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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 
 

                                                                                         Αριθ.Απόφασης 20/2014 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 4.7.2014  της ..5ης/2014.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Διονύσου .                                              

    Σήμερα την 4η Ιουλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.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. 21685/30-6-2014 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κανατσούλη 
Ιωάννη, Αντιδημάρχου Χωροταξίας& 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:Τροποποίηση όρων δόμησης σε τμήμα του ΟΤ 96 στο οικόπεδο που 
στεγάζεται το 2ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου επί της Λ.Διονύσου και Μητροπολίτη  
Κυδωνιών της ΔΚ Διονύσου. 

ΘΕΜΑ 2ο: Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ΔΕΗ στην Πλατεία Αγίου Τιμοθέου στη Δ.Κ 
Σταμάτας. 

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης στις οδούς Ευξείνου Πόντου 
(Β΄Σκέλος),Σκουφά και Ξούθου της Δ.Ε Σταμάτας. 

ΘΕΜΑ 4ο: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση απότμησης-υποβιβασμού 
στάθμης πεζοδρομίου επί της Λ.Μαραθώνος 48 στη ΔΚ Άνοιξης στη θέση του πρατηρίου 
υγρών καυσίμων της εταιρείας «MARFED Ε.Π.Ε». 

ΘΕΜΑ 5ο: Αποκατάσταση της ελεύθερης προσπέλασης και κοινής χρήσης των πεζοδρομίων 
σε οδούς της ΔΚ Δροσιάς. 

ΘΕΜΑ 6ο: Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων στην οδό Στρ.Πετρίτη της ΔΚ 
Δροσιάς στη συμβολή της με την οδό Αρχ.Χρυσάνθου. 
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ΘΕΜΑ 7ο :Επιπρόσθετη τοποθέτηση σήμανσης και στις δύο κατευθύνσεις επί της Ανοίξεως 
στην περιοχή του πάρκου με το γήπεδο μπάσκετ και την παιδική χαρά προκειμένου να 
πραγματοποιείται ασφαλώς η διέλευση πεζών. 

ΘΕΜΑ 8ο :Η υπ’αρ 14429/28-4-2014 αίτηση της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ & Η υπ’αρ 
20589/19-6-2014 αίτηση της WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ. 

ΘΕΜΑ 9ο : «Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή τμήματος ακινήτων για τη 
διέλευση αγωγών αποχέτευσης στη Δ.Κ. Άνοιξης. 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
Κανατσούλης Ιωάννης                                                            1 Λίτσας Αθανάσιος 
Παππάς Νικόλαος                                                 2 Σακελλαρίου Διονύσιος 
Παλιγγίνης Κων/ος 3 Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 
Παπαβασιλείου Χρήστος 4 Σωτηρίου Σακελλάριος 
Κυριακόπουλος Αθανάσιος 5  

 

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

Διονύσου.   

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κΣπηλιώτης Σπυρίδων και 

Σώκου Ζωή. 

Ο Δ.Σ κ.Κυριακόπουλος Αθανάσιος αντικατέστησε την απούσα-τακτικό μέλος της ΕΠΖ 

κ.Παπαπαναγιώτου Ελένη(Λένα). 

Πριν την εισήγηση του έβδομου θέματος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ρώτησε τα μέλη 

της ΕΠΖ αν συμφωνούν να συζητήσουν το θέμα και να πάρουν απόφαση παρόλο που 

δεν υπήρχε απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης, το 

οποίο είχε μεν συνεδριάσει στις 30/6/2014 αλλά λόγω έλλειψης απαρτίας δεν πάρθηκε 

απόφαση. 

Τα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν να προχωρήσουν στη λήψη απόφασης για το έβδομο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 Κατόπιν τούτου ,ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 
ΘΕΜΑ 7ο :Επιπρόσθετη τοποθέτηση σήμανσης και στις δύο κατευθύνσεις επί της Ανοίξεως 
στην περιοχή του πάρκου με το γήπεδο μπάσκετ και την παιδική χαρά προκειμένου να 
πραγματοποιείται ασφαλώς η διέλευση πεζών. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

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». 
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3.-Την υπ’αρ.16893/22-5-2014 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας με όλα τα σχετικά 

έγγραφα. 

 

 
Πρότεινε τη λήψη απόφασης για την Επιπρόσθετη τοποθέτηση σήμανσης και στις δύο 
κατευθύνσεις επί της Ανοίξεως στην περιοχή του πάρκου με το γήπεδο μπάσκετ και την 
παιδική χαρά προκειμένου να πραγματοποιείται ασφαλώς η διέλευση πεζών. 

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.16893/22-5-2014 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας με όλα τα σχετικά 

έγγραφα. 

 

 

5.-Την τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού μέλους της ΕΠΖ 

κ.Κυριακόπουλου Αθανάσιου σύμφωνα με τον οποίο…Για την ασφάλεια των παιδιών 

πρέπει να τοποθετηθούν… 

 

6.- Την τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ.Σπηλιώτη Σπυρίδωνα σύμφωνα με τον 

οποίο …Η επιπρόσθετη σήμανση είναι σίγουρη και δεκτή. Αλλά και η περιοχή πιο κάτω 

προς τα σύνορα με την Εκάλη πάσχει από έλλειψη φωτισμού και σήμανσης. 

 

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

κατεγράφησαν στα πρακτικά. 

 

                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ  

 
Εγκρίνει την επιπρόσθετη τοποθέτηση σήμανσης και στις δύο κατευθύνσεις επί της 
Ανοίξεως στην περιοχή του πάρκου με το γήπεδο μπάσκετ και την παιδική χαρά 
προκειμένου να πραγματοποιείται ασφαλώς η διέλευση πεζών καθώς και να επεκταθεί μέχρι 
το γεφύρι που βρίσκεται στα όρια του Δήμου με την Εκάλη όπου υπάρχει έλλειψη 
ορατότητας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
  Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό ..20/2014... 

 
Και διαβιβάζεται  προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
 

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

                                                                          

                                                                            

                                                                      

                                                                          Παππάς Νικόλαος 

 ΚανατσούληςΙωάννης                                      Παλιγγίνης Κων/ος 

                                                                          Παπαβασιλείου Χρήστος 

                                                                          Κυριακόπουλος Αθανάσιος 
      

 


