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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Συνεδρίαση  5 
η
                                                                                                                                        

                                                               
 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                     της 10-6-2016 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Ταχ Δ/νση Πλαστήρα  50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ                                 Αριθ. Απόφασης 15/2016 
                     

 

                                               Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της 10-6-2016 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου. 

Σήμερα  ημέρα Παρασκευή    και ώρα 19:00 μμ το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου συνήλθε 

σε  δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 97/6-6-2016  

πρόσκληση της  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:  
 

Θέμα1ο: «Εκφραση απόψεων ως προς την οριοθέτηση και αναοριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων  

                  περιοχών των Δ.Ε Διονύσου, Σταμάτας,  Ανοιξης, Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου» 

 Θέμα 2ο «Εξέταση αιτήματος παράτασης ενταφιασμού»  

  

                  

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα  (3) μέλη του συμβουλίου 

της δημοτικής κοινότητας Διονύσου.    

                                                                                                                                                           

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                   

1) Μπάσης  Αναστάσιος του Ιωάννου (Πρόεδρος)              Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος 

2) Φραντζή Ελένη                                                                Μεθενίτη Σωτηρία Σόνια         

3)Οικονομάκου Καλλιόπη                                       

        

 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Επαμεινώνδα Πατσάκα  

 

 Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Αντιδήμαρχος κ.Ε.Λυρούδιας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  Διονύσου 

κ.Ι.Τσουδερός και κ.Ι.Φωτάκης όπως επίσης και ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού 

Συλλόγου Διονύσου κ.Κ.Μπομπής 

   

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

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

Θέμα 1
ο
:« Εκφραση απόψεων ως προς την οριοθέτηση και αναοριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων 

περιοχών των Δ.Ε Διονύσου, Σταμάτας,  Ανοιξης, Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου» 
  

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

κ.Α.Ι.Μπάσης και είπε τα εξής: 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ  

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα : 

Α) Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται ότι : Παρ.2  «Το συμβούλιο της 

δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε 

κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα (…) 

Β) Με το υπ’ αριθμ. 12857/19-5-2016 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Σχεδίου Πόλης 

που αφορά τις υφιστάμενες δραστηριότητες εντός των περιοχών των Δημ.Κοινοτήτων του Δήμου 

Διονύσου ως πρός την οριοθέτηση και αναοριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων,  ζητά από τα τοπικά 

συμβούλια  να εκφράσουν την γνώμη τους, στο πλαίσιο του άρθρου 12 του Ν. 3028/2002 .     

 

Να σημειώσουμε ότι δεν αλλάζει κάτι ως προς την προστασία του αρχαιολογικού χώρου με την 

καινούργια οριοθέτηση. Με την μώβ γραμμή είναι σημειωμένη η καινούργια οριοθέτηση ενώ η παλιά 

είναι με την κίτρινη. Από την επεξεργασία του συνημμένου  χάρτη σας τονίζουμε  ότι  τα σημεία που 

αναφέρονται  αφορούν τοπογραφικές  συντεταγμένες, και οι ζώνες που σημειώνονται στον χάρτη 

αναφέρονται στο διάταγμα του Πεντελικού.     

Να επισημάνουμε ότι για τις καινούργιες περιοχές που βρίσκονται ανάμεσα στην κίτρινη και την μωβ 

γραμμή  για τις υφιστάμενες  δραστηριότητες θα απαιτείται έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής 

υπηρεσίας   

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

Προτείνουμε  

1) Να γίνει δεκτή η καινούργια οριοθέτηση που εισηγείται η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού γιατί αν και μεγαλώνουν τα όριά  της  δεν επηρεάζει την υπάρχουσα κατάσταση.  

2) Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ελέγχου από την αρχαιολογική υπηρεσία γιατί παρουσιάζονται 

μεγάλες καθυστερήσεις.   

3) Να γίνει ενιαία η αδειοδότηση αρχαιολογίας και πολεοδομίας για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις 

στην εξυπηρέτηση των πολιτών. 

4) Τα αρχαιολογικά ευρήματα εντός της περιοχής του δήμου και ειδικότερα στην Κοινότητα Διονύσου  να 

παραμένουν και να  εκτίθενται εντός των ορίων του Δήμου σε εργαστήρια –αποθήκες.  

5) Ο Αντιδημάρχος Διονύσου κ.Ευάγγελος Λυρούδιας εισηγήθηκε   επίσης να γίνει πρόταση προς το 

ΤΥΠΕΤ να φιλοξενήσει για λογαριασμό της Δ.Κ.Διονύσου στα πλαίσια της καλής συνεργασίας, τα 

αρχαιολογικά ευρήματα και τους χώρους επεξεργασίας και όλο το έτος να μπορούν να τα επισκέπτονται 

οι μαθητές των σχολείων. Την ασφάλεια των ευρημάτων αναλαμβάνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων με 

συναγερμούς  που χτυπάνε στο χώρο της.   

   

Η απόφαση που θα ληφθεί από το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου θα διαβιβασθεί εν 

συνεχεία στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για να διαμορφώσει την εισήγησή της  προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο για την έκδοση σχετικής απόφασης  

 

 

 
 

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου αφού άκουσε την Πρόεδρο έλαβε γνώση των  διατάξεων της 

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

Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου, την εισήγηση,  του Προέδρου κ.Α.Μπάση και 

προτείνει   

 

1) Να γίνει δεκτή η καινούργια οριοθέτηση που εισηγείται η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού γιατί αν και μεγαλώνουν τα όριά  της  δεν επηρεάζει την υπάρχουσα κατάσταση.  

2) Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ελέγχου από την αρχαιολογική υπηρεσία γιατί παρουσιάζονται 

μεγάλες καθυστερήσεις.   

3) Να γίνει ενιαία η αδειοδότηση αρχαιολογίας και πολεοδομίας για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις 

στην εξυπηρέτηση των πολιτών. 

4) Τα αρχαιολογικά ευρήματα εντός της περιοχής του δήμου και ειδικότερα στην Κοινότητα Διονύσου  να 

παραμένουν και να  εκτίθενται εντός των ορίων του Δήμου σε εργαστήρια –αποθήκες.  

5) Ο Αντιδημάρχος Διονύσου κ.Ευάγγελος Λυρούδιας εισηγήθηκε   επίσης να γίνει πρόταση προς το 

ΤΥΠΕΤ να φιλοξενήσει για λογαριασμό της Δ.Κ.Διονύσου στα πλαίσια της καλής συνεργασίας, τα 

αρχαιολογικά ευρήματα και τους χώρους επεξεργασίας και όλο το έτος να μπορούν να τα επισκέπτονται 

οι μαθητές των σχολείων. Την ασφάλεια των ευρημάτων αναλαμβάνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων με 

συναγερμούς  που χτυπάνε στο χώρο της.   

   

Η απόφαση αυτή του συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου θα διαβιβασθεί εν συνεχεία στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για να διαμορφώσει την εισήγησή της  προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 

έκδοση σχετικής απόφασης  

 

 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΚΔ.                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                                                            

           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΜΠΑΣΗΣ                  

                                                                                1)Φραντζή Ελένη    

                                                                                2)Οικονομάκου Καλλιόπη                                                                                                                   

                                                                            

 

 

                                                                           Ακριβές αντίγραφο 

         Διόνυσος 10-6-2016 

 

 

                             Ο Πρόεδρος του ΣΔΚΔ 

                                                                   Αναστάσιος Ι.Μπάσης   

 

Σχέδιο              

4-Γ,  

Εσωτ. Διανομή:  

Γραφείο Δημάρχου κ.Δ.Ζαμάνη   

Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής κ.Ε.Λυρούδια  

Κοινοποίηση :  

  


