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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                         Αριθ.Απόφασης 23/2016 

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 τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

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

                   Μ.Αλεξάνδρου στη Δ.Κ 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.24040/6-9-2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας συνοδευόμενη από τις 

υπ’αρ.18935/2016 και 5225/2015  αιτήσεις κατοίκων. 

 

4.-Την υπ’άρ.24/2016 απόφαση του τοπικού συμβουλίου της ΔΚ Άνοιξης. 

 

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

κατεγράφησαν στα πρακτικά. 
 

Πρότεινε τη λήψη απόφασης για  την έγκριση εφαρμογής δεύτερης λύσης της 
«Κυκλοφοριακής μελέτης οδού  Μ.Αλεξάνδρου στη Δ.Κ Άνοιξης. 

 

                 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.24040/6-9-2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας συνοδευόμενη από τις 

υπ’αρ.18935/2016 και 5225/2015  αιτήσεις κατοίκων. 

 

4.-Την υπ’άρ.24/2016 απόφαση του τοπικού συμβουλίου της ΔΚ Άνοιξης. 

 

5.Την τοποθέτηση του αναπληρωματικού μέλους της ΕΠΖ. κ.Κοκμοτού Βασίλειου…το 

90% των κατοίκων είναι υπέρ της διπλής κατεύθυνσης.Συζητήθηκε εκ νέου το θέμα ενώ 

υπάρχει ήδη απόφαση από το 2010.. 

 

6.Την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της ΕΠΖ κ.Κανατσούλη Ιωάννη…Θα συμφωνήσω 

με την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου και την παλαιότερη απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου της Άνοιξης. 

 

7.Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ. κΦωτάκη Ιωάννη …Γιατί το θέμα επανέρχεται 

χωρίς κυκλοφοριακή μελέτη?Η μονοδρόμηση θα προκαλέσει ευρύτερα προβλήματα και 

δεν είναι εφικτή.Πως θα βελτιώσουμε την κατάσταση?Να βάλουμε πινακίδες που να 

απαγορεύεται η παράνομη στάθμευση.. 

  

8.Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ. κΠέππα Αγγελική…Για να γίνει μονοδρόμηση 

χρειάζεται μια ευρύτερη κυκλοφοριακή μελέτη.Οι λόγοι που περιγράφονται δεν είναι 

ικανοί για να μονοδρομηθεί η οδός. Είμαι υπέρ της αμφίδρομης κατεύθυνσης και να 

αστυνομεύσουμε καλύτερα την περιοχή… 

 

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

κατεγράφησαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Να μην εφαρμοστεί η άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας για μονοδρόμηση της οδού 
Μεγ.Αλεξάνδρου στη ΔΚ Άνοιξης. 

 
Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 23/2016... 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

                                                                              

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                  

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΕΛΟΣ                            Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη                                                                         

                                                                         Κρητικός Αθανάσιος 
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                                                                         Κοκμοτός Βασίλειος 

                                                                         Πέππα Αγγελική 

                                                                         Κανατσούλης Ιωάννης                                                                                                                                                               

                                                                         Φωτάκης Ιωάννης                                                                                                      

                                                                          

                                                                          

                                                                          
      

 

 


