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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3/2/2017 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ      Αρ. Πρωτ.: 3175 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

                                           ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                  Προς  τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

ΘΕΜΑ: «Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Διονύσου» 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς 

αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

  Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2016, ανά τομέα αρμοδιότητάς 

της, ως εξής: 

 Για την περίοδο από 1-1-2016 έως 31-12-2016 Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 

ήταν ο κ. Λυρούδιας Ευάγγελος (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30030/18-9-

2014 απόφαση Δημάρχου) και μέλη της Ε.Π.Ζ. ήταν οι κ.κ. Δημοτικοί 

Σύμβουλοι:      

          

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.Ταουξή –Χριστιανίδη Καλλιόπη 

2.Στασινοπούλου Αναστασία 

3.Κρητικός Αθανάσιος 

4.Ζώτου Βασιλική (Βάνα) 

5.Πέππα Αγγελική 

6.Κανατσούλης Ιωάννης 

7.Τσιλιγκίρης Μιχαήλ 

8.Φωτάκης Ιωάννης 

 

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1.Κοκμοτός Βασίλειος 

2.Χρονόπουλος Πέτρος 

3.Καλαφατέλης Ιωάννης 
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4.Λουκάτου Ανθή 

                                           

Eλήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις από την ΕΠΖ για το 2016 

Α) Θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, 

προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης 

ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), 

πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών 

επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, 

ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης 

προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών 

ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης 

πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.)  και έγκρισης πολεοδομικών μελετών. 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 2/2016: «Λήψη ή μη απόφασης Διάνοιξης της 

οδού Παύλου Κουλουψούζη της ΔΕ Αγίου Στεφάνου» Δροσιάς με 

την οποία ενέκρινε ομόφωνα τη διάνοιξη-διαπλάτυνση της  οδού 

Παύλου Κουλουψούζη της ΔΕ Αγίου Στεφάνου με περαιτέρω 

διερεύνηση από την Νομική Υπηρεσία ως προς τον τρόπο 

υλοποίησής της πριν εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς 

ψήφιση. 

 Με το υπ’αρ.4271/2016 διαβιβαστικό της η γραμματεία της ΕΠΖ 

διαβίβασε   την υπ’αρ.2/2016 απόφαση της ΕΠΖ στη Νομική 

Υπηρεσία για την διατύπωση απόψεων σχετικά με το θέμα. 

 Με το υπ’αρ.6488/2016 έγγραφό της η Νομική Υπηρεσία εξέφρασε 

τις απόψεις επί του θέματος και στη συνέχεια η ΕΠΖ με την 

υπ’αρ.12/2016 ομόφωνη απόφασή της ολοκλήρωσε τη συζήτηση του 

θέματος και  η απόφαση διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για 

ψήφιση. 

Με την 91/2016 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε 

ομόφωνα τη διαπλάτυνση της οδού Παύλου Κουλουψούζη της Δ.Ε 

Αγίου Στεφάνου σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας,τις αποφάσεις της ΕΠΖ καθώς και τις απόψεις της 

Νομικής  Υπηρεσίας που προτείνει ως τρόπο υλοποίησης της 

διαπλάτυνσης της οδού Κουλουψούζη, τη σύσταση δουλείας.     

               

 Απόφαση υπ’ αριθ. 4/2016: «Χρήσεις γης ΔΕ Δροσιάς» με την οποία  

αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη διακοπή της συζήτησης ,προς 

διερεύνηση των δύο διαστάσεων που ετέθησαν δηλ.των σημειακών 

τροποποιήσεων και της γενικευμένης τροποποίησης. Πρέπει να 

προηγηθεί η σαφής μεθόδευση επίλυσης του θέματος καθώς και των 

παρεμπιπτόντων θεμάτων. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 11/2016:«Μονοδρόμηση οδών Σεβδικίου και 

Υακίνθων στη ΔΚ Κρυονερίου» με την οποία ενέκρινε κατά 
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πλειοψηφία τη  μονοδρόμηση των οδών Υακίνθων με κατεύθυνση 

προς την οδό Σεβδικίου  και της οδού Σεβδικίου  από την οδό 

Υακίνθων έως την οδό Θράκης καθώς επίσης και τη μονοδρόμηση 

της οδού Θράκης με κατεύθυνση προς την οδό Ανοίξεως σύμφωνα 

με την υπ’αρ.3/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της 

Κοινότητας Κρυονερίου και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 20/2016 «Προέγκριση  υπόγειας ζεύξης κτιρίων 

της εταιρείας DEMO ABEE δια της οδού Ασκληπιού της ΔΚ 

Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου με την οποία αποφάσισε ομόφωνα 

να εγκρίνει  επί της αρχής την υπόγεια σύνδεση των δύο κτιρίων της 

εταιρείας DEMO ΑΕΒΕ και καλεί την εταιρεία να υποβάλει 

ολοκληρωμένη τεχνική νομική και διαδικαστική τεκμηρίωση 

προκειμένου να πληρούνται τα επιστημονικά, τα τεχνικά και 

περιβαλλοντικά δεδομένα  καθώς και να προστατεύονται τα τυχόν 

ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δήμου. Επιπλέον να μεταβιβασθεί ο 

φάκελος στη Νομική Υπηρεσία για να ελεγχθεί το σύννομο της 

συνολικής διαδικασίας. Μετά τη γνωμοδότηση της Νομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου,η απόφαση διαβιβάσθηκε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο προς ψήφιση 

            Με την 24/2017 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε  

            κατά πλειοψηφία την εισήγηση της ΕΠΖ. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 21/2016 «Λήψη απόφασης διάνοιξης οδού στο 

τέρμα  της οδού Αθ.Διάκου της ΔΕ Αγ.Στεφάνου με την οποία 

ενέκρινε ομόφωνα τη 2(Α) άποψη της εισήγησης της τεχνικής 

υπηρεσίας και συγκεκριμένα  να μειωθεί το εμβαδόν της ιδιοκτησίας 

του Δήμου με την κατάργηση του υφιστάμενου γηπέδου μπάσκετ 

και να παραχωρηθεί σε κοινή χρήση το ρυμοτομούμενο τμήμα 

σύμφωνα με την πρόταση της πολεοδομικής μελέτης : 

Για την δημιουργία οδού,κατόπιν σύνταξης σχετικής μελέτης γιατην 

κατασκευή του έργου έτσι ώστε να υπάρξει διέξοδος προς τη 

Λ.Μαραθώνος με την κατάλληλη σήμανση ύπαρξης οδού ,καθώς 

σήμερα το σημείο αποτελεί είσοδο στο χώρο του ΤΥΠΕΤ. 

            Με την 205/2016 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε  

            ομόφωνα τη μείωση του εμβαδού ιδιοκτησίας του Δήμου με 

            την κατάργηση του γηπέδου μπάσκετ και να παραχωρηθεί σε κοινή  

            χρήση το ρυμοτομούμενο τμήμα, σύμφωνα με την πρόταση της 

            πολεοδομικής μελέτης ,για τη δημιουργία οδού κατόπιν σύνταξης  

            σχετικής μελέτης για την κατασκευή του έργου, έτσι ώστε να υπάρχει 

            διέξοδος προς τη Λ.Μαραθώνος με την κατάλληλη σήμανση ύπαρξης  

            οδού ,καθώς σήμερα το σημείο αποτελεί είσοδο στο χώρο του ΤΥΠΕΤ. 
                   

 

 



 4 

         Β) Θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 1/2016:«Έγκριση Τοπικού Σχεδίου 

Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου 

Διονύσου».με την οποία ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση ως 

υπεβλήθη από την αρμόδια Αντιδημαρχία. Ανεξαρτήτως τι 

περιλαμβάνει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, ο Δήμος 

επιφυλάσσεται να βρει τρόπους ορθολογικότερης διαχείρισης 

αποβλήτων και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

            Με την 23/2016 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε   

      ομόφωνα την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 5/2016: «Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση 

χημικής τουαλέτας στο τέρμα της 509 γραμμής της αστικής 

Συγκοινωνίας στο Κρυονέρι» με την οποία ομόφωνα ανέβαλε τη 

λήψη απόφασης απόφασης μέχρι να έρθει μια εμπεριστατωμένη 

εισήγηση όπου θα έχει γίνει μελέτη για  χωροθέτηση  χημικών 

τουαλετών σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες. 

      Η γραμματεία της ΕΠΖ με το υπ’αρ.4637/2016 διαβιβαστικό της 

απέστειλε την απόφαση σε όλες τις δημοτικές κοινότητες 

προκειμένου να υποδείξουν πιθανές θέσεις για δημόσιες τουαλέτες  

σε δημόσιους χώρους και ειδικότερα στο τέρμα των λεωφορειακών 

γραμμών που διέρχονται  από τις δημοτικές κοινότητες. 

      Με την υπ’αρ.13/2016 εκ νέου απόφασή της η ΕΠΖ ενέκρινε κατά 

πλειοψηφία τις προτάσεις των Δημοτικών Κοινοτήτων με την 

παρατήρηση ότι όσες χημικές τουαλέτες αφορούν σε λεωφορειακές 

γραμμές θα πάνε προς υλοποίηση (τοποθέτηση –συντήρηση )στον 

ΟΑΣΑ κι όσες είναι να τοποθετηθούν σε δημόσιους χώρους του 

Δήμου ,θα αποφασίσει τον τρόπο υλοποίησης το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

            Με την 86/2016 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε   

      κατά πλειοψηφία την τοποθέτηση των χημικών τουαλετών στις ΔΚ    

 Δήμου Διονύσου ως εξής: 

 

 Για τη ΔΚ Αγίου Στεφάνου να τοποθετηθούν στο τέρμα 

λεωφορείων επί της οδού Τραπεζούντος καθώς και στο 

γήπεδο Αγίου Στεφάνου για τους παρευρισκόμενους δημότες. 

 Για τη ΔΚ Δροσιάς να τοποθετηθούν στο αντλιοστάσιο της 

οδού Γρ.Λαμπράκη για την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων του 

Δήμου καθώς και στο κοιμητήριο της ΔΚ στη Ροδόπολη για 

χρήση από τους επισκέπτες. 

 Για τη ΔΚ Άνοιξης στην οδό Λυκαβηττού καθώς και στο 

κοιμητήριο στην οδό Αναπαύσεως. 

 Για τη ΔΚ Κρυονερίου στο τέρμα της λεωφορειακής γραμμής 

509 στην πλατεία Ν.Πλαστήρα. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 18/2016:« Eγκατάσταση μονοφασικής παροχής 

στο Αντλιοστάσιο της οδού Δεξαμενής στη ΔΚ Δροσιάς» με την 
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οποία ενέκρινε ομόφωνα την εγκατάσταση μονοφασικής παροχής 

στο Αντλιοστάσιο της οδού Δεξαμενής στη ΔΚ Δροσιάς και τη 

διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.                                

Με την 150/2016 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε 

ομόφωνα την εισήγηση της ΕΠΖ.  

 Απόφαση υπ’ αριθ. 19/2016:«Eγκατάσταση νέας τριφασικής 

παροχής 3Χ40Α στη ΔΚ Άνοιξης με την οποία ενέκρινε ομόφωνα 

την εγκατάσταση νέας τριφασικής παροχής 3Χ40Α στη ΔΚ Άνοιξης 

και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.                    

Με την 151/2016 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε 

ομόφωνα την εισήγηση της ΕΠΖ.   

       Γ) Γενικά θέματα-Κανονιστικές Αποφάσεις(σύμφωνα με  

           το άρθρο 79&82 Κ.Δ.Κ). 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 3/2016:« Έγκριση εισόδου-εξόδου –απότμησης 

πεζοδρομίου του υπό ίδρυση Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων 

ιδιωτικής και δημόσια χρήσης της εταιρείας TECO CRYO Α.Ε επί 

των οδών Ειρήνης και Οδυσσέως στη ΔΚ Αγ.Στεφάνου του Δήμου 

Διονύσου με την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την  είσοδο-

έξοδο-απότμηση πεζοδρομίου του υπό ίδρυση Υπόγειου Σταθμού 

Αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης της εταιρείας TECO 

CRYO Α.Ε επί των οδών Ειρήνης και Οδυσσέως στη ΔΚ 

Αγ.Στεφάνου του Δήμου Διονύσου. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 6/2016: «Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση 

και λειτουργία της λαϊκής αγοράς στη ΔΚ   Αγίου Στεφάνου Δήμου 

Διονύσου» με την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη λειτουργία 

της λαϊκής αγοράς στον Άγιο Στέφανο εκ περιτροπής κάθε 6άμηνο 

στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και στην οδό 25ης Μαρτίου 

,αντίστοιχα, με την προοπτική να βρεθεί από τον Δήμο δικός της 

μόνιμος χώρος λειτουργίας και διαβίβασε την απόφαση προς ψήφιση 

στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο ανέβαλε τη συζήτηση του 

θέματος.  

 

 Με την υπ’αρ 8/2016 απόφασή της «ΘΕΜΑ ΕΗΔ: «Επανεξέταση 

της απόφασης για τη χωροθέτηση και λειτουργία της λαϊκής αγοράς 

στη ΔΚ Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου»ενέκρινε κατά 

πλειοψηφία την επανεξέταση  της χωροθέτησης και λειτουργίας της 

λαϊκής αγοράς στη ΔΚ Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου και 

εισηγήθηκε την αναβολή του θέματος από το επικείμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο, με την προϋπόθεση σε διάστημα εντός δύο μηνών να 

υπάρξει εμπεριστατωμένη πρόταση με τεχνικές προδιαγραφές. 

Έπειτα από νέα απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της ΔΕ Αγίου 

Στεφάνου η ΕΠΖ συζήτησε εκ νέου το θέμα και με την 

υπ’αρ.17/2016 απόφασή της ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη 
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λειτουργία της λαϊκής αγοράς στον Άγιο Στέφανο εκ περιτροπής 

κάθε εξάμηνο στην  οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και στην οδό 

Ελ.Βενιζέλου στην περιοχή Λόφου Νυμφών της ΔΚ Αγ.Στεφάνου 

σύμφωνα με την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της ΔΚ Αγίου 

Στεφάνου. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 7/2016: «Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 

2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου» με την 

οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την  Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 

έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου και 

τη διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

      Με την 22/16 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε  κατά 

πλειοψηφία  την  Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2015 της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διονύσου. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 9/2016: Οριοθέτηση χώρων στάθμευσης ατόμων 

με αναπηρία(ΑΜΕΑ) επί του οδοστρώματος των οδών των 

σχολικών συγκροτημάτων της ΔΚ Κρυονερίου» με την οποία 

ενέκρινε ομόφωνα την οριοθέτηση χώρων στάθμευσης ατόμων με 

αναπηρία(ΑΜΕΑ) επί του οδοστρώματος των οδών των σχολικών 

συγκροτημάτων της ΔΚ Κρυονερίου με την παρατήρηση  να 

εξεταστεί από την Τεχνική Υπηρεσία η εφαρμογή των μελετών σε 

ό,τι αφορά τις θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ σε όλα τα σχολεία του 

Δήμου και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 10/2016:«Απομάκρυνση υπερυψωμένων 

λωρίδων (σαμαράκια) από την Λ.Πιπεροπούλου» με την οποία 

ενέκρινε ομόφωνα να αποκατασταθεί η νομιμότητα σύμφωνα με την 

εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας στις ήδη τοποθετημένες 

υπερυψωμένες λωρίδες στη Λ.Πιπεροπούλου στη ΔΚ Σταμάτας και 

να εξεταστεί η τοποθέτηση νέων σύμφωνα με νόμιμες τεχνικές 

προδιαγραφές και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  

      Με την 71/2016 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε 

ομόφωνα : 

     1)Την αποκατάσταση της νομιμότητας, δηλαδή την απομάκρυνση 

των μη πιστοποιημένων λωρίδων σύμφωνα με την εισήγηση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας στις ήδη τοποθετημένες υπερυψωμένες λωρίδες 

στη Λ.Πιπεροπούλου στη ΔΚ Σταμάτας. 

     2)Τη διερεύνηση της τοποθέτησης νέων υπερυψωμένων λωρίδων 

σύμφωνα με τις νόμιμες τεχνικές προδιαγραφές, 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 14/2016:«Γνωμοδότηση σχετική με την 

χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας 
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Εθνικής Αντίστασης από τα καταστήματα» με την οποία κατά 

πλειοψηφία ενέκρινε τη χορήγηση άδειας τοποθέτησης 

τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας Εθνικής Αντίστασης από τα 

καταστήματα και συγκεκριμένα: 

 Η απρόσκοπτη διέλευση να εξασφαλίζεται από την πλευρά της  

πλατείας σε ελάχιστο πλάτος 2,5 μέτρων και σύμφωνα με τον 

κτιριοδομικό κανονισμό. Το υπόλοιπο δε, μπορεί να διατεθεί για 

τραπεζοκαθίσματα και όχι πάνω από δύο σειρές τραπεζοκαθισμάτων. 

Οι επαγγελματίες στων οποίων τα καταστήματα μπροστά υπάρχουν 

παρτέρια ,αποτελούν μια ειδική περίπτωση και η λύση(φύτευση-

μεταφύτευση-απομάκρυνση) θα δίδεται μέσω των τοπικών 

συμβουλίων.  

 Με την 134/2016 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε 

ομόφωνα την εισήγηση της ΕΠΖ με τη συμπλήρωση « ο Δήμος 

αναλαμβάνει τη δέσμευση : 

Α)Να χωροθετήσει επ’ακριβώς τους συγκεκριμένους χώρους. 

Β)Σύντομα να έλθει συνολική χωροθέτηση για χώρους 

τραπεζοκαθισμάτων και συγκεκριμένα τέλη για όλους τους 

κοινόχρηστους χώρους που θα χωροθετηθούν». 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 16/2016:« Έκφραση απόψεων ως προς την 

οριοθέτηση και αναοριοθέτηση αρχαιολογικώνχώρων περιοχών των 

ΔΕ Διονύσου,Σταμάτας,Ανοιξης,Αγ.Στεφάνου του Δήμου 

Διονύσου» με την οποία ομόφωνα απέρριψετο αίτημα της 

Αρχαιολογίας για την οριοθέτηση και αναοριοθέτηση 

αρχαιολογικών χώρων περιοχών των Δ.Ε Διονύσου, Σταμάτας, 

Άνοιξης , Αγ.Στεφάνου του Δήμου Διονύσου για τους λόγους που 

προτάθηκαν από τα μέλη της ΕΠΖ και διαβίβασε την απόφαση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.  Με την 134/2016 απόφασή του, 

το Δημοτικό Συμβούλιο   ενέκρινε  ομόφωνα ότι δε συντρέχει λόγος 

αναοριοθέτησης και  διεύρυνσης αρχαιολογικών χώρων των ΔΕ 

Διονύσου,Σταμάτας, Άνοιξης,Αγ.Στεφάνου του Δήμου Διονύσου με 

τα δεδομένα στοιχεία.Δεν αποκλείεται η έρευνα στο μέλλον να 

αναθεωρήσει τα όρια. Εάν τεκμηριωθεί η αλλαγή των ορίων θα 

επανέλθει με νέα  απόφαση. Με το υπ’αρ.18869/2016 έγγραφο 

διαβιβάστηκε η απόφαση, στη Γενική Διεύθυνση αρχαιοτήτων και 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

                                           

 Απόφαση υπ’ αριθ.23/2016:« ΄Εγκριση εφαρμογής δεύτερης λύσης 

της «Κυκλοφοριακής μελέτης οδού Μ.Αλεξάνδρου στη Δ.Κ 

Άνοιξης»με την οποία ομόφωνα ενέκρινε να μην εφαρμοστεί η 

άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας για τη μονοδρόμηση της οδού 

Μ.Αλεξάνδρου στη ΔΚ Άνοιξης. 
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 Απόφαση υπ’ αριθ.24/2016:«Έγκριση σχεδίου μελέτης 

εγκατάστασης  και λειτουργίας νέας σηματοδοτούμενης φωτεινής 

διάβασης πεζών επί της Λ.Δροσιάς –Σταμάτας» με την οποία 

ομόφωνα ενέκρινε την εγκατάσταση  και λειτουργία νέας 

σηματοδοτούμενης φωτεινής διάβασης πεζών επί της Λ.Δροσιάς –

Σταμάτας και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

            Με την 15/2017 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε   

      ομόφωνα την εισήγηση της ΕΠΖ. 

                  

 

 Κατόπιν των ανωτέρω τίθεται προς συζήτηση η Ετήσια 

΄Εκθεση Πεπραγμένων 2016 της Ε.Π.Ζ.  (σύμφωνα με την παρ. 2 

του άρθρου 73 του     Ν.3852/2010)  από τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και 

παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή της.  

 

                                                                              Ο Πρόεδρος της  Ε.Π.Ζ 

 

Ε.Δ.                                                                                                                Λυρούδιας Ευάγγελος                                                                                                                             

1.Γεν.Αρχείο                                                                                Δρ.Αρχιτέκτων Μηχανικός 

2.Αρχείο Ποιότητας Ζωής                                                                                                      

 
 

 

 

                                                                                            

 

 


