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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                         Αριθ.Απόφασης 19/2016 

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  έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

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

                  

     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’αρ.8642/5-4-2016  εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος με συνημμένες τις 

αιτήσεις για ενίσχυση φωτισμού του μπάσκετ, της παιδικής χαράς και του 

περιβάλλοντος χώρου στο τέρμα της οδού Ναυαρίνου της ΔΚ Άνοιξης  και του 

συλλόγου «Ροδοδάφνη» . 

 

4.-Την υπ’άρ.10/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Άνοιξης. 
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5.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές 

κατεγράφησαν στα πρακτικά. 
 

Πρότεινε τη λήψη απόφασης για την εγκατάσταση νέας τριφασικής παροχής 3Χ40Α στη 
ΔΚ Άνοιξης και συγκεκριμένα στο τέρμα της οδού Ναυαρίνου στην περιοχή του 
μπάσκετ-παιδικής χαράς. 

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’αρ.8642/5-4-2016  εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος με συνημμένες τις 

αιτήσεις για ενίσχυση φωτισμού του μπάσκετ, της παιδικής χαράς και του 

περιβάλλοντος χώρου στο τέρμα της οδού Ναυαρίνου της ΔΚ Άνοιξης  και του 

συλλόγου «Ροδοδάφνη» . 

 

4.-Την υπ’άρ.10/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Άνοιξης. 

 

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

κατεγράφησαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει  ομόφωνα την εγκατάσταση την εγκατάσταση νέας τριφασικής παροχής 3Χ40Α 
στη ΔΚ Άνοιξης και συγκεκριμένα στο τέρμα της οδού Ναυαρίνου στην περιοχή του 
μπάσκετ-παιδικής χαράς. 

 

 
Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 19/2016... 

 

 Και διαβιβάζεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                  

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΕΛΟΣ                            Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη                                                                         

                                                                         Κρητικός Αθανάσιος 

                                                                         Πέππα Αγγελική 

                                                                         Κοκμοτός Βασίλειος 

                                                                         Κανατσούλης Ιωάννης                                                                                                                                                               

                                                                         Φωτάκης Ιωάννης                                                                                                      

                                                                          

                                                                          

                                                                          
      

 

 


