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EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 
 
                                                                                               Αριθ.Απόφασης 50/2012  
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 

Από το πρακτικό της 27.11.2012  της ..11/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του ∆ήµου ∆ιονύσου .                                              
 
    Σήµερα την 27η Νοεµβρίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.∆ιάκου 01,  
ύστερα από την υπ’αρ.πρωτ. 34491/20-11-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Παππά 
Νικόλαου, Αντιδηµάρχου Τ.Υ. -  Ποιότητας Ζωής, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης  στο παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
 
ΘΕΜΑ 1ο:  Aκύρωση της υπ’αρ.18/2012 απόφασης της ΕΠΖ που αφορούσε στην 
«΄Αρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης  στο Ο.Τ. 103 της ∆.Κ. ∆ροσιάς ∆ήµου  
∆ιονύσου». 

 
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9 ) µελών βρέθηκαν παρόντα 
τα παρακάτω εννέα (7) µέλη: 
 
 
 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Παππάς  Νικόλαος                                                         1.Φέρµελη Λυδία                                         
2. Κανατσούλης Ιωάννης                                                  2. Παπαπαναγιώτου Ελένη 
3.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 
4.  Καρυστινός Νικόλαος 
5. Παλιγγίνης Κων/ος 
6.Σωτηρίου Σακελλάριος 
7.Χιώτης Ηρακλής 
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   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασηµίνα ∆ιοικητική υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου.   
   Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου κ. Ιωάννης Καλαφατέλης. 
 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πρώτο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑ 1ο:  Aκύρωση της υπ’αρ.18/2012 απόφασης της ΕΠΖ που αφορούσε στην 
«΄Αρση και     επανεπιβολή απαλλοτρίωσης  στο Ο.Τ. 103 της ∆.Κ. ∆ροσιάς ∆ήµου  
∆ιονύσου». 

 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

2.-. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα  
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

  3.Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως έχουν καταγραφεί στα πρακτικά. 

 

Πρότεινε την λήψη απόφασης για την   Aκύρωση της υπ’αρ.18/2012 απόφασης της 
ΕΠΖ που αφορούσε στην «́ Αρση και  επανεπιβολή απαλλοτρίωσης  στο Ο.Τ. 103 
της ∆.Κ. ∆ροσιάς ∆ήµου  ∆ιονύσου». 

       

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 
  
 -την εισήγηση του Προέδρου 
 

1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73  Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» 

   3.Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων. 
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                                               Αποφασίζει ομόφωνα 

 

 

1)Την ακύρωση της υπ’αρ.18/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ. 

2)Την απόκτηση του συγκεκριµένου οικοπέδου διότι κρίνεται  αναγκαία για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της υπάρχουσας παιδικής χαράς µε επιβολή απαλλοτρίωσης ή µε οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο. 

3)Την τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου ώστε να χαρακτηρισθεί ως χώρος παιδικής 
χαράς προκειµένου να ενοποιηθεί µε την παρακείµενη υφιστάµενη παιδική χαρά. 

 

και τη διαβιβάζει στο ∆.Σ προς ψήφιση. 

 

Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθµό ..50/12..  

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  
 
 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                                                   

                                                                 1.Κανατσούλης Ιωάννης                                                 

 Παππάς Νικόλαος                                 2.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη  

                                                                 3.Καρυστινός Νικόλαος 

                                                                 4. Σωτηρίου Σακελλάριος 

                                                                 5.Χιώτης Ηρακλής 

                                                                 6.Παλιγγίνης Κων/ος 
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