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                                               Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 30-6-2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.
Σήμερα  ημέρα Τρίτη και  ώρα 19:00 μμ το συμβούλιο Δημοτικής  Κοινότητας Διονύσου συνήλθε σε 
δημόσια  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό  Γραφείο  Διονύσου,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθμ.  245/23-6-2015 
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:«Προτάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας Δημοτών» 
Θέμα 2ο: «Διάνοιξη οδών στη Δ.Κ.Διονύσου και ασφαλτόστρωση» 
Θέμα 3ο: «Πρόταση  για δημιουργία ΚΑΠΗ στο χώρο που στεγάζεται σήμερα στο 
              κτήριο της Δ.Κ.Διονύσου το Κτηματολόγιο». 
Θέμα 4ο: «Εξέταση αιτημάτων παράτασης ταφής».  

                                    
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 
   
 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου  κ.Α.Μπάσης του Ιωάννου  ύστερα από την διαπίστωση της  απαρτίας 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση ήταν παρόν ο Αντιδήμαρχος κ.Α.Μπάσης  και ο  σύμβουλους Διονύσου  κ.Ιωάννης 
Φωτάκης.    

 Αριθμός απόφασης 14/2015

Θέμα 1ο «Προτάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας Δημοτών»
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Για  το  1ο θέμα  εντός  ημερήσιας  διάταξης   την  εισήγηση  έκανε  ο  Πρόεδρος  της  Δ.Κ.Διονύσου 
κ.Α.Ι.Μπάσης και είπε τα εξής:

Προτείνω να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα μετά και από αίτημα που κατέθεσε στις 16/5/2015 ο 

Πρόεδρος  του  Εξωραϊστικού  και  Πολιτιστικού  Συλλόγου  Διονύσου  κ.Κ.Μπομπής,  στο  οποίο 

αναφέρει τα εξής :  

«Είναι  γνωστόν  ότι  κατά  το  τελευταίο  διάστημα,  λόγω της  κρίσης,  έχουν  ενταθεί  τα 

κρούσματα  διαρρήξεων  και  κλοπών, τα  οποία,  δυστυχώς  ανέκαθεν,  ενδημούσαν  στη 

περιοχή της Δημοτικής μας Κοινότητας,  λόγω και της μοναχικότητας των κατοικιών που 

υπάρχουν σε αυτή, αλλά και της θέσης της στις παρυφές του Καλλικρατικού Δήμου.

Τα κρούσματα αυτά είναι πλέον καθημερινά και σοβαρά, με αποτέλεσμα οι συμπολίτες 

μας να βιώνουν, ένα συνεχές αίσθημα φόβου και ανασφάλειας.

Σε  πρόσφατη  διάλεξη  (17.05.2015)  στο  Πολιτιστικό  Κέντρο  της  Δ.Κ.  Διονύσου,  ο 

ομότιμος  καθηγητής  κ.  Ανδρέας  Κούτρης,  ανέλαβε  τη  πρωτοβουλία  να  θέσει  το 

πρόβλημα και να προκαλέσει σχετική συζήτηση για την προσέγγιση και επίλυση του.

Κατά την προκαταρκτική αυτή συζήτηση, στην οποία, κύριε Πρόεδρε μεταξύ των άλλων, 

ήσαστε παρών, καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιάννης Φωτάκης, αναδείχτηκαν όλες 

οι  πτυχές  του  προβλήματος  και  συμφωνήθηκε  να  συσταθεί  ομάδα πρωτοβουλίας, με 

βάση και τις ιδέες που κατατέθηκαν και να αναλάβει να διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση 

προς το Τοπικό Συμβούλιο και στη συνέχεια προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε, με τη 

πρωτοβουλία  του  Δήμου,  να  επιχειρηθεί,  η  προσέγγιση  επίλυσης  του  τοπικού  αυτού 

προβλήματος.

Μετά από την πρώτη αυτή συζήτηση με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας, έγινε σύσκεψη 

ομάδας  συνδημοτών  μας  στις  03.06.2015,  η  οποία, κινούμενη  στο  παραπάνω  πλαίσιο, 

κατέληξε στις ακόλουθες ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

1. Να τεθεί το θέμα, από το Δήμο, σε όλους τους αρμόδιους Φορείς της Πολιτείας 

(Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Τοπικά Αστυνομικά Τμήματα κ.λπ.), με στόχο τη 

βελτίωση των μέτρων αστυνόμευσης της περιοχής. 

Ταυτόχρονα, προς  τους  ίδιους  Φορείς,να τεθεί  το  θέμα,  με  ιδιαίτερη  έμφαση,  της 

μεγάλης ανησυχίας των κατοίκων, για τις πληροφορίες που υπάρχουν για συνένωση 

σε  κεντρικότερες  μονάδες  των  Αστυνομικών  Υπηρεσιών  και  άρα  περαιτέρω 

απομάκρυνση των από το πρόβλημα.
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2. Να οργανωθεί από το Δήμο, συμπληρωματικά, προς τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, αλλά 

και προς τα ατομικά μέτρα προστασίας που, πάντοτε, είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν 

οι συμπολίτες μας (συναγερμοί κ.λπ.), 7ωρη νυχτερινή περιπολία (23.00 μμ. έως 6.00 

πμ.), με τρία επιβατηγά δημοτικά οχήματα, τα οποία κρίνεται ότι μπορούν να καλύ-

ψουν καθημερινά και με ικανοποιητικό τρόπο, όλες τις περιοχές της Δημοτικής μας 

Κοινότητας.

Οι  εν  λόγω  ενέργειες  οι  οποίες  θα  μπορούσαν  να  εφαρμοσθούν  ΑΜΕΣΑ,  λόγω  της 

καλοκαιρινής  περιόδου,  θα  μπορούσαν  επίσης  να  ενδυναμωθούν  και  από  τοπική 

εθελοντική  συμμετοχή,  μετά  τον  απαραίτητο  διάλογο  με  τους  υφιστάμενους  Συλλόγους 

εθελοντών  και  ενδεχομένως  και  άλλους  φορείς  που θα  θελήσουν  να  στηρίξουν  αυτές  τις 

πρωτοβουλίες  μας.Η  συγκεκριμένη  πρωτοβουλία  θα  μπορούσε  επίσης  να  καλύψει 

συγχρόνως και τις ανάγκες πυροπροστασίας, λόγω του αυξημένου κινδύνου την εποχή 

αυτή. 

Ο σχεδιασμός αυτός, προκειμένου να καθιερωθεί σε μόνιμη βάση, θα είναι πιλοτικός για 

ένα  6μηνο,  προκειμένου  να  συγκριθεί  η  σημερινή  κατάσταση,  σε  σχέση με  αυτή  που θα 

διαμορφωθεί μετά το ανωτέρω προτεινόμενο ειδικότερα μέτρο της νυχτερινής περιπολίας.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε

Μετά  από  αυτά,  απευθυνόμαστε  σήμερα  σε  σας,  για  ένα  θέμα  που  ήδη  γνωρίζετε 

προσωπικά, προκειμένου,  να το συμπεριλάβετε,  στην επόμενη συνεδρίαση του Τοπικού 

Συμβουλίου σας, για συζήτηση και λήψη θετικής Απόφασης.Ταυτόχρονα παρακαλούμε 

τους  Τοπικούς  Αντιδημάρχους  και  Δημοτικούς  Συμβούλους,  προς  τους  οποίους 

κοινοποιούμε τη πρόταση μας, να την στηρίξουν, με την απαιτούμενη ευαισθησία και 

ενδιαφέρον για το κοινό καλό.Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.»

Ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε.Διονύσου κ.Ε.Λυρούδιας με την υπ.αριθμ. 13528/25-5-2015 επιστολή 

του  στον  κ.Α.Δημητρίου  Διοικητή  Τμήματος  Ασφαλείας  Νέας  Ερυθραίας    με  θέμα 

«Καταγγελία  για  αύξηση  διαρρήξεων  στην  Δ.Κ.Διονύσου»  αναφέρει  ότι  σύμφωνα  με 

καταγγελίες παρόδιων ιδιοκτητών, την τελευταία περίοδο έχουν σημειωθεί πολλές διαρρήξεις 

στη Δ.Κ.Διονύσου. 

Στην περιοχή από τη διασταύρωση της Λ.Καϊρη και Κοραή και να ανατολικότερα προς τα 

λατομεία, έχουν σημειωθεί  πολλές διαρρήξεις καθόλο το εικοσιτετράωρο. Σας παρακαλούμε 

θερμά να αυξήσετε τις περιπολίες των αρμοδίων οργάνων (περιπολικά και μοτοσυκλέτες) την 

προσεχή περίοδο προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.    
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Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο Σύμβουλος Διονύσου κ.Ι.Φωτάκης ο οποίος ανέφερε  την πρόταση του 
Εξωραϊστικού  Συλλόγου  Διονύσου,  να  γίνεται  νυχτερινή  περιπολία  7  ωρών σε  όλη την περιοχή  της 
Δ.Κ.Διονύσου. Χρειάζονται 3 αυτοκίνητα τα οποία θα καλύπτουν και την πυροπροστασία.

Στην συνέχεια πήρε το λόγο η Τοπική Σύμβουλος κ.Ε.Φραντζή η οποία  ανέφερε ότι  στην γειτονιά της,  
Δημοκρατίας, Χρυσοκελλαρίας και Μετεώρων θα  προσλάβουν  έναν φύλακα που θα κάνει περιπολίες  με 
αυτοκίνητο , στοιχίζει 8 ευρώ την ώρα και θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 15 σπίτια .

Κατόπιν πήρε  το λόγο   ο Αντιδήμαρχος κ Α.Μπάσης ο οποίος τόνισε ότι ο δήμος δεν μπορεί να καλύψει  
την πρόταση του εξωραϊστικού γιατί  δεν θα εγκρίνει τα έξοδα ο επίτροπος. Επίσης ανέφερε ότι δεν 
μπορεί να διαθέσει αυτοκίνητα  του δήμου και ότι η πιο καλή λύση είναι αυτή που κάνουν  στην γειτονιά 
της κ.Φραντζή .

Μετά πήρε το λόγο ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού   κ.Κ.Μπομπής και είπε να μπούν σεκιούριτυ και τα 
έξοδα να καλυφθούν από τον δήμο μέσω Δημοτικών τελών.

 Στην συνέχεια ο σύμβουλος κ.Ι.Φωτάκης  κατέθεσε τον νόμο 1828/89 στον οποίο αναφέρεται ότι ο 
δήμος  μπορεί να επιβάλλει δημοτικά τέλη ή εισφορές με ανταποδοτικά  τέλη .

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Διονύσου κ.Α.Μπάσης στο τέλος της συζήτησης πρότεινε να γίνει  για το θέμα 
συνάντηση με τον Δήμαρχο κ.Δ.Ζαμάνη και  όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και Δημοτικούς και 
Τοπικούς  συμβούλους. 

    
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 για το θέμα συνάντηση με τον Δήμαρχο 
κ.Δ.Ζαμάνη και  όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και Δημοτικούς και Τοπικούς  συμβούλους. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΚΔ.                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                                                                           
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ                  
                                                                                1) Γεώργιος Πατσαλιάς (Δανέζης)
                                                                                2)Φραντζή Ελένη   
                                                                                3)Οικονομάκου Καλλιόπη  
                                                                                4) Αντάπασης Νικόλαος                                                    
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                                                                         Ακριβές αντίγραφο
 Διόνυσος 30-6-2015

                       Ο Πρόεδρος του ΣΔΚΔ

                                                         Αναστάσιος Μπάσης του Ιωάννου  

Σχέδιο     
4-Γ, 
Εσωτ. Διανομή: 
Γραφείο Δημάρχου κ.Δ.Ζαμάνη  
Κοινοποίηση :
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