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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                     της 13-11-2014
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Ταχ Δ/νση Πλαστήρα  50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ                                 Αριθ. Απόφασης 24/2014
                    

                                               Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13-11-2014 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.
Σήμερα  ημέρα Πέμπτη   και ώρα 19:00 μμ το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου συνήλθε σε 
δημόσια  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό  Γραφείο  Διονύσου,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθμ.  227/5-11-2014 
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 1ο:«Πρόταση για εντευκτήριο στην Δ.Κ.Διονύσου»                           
Θέμα 2ο:«Πρόταση για διάνοιξη και ασφαλτόστρωση της οδού Μαγνησίας στην 
                 Δημοτική Κοινότητα Διονύσου»
Θέμα 3ο:«Πρόταση για προστατευτικά κάγκελα στις οδούς Λητούς και 
                 Θεμιστοκλέους στην περιοχή Αναγέννηση της Δ.Κ.Διονύσου»   
Θέμα 4ο:«Πρόταση για ανακατασκευή της γέφυρας στην Ραπεντώσα»             

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

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μπάσης  Αναστάσιος του Ιωάννου (Πρόεδρος)                                       
2) Πατσαλιάς (Δανέζης) Γεώργιος   
3) Φραντζή Ελένη 
4) Οικονομάκου Καλλιόπη 
5) Αντάπασης Νικόλαος 
        
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Επαμεινώνδα Πατσάκα 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Αντιδήμαρχος Διονύσου κ.Ε.Λυρούδιας και οι σύμβουλοι του Δήμου 
Διονύσου κκ. Β.Δαρδαμάνης , Ι.Τσουδερός και Ι.Φωτάκης    
 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου  κ.Α.Μπάσης του Ιωάννου  ύστερα από την διαπίστωση της  απαρτίας 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Αριθμός απόφασης 24/2014

Θέμα 1ο:«Πρόταση για εντευκτήριο στην Δ.Κ.Διονύσου»  
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Για  το  1ο  θέμα   εντός  ημερήσιας  διάταξης   την  εισήγηση  έκανε  ο  Πρόεδρος  της  Δ.Κ.Διονύσου 
κ.Α.Μπάσης   και είπε τα εξής:

          Είναι γνωστό εδώ και  χρόνια το αίτημα των κατοίκων της Δημοτικής μας κοινότητας για την 
εξεύρεση και λειτουργία στεγασμένου δημόσιου χώρου συνάντησης των συμπολιτών μας. Το αίτημα έχει 
καταστεί πλέον επιτακτική ανάγκη λόγω αφενός της συνεχούς αύξησης των κατοίκων και αφετέρου της 
κακής οικονομικής συγκυρίας που πλήττει τη χώρα μας. Οι πολίτες, οι γείτονες έχουν σήμερα, 
περισσότερο  από ποτέ την ανάγκη καλλιέργειας κοινωνικών και φιλικών σχέσεων, έξω  από το σπίτι τους 
σ’ ένα χώρο που θα είναι άνετος και φιλόξενος και οικονομικά προσιτός. 
           Θα ήταν επιθυμητό μέρος  του χώρου να διατίθεται για προγράμματα και δράσεις με τη 
δημιουργική συμμετοχή των συνδημοτών μας καθώς και για την φιλοξενία εκδηλώσεων πολιτισμού.          
           Προτείνουμε  να ερευνηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία η πιθανότητα λειτουργίας εντευκτηρίου στο 
νομιμοποιηθέν κτίσμα των αποδυτηρίων στον αθλητικό χώρο  του γηπέδου ποδοσφαίρου της Δημοτικής 
Κοινότητας. 
  
  
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  και  προτείνει  να  ερευνηθεί  από  την  Τεχνική 
Υπηρεσία  η  πιθανότητα  λειτουργίας  εντευκτηρίου  στο  νομιμοποιηθέν  κτίσμα  των  αποδυτηρίων  στον 
αθλητικό χώρο  του γηπέδου ποδοσφαίρου της Δημοτικής Κοινότητας. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΚΔ.                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ                  
                                                                                1) Γεώργιος Πατσαλιάς (Δανέζης)
                                                                                2)Φραντζή Ελένη   
                                                                                3)Οικονομάκου Καλλιόπη  
                                                                                4) Αντάπασης Νικόλαος                                                    
                                                             

                                                                         Ακριβές αντίγραφο
 Διόνυσος 13-11-2014

                       Ο Πρόεδρος του ΣΔΚΔ

                                                         Αναστάσιος Μπάσης του Ιωάννου  

Σχέδιο     
4-Γ, 
Εσωτ. Διανομή: 
Γραφείο Δημάρχου κ.Δ.Ζαμάνη  
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Ε.Λυρούδια 
Κοινοποίηση :
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