
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..26η/2014..  

της ..15/12/2014.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..260/2014.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..15ης/12/2014.. της ..26ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την .15η ∆εκεµβρίου 2014.. ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..18:00.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 
39361/11-12-2014.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και 
στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις 
διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία 
και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 3463/2006 (∆.Κ.∆.), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Επιλογή Συµπαραστάτη ∆ηµότη και Επιχείρησης». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 2/3 ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΘΕΜΑ 2ο: «Κατανοµή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έτους 2014 καθαρού 
ποσού 35.612,37 €».  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΟΚΜΟΤΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΘΕΜΑ 3ο:  «Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας «Στείρωση και εµβολιασµός 
αδέσποτων ζώων». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 4ο: «∆ιατύπωση απόψεων στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης της µελέτης µε τίτλο 
«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α΄ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ». 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 
ΘΕΜΑ 5ο: «Άδεια εγκατάστασης Υπαίθριας Ευκολίας (καµπίνα) επί κοινοχρήστου οικοπέδου στη 
∆.Κ. Κρυονερίου για την εταιρεία τηλεπικοινωνίας CYTA».   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ   
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                              
ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για τη µεταφορά θέσης της λαϊκής αγοράς  στη ∆.Κ.Κρυονερίου». 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΘΕΜΑ 7ο: «Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ∆ΕΗ στη ∆εξαµενή Πόσιµου Ύδατος στο τέρµα της 
οδού Αρτέµιδος στη ∆Ε ∆ροσιάς». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση σκοπιµότητας “Προµήθειας αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και µικροϋλικών και λογισµικού ωροµέτρησης». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΘΕΜΑ 9ο: «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιµες ηµέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισµού, της Υπηρεσίας Ύδρευσης (σε 
βάρδιες) και της λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 2015». 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΘΕΜΑ 10ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ 
ΘΕΜΑ 11ο: «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ 



 
  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδοµένου      
ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..32.. ήτοι: 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου Κασαπάκης Μιχαήλ,  ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας  Άνοιξης Πιπέρης 
Χαράλαµπος, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης Κόκκαλης Εµµανουήλ,  ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιονύσου Μπάσης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ∆ροσιάς Ποτίδης Χρήστος και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου 
Χριστόπουλος ∆ηµήτριος. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ.κ. Αφάρας Γεώργιος, Αλεξανδρής ∆ηµήτριος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα και Χιώτης 
∆ηµήτριος απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

• Ο ∆.Σ. κ. Στάικος Θεόδωρος απουσίαζε κατά τη διάρκεια της 1ης ψηφοφορίας του1ου  θέµατος της 
Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος  απουσίαζε κατά τη διάρκεια του 4ου  θέµατος της Η.∆. 
Προσελεύσεις: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Πρόεδρος. 
2.  ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
3. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
4. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
5. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
6. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
9. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
10. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
12. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
13. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
14. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ     
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

15. ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
16. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
17. ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
18. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
19. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
21. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
22. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
23. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
24. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
25. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
26. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
27. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
28. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
29. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
30. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
31. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙ∆ΩΝ. 
32. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
2. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
3. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
4. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
5. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
7. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
8. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
9. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
 
 
 
 

 
 

 



• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία και Πέππα Αγγελική προσήλθαν κατά τη διάρκεια των 
ανακοινώσεων. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Αγγέλικα Παρασκευή και Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
προσήλθαν κατά τη διάρκεια του1ου  θέµατος της Η.∆. 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Μπάσης Αναστάσιος, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη και Φωτάκης Ιωάννης 
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του  2ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του  
8ου θέµατος της Η.∆.. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεµάδης Στέφανος, Ιωαννίδης Χαράλαµπος, Ίσσαρης 
Γρηγόριος, Κανατσούλης Ιωάννης και Τσουδερός Ιωάννης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης του  9ου θέµατος της Η.∆. 

 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των 
πρακτικών. 

� Το 5ο θέµα της Η.∆. µε τίτλο «Άδεια εγκατάστασης Υπαίθριας Ευκολίας (καµπίνα) επί 
κοινοχρήστου οικοπέδου στη ∆.Κ. Κρυονερίου για την εταιρεία τηλεπικοινωνίας CYTA», απεσύρθη 
έπειτα από πρόταση του ∆ηµάρχου.  

 
  ..Αριθ. Απόφασης:  ..260/2014.. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: «∆ιατύπωση απόψεων στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης της µελέτης µε τίτλο 
«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α΄ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ».  
 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..4ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδοµών, Χωροταξίας & Πολεοδοµίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο  
για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος.  
 
Ο Αντιδήµαρχος  κ. Λυρούδιας Ευάγγελος  είπε τα εξής: 

ΣΧΕΤIKA.:   
 1.Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2.Οι διατάξεις του Ν3852/2010 άρθρο73 παρ.Β(ii). 
3.Τα µε αρ. πρωτ. 34422/29.10.2014 & 210384/27.10.2014 πρωτ.Περιφέρειας_ έγγραφο του 
τµήµατος Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής 
4.-Η υπ’αρ.36565/17.11.2014 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας  
5.- Η υπ’αρ.10/24.11.2014 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ Κρυονερίου 
6.- H υπ’αρ.32/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 

Η «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» των Υδραυλικών έργων υποστηρίζει την κατασκευή 
κατάλληλων αντιπληµµυρικών έργων που προβλέπονται από την Σύµβαση: «Κτηµατογράφηση-
Πολεοδόµηση-Πράξη Εφαρµογής των επεκτάσεων Α’ Κατοικίας του Εγκεκριµένου Σχέδιου Πόλεως 
της Κοινότητας Κρυονερίου», νυν ∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
Σκοπός του Έργου 

Για την πολεοδόµηση του Οικισµού του Κρυονερίου, απαιτείται η οριοθέτηση των ρεµάτων, που 
διατρέχουν την υπό πολεοδόµηση περιοχή, µε σκοπό την ασφαλή απορροή των οµβρίων υδάτων 
και την αποφυγή πληµµυρικών φαινοµένων.  



Για τα ρέµατα Α, Β, Γ και ∆ της υπό πολεοδόµηση περιοχής της ∆.Ε. Κρυονερίου δεν έχουν 
εκπονηθεί στο παρελθόν µελέτες οριοθέτησης αυτών. Ωστόσο τα ρέµατα Α, Β, Γ και ∆ αποτελούν 
παραρέµατα του Κηφισού και από αυτά τα ρέµατα Α, Β και Γ εντάσσονται στην Ζώνη Α προστασίας 
Κηφισού. Για τον καθορισµό των Ζωνών Προστασίας Κηφισού δεν συντάχθηκαν µελέτες 
οριοθέτησης αλλά ορίστηκε µια ζώνη 50m εκατέρωθεν των αξόνων των ρεµάτων για την άµεση 
προστασία αυτών, σε τοπογραφικά υπόβαθρα της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) κλίµακας 
1:5000 και την ακρίβεια που προσφέρει η κλίµακα αυτή.  

Βασικό πρόβληµα της περιοχής αποτελεί η ανεπάρκεια σε συγκεκριµένα σηµεία των ρεµάτων Β και 
∆, που διέρχεται από τις περιοχές που πρόκειται να πολεοδοµηθούν. Η κατάσταση αυτή έχει σαν 
αποτέλεσµα την ελλιπή αντιπληµµυρική προστασία τµηµάτων των περιοχών που πρόκειται να 
πολεοδοµηθούν. Ως συνέπεια αυτού, παρουσιάζονται ζηµιές σε παραρεµάτιες ιδιοκτησίες και 
όχληση στις δραστηριότητες της περιοχής λόγω υπερχείλισης του ρέµατος και διέλευση της 
πληµµυρικής παροχής από το οδικό δίκτυο. Επίσης δεν τίθεται θέµα ολοκληρωµένης διαχείρισης 
των οµβρίων υδάτων, αφού υφίστανται οι αποδέκτες τους µε περίσσεια επάρκειας.  

∆εδοµένου ότι, µε την υφιστάµενη κατάσταση των ρεµάτων, στα τµήµατα που διατρέχουν την 
περιοχή µελέτης, στις θέσεις που εµφανίζουν πληµµυρικά προβλήµατα, απαιτείται η διευθέτηση 
τους. Σηµειώνεται ότι, η παρούσα µελέτη αφορά στα µη διευθετηµένα τµήµατα του ρέµατος, που 
βρίσκονται εντός της υπό πολεοδόµησης.  

Στο ρέµα Β προβλέπονται έργα σε συνολικό µήκος 503,23m, ενώ για τους κλάδους Β1, Β2 και Β3 τα 
έργα προβλέπονται σε µήκη 32,47m, 81,50m και 41,38m. Στο ρέµα Β προβλέπονται επίσης µικρά 
τεχνικά έργα σε 4 σηµεία συνολικού µήκους 141,51m.  

Στο ρέµα ∆ προβλέπονται έργα σε συνολικό µήκος 101,29m, ενώ για τους κλάδους ∆1 και ∆2 τα 
έργα προβλέπονται σε µήκη 27,72m και 29,87m. 

Συνολικά, προτείνονται έργα διευθέτησης σε µήκος 958,97m, εκ των οποίων αθροιστικά επίσης τα 
κλειστά τµήµατα (πέντε επί µέρους τµήµατα) είναι 219,47m.  

Επιπλέον, πρόσθετοι στόχοι του έργου είναι: 

• Η οικονοµική ανάπτυξη και η γενικότερη αναβάθµιση της περιοχής. 

• Η διαµόρφωση του αστικού περιβάλλοντος των περιοχών όπου γίνονται οι παρεµβάσεις που να 
είναι προσαρµοσµένο τις ανάγκες των κατοίκων και να συµβάλλει στην επίτευξη ενός καλύτερου 
βιοτικού επιπέδου. 

Η ΜΠΕ µελέτη, αναφέρεται στη διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων που 
αφορούν στην διευθέτηση τµηµάτων ρεµάτων, που διέρχονται εντός της υπό Πολεοδόµηση 
περιοχής του Κρυονερίου µε σκοπό την ασφαλή διόδευση της πληµµυρικής παροχής προς τα 
κατάντη και συγκεκριµένα στο φυσικό αποδέκτη. 
Η προς πολεοδόµηση περιοχή διαρρέεται από τέσσερις κύριους παραχείµαρρους (Ρέµατα Α, Β, Γ 
και ∆) του Κηφισού, που κατά µήκος των τριών από αυτούς (Ρέµατα Α, Β και Γ) έχουν οριστεί 
περιοχές που εµπίπτουν στην Α΄ Ζώνη προστασίας του Κηφισού, η οποία προβλέπεται ως αδόµητη 
Ζώνη.  
Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τις ζώνες προστασίας του Κηφισού: 
• Με το Π.∆.15-06-1994 (Φ.Ε.Κ. 632 ∆’), καθορίστηκαν, βάσει των διατάξεων των άρθρων 9, 10 

παρ. 2, 11 και 17 Ν.∆.17-07-1923 (Φ.Ε.Κ. 228 Α’) και 2 παρ. α, β και γ, 3 παρ. 1 περ. α, και β 3 
περ. α και ζ και 4 παρ. 3 Ν.1515/1985 (Φ.Ε.Κ. 18 Α’), όπως η παρ. 3 του άρθρου 4 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 11 Ν.2052/1992, εκτός σχεδίου και εκτός ορίων 
οικισµών, περιοχές, εκτός των άλλων, και της Κοινότητας Κρυονερίου, ως ζώνη προστασίας, του 
ποταµού Κηφισού και των ρεµάτων, που εκβάλλουν σ’ αυτόν. 

• Με το Φ.Ε.Κ.796 ∆’/03-08-1994, προστέθηκε στο Π.∆.15-06-1994, ο πίνακας των 
συντεταγµένων των ορίων προστασίας του Κηφισού και των παραχειµάρρων του, που από 
παραδροµή, παραλείφθηκε από αυτό. 



• Με το Π.∆.15-06-1998 (Φ.Ε.Κ. 499 ∆’) τροποποιήθηκε το Π.∆.15-06-1994, όπως διορθώθηκε µε 
το Φ.Ε.Κ. 796 ∆’/1994 µε την αντικατάσταση των πινάκων της παρ. 2 άρθρου 1 µε νέους 
πίνακες, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παραπάνω Π.∆. 

Οι ζώνες Α΄ προστασίας του Κηφισού, που αφορούν στην περιοχή µελέτης, καταλαµβάνουν 
εκτάσεις στις οποίες υπάρχουν κατοικίες που κτίστηκαν προγενέστερα του διατάγµατος µε 
αποτέλεσµα να υπάρχει σοβαρό πρόβληµα στο σύνολο σχεδόν των παραρεµάτιων ιδιοκτησιών. 
Γενικά, τα υπό µελέτη ρέµατα έχουν σαφείς και βαθιές κοίτες. Τα ρέµατα Α και Γ παρουσιάζουν 
πλούσια βλάστηση, που αποτελείται από δέντρα και θάµνους. Εξαίρεση αποτελεί το Ρέµα Β (όπως 
περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω), το οποίο έχει υποστεί σηµαντικές παρεµβάσεις µε µέρος αυτού 
να έχει µετατραπεί σε δρόµο (οδός Καραϊσκάκη) και τα πρανή αυτού να έχουν κτιστεί προγενέστερα 
του Προεδρικού ∆ιατάγµατος. Σηµειώνεται ότι τα πρανή του ρέµατος Β διανεµήθησαν ως ιδιοκτησίες 
από το Υπ. Γεωργίας (συµπληρωµατική διανοµή Κρυονερίου έτους 1950). Επίσης, µικρής έκτασης 
παρέµβαση παρουσιάζεται στο ανάντη τµήµα του ρέµατος ∆ στο βόρειο όριο της υπό πολεοδόµηση 
περιοχής. 
Επισηµαίνεται, ότι δεν συντάχθηκαν µελέτες οριοθέτησης κατά τη σύνταξη του Π.∆/τος προστασίας 
Κηφισού και οι Ζώνες προστασίας έχουν οριστεί κυρίως, ως µια ζώνη 50 µ. εκατέρωθεν των αξόνων 
των ρεµάτων για την άµεση προστασία αυτών, µε αποτέλεσµα να ρυµοτοµούν υφιστάµενες 
οικοδοµές εκτός της κοίτης των ρεµάτων και γενικά να δηµιουργούν προβλήµατα στις ιδιοκτησίες. 
Ωστόσο, όπως ορίζεται στην παρ. 3 άρθρου 5 του Π.∆/τος 15-06-1994 (Φ.Ε.Κ. 632 ∆’), «Στην 
περιοχή Α δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δόµηση και αλλοίωση της φυσικής µορφής του τοπίου, µε 
έργα κάθε είδους, µέχρις ότου δηµοσιευθεί εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η οριοθεσία του 
ποταµού Κηφισού, ως και των παραχειµάρρων και ρεµάτων αυτού. Η απαγόρευση, αίρεται 
αυτοµάτως, κάθε φορά που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τµηµατική οριοθεσία 
και για το αντίστοιχο τµήµα της περιοχής Α’». 
Ετσι, σύµφωνα µε την ερµηνεία του παραπάνω Π.∆ από το Σ.τ.Ε. (Π.Ε.190/1994), εάν και εφόσον, 
καθορισθούν, οι οριογραµµές των παραχειµάρρων του Κηφισού, που διασχίζουν το Κρυονέρι, 
αφενός µεν, θα δηµιουργηθούν κατά µήκος των αξόνων τους και ανάµεσα στις οριογραµµές αυτές, 
κοινόχρηστοι χώροι και αφετέρου, εκτός των χώρων αυτών, αλλά, εντός των Ζωνών Α του ∆/τος 
αυτού, θα είναι επιτρεπτή, η εφαρµογή των διατάξεων για τη δόµηση τους, που υπάρχουν είτε σ’ 
αυτό, είτε οπουδήποτε αλλού.  
Συνεπώς, µε την ΜΠΕ και την αντίστοιχη Υδραυλική Μελέτη Οριοθέτησης και τοπικής ∆ιευθέτησης 
των ρεµάτων που διαρρέουν την υπό πολεοδόµηση περιοχή του Κρυονερίου, προκύπτει η 
απαιτούµενη ζώνη προστασίας αυτών µε βάση υδραυλικά κριτήρια, λαµβάνοντας υπόψη και την 
µορφολογία των ρεµάτων. Παράλληλα, εξασφαλίζεται η αντιπληµµυρική προστασία της περιοχής 
µελέτης στα τµήµατα των ρεµάτων που παρουσιάζονται πληµµυρικά φαινόµενα εξαιτίας κυρίως 
ανθρώπινων παρεµβάσεων (Ρέµα Β και ∆). Με τον καθορισµό των οριογραµµών των ρεµάτων θα 
ενταχθεί στο προς έγκριση πολεοδοµικό σχέδιο και η Ζώνη Α΄ προστασίας του Κηφισού, ώστε να 
αποσαφηνιστεί η ακριβής χρήση της (σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην οικεία νοµοθεσία), εκτός 
των γραµµών οριοθέτησης του ρέµατος και να διασφαλιστεί ο ρόλος της ως ζώνη προστασίας και 
τελικά, οι παραχείµαρροι του Κηφισού να λειτουργήσουν ως πραγµατικός κοινόχρηστος χώρος και 
να διαµορφωθούν ως χώροι πρασίνου. 
 
Επίσης –σύµφωνα µε το έγγραφο της Περιφέρειας- καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να 
διαµορφώσει την εισήγησή της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης µε 
την οποία να εκφράζει την άποψή του επί της  παραπάνω µελέτης,  σύµφωνα µε το έντυπο ∆11.   
 
Με την υπ’αρ.32/26-11-2014 οµόφωνη απόφασή της, η ΕΠΖ µη διατυπωθείσης ένστασης ή 
παρατήρησης επί της µελέτης µε τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ –ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ διαβιβάζει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την απόφαση για τα περαιτέρω. 
 
Με βάση τα ανωτέρω : 
 



Προτείνεται η διατύπωση απόψεων στο έντυπο ∆11 από τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ,στα 
πλαίσια της διαδικασίας  διαβούλευσης της µελέτης µε τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ –
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 73 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95  του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Τα µε αρ. πρωτ. 34422/29.10.2014 & 210384/27.10.2014 πρωτ.Περιφέρειας_ έγγραφο του 

τµήµατος Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής. 
� Την υπ’αρ.36565/17.11.2014 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
� Την υπ’αρ.10/24.11.2014 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Κ Κρυονερίου. 
� Την υπ’αρ.32/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
� Την τοποθέτηση του Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά).  
 
Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α    Π Λ Ε  Ι  Ο Ψ Η Φ Ι Α 

                                              Με ψήφους  33 Υπέρ και 1 Παρών 
                       (Συµπεριλαµβανοµένης και της ψήφου του Προέδρου της ∆.Κ. Κρυονερίου) 
 
Ο ∆.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ δήλωσε παρών για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτηση 
του και αναλυτικά καταγράφτηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει τη διατύπωση απόψεων στο έντυπο ∆11 από τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ,στα 
πλαίσια της διαδικασίας  διαβούλευσης της µελέτης µε τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ –
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ». 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.                       ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 

ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 

 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
            ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 



ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

Πρόεδρος ∆.Κ. Κρυονερίου                           ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
 
Συνηµµένο 
Σχέδιο ∆ 11 της ∆.Σ.κ. Ταουξή-Χριστινίδη Καλλιόπης 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και  µε την ευθύνη 
ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

 


