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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 
 
                                                                                               Αριθ.Απόφασης 60/2012  
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 

Από το πρακτικό της 19.12.2012  της ..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Διονύσου .                                              
 
    Σήμερα την 19η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 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. 37264 /14-12-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Παππά 
Νικόλαου, Αντιδημάρχου Τ.Υ. -  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  στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 
ΘΕΜΑ 8ο: «Επανακαθορισμός νέων σημείων για την εκ περιτροπής λειτουργία της 
λαϊκής αγοράς της Δ.Κ Δροσιάς». 
 
                     
 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9 ) μελών βρέθηκαν παρόντα 
τα παρακάτω εννέα (5) μέλη: 
 
 
 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Παππάς Νικόλαος                                                          1.Χιώτης Ηρακλής 
2.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη                                      2.Κανατσούλης Ιωάννης 
3. Καρυστινός Νικόλαος                                                   3.Παπαπαναγιώτου Ελένη 
4. Παλιγγίνης Κων/ος                                                        4.Φέρμελη Λυδία(δε συμμετείχε 
5.Σωτηρίου Σακελλάριος                                                     στη συζήτηση λόγω διαγραφής 
                                                                                               της από την Ενωτ.Πρωτοβουλία)  
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   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου.   

   Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Ιωάννης Καλαφατέλης. 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑ 8ο: ««Επανακαθορισμός νέων σημείων για την εκ περιτροπής λειτουργία της 
λαϊκής αγοράς».                    
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

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

2)Το άρθρο 73 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87
Α
 /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

3) Την υπ’αρ. 40/2012 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς με θέμα: 

«Επανακαθορισμός νέων σημείων για την εκ περιτροπής λειτουργία της Λαϊκής 

Αγοράς». 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δ.Κ. Δροσιάς εξέτασε τα αιτήματα για την εκ περιτροπής 

λειτουργία της  Λαϊκής Αγοράς και προτείνει  νέα σημεία και χρονικά διαστήματα 

λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής: 

Α)από αρχές Νοεμβρίου μέχρι και τέλος Απριλίου στην οδό Παλαμά με αρχή τη Μαβίλη 

εώς την οδό Ντολγοπόλωφ. 

Β) από αρχές Μαϊου μέχρι και τέλος Οκτωβρίου στην οδό Κέδρων,μεταξύ των οδών 

Λ.Διονύσου και Ιάσωνος. 

  Προτείνουμε την έγκριση της υπ’αρ. 40/2012 απόφασης  του Τοπικού Συμβουλίου 

της Δ.Κ. Δροσιάς και την προώθησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 

   4.Ο κος Σωτηρίου είπε ότι η οδός Κέδρων είναι επικίνδυνο σημείο για να γίνουν 

ατυχήματα και ψηφίζει κατά λόγω του ότι πιστεύει ότι η οδός Κέδρων είναι ακατάλληλη 

για χώρο στέγασης της λαϊκής. 

    Η κα Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη τοποθετήθηκε και πρότεινε να γίνει μια λαϊκή 

κοινή για όλο τον Δήμο. 

Έπειτα από τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως έχουν καταγραφεί στα 

πρακτικά.                
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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. 40/2012 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς με θέμα: 

«Επανακαθορισμός νέων σημείων για την εκ περιτροπής λειτουργία της Λαϊκής 

Αγοράς». 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δ.Κ. Δροσιάς εξέτασε τα αιτήματα για την εκ περιτροπής 

λειτουργία της  Λαϊκής Αγοράς και προτείνει  νέα σημεία και χρονικά διαστήματα 

λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής: 

Α)από αρχές Νοεμβρίου μέχρι και τέλος Απριλίου στην οδό Παλαμά με αρχή τη 

Μαβίλη εώς την οδό Ντολγοπόλωφ. 

Β) από αρχές Μαϊου μέχρι και τέλος Οκτωβρίου στην οδό Κέδρων,μεταξύ των 

οδών Λ.Διονύσου και Ιάσωνος. 

  Προτείνουμε την έγκριση της υπ’αρ. 40/2012 απόφασης  του Τοπικού Συμβουλίου 

της Δ.Κ. Δροσιάς και την προώθησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 

4.Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων.  

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

     Με 4(τέσσερις) θετικές ψήφους και (1)μία κατά(κ. Σωτηρίου Σακελλάριο) 

 α.- την έγκριση της υπ’αρ. 40/2012 απόφασης  του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. 

Δροσιάς με την παρατήρηση του κ. Σωτηρίου ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα 

μέτρα ασφάλειας της κυκλοφορίας και β.-την προώθησή της προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 
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Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό ..60/12..  

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                                                   

                                                                 1.Κανατσούλης Ιωάννης                                                 

 Παππάς Νικόλαος                                 2.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη  

                                                                 3.Καρυστινός Νικόλαος 

                                                                 4. Σωτηρίου Σακελλάριος 

                                                                 5.Χιώτης Ηρακλής 

                                                                 6.Παλιγγίνης Κων/ος 

                                                                 7.Φέρμελη Λυδία 

                                                                 8.Παπαναγιώτου Ελένη 

                                                                  

 

 

 

 

 

    

 

 

 


