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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Συνεδρίαση  1η                                                                                                                                        
                                                               

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                     της  23-1-2018 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ENOTHTA ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

Ταχ Δ/νση Πλαστήρα  50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ                                 Αριθ. Απόφασης 4/2018 
                     

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της 23-1-2018 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. 3/17.1.2018  

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
: «Εξέταση αιτημάτων παρατάσεως ενταφιασμού»    

Θέμα 2
ο
: «Επισκευή της οδού Πλαστήρα στο Νο 30» 

Θέμα 3
ο
: «Αντιμετώπιση προβλήματος επικίνδυνων αδέσποτων σκυλιών» 

Θέμα 4
ο
: «Αίτημα κατοίκων για διάνοιξη της οδού Ανθέων μέχρι τη Λεωφ. Μητρ. Κυδωνιών» 

Θέμα 5
ο
: «Ανάγκη έγκαιρης συντήρησης και καθαρισμού των δασικών οδών στη Δ.Ε. Διονύσου» 

Θέμα 6
ο
: «Έγκριση Λειτουργίας Εντευκτηρίου από τον Α.Ο. Διονύσου στο γήπεδο ποδοσφαίρου της 

Δ.Ε. Διονύσου»  

 

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) Φραντζή Ελένη 

2) Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος                                           

3) Οικονομάκου Καλλιόπη 

4) Ρούσσος Δημήτριος                                    

                                   

 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου κα Χατζηδάκη Αικατερίνη.   

 

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ι. Τσουδερός, κ. Ι. Φωτάκης και ο Πρόεδρος  

του Εξωραϊστικού Συλλόγου Διονύσου κ. Κ. Μπομπής και κατά τη συζήτηση του 2
ου

 θέματος εντός 

ημηρεσίας διατάξεως προσήλθαν ο Δήμαρχος κ. Δ. Ζαμάνης, ο Αντιδήμαρχος κ. Β. Δαρδαμάνης και ο 

Δημ. Σύμβουλος κ. Θ. Στάϊκος. 

     

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

έναρξη της συνεδρίασης. 
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Θέμα 3
ο
 : «Αντιμετώπιση προβλήματος επικίνδυνων αδέσποτων σκυλιών» 

 

Για το 3
ο  

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

Αν. Ι. Μπάσης και είπε τα εξής: 

 

Συνεχώς γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων από τους δημότες μας και τους μόνιμους κατοίκους 

λόγω των επιθέσεων που δέχονται από επικίνδυνα αδέσποτα σκυλιά, που κάποιοι κακώς εννοούμενοι 

ζωόφιλοι μαζεύουν έξω από τα σπίτια τους, τα ταίζουν και τα αφήνουν ελεύθερα για να τους 

προστατεύουν και να  μην μπορεί κανείς να πλησιάσει. Προτείνω  να δοθεί μία λύση από τον Κεντρικό 

Δήμο έτσι ώστε να υπάρχει μία διαδικασία που θα πρέπει να λέμε στους δημότες μας για αυτές τις 

περιπτώσεις. Ίσως να καλείται η Δημοτική Αστυνομία ώστε να καταγράφει το γεγονός, να τους 

ενημερώνει ότι πρέπει να τα κρατούν μέσα στα σπίτια τους και σε περίπτωση  μη συμμόρφωσής τους να 

υπάρχει κάποιο πρόστιμο. Έτσι ίσως μειωθεί κάπως το άσχημο αυτό φαινόμενο. Επίσης σε περίπτωση 

καταγραφής επαναλαμβανόμενων επιθέσεων από συγκεκριμένα σκυλιά να βρίσκεται μία λύση για τα 

επιθετικά σκυλιά.  

 

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 γιατί όλοι είναι σύμφωνοι ότι πρέπει να βρεθεί μία 

λύση για το πρόβλημα των αδέσποτων αλλά και δεσποζόμενων σκυλιών. Κατ’ αρχήν να γίνει μία 

προσπάθεια καταγραφής τους και να αντιμετωπίζονται, κατά περίπτωση, από το Τοπικό Συμβούλιο 

σε συνεργασία με τους κατοίκους και το Ζωοφιλικό Σύλλογο Διονύσου. 
 

 

 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΕΔ.                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                                                            

            ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΜΠΑΣΗΣ                  

                                                                                1) Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος   

                                                                                2) Οικονομάκου Καλλιόπη  

              3) Ρούσσος Δημήτριος 

 

                                                                        

                                                                            Ακριβές αντίγραφο 

          Διόνυσος, 23-1-2018 

 

                                Ο Πρόεδρος του ΣΔΕΔ 

                                                                       Αναστάσιος Ι. Μπάσης   

 

Σχέδιο              

4-Γ,  

Εσωτ. Διανομή:  

Δήμαρχο  κ.Δ.Ζαμάνη.   

 

   


