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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Συνεδρίαση  9
η
                                                                                                                                        

                                                               
 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                     της 15-11-2016 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ENOTHTA ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Ταχ Δ/νση Πλαστήρα  50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ                                 Αριθ. Απόφασης 26/2016 
                     

                                               Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της 15-11-2016 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας  Διονύσου. 

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

δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 212/3-11-2016  

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 : «Λήψη απόφασης περί ορθής αρίθμησης της Λ.Διονύσου εντός των    

                  διοικητικών ορίων της Δ.Ε.Διονύσου» 

Θέμα 2
ο
: «Υπόμνημα κατοίκων της Δ.Κ.Διονύσου για επείγουσα ανάγκη λήψεως  

                 μέτρων προστασίας κατοικιών επί της οδού Μεσσηνίας από  

                 υποχώρηση του οδοστρώματος λόγω των βροχοπτώσεων.  

Θέμα 3
ο 

:«Τοποθέτηση πίλλαρ στην πλατεία Κίου για τις ανάγκες των  

                 εορταστικών εκδηλώσεων»  

Θέμα 4
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 τον υπάλληλο του Δήμου κ. Επαμεινώνδα Πατσάκα  

 

  

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

της συνεδρίασης. 

 

Θέμα 2
ο
«Υπόμνημα κατοίκων της Δ.Κ.Διονύσου για επείγουσα ανάγκη λήψεως  

                 μέτρων προστασίας κατοικιών επί της οδού Μεσσηνίας από  

                 υποχώρηση του οδοστρώματος λόγω των βροχοπτώσεων» 
 

Για το 2
ο
 θέμα εντός ημερήσιας διάταξης  την εισήγηση έκανε ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Διονύσου 

κ.Α.Μπάσης και είπε τα εξής: 



 2 

     

Προτείνω να γίνει δεκτό το επισυναπτόμενο στην εισήγηση υπόμνημα των κατοίκων της Δ.Κ.Διονύσου,  

για λήψη μέτρων προστασίας των κατοικιών τους επί της οδού Μεσσηνίας από την υποχώρηση του 

οδοστρώματος λόγω των βροχοπτώσεων.   

 

 

      

  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 κάνει δεκτό το επισυναπτόμενο 

στην απόφαση υπόμνημα των κατοίκων της Δ.Κ.Διονύσου,  για λήψη μέτρων προστασίας των κατοικιών  

τους επί της οδού Μεσσηνίας από την υποχώρηση του οδοστρώματος λόγω των βροχοπτώσεων. 

  

 

 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΕΔ.                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                                                            

           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΜΠΑΣΗΣ                  

                                                                                1)Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος   

                                                                                2)Φραντζή Ελένη    

                                                                                3)Οικονομάκου Καλλιόπη                                                                                                                   

                                                                        

                                                                           Ακριβές αντίγραφο 

         Διόνυσος 15-11-2016 

 

 

                             Ο Πρόεδρος του ΣΔΕΔ 

                                                                   Αναστάσιος Ι.Μπάσης   

 

Σχέδιο              

4-Γ,  

Εσωτ. Διανομή:  

Δήμαρχο  κ.Δ.Ζαμάνη.   

Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ.Ε.Λυρούδια.  

Κοινοποίηση :  

   


