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2η Συνεδρίαση
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Αριθ. Απόφασης 5η/2015

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 και εισηγήθηκε
το 1ο θέμα της εντός
ημερησίας διάταξης.
Θέμα 1ο «Μελέτη και εγκατάσταση φωτισμού στην κεντρική
πλατεία Άνοιξης».
ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ
Αναφορικά με το 1ο θέμα πρέπει να σημειώσουμε ότι η πλατεία της
Άνοιξης αποτελεί την κεντρική πλατεία της Δ.Ε.Άνοιξης και ενώ είναι
ιδιαίτερα πολυσύχναστη, παραμένει μέχρι σήμερα χωρίς φωτισμό.

Ως εκ τούτου δεχόμεθα πολύ συχνά και από πολλούς συμπολίτες μας
έντονα παράπονα και επανειλημμένες συστάσεις για την αποκατάσταση
του προβλήματος.
Επιπλέον, είναι γνωστό ότι όλες οι κεντρικές πλατείες όλων των
Δημοτικών
Κοινοτήτων
του
Δήμου
Διονύσου
είναι
επαρκώς
φωτισμένες,εξωραϊσμένες και ευπρεπισμένες, ενώ η αντίστοιχη εικόνα
της πλατείας Άνοιξης είναι απογοητευτική.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προτείνω να προβεί ο Δήμος άμεσα στην κατάρτιση της εν λόγω
μελέτης και στην υλοποίηση αυτής.
Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με το θέμα.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική
συζήτηση αποφάσισαν
ομόφωνα
να προβεί ο Δήμος άμεσα στην κατάρτιση της εν λόγω
μελέτης και στην υλοποίηση αυτής.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 5/2015.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
1. ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

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

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

