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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                         Αριθ.Απόφασης 21/2016 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 6.10.2016  της ..5ης/2016.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Διονύσου .                                              

    Σήμερα, 6 Οκτωβρίου  2016 ημέρα Πέμπτη 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. 26571/28-9-2016 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: Προέγκριση  υπόγειας ζεύξης κτιρίων της εταιρείας DEMO ABEE δια της οδού  

                  Ασκληπιού της ΔΚ Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου. 

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης διάνοιξης οδού στο τέρμα  της οδού Αθ.Διάκου της ΔΕ 

                  Αγ.Στεφάνου. 

ΘΕΜΑ 3ο: Αξιολόγηση της υπ’αρ.15/2016 απόφασης ΕΠΖ από τη Νομική Υπηρεσία  

                  Δήμου Διονύσου.    

ΘΕΜΑ 4ο: ΄Εγκριση εφαρμογής δεύτερης λύσης της «Κυκλοφοριακής μελέτης οδού  

                   Μ.Αλεξάνδρου στη Δ.Κ Άνοιξης. 

                                                                                          

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω (6) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Λυρούδιας Ευάγγελος                                                            Στασινοπούλου Αναστασία 
2.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη Κρητικός Αθανάσιος 
3.Κοκμοτός Βασίλειος Τσιλιγκίρης Μιχαήλ 
4. Πέππα Αγγελική  
5.Κανατσούλης Ιωάννης  
6. Φωτάκης Ιωάννης  
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου.   

Παρών στη συνεδρίαση ήταν από την παράταξη ΔΑΔΙΟΝ ο κ.Σπηλιώτης Σπυρίδων. 

Παρών στη συζήτηση του πρώτου θέματος ήταν ο Πολιτικός Μηχανικός της εταιρείας 

DEMO κ.Μωραλόγλου. 

Στη συζήτηση του δεύτερου θέματος ήταν κάτοικοι της οδού Αθ.Διάκου. 

Ο Αντιδήμαρχος κ.Κοκμοτός Βασίλειος αντικατέστησε την απούσα κ.Ζώτου Βασιλική . 

Ο Αντιδήμαρχος κ.Κρητικός Αθανάσιος προσήλθε κατά τη συζήτηση του πρώτου 

θέματος. 

Το μέλος της ΕΠΖ κ.Πέππα Αγγελική ήταν απούσα κατά την ψήφιση του πρώτου 

θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το  δεύτερο  θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 
ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης διάνοιξης οδού στο τέρμα  της οδού Αθ.Διάκου της ΔΕ                    
Αγ.Στεφάνου.                       

       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.18729/4-7-2016  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

     συνοδευόμενη από τις υπ’άρ.17589/2016&16757/2016 αιτήσεις κατοίκων της οδού              

     Αθ.Διάκου. 

 

4.-Την υπ’άρ.29/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Ε Αγίου Στεφάνου. 

 

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

κατεγράφησαν στα πρακτικά. 
 

Πρότεινε τη λήψη απόφασης για τη διάνοιξη οδού στο τέρμα  της οδού Αθ.Διάκου της ΔΕ                    
Αγ.Στεφάνου.                       

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

 -την εισήγηση  του  Προέδρου  

 

1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
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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.18729/4-7-2016  εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

     συνοδευόμενη από τις υπ’άρ.17589/2016&16757/2016 αιτήσεις κατοίκων της οδού              

     Αθ.Διάκου. 

 

4.-Την υπ’αρ.29/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Ε Αγίου Στεφάνου. 

 

5.Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ. κΤαουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπης…Να γίνει η 

διάνοιξη της Αθ.Διάκου όπως προβλέπεται και από το σχέδιο.Πως θα περάσει από την 

οδό Υψηλάντου?Είμαι υπέρ της διάνοιξης όλων των οδών. Εφόσον διερευνηθεί το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς,να ανοίξουν όλοι οι δρόμοι. Τεχνικά είναι αδύνατο να βγει στο 

ΤΥΠΕΤ… 

 

6.Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ. κΦωτάκη Ιωάννη …Ζητώ να εκφραστούν οι 

διαστάσεις όλων των απόψεων, αιτήματα κατοίκων ,εισηγήσεις προκειμένου να πάρουμε 

μια απόφαση και η Τεχνική Υπηρεσία να το εξετάσει και να το εντάξει στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα.΄Εχουμε από τη μια την άποψη της μιας πλευράς των κατοίκων και από την 

άλλη την άποψη της άλλης πλευράς των κατοίκων. Επίσης έχουμε να κάνουμε με δημοτική 

οδό. 

 

7.Την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της ΕΠΖ κ.Κανατσούλη Ιωάννη..Η εισήγηση είναι 

ελλιπέστατη.Η Τεχνική Υπηρεσία έχει ελέγξει το πλάτος?η Αθ.Διάκου είναι αδιέξοδο αυτή 

τη στιγμή.Αν έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε κάτι και να πάψει να είναι αδιέξοδο,να 

το κάνουμε.Να ανοίξουμε μια δίοδο πρόσβασης της οδού Αθ.Διάκου.Να ανοίξει η δίοδος 

κατά την πρόταση 2
α
 εφόσον είναι εφικτό τεχνικά. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να έρθει 

μια τεκμηριωμένη εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας. 

  

8.Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ.κ Κρητικού Αθανάσιου…Η διάνοιξη της οδού 

είναι το κυριότερο μέλημα των κατοίκων και του Δήμου. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε αν 

είναι εφικτό.Θα πρέπει η τεχνική υπηρεσία να δει αν μπορεί να γίνει η στροφή προς την 

έξοδο στο γήπεδο.Η άλλη πρόταση είναι εφικτή?Θεωρώ αναγκαίο να γίνει η διάνοιξη. 

 

9..Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ. κ.Πέππα Αγγελικής…Επί της αρχής είμαι 

θετική στη διάνοιξη της οδού. Η σύσταση δουλείας μέσα από τόσα πολλά οικόπεδα είναι 

μια μακρόχρονη διαδικασία .Σύμφωνα με την εισήγηση ,η επιλογή 2α είναι το πιο εφικτό 

να γίνει. 

 

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

κατεγράφησαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
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                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει  τη 2(Α) άποψη της εισήγησης της τεχνικής υπηρεσίας και συγκεκριμένα  

να μειωθεί το εμβαδόν της ιδιοκτησίας του Δήμου με την κατάργηση του 

υφιστάμενου γηπέδου μπάσκετ και να παραχωρηθεί σε κοινή χρήση το 

ρυμοτομούμενο τμήμα σύμφωνα με την πρόταση της πολεοδομικής μελέτης : 

  Για την δημιουργία οδού,κατόπιν σύνταξης σχετικής μελέτης για την κατασκευή 

του έργου έτσι ώστε να υπάρξει διέξοδος προς την Λ. Μαραθώνος με την 

κατάλληλη σήμανση ύπαρξης οδού ,καθώς σήμερα το σημείο αποτελεί είσοδο στο 

χώρο του ΤΥΠΕΤ. 

Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 21/2016... 

 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 

                                                                         Κοκμοτός Βασίλειος 

                                                                         Πέππα Αγγελική 

                                                                         Κανατσούλης Ιωάννης                                                                                                                                                               

                                                                         Φωτάκης Ιωάννης                                                                                                      

                                                                          

                                                                          

                                                                          
      

 

 


