότηση περί παροχής ή μη υδροδότησης στoν κo Τσακνιά Στέργιο 

 2
ο  

Γνωμοδότηση περί παροχής ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος στον κο  

     Κιάμο  Νικόλαο.  

 3
ο
 Γνωμοδότηση περί παροχής ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος στην κα   

     Αμπέρογλου Παναγιώτα. 

 4
ο
 Γνωμοδότηση περί παροχής ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος στον κο 

Θεολόγη Χαράλαμπο. 

  

  Θέμα 1
ο
: «Γνωμοδότηση περί παροχής ή μη υδροδότησης στoν κo Τσακνιά Στέργιο». 

 
Για το 1

ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης η κος Πρόεδρος διαβάζει την εισήγηση και αναφέρει τα 

εξής:  

  « Όπως γνωρίζουμε η αίτηση υδροδότησης θα υποβάλλεται στην εκάστοτε Δημοτική 
Κοινότητα η οποία μέσω του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, θα γνωμοδοτεί 
αιτιολογημένα θετικά ή αρνητικά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και 
του Τοπικού Αντιδημάρχου ο οποίος εκδίδει την τελική έγκριση. 

   Ο αιτών ειδοποιείται στη συνέχεια από την Δημοτική Κοινότητα ώστε σε περίπτωση 
θετικής έγκρισης να παραλάβει την αίτησή του με την έγκριση από το κατάστημα της 
Δημοτικής Κοινότητας και να προσέλθει στο κεντρικό ταμείο του Δήμου και να καταβάλλει 
το αντίτιμο του δικαιώματος παροχής υδροδότησης. 
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  Μετά την καταβολή του τιμήματος θα ενημερώνεται υπηρεσιακώς η Δημοτική Κοινότητα 
ώστε να φροντίζει – μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας – για την τοποθέτηση της παροχής, σε 
εύλογο χρονικό διάστημα. 

  Κατόπιν της από  20-02-2012 αιτήσεως του κου Τσακνιά Στέργιου, για νέο ρολόι ύδρευσης 
στο ακίνητό της, στην οδό Μαραθώνος αρ.19,  στην Δημοτική Κοινότητα μας, παρακαλώ 
όπως ενεργήσετε τα δέοντα. 

  Προσθέτει επίσης ότι μετά την αίτηση του κου Τσακνιά και επειδή το ακίνητο βρίσκεται σε 
περιοχή αμιγών κατοικιών ζητήθηκε εγγράφως η συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Διονύσου για την γνωμοδότηση η οποία και απάντησε ότι είναι αναρμόδια και ότι 
πρέπει να απευθυνθούμε στην Πολεοδομία. 

  Ζητώ την αναβολή του θέματος έως την πλήρη διερεύνησή του.» 
 
 Το μπαίνει σε συζήτηση από τα μέλη του Συμβουλίου. 
 
   Πρόεδρος: Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία 
 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ  
 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
Αναβάλλει το θέμα διότι αναμένει απάντηση σε σχετικό ερώτημα από τις αρμόδιες 
αρχές καθώς και την υποβολή αιτήματος στην υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου μας. 
 
   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2012. 

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

Ακριβές απόσπασμα  
Άνοιξη αυθημερόν 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Σ.Δ.Κ.Α. 

 
 
 

Θεοφίλου Σπύρος  


