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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 27η του μήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και
ώρα 19:00 μ.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης του
Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από
την με αριθ. πρωτ.: 4799/20-02-2015 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:
Θέμα 1ο:«Μελέτη και εγκατάσταση φωτισμού στην κεντρική
πλατεία Άνοιξης».
Θέμα 20:«Ονοματοδοσία ανωνύμου 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 παρόντες πέντε:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Πιπέρης Χαράλαμπος
2) Καβούρης Θεόδωρος
3) Πολίτη-Παπάζογλου Μαρία-Ειρήνη
4)Κυριάκης Δημήτριος
5)Μανώλογλου Χρύσα
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου
Μαρουλάκη Ζωή.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης, με το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα,με την
μορφή του κατεπείγοντως,ύστερα από την υπ΄αριθμό 26/02/2015
αίτηση που δεχθήκαμε από τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Οικισμού Νέας
Εκάλης-Αγίων Αγγέλων «Οι Άγιοι Άγγελοι» και εκθέτει ένα σημαντικό
πρόβλημα δημόσιας υγείας.
Το θέμα μπήκε σε ψηφοφορία
αποφασίστηκε ομόφωνα
η συζήτηση του θέματος της εκτός ημερησίας διάταξης.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1ο «Τοποθέτηση πινακίδων στα γεφύρια Άρεως και
Νιόβης».
ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ
Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Οικισμού Νέας-Εκάλης-Αγίων Αγγέλων «Οι Άγιοι
Άγγελοι» με την υπ΄αριθμό 5293/26-02-2015 αίτησή του, μας εξέθεσε το
ακόλουθο πρόβλημα δημόσιας υγείας: οι άνθρωποι που περνάνε
εποχούμενοι ή πεζοί από τον κύριο άξονα του οικισμού πετούν ότι τους
περισσεύει στο ρέμα που είναι κοντά στα γεφύρια της οδού Άρεως και της
οδού Νιόβης.Τα πλαστικά, τα αλουμινένια κουτιά είναι συνήθη αντικείμενα
που βρίσκονται πεταμένα στο ρέμα, καθώς και στα πρανή που βρίσκονται
κοντά στο δρόμο.
Πέρα από τις εθελοντικές προσπάθειες που γίνονται από τα μέλη του
συλλόγου, θα επιθυμούσαν να τοποθετήσουν, σε εμφανή σημεία κοντά στα
γεφύρια,καλαίσθητες πινακίδες όπου να αναγράφεται:
«Η ΡΕΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΑΝΗΚΕΙ, ΜΗ ΤΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΙΣ».
Ο σύλλογος θα προμηθευτεί με δικά του έξοδα τις εν λόγω πινακίδες
,ωστόσο,ζητά από την Δημοτική Ενότητα Άνοιξης του Δήμου Διονύσου:
α.Να τους προμηθεύσει τρεις στύλους από γαλβανισμένη σωλήνα,
κατάλληλης διατομής και μήκους 3 μέτρων.
β.Να διαθέσει το κατάλληλο ειδικευμένο ή μη προσωπικό, για τις
συναρμολογήσεις των πινακίδων και με την υπόδειξη των μελών του
συλλόγου να σκάψει τους κατάλληλους λάκους και με ασφαλή τρόπο να τις
στερεώσει με πέτρες και την κατάλληλη ποσότητα μπετού.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προτείνω να γίνουν δεκτά τα αίτηματα του συλλόγου Ιδιοκτητών
Οικισμού Νέας Εκάλης-Αγίων Αγγέλων «Οι Άγιοι Άγγελοι», που
σχετίζονται με την τοποθέτηση πινακίδων στα γεφύρια Άρεως και
Νιόβης.
Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με το θέμα.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική
συζήτηση αποφάσισαν
ομόφωνα
την έγκριση των αιτημάτων του συλλόγου Ιδιοκτητών
Οικισμού Νέας Εκάλης-Αγίων Αγγέλων «Οι Άγιοι Άγγελοι»
που σχετίζονται με την τοποθέτηση πινακίδων στα γεφύρια
Άρεως και Νιόβης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 4/2015.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
1. ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

2. ΠΟΛΙΤΗ-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
3. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4.ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΧΡΤΣΑ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης
Άνοιξη 03/03/2015
ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

