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Αριθ. Απόφασης 9η/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 4η του μήνα Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα
της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 06:00 το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης του
Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με
αριθ.πρωτ.:9509/22-02-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας,
που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας και επιδόθηκε σε
κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.88 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση
& λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1o:«Φιλοξενία της δομής “Χωρίς Μεσάζοντες” στην Άνοιξη».
ΘΕΜΑ 2ο:«Μετονομασία οδού».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής
Ενότητας Άνοιξης διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5
μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Πιπέρης Χαράλαμπος
1) Καβούρης Θεόδωρος
2) Μανώλογλου Χρύσα
2) Πολίτη- Παπάζογλου Μαρία Ειρήνη
3) Κυριάκης Δημήτριος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δ. Διονύσου Μαρουλάκη Ζωή.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πρώτο εντός ημερησίας διάταξης θέμα.
ΘΕΜΑ 1ο ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: «Φιλοξενία της δομής “Χωρίς Μεσάζοντες” στην Άνοιξη».
ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ
Με το αριθμόν πρωτ.7778/11-02-2019 έγγραφο το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Διονύσου μας ζητά να αποφασίσουμε για
φιλοξενία της δομής “Χωρίς Μεσάζοντες” στην θέση του πάρκινγκ της οδού ΑθηνώνΧαλκίδος στην Άνοιξη.
Ωστόσο η θέση αυτή βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο της περιοχής και η πραγματοποίηση της
δράσης αυτής, θα δυσχεραίνει την διέλευση των πολιτών και των οχημάτων. Επίσης, στην
Δ.Κ.Άνοιξης δεν υπάρχουν άλλοι κατάλληλοι ελεύθεροι χώροι για την άσκηση των
δραστηριοτήτων της δομής “Χωρίς Μεσάζοντες”.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προτείνω την άρνηση της φιλοξενίας της δομής “Χωρίς Μεσάζοντες”, διότι η θέση του
πάρκινγκ της οδού Αθηνών-Χαλκίδος δεν ενδείκνυται ούτε υπάρχουν άλλοι κατάλληλοι
ελεύθεροι χώροι στην Δ.Κ.Άνοιξης για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτής της δομής.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση
αποφάσισαν
ομόφωνα
την άρνηση της φιλοξενίας της δομής “Χωρίς Μεσάζοντες” στην θέση του πάρκινγκ της
οδού Αθηνών-Χαλκίδος, διότι εκεί είναι η κεντρική και μοναδική είσοδος της πόλης,
βρίσκεται κοντά στο σχολείο και στην εκκλησία, είναι δρόμος διπλής κυκλοφορίας με
φωτεινό σηματοδότη και έτσι θα δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των
οχημάτων.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 9/2019.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

1. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 .ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης
Άνοιξη 05-03-2019
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