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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Συνεδρίαση  6η                                                                                                                                        
                                                               

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                     της  12-9-2017 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ENOTHTA ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Ταχ Δ/νση Πλαστήρα  50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ                                 Αριθ. Απόφασης  14/2017 
                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της 12-9-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας  Διονύσου. 

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

δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 104/6.9.2017  

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

Γραφείου Διονύσου  και επιδόθηκε  στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας 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  

: «Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση της οδού Κωνσταντινουπόλεως στο τμήμα από Λεωφ. 

Αιολίδος αριστερά (Σχετ. Αίτημα Κατοίκων υπ’ αριθμ. πρωτ. 19906/03.07.2017)» 

Θέμα 2
ο
 :  «Εξέταση αιτημάτων παρατάσεως ενταφιασμού» 

Θέμα 3
ο
: «Εκπόνηση μελέτης και ανακατασκευή βάσεων στήριξης  αγαλμάτων στο χώρο των 

Διονυσίων (παλαιός σταθμός του τρένου)» 

 

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)              1) 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.   

 

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Φωτάκης και ο Πρόεδρος του 

Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Διονύσου κ. Κ. Μπομπής. 

     

 

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

της συνεδρίασης. 

 

Θέμα 3
ο
 : «Εκπόνηση μελέτης και ανακατασκευή βάσεων στήριξης  αγαλμάτων στο χώρο των 

Διονυσίων (παλαιός σταθμός του τρένου)» 

 

Για το 3
ο  

θέμα εντός ημερήσιας διάταξης  την εισήγηση έκανε ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Διονύσου κ. Α. Ι. 

Μπάσης και είπε τα εξής: 
  



 2 

 Σε συνέχεια αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Δ.Ε. Διονύσου, παρατηρήθηκε ότι κάποια από 

τα αγάλματα που εκτίθενται στο χώρο που διεξάγονται τα Διονύσια (παλαιός σταθμός του τρένου), έχουν 

πάρει μικρή κλίση. 

 

 Προτείνουμε να γίνει μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία και να ανατεθεί σε ειδικούς η δημιουργία 

νέων βάσεων στήριξης όπου κρίνεται απαραίτητο. Επίσης πρέπει να προσθέσω ότι χρειάζεται να γίνει 

μελέτη  για των σωστό φωτισμό των αγαλμάτων.           
 

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

διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας»,         

                   

                                                

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει ότι πρέπει να γίνουν οι προτεινόμενες 

από τον Πρόεδρο μελέτες για τα αγάλματα που βρίσκονται στο χώρο που διεξάγονται τα Διονύσια 

(παλαιός σταθμός του τρένου). 
 

 

 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΕΔ.                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                                                            

            ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΜΠΑΣΗΣ                  

                                                                                1)Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος   

                                                                                2) Οικονομάκου Καλλιόπη  

              3) Φραντζή Ελένη                                                                                                                

 

                                                                        

                                                                            Ακριβές αντίγραφο 

          Διόνυσος, 12-9-2017 

 

                                Ο Πρόεδρος του ΣΔΕΔ 

                                                                       Αναστάσιος Ι. Μπάσης   

 

Σχέδιο              

4-Γ,  

Εσωτ. Διανομή:  

Δήμαρχο  κ.Δ.Ζαμάνη.   

 

   


