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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                         Αριθ.Απόφασης 16/2016 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 28.6.2016  της ..4ης/2016.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Διονύσου .                                              

    Σήμερα, 28 Iουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δήμου Διονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.Διάκου 01,  
ύστερα από την υπ’αρ.πρωτ. 17689/24-6-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Λυρούδια 
Ευάγγελου του Μιχαήλ, Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων ,Υποδομών,Χωροταξίας,Πολεοδομίας 
& Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 
σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω 
θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση σχετική με την χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων  

                 επί της πλατείας Εθνικής Αντίστασης από τα καταστήματα.                 

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την προέγκριση  άδειας λειτουργίας και ίδρυσης  

                  καταστήματος ΚΥΕ επιχείρησης μαζικής εστίασης-πρόχειρου γεύματος (ζεστής και  

                  κρύας κουζίνας) εντός των κατασκηνώσεων ΤΥΠΕΤ της Εθνικής τράπεζας που  

                  εκπροσωπείται από τον κ. Ιωάννη Ψωμιάδη του Θεοδώρου». 

ΘΕΜΑ 3ο:Έκφραση απόψεων ως προς την οριοθέτηση και αναοριοθέτηση αρχαιολογικών  

                  χώρων περιοχών των ΔΕ Διονύσου,Σταμάτας,Ανοιξης,Αγ.Στεφάνου του Δήμου  

                  Διονύσου. 

ΘΕΜΑ 4ο:Λήψη απόφασης για την επανεξέταση του αναβληθέντος θέματος που αφορά στη  

                 χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς ατον Άγιο Στέφανο του ΔήμουΔιονύσου. 

ΘΕΜΑ 5ο:Eγκατάσταση μονοφασικής παροχής στο Αντλιοστάσιο της οδού Δεξαμενής στη ΔΚ  

                 Δροσιάς. 
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ΘΕΜΑ 6ο: Eγκατάσταση νέας τριφασικής παροχής 3Χ40Α στη ΔΚ Άνοιξης. 

 

                                                                                          

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω (7) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Λυρούδιας Ευάγγελος                                                            Στασινοπούλου Αναστασία 
2.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη  Τσιλιγκίρης Μιχαήλ 
3.Κοκμοτός Βασίλειος  
4. Πέππα Αγγελική  
5. Κρητικός Αθανάσιος  
6.Κανατσούλης Ιωάννης  
7. Φωτάκης Ιωάννης  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου.   

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι επικεφαλής των παρατάξεων κ.κ Ζυγούνας 

Γεώργιος(ΔΑΔΙΟΝ) και Σώκου Ζωή (Λαϊκή Συσπείρωση) 

To μέλος της ΕΠΖ κ.Φωτάκης Ιωάννης απεχώρησε κατά τη συζήτηση του τέταρτου 

θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και ήταν παρών στη συζήτηση των υπόλοιπων 

θεμάτων. 

Ο Αντιδήμαρχος κ.Κοκμοτός Βασίλειος αντικατέστησε την απούσα κ.Ζώτου Βασιλική 

και απουσίασε από τη συζήτηση του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 
ΘΕΜΑ 3ο:Έκφραση απόψεων ως προς την οριοθέτηση και αναοριοθέτηση 
αρχαιολογικώνχώρων περιοχών των ΔΕ Διονύσου,Σταμάτας,Ανοιξης,Αγ.Στεφάνου 
του Δήμου Διονύσου.                            

     Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

 

2.-. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 παρ1.  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα  

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

 

3. Το υπ’αρ 11684/10-5-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 

4.-Την υπ’άρ.12857/2016 εισήγηση  της  Τεχνικής Υπηρεσίας με συνημμένο χάρτη. 
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5.-Την υπ’αρ.16/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της ΔΕ Άνοιξης,την 

υπ’αρ.15/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της ΔΚ Διονύσου, την υπ’αρ.24/2016 

απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της ΔΕ Αγίου Στεφάνου,την υπ’αρ.11/2016 απόφαση 

του Τοπικού Συμβουλίου της ΔΚ Σταμάτας. 

  

6.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές 

κατεγράφησαν στα πρακτικά. 
 

Πρότεινε τη λήψη απόφασης για την οριοθέτηση και αναοριοθέτηση  αρχαιολογικών 

χώρων περιοχών των ΔΕ Διονύσου,Σταμάτας,Ανοιξης,Αγ.Στεφάνου του Δήμου 
Διονύσου.                            

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

 

  -την εισήγηση  του  Προέδρου …Εφόσον δεν παρεσχέθησαν οι απαραίτητες 

διευκρινήσεις και η απαραίτητη αιτιολόγηση της διαδικασίας κι επειδή δεν παρέχονται κι 

επαρκείς εγγυήσεις για τη διασφάλιση των πολιτών, καλούμε να επαναδιατυπωθεί η 

πρόταση από πλευράς Αρχαιολογίας με πληρέστερη τεκμηρίωση προκειμένου οι τοπικές 

κοινωνίες να συμφιλιωθούν με την ιδέα της Αρχαιολογίας, διότι η Αρχαιολογία είναι ο 

πλούτος ενός λαού…. 

 

1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

 

3. Το υπ’αρ 11684/10-5-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 

4.-Την υπ’άρ.12857/2016 εισήγηση  της  Τεχνικής Υπηρεσίας με συνημμένο χάρτη. 

 

5.-Την υπ’αρ.16/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της ΔΕ Άνοιξης,την 

υπ’αρ.15/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της ΔΚ Διονύσου, την υπ’αρ.24/2016 

απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της ΔΕ Αγίου Στεφάνου,την υπ’αρ.11/2016 απόφαση 

του Τοπικού Συμβουλίου της ΔΚ Σταμάτας. 

 

6.Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Ταουξή –Χριστιανίδη Καλλιόπης…Υπάρχει 

μάλλον θέλει να καθορίσει ζώνες αρχαιολογικού χώρου. Υπάρχει το γενικό Πολεοδομικό  

που έγινε το ΄95.Ο Σταϊνχάουερ είπε για τον Άγιο Στέφανο δεν υπάρχει αρχαιολογικό 

ενδιαφέρον .Το ίδιο είπε και για την Άνοιξη Η απόφαση του τοπικού της Άνοιξης λέει ότι 

δεν υπάρχει κανένα αρχαιολογικό ενδιαφέρον με τα σημερινά δεδομένα της ΔΚ Άνοιξης.Ο 

Διόνυσος έχει το βωμό.Η αρχαιολογία είναι ένα φρένο στην οικονομική ανάπτυξη. Είναι 

κι έξοδο για τον ιδιώτη. Δεν δέχομαι την κοροϊδία της Αρχαιολογίας. Όσο για το Διόνυσο 



4 

 

πάντα υπήρχε η Αρχαιολογία. Για τον Άγιο Στέφανο πάντα τον θεωρούσε χωριό.Τώρα τον 

θυμήθηκε η Αρχαιολογία? Καταστρεφόμαστε .Δεν θα ψηφίσω να γίνουν αρχαιολογικές 

ζώνες.. 

 

7.Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Φωτάκη Ιωάννη…Από τις τέσσερις  

Κοινότητες στις τρεις –σύμφωνα με τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων- η πρόταση 

της αρχαιολογίας δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα.Έκεί που πρέπει να εστιάσουμε είναι 

στην Άνοιξη. Πρέπει να έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη για να έχουμε μια 

απόφαση. Έχουμε τις ακραίες θέσεις της αρχαιολογίας. 

 

8.Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Κοκμοτού  Βασίλειου…Η αρχαιολογία έχει 

μια κρυψίνια τακτική και δεν δίνουν πληροφορίες .Ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί 

οικονομικά και χρονικά. Κανείς δεν έχει ενημερωθεί στην Άνοιξη από την Αρχαιολογία, 

οπότε δεν ξέρουμε αν υπάρχει κάτι αξιόλογο Έχουν καθυστερήσει δημόσια έργα.Στην 

πλατεία της Άνοιξης έχουν σταματήσει από την Αρχαιολογία τα έργα για 8 μήνες.Κανείας 

δεν μας είπε από την Αρχαιολογία αν βρήκαν κάτι σημαντικό. Αρχαιολογικό αποτέλεσμα 

κανένα ,ταλαιπωρία υπαρκτή. Συμφωνώ με την εισήγηση του Τοπικού της  Άνοιξης…. 

 

 

9.Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Πέππα Αγγελικής…Για να έχουμε μια πιο 

ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει στο Δήμο μας προτείνω να ζητήσουμε από την 

Β’ΕΠΚΑ τα παρακάτω: 

 Na σημειώσει τις θέσεις επάνω στον χάρτη και να μας αποστείλει τις επιστημονικές 

δημοσιεύσεις για τις διασωθείσες αρχαιότητες με σωστικές ανασκαφές από το 2006 

και μετά που δικαιολογούν την προτεινόμενη οριοθέτηση του αρχαιολογικο΄υ 

χώρου στην Άνοιξη και στον Άγιο Στέφανο και που ταυτίζεται με τα διοικητικά τους 

όρια. 

 Να σημειώσει τις θέσεις απάνω στον χάρτη και να μας αποστείλει τις επιστημονικές 

δημοσιεύσεις για τις αρχαιότητες που κρίθηκαν μη αξιόλογες και κατέληξαν στις 

χωματερές αφού διαπιστώθηκαν με σωστικές ανασκαφές από το 2006 και μετά. 

 Να μας γνωστοποιήσει το συνολικό κόστος των σωστικών ανασκαφών των 

διασωθεισών αρχαιοτήτων αλλά και αυτών που κατέληξαν στις χωματερές. 

 Να μας γνωστοποιήσει αν το πιο πάνω κόστος το επιβαρύνθηκαν συνολικά οι 

ιδιώτες και ,αν όχι, πόσο επιβαρύνθηκε το Δημόσιο και πόσο ιδιώτες. 

 

 

10.Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Κρητικού Αθανάσιου…Είμαι σύμφωνος με 

την απόφαση της ΔΕ Άνοιξης εξ’ολοκλήρου. Πολλοί συμπολίτες μας έχουν ταλαιπωρηθεί 

δεκαετίες. Να πάψει αυτό το γαϊτανάκι της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με τις Δημοτικές 

Κοινότητες διότι συνεχίζει να δημιουργεί  προβλήματα σε άλλα θέματα που άπτονται της 

λειτουργίας του Δήμου. Να σταματήσει αυτή η κατάσταση και να μην κρατούνται οι 

κάτοικοι όμηροι της διαδικασίας. 
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11.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές 

κατεγράφησαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Απορρίπτει το αίτημα της Αρχαιολογίας για την οριοθέτηση και αναοριοθέτηση 

αρχαιολογικών χώρων περιοχών των Δ.Ε Διονύσου, Σταμάτας, Άνοιξης , 

Αγ.Στεφάνου του Δήμου Διονύσου για τους λόγους που προτάθηκαν από τα μέλη 

της ΕΠΖ. 

 

 
Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 16/2016... 

 

 Και διαβιβάζεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

                                                                                

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                  

 

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΕΛΟΣ                            Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη                                                                         

                                                                         Κρητικός Αθανάσιος 

                                                                         Πέππα Αγγελική 

                                                                         Κοκμοτός Βασίλειος 

                                                                         Κανατσούλης Ιωάννης                                                                                                                                                               

                                                                         Φωτάκης Ιωάννης                                                                                                      

                                                                          

                                                                          

                                                                          
      

 

 


