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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Συνεδρίαση   2
η
                                                                                                                                        

                                                               
 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                     της 9-4-2013 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Ταχ Δ/νση Πλαστήρα  50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ                                 Αριθ. Απόφασης 13/2013 
                     

 

                                               Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της 9-4-2013 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου. 

Σήμερα 9 Απριλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 21:00 μμ το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου 

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 85/4-4-

2013  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:  
 

Θέμα 1
ο
: Καθαρισμός έκτασης μεταξύ Λυκείου και Αγίου Γεωργίου την Κυριακή  

               14/4 και ώρα 10 πμ. Ομάδα εργασίας.  

Θέμα 2
ο
: Αλεξανδρέϊκα – Φοίνικας.  

Θέμα 3
ο
: Αίτημα της κ.Ε.Πέτρου για τοποθέτηση κολώνων της ΔΕΗ επί της  

                οδού Αρμονίας από τον αριθμό 20 έως 24. 

 Θέμα 4
ο
:Αίτημα του κ.Η.Μπαρτζάκλη για αποκατάσταση καθίζησης  

                οδοστρώματος επί της οδού Σόλωνος 6.  

Θέμα 5
ο
 :Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους Διονύσου  

                Μαραθώνος και Ωρωπού.    

Θέμα 6
ο
 :Εξέταση αιτημάτων παράτασης ταφής των  1) κ.Ιατρίδη Χαρίτωνα 2)κ  

               Γιαννακή Αθηνάς 3)κ Καράμπελα Θεόδωρου 4) κ. Σοκόλη Ανθούλας  

               5)κ. Δευτεραίου Μαρίας 6) κ Τζαρέλλα Ανδρομάχης 7) κ.Ιατρίδου  

               Αννας 8)κ. Αναγνώστου Χρήστου   

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα και τα πέντε   (5) μέλη του 

συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Διονύσου.    

                                                                                                                                                           

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                   

1) Κακούρη Ιωάννα (Πρόεδρος)                                        

2) Πατσαλιάς (Δανέζης) Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)   

3) Μπάσης Αναστάσιος του Ιωάννη 

4) Μπάσης Αναστάσιος του Μιχαήλ 

5) Αντάπασης Νικόλαος    

         

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

Πατσάκα  

    

 Η Πρόεδρος του Συμβουλίου κ.Ι.Κακούρη ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης.  
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Αριθμός απόφασης 13/2013 

Θέμα 2
ο
 
 
: «Αλεξανρέϊκα –Φοίνικας »  

 

 Για το 2
ο
  θέμα  εντός ημερήσιας διάταξης, την εισήγηση έκανε η Πρόεδρος της  Δημοτικής Κοινότητας 

Διονύσου κ.Ι.Κακούρη     και είπε τα εξής: 

 

Σχετικά με το υπ’ αριθμ. 3763/26-2-2013 έγγραφο της Διευθύντριας Τ.Υ κ.Αννας Αγγελίνα και το 

συνημμένο σε αυτό 3763/7-2-2013 υπόμνημα των ιδιοκτητών οικισμού «Αλεξανδρέϊκα - Φοίνικας 

εισηγούμεθα τα εξής : 

     Για τα “Αλεξανδρέϊκα” αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής η ένταξη της στο σχέδιο 

πόλης. Το αίτημα αυτό έχει υποστηριχθεί σθεναρά από όλες ανεξαιρέτως  τις προηγούμενες δημοτικές 

αρχές και αποτελεί προγραμματική δέσμευση της παρούσας δημοτικής αρχής αλλά και όλων των 

παρατάξεων της μειοψηφίας.  

    Η περιοχή «Αλεξανδρέϊκα» έχει κατοικηθεί πρίν από το 1928 όταν εντάχθηκε  ο Διόνυσος στο σχέδιο 

πόλης, όπως αυτό επεκτάθηκε το 1962.Οι κάτοικοι της περιοχής αυτής ήσαν οι πρώτοι κάτοικοι του 

Διονύσου, κυρίως εργάτες στα λατομεία. Όταν ο  συνεταιρισμός επέσπευσε την ένταξη στο σχέδιο πόλης, 

δεν περιέλαβε ποτέ αυτή την περιοχή διότι δεν θα είχε οικονομικό όφελος. 

    Τα «Αλεξανδρέϊκα» έχουν χαρακτηρισθεί «αυτοτελής οικισμός» σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Διονύσου και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13/2011 θετική γνωμοδότηση του συμβουλίου μας.   

     Θεωρούμε αδικία η περιοχή «Αλεξανδρέϊκα» να είναι ακόμη εκτός σχεδίου πόλης και προτείνουμε να 

προχωρήσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας στις κατάλληλες ενέργειες για την  ένταξή τους στο 

σχέδιο, όπως ορίζεται στο επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα              

 

 

 

    

Κατόπιν   αυτού η Πρόεδρος του ΣΔΚΔ  κάλεσε τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους να αποφασίσουν 

σχετικά. 

 

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»,         

                                                   
                                                    ΕΓΚΡΙΝΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                                                                   

 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου και προτείνει να προχωρήσει η Τεχνική Υπηρεσία 

του Δήμου στις κατάλληλες ενέργειες για την ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής «Αλεξανδρέϊκα» , 

όπως η περιοχή αυτή ορίζεται και χωροθετείται στο απόσπασμα σχεδιαγράμματος της Κτηματολόγιο ΑΕ 

το οποίο επισυνάπτεται  στο υπ. άριθμ. 3763/26-2-2103 έγγραφο της Διευθύντριας ΤΥ κ.Α.Αγγελίνα.   

   

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΚΔ.                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΚΟΥΡΗ                   

                                                                                1) Γεώργιος Πατσαλιάς (Δανέζης) 

                                                                                2)Αναστάσιος Μπάσης του Ιωάννη   

                                                                                3) Αναστάσιος Μπάσης του Μιχαήλ 

                                                                                4) Αντάπασης Νικόλαος  
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                                                                         Ακριβές αντίγραφο 

      Διόνυσος 9-4-2013 

      Η Πρόεδρος του ΣΔΚΔ 

                            

 

                                                                Ιωάννα Κακούρη  

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο              

4-Γ,  

Εσωτ. Διανομή:  

Γραφείο Δημάρχου κ.Ι.Καλαφατέλη  

Κοινοποίηση : 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Αγγελίνα Αννα  


