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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                         Αριθ.Απόφασης 29/2014 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 17.10.2014  της ..7ης/2014.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Διονύσου .                                              

    Σήμερα την 17η Oκτωβρίου 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. 32679/10-10-2014 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: «Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 

ΘΕΜΑ 2ο: «Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ΔΕΗ στην οδό Αθηνάς απέναντι από τον 
αριθμό 41-  43 στη ΔΚ Διονύσου». 

ΘΕΜΑ 3ο: «΄Αδεια Εγκατάστασης Υπαίθριας Ευκολίας(καμπίνα) επί κοινοχρήστου 
οικοπέδου      στη  ΔΚ Κρυονερίου για την εταιρεία τηλεπικοινωνίας Cyta. 

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης ως προς  την οριστική παραλαβή της προμελέτης   
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων  (ΠΠΕ) στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης:   
«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α’  
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ»  

ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για τη μεταφορά θέσης της λαϊκής αγοράς στη 
ΔΚ.Κρυονερίου» 

ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για τη διατύπωση απόψεων στα πλαίσια της διαδικασίας 
διαβούλευσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ    
ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ» 

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω (8) μέλη: 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Λυρούδιας Ευάγγελος                                                            Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 
2. Αναστασία  Στασινοπούλου                                               
3.Κρητικός Αθανάσιος  
4.Ζώτου Βασιλική (Βάνα)  
5.Ράϊκος Δημήτριος  
6.Κανατσούλης Ιωάννης  
7.Τσιλιγκίρης Μιχαήλ  
8.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,Υφαντής Ηλίας Aντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού,Καλαφατέλης 

Ιωάννης επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Σπηλιώτης Σπυρίδων Δημοτικός 

Σύμβουλος, Χιώτης Ηρακλής Τοπικός Σύμβουλος  Κρυονερίου,  και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΕΠΖ κ.Ανθή Λουκάτου καθώς και  δημότες. 

Το μέλος της Επιτροπής κ.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη προσήλθε κατά την έναρξη 

συζήτησης του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 

Πριν την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος προχώρησε σε 

ενημέρωση των μελών για τα θέματα  και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά την 5η 

/30-6-2014 και 6η/5-7-2014 συνεδριάσεις της Ε.Π.Ζ με την απελθούσα σύνθεση. 

Τα μέλη της Επιτροπής αφού ενημερώθηκαν αναλυτικά για τα θέμα και τις αντίστοιχες 

αποφάσεις και ομόφωνα συμφώνησαν ώστε τα οι γνωμοδοτικές αυτές αποφάσεις 

εισαχθούν προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  κατόπιν εισήγησης του Προέδρου 

του σώματος. 

 

Κατόπιν το λόγο ζήτησε από τον Πρόεδρο της ΕΠΖ ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού 

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης κ.Ηλίας Υφαντής –αίτημα που έγινε δεκτό από τον Πρόεδρο 

της Επιτροπής-προκειμένου να καταθέσει εισήγηση εκτός ημερησίας διατάξεως περί 

επικαιροποίησης των παλαιοτέρων αποφάσεων  που απαγορεύουν την ύπαρξη κι 

εγκατάσταση των κεραιών μέσα στον οικιστικό ιστό του Δήμου. Το αίτημα έγινε δεκτό  

και θα συζητηθεί σε προσεχή συνεδρίαση της ΕΠΖ. 

 

Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε ο Δημοτικός Σύμβουλος-μέλος της ΕΠΖ και εντεταλμένος 

Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου ,ο οποίος αφού έλαβε την άδεια από 

τον Πρόεδρο της ΕΠΖ, ανέφερε στα μέλη ότι η 12/2014 απόφαση της ΕΠΖ και η 

σχετική 84/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας 

στη Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου επί των οδώνΥψηλάντου,Κων/λεως & Πάρνηθος» 

επεστράφησαν από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που είχαν 

σταλεί για έλεγχο της νομιμότητας, διότι κατά την ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο 

δεν είχαν λάβει την απαιτούμενη πλειοψηφία (απαιτούνταν 21 ψήφοι ενώ είχε λάβει 16). 

Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ απάντησε ότι η εισήγηση θα σταλεί ξανά στο Δημοτικό 
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Συμβούλιο προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη πλειοψηφία και στη συνέχεια να 

σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας. 

 

Ο Πρόεδρος εν συνεχεία, ενημέρωσε τα μέλη ότι έδωσε εντολή «σφράγισης» όλων των 

παιδικών χαρών του Δήμου Διονύσου ,διότι καμία παιδική χαρά δεν είχε Πιστοποίηση. 

 

O Πρόεδρος εισηγήθηκε το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης ως προς  την οριστική παραλαβή της προμελέτης   
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων  (ΠΠΕ) στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης:   
«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α’  
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ»  

 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». 

 

3.-Την υπ’αρ.24101/18-7-2014 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας με όλα τα συνημμένα 

έγγραφα. 

 
Πρότεινε τη απόφασης ως προς  την οριστική παραλαβή της προμελέτης   
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων  (ΠΠΕ) στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης:   
«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α’  
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ»  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

 

  -την εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος κάλεσε τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής 

κ.Κανατσούλη Ιωάννη να εισηγηθεί το θέμα διότι όταν έγινε η εισήγηση από την 

Τεχνική Υπηρεσία ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής  

 

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.24101/18-7-2014 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας με όλα τα συνημμένα 

έγγραφα. 
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4.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές 

κατεγράφησαν στα πρακτικά. 

 

 

 

                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή της προμελέτης   Περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

(ΠΠΕ) στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-
ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α’  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ. 
 
Και τη διαβιβάζει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
  Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό ..29/2014... 

 
 

 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                         Στασινοπούλου Αναστασία 

                                                                         Ράϊκος Δημήτριος  

                                                                         Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 

                                                                         Κρητικός Αθανάσιος  

                                                                         Ζώτου Βασιλική (Βάνα) 

 Λυρούδιας Ευάγγελος                                    Κανατσούλης Ιωάννης 

                                                                         Τσιλιγκίρης Μιχαήλ 

                                                                         Φωτάκης Ιωάννης 
      

 

 


