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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Συνεδρίαση  8 
η
                                                                                                                                        

                                                               
 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                     της 21-9-2016 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ENOTHTA ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Ταχ Δ/νση Πλαστήρα  50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ                                 Αριθ. Απόφασης 22/2016 
                     

                                               Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της 21-9-2016 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας  Διονύσου. 

Σήμερα  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 μμ το συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας Διονύσου συνήλθε σε  

δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 178/15-9-2016  

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 :«Απολογισμός έργου στην Δημοτική Ενότητα Διονύσου την περίοδο  

                    Σεπτέμβριος 2014 έως Σεπτέμβριο 2016» 

Θέμα 2
ο
:«Αλλαγές στο τοπογραφικό διάγραμμα του κοιμητηρίου της  

                    Δ.Ε.Διονύσου» 

Θέμα 3
ο
:«Αιτήσεις για παρατάσεις ενταφιασμού»      

               

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα  (3) 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 (Προσήλθε στην συζήτηση του 1
ου

 εκτός ημερησίας διατάξεως θέματος)  

3)Οικονομάκου Καλλιόπη                                       

        

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

 

 Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  Διονύσου κκ. Ι.Καλαφατέλης, Ι.Τσουδερός, 

Ι.Φωτάκης, Σ.Σπηλιώτης 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. 

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος κ.Α.Μπάσης πρότεινε να συζητηθεί εκτός ημερησίας το θέμα «Συντήρηση 

γηπέδου ποδοσφαίρου Δημοτικής Ενότητας Διονύσου». Το θέμα μπήκε  σε ψηφοφορία και ομόφωνα 

αποφασίστηκε από τους τοπικούς συμβούλους να συζητηθεί εκτός ημερησίας διατάξεως.   
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Θέμα 1
ο
«Απολογισμός έργου στην Δημοτική Ενότητα Διονύσου την περίοδο  

                Σεπτέμβριος 2014 έως Σεπτέμβριο 2016» 
 

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

κ.Α.Μπάσης και είπε τα εξής: 

 

Προτείνουμε για κάνουμε έναν απολογισμό των 2 χρόνων  για τα έργα που εκτελέστηκαν ή δεν 

εκτελέστηκαν στην Δ.Κ.Διονύσου. Πιό κάτω αναφέρουμε τις ενέργειες που έγιναν μέσω εγγράφων ή 

αποφάσεων του Τοπικού Συμβουλίου  

με προτάσεις για έργα.  

2014  

1)Στις 11/9/2014  στείλαμε  έγγραφο  στην Τεχνική Υπηρεσία συμπληρωματικά στοιχεία για τεχνικά έργα 

στην Δημοτική Κοινότητα Διονύσου για το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Διονύσου για το έτος 2015.Τα 

στοιχεία αφορούσαν τοιχία αντιστήριξης στην Πυθαγόρα το οποίο έγινε αλλά δεν έγινε και πρέπει να 

γίνει στην οδό Ευμένους.   

2)Στις 11/9/2014 στείλαμε έγγραφο  στην Τεχνική Υπηρεσία για επισκευή της γέφυρας στην Ραπεντώσα. 

3) Στις 22/10/2014 στείλαμε έγγραφο  στην Τεχνική Υπηρεσία  για κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων 

στην συμβολή των οδών Μητρ.Γρηγ.Κυδωνιών και Πηλίου στην Δ.Κ.Διονύσου     

4) Στις 14/11/2014 στείλαμε έγγραφο στην Εντεταλμένη  Σύμβουλο Πρασίνου κ. Α.Πέππα για φύτευση 

γκαζόν σε τριγωνάκια της Δ.Κ.Διονύσου. 

5) Με την υπ.αριθμ. 24/2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου κάναμε πρόταση για εντευκτήριο στην 

Δ.Κ.Διονύσου  

6)Με την υπ.αριθμ.25/2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου  κάναμε πρόταση για διάνοιξη και 

ασφαλτόστρωση της οδού Μαγνησίας. 

7) Με την υπ.αριθμ. 26/2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου κάναμε πρόταση  για προστατευτικά 

κάγκελα στις οδούς Λητούς και Θεμιστοκλέους  στην περιοχή της Αναγέννησης. 

8) Με την υπ.αριθμ.27/2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου κάναμε πρόταση για ανακατασκευή της 

γέφυρας στην Ραπεντώσα.    

9) Με την υπ.αριθμ. 29/2104 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου κάναμε πρόταση για διάνοιξη της οδού 

Αθηνάς στην Αναγέννηση.   

 

 

 

 

2015 

 

1) Στις 4/3/2015 στείλαμε έγγραφο στην πρόεδρο του ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ κα Α . Στασινοπούλου για την 

ανάγκη αυτονομίας θέρμανσης στο πολιτιστικό μεταξύ του κυρίου χώρου και της βιβλιοθήκης. 

2) Με την υπ.αριθμ 6/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου κάναμε  προτάσεις  για εξωραϊσμό του 

χώρου των Διονυσίων στον Παλιό Σταθμό του Τρένου. 

3)  Με την υπ.αριθμ. 15/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου  κάναμε προτάσεις για διάνοιξη οδών 

στην Δ.Κ.Διονύσου και ασφαλτόστρωση.(Μάρκου Μπότσαρη, Τσακάλωφ, Μεγίστης Λαύρας, Πιττακού , 

Μαγνησίας, Θεμιστοκλέους, Περγάμου, Αθιηνάς)  

4) Με την υπ.αριθμ. 22/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου κάναμε πρόταση για διάνοιξη της οδού 

Θεμιστοκλέους έως Ανακτορείας  στην Αναγέννηση της Δ.Κ.Διονύσου. 

5) Με την υπ.αριθμ. 30/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου κάναμε πρόταση για δημιουργία 

Δημοτικού Περιπτέρου στην περιοχή Αναγέννηση της Δ.Κ.Διονύσου. 

6) Στείλαμε στον ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ όλα τα στοιχεία για την λειτουργία του  πολιτιστικού  (εκπαιδευτές με 

τα βιογραφικά τους, τους αριθμούς των μαθητών πόσο και που πλήρωναν ) δεν πήραμε καμία απάντηση  

και ούτε άλλαξε η κατάσταση σε σχέση με την δομή και την λειτουργία του Πολιτιστικού στην 

Δ.Κ.Διονύσου.  
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2016   

 

1) Στις 15/2/2016 στείλαμε έγγραφο στον Δήμαρχο κ.Δ.Ζαμάνη με Τεχνικά έργα που μπορούν να γίνουν 

άμεσα στην Δ.Κ.Διονύσου.     

2) Στις  4/3/2016 στείλαμε έγγραφο στον Αντιδήμαρχο κ Ε.Λυρούδια με πρόταση για υλοποίηση της 

μελέτης για το κοιμητήριο στην Δ.Κ.Διονύσου. 

3) Στη 1/6/32016 στείλαμε έγγραφο στην Εντεταλμένη Σύμβουλο Πρασίνου  κ.Α.Πέππα για διαμόρφωση 

τριγώνου στην Αναγέννηση . 

4) Στις 23/6/2016 στείλαμε έγγραφο Εντεταλμένη Σύμβουλο Πρασίνου  κ.Α.Πέππα για καλλωπισμό 

τριγώνου στην Αναγέννηση. 

5) Στις 13/6/2016 στείλαμε έγγραφο προς τον Αντιδήμαρχο κ.Ε.Λυρούδια για λακκούβες και ασφαλτικά 

στην Δ.Κ.Διονύσου. Στα ασφαλτικά επισημαίνουμε ότι είναι απαραίτητο να στρωθούν με άσφαλτο 

τμήματα των  κάτω δρόμων: Βωμού Διονύσου, Μητρ.Κυδωνιών, Στρατή Καρρά , Πλαστήρα , Περγάμου , 

Καραϊσκάκη, Μπροστά από το ΤΥΠΕΤ ανώνυμος και Λητούς στην Αναγέννηση.        

6) Με την υπ.αριθμ. 1/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου κάναμε προτάσεις για σημεία παροχής 

τροφής και νερού για τα αδέσποτα.  

7) Με την υπ.αριθμ. 5/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου κάναμε  προτάσεις για εκτέλεση έργων 

στην Δ.Κ.Διονύσου άμεσης προτεραιότητας. 

8)Με την υπ.αριθμ. 18/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου κάναμε πρόταση για την κατασκευή της 

οδού Μεγίστης Λαύρας, τμήματος της οδού Μπότσαρη και τμήματος της οδού Τσακάλωφ. 

9)Με την υπ.αριθμ 20/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου κάναμε προτάσεις για εξωραϊσμό των 

κοινόχρηστων χώρων στην Δ.Κ.Διονύσου.  

 

Από τις παραπάνω προτάσεις  της Κοινότητας είτε με έγγραφα είτε με αποφάσεις  του Τοπικού 

Συμβουλίου  των δύο αυτών χρόνων δεν εκτελέστηκε κανένα  έργο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές 

διαμαρτυρίες πολιτών. Υπάρχει ακόμη η έλλειμμα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 

καθημερινότητας όπως με την περισυλλογή κλαδιών, των βλαβών της  ύδρευσης και της καθαριότητας. 

 

Αντίθετα στα θετικά αυτού του απολογισμού πρέπει να σημειώσουμε : 

 

1) Ξεκίνησε το μεγάλο έργο  της αποχέτευσης στην Κοινότητα του Διονύσου.  

2)Τελειώνει το έργο στην οδό Πυθαγόρα οτ τοιχίο αντιστήριξης.  

3) Μετά από πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας ιδρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί το ΚΑΠΗ Διονύσου. 

4) Εγινε νέα εκμίσθωση του Δημοτικού Περιπτέρου στην Λεωφ.Μητρ.Κυδωνιών.  

 5) Μετά από πρόταση του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας ελήφθη απόφαση για οριστική 

απαγόρευση της θήρας στα όρια της Δ.Κ.Διονύσου και μετά τις 31/5/2016. 

6) Συμμετείχαμε  στη δράση του Let’s doit 2015-2016  

7) Οι λακκούβες αντιμετωπίστηκαν έως και 100 % με την εργολαβία που έγινε το 2015 αλλά τώρα έχουν 

δημιουργηθεί νέες τις οποίες έχουμε καταγράψει και στείλει στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος.   

8) Στα πολιτιστικά, ξεκίνησαν και πάλι «Τα χνάρια του λόγου» με ομιλίες και παρουσιάσεις στην αίθουσα 

του Πολιτιστικού της Δ.Κ.Διονύσου, ενώ  

πραγματοποιήθηκαν και πάλι τα Διονύσια 2015-2016 με μεγάλη επιτυχία και με την συνδρομή του 

ΟΝΑΠ ΘΕΣΠΙΣ αλλά και της Δημοτικής Κοινότητας.      

9) Εγινε θεσμός  η Μέρα του Δημότη και κάθε  Τετάρτη πραγματοποιήθηκαν ομιλίες  που είχαν μεγάλη 

επιτυχία και τις παρακολούθησε πλήθος κόσμου.  

10)Οι βλάβες ηλεκτροφωτισμού επιλύονται σχεδόν άμεσα. 

11) Να τονίσουμε την άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση των χειμερινών χιονοπτώσεων όπου όλος ο 

μηχανισμός της Κοινότητας κινήθηκε άμεσα και έγκαιρα για να μην υπάρχουν σοβαρά προβλήματα  στην 

ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων αλλά και των κατοίκων.        

12) Εγινε συντήρηση και γυάλισμα του ξύλινου πατώματος στο πολιτιστικό της Κοινότητας.  
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13) Μετά από παρέμβαση  της Δημοτικής Κοινότητας   εξασφαλίσαμε χορηγία από τα λατομεία για τα 

Διονύσια 2016 αλλά και χορηγία για την επισκευή της αυλής του 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου εδώ είχαμε και 

την βοήθεια από τον τότε αντιδήμαρχο περιβάλλοντος κ.Α.Μπάση.   

 

 
 

  Το Συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας  Διονύσου αφού άκουσε την 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 ως παραπάνω. 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΕΔ.                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                                                            

           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΜΠΑΣΗΣ                  

                                                                                1)Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος   

                                                                                2)Φραντζή Ελένη    

                                                                                3)Οικονομάκου Καλλιόπη                                                                                                                   

                                                                        

                                                                           Ακριβές αντίγραφο 

         Διόνυσος 21-9-2016 

 

 

                             Ο Πρόεδρος του ΣΔΕΔ 

                                                                   Αναστάσιος Ι.Μπάσης   

 

Σχέδιο              

4-Γ,  

Εσωτ. Διανομή:  

Δήμαρχο  κ.Δ.Ζαμάνη   

Πρόεδρο ΔΣ κ.Α.Μπάση   

Αντιδήμαρχο κ.Ε.Λυρούδια 

Κοινοποίηση :  

  


