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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                         Αριθ.Απόφασης 10/2015 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 5.5.2015  της ..3ης/2015.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Διονύσου .                

                              

   Σήμερα την 5
η
 Mαϊου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.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. 10902/29-4-2015 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
: «Έγκριση για καθαίρεση ενδεικτικών πινακίδων καταστημάτων Αγίου Στεφάνου». 

 
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης ως προς την Γνωμοδότηση για τον καθορισμό των οριογραμμών  
                  των ρεμάτων στα πλαίσια της μελέτης: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-               
                  ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ  
                  ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» . 
 

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης ως προς την εξέταση τροποποίησης του Γ.Π.Σ Κρυονερίου από 
                   την επιτρεπόμενη χρήση  χονδρεμπορίου  σε Ζώνη Βιομηχανικών –βιοτεχνικών 
                   εγκαταστάσεων προς εξυγίανση (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ –προς εξυγίανση)μετά την έκδοση 
                   των απαραίτητων Π.Δ του μέρους Α5 άρθρου 13 του Ν.4269(ΦΕΚ 142/Α/28-6-2014). 
 
 ΘΕΜΑ 4ο: «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στο Δήμο Διονύσου-ΔΚ.Κρυονερίου». 

 

   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 
τα παρακάτω (5) μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Λυρούδιας Ευάγγελος                                                            Αναστασία  Στασινοπούλου                                              
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2.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη Ζώτου Βασιλική (Βάνα) 
3.Ράϊκος Δημήτριος Κρητικός Αθανάσιος 
4.Kανατσούλης Ιωάννης Τσιλιγκίρης Μιχαήλ 
5.Φωτάκης Ιωάννης  
  
  
  

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

Διονύσου.   

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι κ.κ Γιαννουλάτος Σπυρίδων ,Πρόεδρος Δημοτικού 

Συμβουλίου, Ζυγούνας Γεώργιος επικεφαλής της ΔΑΔΙΟΝ και η κ.Σώκου Ζωή 

επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπηλιώτης 

Σπυρίδων. 

 

O Πρόεδρος εισηγήθηκε το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Κατά τη συζήτηση του θέματος παρούσα ήταν και η αιτούσα κ.Αθανασοπούλου Ειρήνη-

εκπροσωπώντας την βιομηχανία Fontana di Plastica A.E. 

 

 
ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης ως προς την εξέταση τροποποίησης του Γ.Π.Σ Κρυονερίου από 
                   την επιτρεπόμενη χρήση  χονδρεμπορίου  σε Ζώνη Βιομηχανικών –βιοτεχνικών 
                   εγκαταστάσεων προς εξυγίανση (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ –προς εξυγίανση)μετά την έκδοση 
                   των απαραίτητων Π.Δ του μέρους Α5 άρθρου 13 του Ν.4269(ΦΕΚ 142/Α/28-6-2014). 
 
 

 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.8574/2-4-2015 αίτηση της Βιομηχανίας Fontana di Plastica A.E. 

 

4.-Την υπ’αρ.10824/9-4-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με όλα τα σχετικά 

έγγραφα. 

 

5.-Την υπ’αρ.40/2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου ΔΚ Κρυονερίου. 

 
Πρότεινε τη λήψη απόφασης ως προς την την εξέταση τροποποίησης του Γ.Π.Σ Κρυονερίου 
από την επιτρεπόμενη χρήση  χονδρεμπορίου  σε Ζώνη Βιομηχανικών –βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων προς εξυγίανση (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ –προς εξυγίανση)μετά την έκδοση 
των απαραίτητων Π.Δ του μέρους Α5 άρθρου 13 του Ν.4269(ΦΕΚ 142/Α/28-6-2014). 
                                                

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 
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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.8574/2-4-2015 αίτηση της Βιομηχανίας Fontana di Plastica A.E. 

 

4.-Την υπ’αρ.10824/9-4-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με όλα τα σχετικά 

έγγραφα. 

 

5.-Την υπ’αρ.40/2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου ΔΚ Κρυονερίου. 

 

6.-Tην τοποθέτηση της αιτούσας κ.Αθανασοπούλου Ειρήνης ….Δεν μολύνουμε το 

περιβάλλον .Είμαστε σε ζώνη Χονδρεμπορίου παρόλο που είμαστε βιομηχανία με την 

άδεια του ’79.Την άδεια την πήραμε νόμιμα. Να αποκατασταθεί ο τίτλος ζητάμε… 

 

7.-Tην τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπης …Πως θα 

καλύψουμε την αίτηση? Δεν γίνεται αυτό. Κάθε φορά θα πηγαίνουμε αίτηση στο ΔΣ?. 

Πρέπει να γίνει μερική τροποποίηση του ΓΠΣ. Θα πρέπει να καλυφθούν νόμιμα όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι… 

 

8.-Tην τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Ράϊκου Δημητρίου…Συνηγορούμε να μην 

κλείσει καμία βιομηχανία. Εκτός της κυρίας υπάρχουν κι άλλες. Θα πρέπει να γίνει 

τροποποίηση ΓΠΣ και να μπουν κι άλλα θέματα όπως τα όρια του ΓΠΣ,οι οριογραμμές 

των ρεμάτων… 

 

9.-Tην τοποθέτηση του Αντιπροέδρου  της ΕΠΖ κ.Κανατσούλη Ιωάννη….Εφόσον είναι 

γνωστό το αίτημα της τροποποίησης του ΓΠΣ είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάξουμε και τα 

υπόλοιπα προβλήματα της περιοχής. Να στοχεύσουμε όλη την περιοχή. Η πρότασή μου 

είναι να κάνουμε αποδεκτό το αίτημα.. 

 

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

κατεγράφησαν στα πρακτικά. 

 

 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Γνωμοδοτεί θετικά ως προς την τροποποίηση του Γ.Π.Σ. Κρυονερίου, η οποία θα 

αφορά στις βιομηχανίες που υφίσταντο νόμιμα προ του Π.Δ. 84/84, στις οποίες 

ανήκει και η αιτούσα βιομηχανία (Fontana di Plastica- στην οδό Λεύκης 122 στο 

Κρυονέρι), και σύμφωνα με την οποία θα τροποποιείται η επιτρεπόμενη χρήση 

χονδρεμπορίου σε ζώνη βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων προς εξυγίανση 
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(ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση) και προτείνει ότι  η τροποποίηση του ΓΠΣ που θα 

εκπονηθεί, να συμπεριλάβει το σύνολο των προβλημάτων προς επίλυση. 
                    

  Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 10/2015... 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 

Και διαβιβάζεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

                                                                         ΡάϊκοςΔημήτριος                                                                                           

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ                         Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 

                                                                         ΚανατσούληςΙωάννης                                                                          

                                                                         Φωτάκης Ιωάννης 

                                                                          

                                                                          
      

 

 


