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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                         Αριθ.Απόφασης 17/2016 

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 τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

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

αφορά στη χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς ατον Άγιο Στέφανο του ΔήμουΔιονύσου. 

                  

     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.-Την υπ’άρ.22/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου του Αγίου Στεφάνου. 

 

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

κατεγράφησαν στα πρακτικά. 
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Πρότεινε τη λήψη απόφασης για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στον Άγιο Στέφανο εκ 
περιτροπής κάθε εξάμηνο στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και στην οδό Ελ.Βενιζέλου 
στην περιοχή Λόφου Νυμφών της ΔΚ Αγ.Στεφάνου σύμφωνα με την απόφαση του 
Τοπικού Συμβουλίου της ΔΚ Αγίου Στεφάνου. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

 

  -την εισήγηση  του  Προέδρου, 

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.-Την υπ’άρ.22/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου του Αγίου Στεφάνου. 

 

4.Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Ταουξή Χριστιανίδη Καλλιόπης…Έστειλε η 

Περιφέρεια ένα έγγραφο που έλεγε ότι η 25
ης

 Μαρτίου είναι ανηφορική και δε μπορεί να 

πάει εκεί η λαϊκή. Κάνω ένα έγγραφο προς τη Δ/νση Λαϊκών αγορών για να μας πουν τις 

προδιαγραφές που μπορούν να μπουν οι λαϊκές αγορές. Δεν έχει  απαντηθεί ακόμα.. Το 

Τοπικό Συμβούλιο πήρε μια απόφαση να λειτουργεί η λαϊκή αγορά στον Άγιο Στέφανο εκ 

περιτροπής κάθε εξάμηνο στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και στην οδό Ελ.Βενιζέλου στην 

περιοχή Λόφου Νυμφών της ΔΚ Αγ.Στεφάνου. Να χωροθετηθεί ένας μόνιμος χώρος όχι 

μόνο στη ΔΚ Αγίου Στεφάνου και όπου αλλού γίνεται η λαϊκή. Μόνιμος χώρος και 

προσβάσιμος.Να γίνει δρομολόγιο της Δημοτικής Συγκοινωνίας για τη λαϊκή. Ο ρόλος της 

ΕΠΖ είναι να δούμε συνολικά τους χώρους της λαϊκής του Αγίου Στεφάνου ,να 

χωροθετήσουμε χώρους εμπορίου. Θα ψηφίσω λευκό γιατί δεν έχω λάβει ακόμα την 

απάντηση από τη  Δ/νση Λαϊκών αγορών. 

 

5.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Κρητικού Αθανάσιου…Το θέμα με την λαϊκή 

είναι μεγάλο. Το πρόβλημα με τη λαϊκή θα λυθεί αν πάει η λαϊκή στην περιοχή της Ντέλιζα 

και να νοικιαστεί χώρος ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί για 

εκθέσεις βιβλίων,ανθοκομικές κλπ και για πάρκινγκ. Εκεί περνά και η Δημοτική 

Συγκοινωνία για να εξυπηρετεί τον κόσμο.Δε με βρίσκει σύμφωνο η λαϊκή να πάει εκεί 

που προτείνει το Τοπικό Συμβούλιο γιατί θα δημιουργήσει κι άλλα προβλήματα.Πρέπει να 

βρεθεί ένας μόνιμος χώρος. 

 

6.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Πέππα Αγγελικής…Θα’θελα να ξεχωρίσω 

δύο πράγματα .Άλλο που γίνεται η λαϊκή και άλλο η λειτουργία της. Τώρα αν υπάρχει 

βρομιά ,σκουπίδια κλπ αυτό αφορά στη λειτουργία της. Άν δεν υπάρχει έλεγχος και 

συνείδηση, θα γίνεται παντού το ίδιο. Άρα θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος έλεγχος που 

αφορά στη λειτουργία της λαϊκής.΄Οσον αφορά στη χωροθέτηση, θα πρέπει να υπάρχει πιο 

συγκεκριμένος χώρος πιο σταθερός και λειτουργικός για να μην δημιουργούνται 

προβλήματα. Όμως τέτοιου είδους χωροθετήσεις και προβλέψεις αποτελούν α και πολλή 

γραφειοκρατική διαδικασία. Θεωρώ ότι είναι άδικο η λαϊκή να γίνεται σε συγκεκριμένο 

χώρο. Προσωρινά θα συμφωνήσω με την εισήγηση του Τοπικού και θα πω να γίνεται 6 
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μήνες σε ένα χώρο και 6 μήνες σε έναν άλλο και θα πρέπει να γίνει μια πιο μόνιμη 

χωροθέτηση της λαϊκής του Αγίου Στεφάνου που αποτελεί και την πρωτεύουσα του Δήμου 

μας. 

  

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

κατεγράφησαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Με 3 ψήφους υπέρ και μίας κατά  του κ.κ Κρητικού Αθανασίου  και μίας λευκής τηκ.κ.Ταουξή –

Χριστιανίδη Καλλιόπης(για τους λόγους που ανέφερε κι έχουν καταγραφεί στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά) 

 
Εγκρίνει τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στον Άγιο Στέφανο εκ περιτροπής κάθε 
εξάμηνο στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και στην οδό Ελ.Βενιζέλου στην περιοχή 
Λόφου Νυμφών της ΔΚ Αγ.Στεφάνου σύμφωνα με την απόφαση του Τοπικού 
Συμβουλίου της ΔΚ Αγίου Στεφάνου. 

 

 

 
Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 17/2016... 

 

 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 

                                                                         Κανατσούλης Ιωάννης                                                                                                                                                               

                                                                          

                                                                          

                                                                          
      

 

 


