
 1 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Συνεδρίαση  1
η
                                                                                                                                        

                                                               
 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                     της 26-1-2017 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ENOTHTA ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Ταχ Δ/νση Πλαστήρα  50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ                                 Αριθ. Απόφασης 1/2017 
                     

                                               Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της 26-1-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας  Διονύσου. 

Σήμερα  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 πμ το συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας Διονύσου συνήλθε σε  

δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8/20-1-2017  

πρόσκληση του  Προέδρου του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του  Δημοτικού 

Γραφείου Διονύσου  και επιδόθηκε  στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σύμφωνα 

με την παρ.3 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα  

της ημερήσιας δ/ξης:  
 

Θέμα 1
ο
 :«Επισκευή οδοστρώματος της οδού Πλαστήρα στην Δ.Ε.Διονύσου»  

Θέμα 2
ο
 : «Εξέταση αιτημάτων παρατάσεων ενταφιασμού»    

                                                       

   

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα  (4) μέλη του συμβουλίου 

της δημοτικής ενότητας  Διονύσου.    

                                                                                                                                                          

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                   

1) Μπάσης  Αναστάσιος του Ιωάννου (Πρόεδρος)              Μεθενίτη Σωτηρία Σόνια  

2)Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος                                                           

3)Φραντζή Ελένη  

4)Οικονομάκου Καλλιόπη                                       

        

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου κα Χατζηδάκη Αικατερίνη   

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ.Α.Μπάσης ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης. 

 

Θέμα 1
ο
  «Επισκευή οδοστρώματος της οδού Πλαστήρα στην Δ.Ε.Διονύσου »    

                                                       
                                

 

Για το 1
ο
 θέμα εντός ημερήσιας διάταξης  την εισήγηση έκανε ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Διονύσου 

κ.Α.Μπάσης και είπε τα εξής: 

     

Προτείνω να γίνει άμεση επισκευή της οδού Πλαστήρα σε όλο της το μήκος γιατί παρουσιάζει πολλά και 

διάφορα προβλήματα ειδικά μετά  τις χιονοπτώσεις. Ειδικότερα πρέπει να γίνει ασφαλτόστρωση εκ νέου 

μπροστά από την είσοδο του ΤΥΠΕΤ και προς τα γραφεία της κοινότητας όπου υπάρχουν πολλές 

λακκούβες. Στην συνέχειά της και μετά την Καποδιστρίου  πρέπει να γίνει αρμολόγηση και κώλυμα των 

πλακών που έχουν ξεκολλήσει και να αντικατασταθούν οι κυβόλιθοι που λείπουν  σε πολλά σημεία 

πρόβλημα που δημιουργήθηκε κατά την διάρκεια των χιονοπτώσεων από το πέρασμα των εκχιονιστικών.  
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    Να σημειώσουμε ότι η οδός Πλαστήρα είναι πολυσύχναστη γιατί είναι τα γραφεία της 

κοινότητας Διονύσου αλλά  και ο δρόμος που οδηγεί στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου .   

   

  Το Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας  Διονύσου αφού άκουσε τον Πρόεδρο έλαβε γνώση των  διατάξεων 

της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας»,         

                   

                                                        ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

Το συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου, την εισήγηση και προτείνει να γίνει άμεση 

επισκευή της οδού Πλαστήρα σε όλο της το μήκος γιατί παρουσιάζει πολλά προβλήματα. 

Ειδικότερα πρέπει να γίνει ασφαλτόστρωση εκ νέου μπροστά από την είσοδο του ΤΥΠΕΤ και προς 

τα γραφεία της κοινότητας. Στην συνέχειά της και μετά την Καποδιστρίου  πρέπει να γίνει 

αρμολόγηση και κώλυμα των πλακών που έχουν ξεκολλήσει και να αντικατασταθούν οι κυβόλιθοι 

που λείπουν  σε πολλά σημεία. 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΕΔ.                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                                                            

           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΜΠΑΣΗΣ                  

                                                                                1)Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος   

                                                                                2)Φραντζή Ελένη    

                                                                                3)Οικονομάκου Καλλιόπη                                                                                                                   

                                                                        

                                                                           Ακριβές αντίγραφο 

         Διόνυσος 26-1-2017 

 

 

                             Ο Πρόεδρος του ΣΔΕΔ 

                                                                   Αναστάσιος Ι.Μπάσης   

 

Σχέδιο              

4-Γ,  

Εσωτ. Διανομή:  

Δήμαρχο  κ.Δ.Ζαμάνη.   

Αντιδήμαρχο κ.Ε.Λυρούδια   

Κοινοποίηση :  

   


