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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Συνεδρίαση  8η                                                                                                                                        
                                                               

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                     της  15-11-2017 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ENOTHTA ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Ταχ Δ/νση Πλαστήρα  50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ                                 Αριθ. Απόφασης  21/2017 
                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της 15-11-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας  Διονύσου. 

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

δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 139/09.11.2017  

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  

: «Αίτηση του Κυλάκου Γεωργίου για διαγραφή χρέους» 

Θέμα 2
ο
: «Εξέταση αιτημάτων παρατάσεως ενταφιασμού» 

Θέμα 3
ο
: «Πρόταση στελέχωσης της βιβλιοθήκης της Δ.Ε. Διονύσου για την κάλυψη των αναγκών 

της λειτουργίας της» 

Θέμα 4
ο
: «Τροποποίηση του  άρθρου 25 του Κανονισμού του Κοιμητηρίου της Δ.Ε. Διονύσου» 

Θέμα 5
ο
: «Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στη Δ.Ε. Διονύσου»  

Θέμα 6
ο
: «Αναγέννηση : χρόνια προβλήματα που περιμένουν λύση»  

 

 

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

της Δημοτικής Ενότητας  Διονύσου.    

                                                                                                                                                          

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                   

1) Μπάσης  Αναστάσιος του Ιωάννου (Πρόεδρος) 

2) Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος                                           

3) Φραντζή Ελένη 

4) Οικονομάκου Καλλιόπη  

5) Ρούσσος Δημήτριος                                    

 

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 Συλλόγου Διονύσου κ. Κ. Μπομπής. 

     

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

έναρξη της συνεδρίασης. 
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Θέμα 6
ο
 : «Αναγέννηση : χρόνια προβλήματα που περιμένουν λύση» 

 

Για το 6
ο  

θέμα εντός ημερήσιας διάταξης  την εισήγηση έκανε ο Τοπικός Σύμβουλος κ. Γ. 

Πατσαλιάς Δανέζης και είπε τα εξής:  
 

Αναφέρομαι στα κατωτέρω θέματα : 

 

1) Μελέτη Γούμενου : Έγινε επί προεδρίας Σάκη Σωτηρίου και πρέπει άμεσα να γίνει η εφαρμογή 

της, έτσι ώστε να  φανούν όλες οι καταπατήσεις στην περιοχή και στους Κοινόχρηστους Χώρους. 

2) Καταπάτηση στο τρίγωνο της οδού Θέτιδος και Ηρακλείτου όπου έχουν κατασκευαστεί  

παράνομα γκαράζ με τέντες και άλλες αυθαίρετες κατασκευές.. 

3) Την ανάγκη κατασκευής κόμβου στην οδό Θέτιδος και Φαίδρας όπου εδώ και δύο χρόνια υπάρχει 

απόφαση και από τη Δημοτική Ενότητα Εκάλης  και έχει ψηφιστεί και με την απόφαση 

υπ' αριθμ. 9/2017 του Τοπικού Συμβουλίου Διονύσου, στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2018. 

4) Στην οδό Θέτιδος : πλάτος 20 μέτρα, δέκα μέτρα στο Διόνυσο και δέκα μέτρα στην Εκάλη. 

Καταπάτηση από ιδιώτες και διαμόρφωση των 10 μέτρων από την πλευρά του Διονύσου προς ίδιο όφελος 

(κήπους). 

5) Ανάγκη διάνοιξης της οδού Αχιλλέως από Αθηνάς προς Λητούς και Λητούς προς Ανακτορείας 

όπου υπάρχει η μελέτη εφαρμογής , κάτι που θα διευκολύνει κατά τους χειμερινούς μήνες τους κατοίκους 

της περιοχής. Τώρα όλοι παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους χαμηλά και αναγκάζονται να ανεβαίνουν με τα 

πόδια. 

6) Ανάγκη διάνοιξης των οδών Σοφοκλέους και Θεμιστοκλέους, έχουν γίνει επανειλημμένα 

προτάσεις για το θέμα. 

7) Κεραίες κινητής τηλεφωνίας. 

 

 ΠΡΟΤΕΙΝΩ 
 

 Την άμεση λύση των χρόνιων αυτών προβλημάτων που θα διευκολύνουν τους κατοίκους της 

περιοχής της  Αναγέννησης, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι ξεχασμένοι από τον κεντρικό Δήμο Διονύσου και 

αναρωτιούνται το γιατί. 
  

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 Τοπικού Συμβούλου κ. Δανέζη και αποφασίζει να γίνει 

συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δ. Ράϊκο και τον μελετητή κ. Γούμενο, μαζί 

με όλους τους Τοπικούς και Δημοτικούς Συμβούλους του Διονύσου. Επίσης για το θέμα των 

κεραιών κινητής τηλεφωνίας, να γίνει έλεγχος από το Δήμο αν επιτρέπονται, αφού είναι περιοχή 

μόνο κατοικίας η Αναγέννηση και πως δημιουργείται επαγγελματική σχέση, πώς γίνονται 

συμβάσεις με τις εν λόγω εταιρείες και επίσης αν υπάρχουν άδειες πολεοδομίας στις συγκεκριμένες 

κατοικίες, για το δικαίωμα υψούν.   
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                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΕΔ.                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                                                            

            ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΜΠΑΣΗΣ                  

                                                                                1)Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος   

                                                                                2) Οικονομάκου Καλλιόπη  

              3) Φραντζή Ελένη                                                                                                                

              4) Ρούσσος Δημήτριος 

 

                                                                        

                                                                            Ακριβές αντίγραφο 

          Διόνυσος, 15-11-2017 

 

                                Ο Πρόεδρος του ΣΔΕΔ 

                                                             Αναστάσιος Ι. Μπάσης   

 

Σχέδιο              

4-Γ,  

Εσωτ. Διανομή:  

Δήμαρχο  κ.Δ.Ζαμάνη.   

 

   


