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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Συνεδρίαση  6 
η
                                                                                                                                        

                                                               
 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                     της 1-10-2013 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Ταχ Δ/νση Πλαστήρα  50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ                                 Αριθ. Απόφασης 33/2013 
                     

 

                                               Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της 1-10-2013 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου. 

Σήμερα  ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00 μμ το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου συνήλθε σε  

δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 241/19-9-2013  

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
: «Προτάσεις περί του τρόπου χειρισμού των διαδικασιών για το θέμα του  

               ΤΥΠΕΤ Διονύσου.   

Θέμα 2
ο
 :Εγκριση χορήγησης άδειας μουσικής για το κατάστημα SAFE HOUSE  

Θέμα 3
ο
:Εκφραση απόψεων σχετικά με αίτηση κατοίκων για μονοδρόμηση της  

               οδού Πεζοναυτών στη Δ.Κ.Διονύσου.   

Θέμα 4
ο
:Εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν.4038/2012 και του άρθρου 83 παρ.1γ  

               του Ν.3852 

Θέμα 5
ο
:Εξέταση αιτημάτων παράτασης ταφής α) του κ.Ταμπάκη Γεώργιου για  

               τον θανόντα Ταμπάκη Γρηγόριο β) του κ.Μακρόπουλου Αθανάσιου για  

               τον θανόντα Μακρόπουλο Σώστη Ιωάννη   

Θέμα 6
ο
 :Θεατρική παράσταση της τραγωδίας «Αντιγόνη» από το Γυμνάσιο στον  

                 αρχαιολογικό χώρο του Βωμού Διονύσου.  

 

 
  

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

της δημοτικής κοινότητας Διονύσου.    

                                                                                                                                                           

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                   

1) Κακούρη Ιωάννα (Πρόεδρος)                                       

2) Πατσαλιάς (Δανέζης) Γεώργιος    

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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Η Πρόεδρος κ.Ι.Κακούρη ανακοίνωσε ότι  αποσύρονται από την ημερήσια διάταξη το 1
ο
 θέμα για να γίνει 

καλύτερη διερεύνηση και το 4
ο
 θέμα διότι μπήκε εκ παραδρομής και επειδή δεν έχουμε λαϊκές αγορές 

στην Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.    
 

. 

Αριθμός απόφασης 33/2013 

 

Θέμα 2
ο
:(3

ο
 στην ημερήσια διάταξη) «Εκφραση απόψεων σχετικά με αίτηση κατοίκων για 

μονοδρόμηση της οδού Πεζοναυτών στη Δ.Κ.Διονύσου»    

 

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

Διονύσου κ.Ι.Κακούρη     και είπε τα εξής: 

 

     Με το υπ’ αριθμ. 24951 /28-8-2013 έγγραφο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Εργων και Υποδομών 

κ.Ν.Παππά ζητείται από το συμβούλιο Δ.Κ.Διονύσου να εκφράσει τη γνώμη του και να διατυπώσει 

προτάσεις σχετικά με τις αιτούμενες από τους κατοίκους κυκλοφοριακές τροποποιήσεις  της οδού 

Πεζοναυτών στη Δ.Κ.Διονύσου  

   Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση του γραφείου Μελετών Συγκοινωνιακών Εργων Ν.Βόσκογλου 

–Ι.Μάρη η οποία διαβιβάσθηκε  με το ως άνω  έγγραφο του αντιδημάρχου, οι μονοδρομήσεις  έχουν το 

βασικό μειονέκτημα  της δημιουργίας περιπωρειών, και άρα αύξησης των αποστάσεων και κατανάλωσης  

καυσίμων. Επίσης με την καταστρατήγηση της μονοδρόμησης, παρατηρείται αύξηση των ατυχημάτων. 

    Ο έλεγχος  της ταχύτητος με τη δημιουργία συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας θα μπορούσε να γίνει ύστερα 

από επιστημονικό σχεδιασμό στον οποίο να ληφθούν υπόψη όλοι οι τρόποι επέμβασης που λειτουργούν 

έμμεσα στη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων.  

     Τη σκοπιμότητα τοποθέτησης εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας θα κρίνει μετά από μελέτη οδικής 

ασφάλειας η αρμόδια υπηρεσία όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 10 του ΚΟΚ .Η δε τοποθέτησή τους θα 

πληροί τις νόμιμες προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Η σωστή πάντως  και στοχευμένη σήμανση που θα 

υποχρεώνει τα οχήματα να έχουν όριο ταχύτητος 30 χλμ θα μπορούσε να έχει αποτελέσματα χωρίς υψηλό 

κόστος. 

     Προτείνουμε  την ανάρτηση πινακίδων επί της οδού Πεζοναυτών με όριο ταχύτητας 30 χλμ  

 

  Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο σύμβουλος κ.Α.Μπάσης του Μιχαήλ και είπε ότι αν κάνουμε το λάθος και 

γίνει μονοδρόμιση στην Πεζοναυτών αύριο θα έρθουν όλοι και θα ζητάνε το ίδιο. Προτείνω να μπεί 

έντονη σήμανση και όριο ταχύτητας. 

 

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, να γίνει ανάρτηση πινακίδων με έντονη σήμανση και  

 όριο ταχύτητας στην οδό Πεζοναυτών.  
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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  

                                   

                                                                        Ακριβές αντίγραφο 

      Διόνυσος 1-10-2013 

      Η Πρόεδρος του ΣΔΚΔ 

 

                                                                         Ιωάννα Κακούρη  

 

 

 

 

Σχέδιο              

4-Γ,  

Εσωτ. Διανομή:  

Γραφείο Δημάρχου κ.Ι.Καλαφατέλη  

Αντιδήμαρχο Τεχνικών Εργων και Υποδομών κ.Ν.Ππαπά  

Κοινοποίηση : 

Ενδιαφερόμενους  


