
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της µε αριθ.2η/28-2-2019 

Συνεδρίασης του  Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
Αριθµός Απόφασης 5/2019            
                                                        
                                                          Π ε ρ ί λ η ψ η 
 
ΘΕΜΑ: «Έκφραση απόψεων ως προς την οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου του αρχαίου 
∆ήµου ∆εκελείας (περιοχή Τατοϊου πρώην βασιλικό τµήµα) στη ∆ηµοτική Ενότητα Κρυονερίου 
του ∆ήµου ∆ιονύσου ». 
 
Στο Κρυονέρι και στο Κοινοτικό Κατάστηµα σήµερα την 05η του µηνός Μαρτίου του έτους 2019, 
ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 18:00 ήλθε σε τακτική Συνεδρίαση το Τοπικό Συµβούλιο 
Κρυονερίου µε την υπ’ αριθ.πρωτ. 10433/28-2-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τα άρθρα 
83,88 και 95 του Ν.3852/2010 και Ν.3463/2006 παρ.4 αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη 
απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών βρέθηκαν παρόντα 3 δηλαδή: 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς:                                                                      Α π ό ν τ ε ς: 
1.-Χριστόπουλος ∆ηµήτριος                                              1.-Χατζηαθανασίου Αντιγόνη-Μαριάνθη 
2.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος                                           2.-Κάουλα Βασιλική   
3.-Χιώτης Ηρακλής 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Παναγοπούλου Παναγιώτα ∆ιοκητική υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης µε το το 1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, µε 
τη µορφή του κατεπείγοντος, ύστερα από το υπ αριθµό 10395/15.2.2019 έγγραφο της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας που δεχθήκαµε, για την «Έκφραση απόψεων ως προς την 
οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου του αρχαίου ∆ήµου ∆εκελείας (περιοχή Τατοϊου πρώην 
βασιλικό τµήµα) στη ∆ηµοτική Ενότητα Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου Το Τοπικό 
Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του Ν.3852/2010(Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης) 
και µετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε οµόφωνα η συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης. 
 

Λαµβάνοντας υπόψη: 
 

� Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010) 

� Το µε ΑΠ ∆ήµου ∆ιονύσου 9056/19-2-19 έγγραφο της Γεν. ∆/νσης Αρχαιοτήτων και 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Τµήµα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών 
χώρων, Μνηµείων και Αρχαιολογικών Έργων. 

� Το 10395/15.2.2019 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώµατος το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας που ανέφερε τα 
ακόλουθα: 

"Σχετ.:Το µε ΑΠ ∆ήµου ∆ιονύσου 9056/19-2-19 έγγραφο της Γεν. ∆/νσης Αρχαιοτήτων 
και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Τµήµα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών 
χώρων, Μνηµείων και Αρχαιολογικών Έργων. 

1. Με το ανωτέρω σχετικό µε θέµα “Υφιστάµενες δραστηριότητες εντός του προς οριοθέτηση 
αρχαιολογικού χώρου του αρχαίου ∆ήµου ∆εκελείας (περιοχή Τατοϊου πρώην βασιλικό 
τµήµα) στη ∆ηµοτική Ενότητα Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου” όπου απεικονίζονται εντός 
του µωβ περιγράµµατος σύµφωνα µε το σχετικό υπόµνηµα του χάρτη η προς οριοθέτηση 
περιοχή της αναφερόµενης στον τίτλο ∆.Ε. του ∆ήµου.  



2. Ζητούνται οι απόψεις του ∆ήµου µέσα σε διάστηµα 2 µηνών από την αποστολή του σχετικού 
ερωτήµατος προκειµένου να προβούν στις περαιτέρω ενέργειες αρµοδιότητας τους στο 
πλαίσιο του αρθ. 12 του Ν 3028/2002. 

Στο ανωτέρω σχετικό σηµειώνεται ότι η κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου αποσκοπεί στον 
αρχαιολογικό έλεγχο της περιοχής και όχι να µεταβάλει τις ήδη καθορισµένες χρήσεις (Π∆/19-7-
2007, δεκ 336/∆/24-7-2007 “Καθορισµός Ζωνών Προστασίας του Ορεινού όγκου Πάρνηθας (Ν. 
Αττικής), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Π∆ αρίθµ. 40707/4-12-2008, ΦΕΚ 619/∆/19-12-
2008). 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Συµβούλιο της ∆Ε Κρυονερίου να εκφράσει τη γνώµη του προς 
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία εν συνεχεία θα διαµορφώσει την Εισήγηση της προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έκδοση της σχετικής Απόφασης περί έναρξης της διαδικασίας 
οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου του αρχαίου ∆ήµου ∆εκελείας (περιοχή Τατοϊου πρώην 
βασιλικό τµήµα) στη ∆ηµοτική Ενότητα Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου,Νοµού Αττικής , 
σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.3028/2002 "Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων 
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς "(ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002)  

Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου, αφού  έλαβε υπόψη :  

� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/2010) 
� Το µε ΑΠ ∆ήµου ∆ιονύσου 9056/19-2-19 έγγραφο της Γεν. ∆/νσης Αρχαιοτήτων και 

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Τµήµα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών 
χώρων, Μνηµείων και Αρχαιολογικών Έργων. 

� Το 10395/15.2.2019 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
� ∆υο χάρτες (προτεινόµενη οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου)  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
                                                                  
Εγκρίνει την έναρξη της διαδικασίας οριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου του αρχαίου ∆ήµου 
∆εκελείας (περιοχή Τατοϊου πρώην βασιλικό τµήµα) στη ∆ηµοτική Ενότητα Κρυονερίου του ∆ήµου 
∆ιονύσου, Νοµού Αττικής, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.3028/2002 "Για την 
Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 
 
  
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 5/2019. 

 
Αφού  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                                                                                  1.-Κολοτούρος Κωνσταντίνος       
∆ηµήτριος  Χριστόπουλος                                        2.-Χιώτης Ηρακλής 
                                                                                   
                                                                            
           
 
 
 
                                                                                  


