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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                          Αριθ.Απόφασης 24/2013 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 

 

Σήμερα την 6/6/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε  
Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου 
Διονύσου επί της οδού Λ. Μαραθώνος αρ.29 και Αθ. Διάκου 01, ύστερα από την υπ’αρ. 
πρωτ.17422/31-5-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κανατσούλη Ιωάννη, Αντιδημάρχου 
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  στα  παρακάτω θέματα 
ημερήσιας διάταξης. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω (8) μέλη: 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
1 Κανατσούλης Ιωάννης                                                            1 Παπαβασιλείου Χρήστος 
2 Παππάς Νικόλαος                                                 2 Λίτσας Αθανάσιος 
3 Σακελλαρίου Διονύσιος 3 Σωτηρίου Σακελλάριος 
4 Σαραντάκη 

Θεοδώρα(αναπλ.κ.Λίτσα) 
  

5 Παλλιγγίνης Κωνσταντίνος   
6 Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη   
7 ΠέππαΑγγελική (αναπλ.κΣωτηρίου)   
8 Παπαναγιώτου Ελένη   
    

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα  Διοικητική υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου.   

Στην συνεδρίαση ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Ιωάννης Καλαφατέλης αν και νομίμως κληθείς δεν 
παρέστη. 
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Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η κ.Σαραντάκη Θεοδώρα-Αναπληρωματικό μέλος της ΕΠΖ, 
που αναπλήρωσε τον απόντα κ.Λίτσα  Αθανάσιο καθώς και η κ.Πέππα Αγγελική που 
αναπλήρωσε τον απόντα κ.Σωτηρίου Σακελλάριο. 

Απόντες ήταν τα μέλη της ΕΠΖ οι κ.κ Δημοτικοί Σύμβουλοι,Παπαβασιλείου,Λίτσας Αθανάσιος 
Χρήστος,Σωτηρίου Σακελλάριος. 

Το μέλος της ΕΠΖ κ.Κώστας Παλιγγίνης ήταν απών κατά τη διάρκεια της συζήτησης αλλά 
προσήλθε λίγο πριν τη ψηφοφορία στην οποία έλαβε και μέρος. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 
ΘΕΜΑ 2ο : Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της ΕΠΖ έτους 2012 του Δήμου Διονύσου. 

     Λαμβάνοντας υπόψη: 

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

  2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και συγκεκριμένα της παρ.2 όπου η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς 
της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

3-Τον Ν.3852/2010 παρ.1 (ΦΕΚ 87Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

Προτείνεται:Η Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2012. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

1 -την εισήγηση του Προέδρου για τα πεπραγμένα της ΕΠΖ για το  2012  

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. 1/2012 με θέμα: Συζήτηση και υποβολή προτάσεων επί του νέου 

Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να ζητηθούν 

απόψεις από τις Δημοτικές Κοινότητες επί του θέματος  οι οποίες θα  συζητηθούν  στην 

2/2012 συνεδρίαση και θα αποτελέσουν προτάσεις της ΕΠΖ προς το Δημοτικό Συμβούλιο.  
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 Απόφαση υπ’ αριθ. 2/2012 με θέμα: Ίση μεταχείριση του οικισμού ΄΄Σταμάτα – Σπάτα΄΄ κατά 

την διαδικασία κατάρτισης και ανάρτησης των δασικών χαρτών, σύφωνα με την οποία 

αποφασίστηκε ότι :συμφωνεί με την απόφαση της Δ.Κ. Σταμάτας για ίση μεταχείριση του 

προυφιστάμενου οικισμού προ του έτους 1923 Σταμάτας –Σπάτα  (όπως αυτοί έχουν 

αναγνωριστεί με την διαπιστωτική πράξη του Νομάρχη) με τους οικισμούς του Αγ.Στεφάνου 

και της Άνοιξης και ότι ενέργειες γίνουν για τους ως άνω οικισμούς του Αγ.Στεφάνου και της 

Άνοιξης να γίνονται και για τον οικισμό Σταμάτα – Σπάτα.  Η Ε.Π.Ζ. προτείνει να ισχύσει το 

ίδιο και για τον Οικισμό ΄΄Πευκόφυτο ή Σπατατζίκι΄΄, ο οποίος έχει αναγνωριστεί ως 

προϋφιστάμενος του έτους 1923 με την ίδια ως άνω διαπιστωτική πράξη του Νομάρχη 

Ανατ.Αττικής (ΦΕΚ 1109/τ.Δ΄/22-12-1997). Η Τεχνική υπηρεσία στα πλαίσια της ίσης 

μεταχείρισης να προβεί στην οριοθέτηση των οικισμών Σταμάτα – Σπάτα και Πευκόφυτο ή 

Σπατατζίκι , λαμβάνοντας υπόψη της, οποιαδήποτε τεχνικά ή στατιστικά ή αρχαιολογικά ή 

άλλα στοιχεία που αναφέρονται για την περιοχή προστρέχοντας ακόμη σε φωτοερμηνεία 

των παλαιοτέρων υφισταμένων αεροφωτογραφιών του έτους 1938 και να ακολουθήσουν οι 

προβλεπόμενες ενέργειες για την οριστική αναγνώριση των ορίων από τους αρμόδιους 

φορείς με την προϋπόθεση ότι η περιοχή θα πολεοδομηθεί με τις ισχύουσες πολεοδομικές 

διατάξεις για τους οικισμούς, σύμφωνα  με το Π.Δ. ΦΕΚ 138/τ.Δ΄/13-3-1981.  

                Με την υπ’ αριθ. 58/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα: 

                Εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 2/2012 απόφαση της Ε.Π.Ζ. με θέμα Ίση μεταχείριση   του οικισμού 

΄΄Σταμάτα – Σπάτα΄΄ κατά την διαδικασία κατάρτισης και ανάρτησης των δασικών χαρτών. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 5/2012 με θέμα: Μερική τροποποίηση της υπ’αρ. 19/2011 «Τροποποίηση 

των Ρ.Γ. – Ο.Γ. επί της οδού Σολωμού μεταξύ των Ο.Τ. 45-46 του ρυμοτομικού σχεδίου 

«Ν.Αιολίς» της Δ.Κ. Διονύσου» απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ομόφωνα 

αποφασίστηκε να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία σύμφωνα με τις εγκυκλίους 1/61 , 8/75 και 

συγκεκριμένα  το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο της 

με αριθμό 72/17-3-2011 πράξης του Κ.Σ.Χ.ΟΠ. , την κοινοποίησή της στους παρόδιους 

ιδιοκτήτες προκειμένου να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις.    

              Με την υπ’ αριθ. 60/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την υπ’                                

       αριθ. 5/2012 απόφαση της Ε.Π.Ζ. 
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 Απόφαση υπ’ αριθ. 6/2012 με θέμα: Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης    βεβαίωσης   για 

τα εντός οικισμού προ του 1923 οικόπεδα στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ.Στεφάνου και 

Άνοιξης ομόφωνα  το παρόν θέμα ανεβλήθη  και απεφασίσθη να συζητηθεί σε επόμενη 

συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.   

 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 7/2012  με θέμα: Λήψη απόφασης για την υποβολή προτάσεων για το 

Νέο Ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνάρτηση 

και με τις προτάσεις των Δημοτικών Κοινοτήτων. 

              Με την υπ’ αριθ. 37/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία:  

              Ενέκρινε τις προτάσεις του Δήμου επί του Νέου Ρυθμιστικού σχεδίου Αθήνας –   

      Αττικής 2021». 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 8/2012 με θέμα: : Λήψη απόφασης σχετικά με τα Ο.Τ. της Δημοτικής 

Κοινότητας Διονύσου που έχουν δηλωθεί από το πρώην Δήμου Διονύσου στο κτηματολόγιο 

ως κοινόχρηστοι χώροι ομόφωνα εγκρίθηκε η αναβολή του θέματος και η επαναφορά του  

αφού πρώτα συζητηθεί από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου και  

διερευνηθεί από νομικής και τεχνικής πλευράς,  ταυτόχρονα  Απόφαση υπ’ αριθ. 9/2012 με 

θέμα: Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης Απόφαση υπ’ αριθ.  10/2012 με θέμα: Λήψη 

απόφασης για την αλλαγή χρήσης οικοπέδου στην οδό Μακεδονομάχων στην Δ.Κ. Άνοιξης 

ομόφωνα  εγκρίθηκε η αλλαγή χρήσης του οικοπέδου στην οδό Μακεδονομάχων της Δ.Κ. 

Άνοιξης για σχολική χρήση με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσει και η έγκριση της 

επιτροπής καταλληλότητας 
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 Απόφαση υπ’ αριθ. 12/2012 με θέμα: Εκδίκαση ενστάσεων κατά της υπ’αριθμ. 145/2011 

Α.Δ.Σ. Την απόρριψη των ενστάσεων που υποβλήθεισαν κατά της υπ’αρ. 145/2011 

απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου ως μη αποδεκτές διότι προέχει η αναγκαιότητα της 

τροποποίησης των οικοδομικών γραμμών στο υπ΄αριθμ 49 οικόπεδο του Ο.Τ. 31 σύμφωνα 

με τις υποδείξεις του ΟΣΚ για τη βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου και την έκδοση Οικοδομικής 

Άδειας για την ανέγερση Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες 

μαθητών της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου για τις χρήσεις αυτές.  

 

             Με την υπ’ αριθ. 96/2012 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα  Εγκρίνει   την 

12/2012 απόφαση της Ε. Π. Ζ. και απορρίπτει τις ενστάσεις που υπεβλήθησαν κατά της αριθ. 

145/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως μη αποδεκτές, διότι προέχει η 

αναγκαιότητα της τροποποίησης των οικοδομικών γραμμών στο υπ’ αριθ. 49 οικόπεδο του Ο. 

Τ. 31 της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ο. Σ. Κ. για τη 

βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου και την έκδοση Οικοδομικής Άδειας για την ανέγερση 

Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες μαθητών της Δημοτικής 

Κοινότητας Κρυονερίου για τις χρήσεις αυτές. 

      

 Απόφαση υπ’ αριθ. 13 /2012 με θέμα: Αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Ιορδάνη και Αργυρώς 

Πάραλη στο Ο.Τ. 52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών) κατά πλειοψηφία 

αποφασίστηκε να αναβληθεί το θέμα προκειμένου να εξετασθεί διεξοδικά και να 

προσκομισθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που θα οδηγήσουν στην νόμιμη απόκτηση του 

χώρου. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 14/2012 με θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με τα Ο.Τ.  της Δημοτικής 

Κοινότητας Διονύσου που έχουν δηλωθεί από το πρώην Δήμο Διονύσου στο κτηματολόγιο ως 

κοινόχρηστοι χώροι. (εξ αναβολής) κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε  από τις απόψεις της 

Τεχνικής Υπηρεσίας και από την  Απόφαση  της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου  τα Ο.Τ.  

153Α, 154Α, 29Α, 31Α, 34Α, 67Α, 41Α, 46Α, 46Β,  προέρχονται από εκτός σχεδίου πολεοδομικά 

αρρύθμιστους χώρους οι οποίοι δεν ήσαν κοινόχρηστοι και εντάχτηκαν εντός σχεδίου.  

              Με την υπ’ αριθ. 73/2012 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο  ενέκρινε την άρση      των 

επίμαχων δηλώσεων, ανά συσχετιζόμενο ΚΑΕΚ για το οποίο  υπεβλήθη ένσταση.  
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 Απόφαση υπ’ αριθ. 15/2012 με θέμα: Ενημέρωση σχετικά με τροποποίηση εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου σε χώρο  Ι.Ν. και σε τμήμα του Ο.Τ. 82 Δ.Κ. Διονύσου λόγω 

αυτοδίκαιης ανάκλησης    απαλλοτρίωσης ομόφωνα αποφασίσθηκε ότι:θεωρούμε  πως ο 

Οικοδομικός Συνεταιρισμός Ν. Αιολίς  είναι ο μοναδικός υπόχρεος   για την καταβολή της 

αποζημίωσης ως ο μοναδικός επισπεύσας την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου  δια του 

οποίου επήλθε η απαλλοτρίωση και αναμένουμε την απάντηση της Δ/νσης Νομοθετικού 

έργου του Υ.ΠΕ.Κ.Α.  

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 18/2012 με θέμα: Αρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης  στο Ο.Τ. 103 

της Δ.Κ. Δροσιάς Δήμου    Διονύσου , σύμφωνα με την οποία ομόφωνα εγκρίθηκε η 

επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 103 της Δ.Κ Δροσιάς  Δήμου  Διονύσου και σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας η τελική απόφαση θα 

ολοκληρωθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 20/2012 με θέμα: Αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Ιορδάνη και Αργυρώς 

Πάραλη στο Ο.Τ. 52 Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς. (χώρος Αθλοπαιδιών).(εξ αναβολής) 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία και γνωμοδοτεί θετικά για την αναγκαιότητα απόκτησης του 

χώρου και  παραπέμπει το θέμα προς το Δημοτικό Συμβούλιο  και την Οικονομική Επιτροπή. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 22/2012 με θέμα: Έλεγχος νομιμότητας των υπ’αρ. 51/2007, 

52/2007,53,2007,70/2007,72/2007 & 73/2007 εκδοθεισών αδειών στον ΑΣΤΙΚΟ & 

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Π.Ε.». της Δ.Κ. 

Σταμάτας .(Σχετ. Η υπ’αρ. 5/2012 απόφαση της Δ.Κ. Σταμάτας), αποφασίστηκε  ομόφωνα να 

διαβιβαστεί από την ΕΠΖ η Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας  Σταμάτας μαζί με τα 

στοιχεία που υπάρχουν στον Δήμο προς την Πολεοδομία και προς τις αρμόδιες αρχές της 

Περιφέρειας και του ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να  ληφθούν τα τυχόν απαραίτητα μέτρα. Η 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να προβεί στη συγκέντρωση στοιχείων που υπάρχουν στο 

αρχείο καθώς και να εκφράσει τις απόψεις της.   
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 Απόφαση υπ’ αριθ.  10/2012 με θέμα: Λήψη απόφασης για την αλλαγή χρήσης οικοπέδου 

στην οδό Μακεδονομάχων στην Δ.Κ. Άνοιξης ομόφωνα  εγκρίθηκε η αλλαγή χρήσης του 

οικοπέδου στην οδό Μακεδονομάχων της Δ.Κ. Άνοιξης για σχολική χρήση με την 

προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσει και η έγκριση της επιτροπής καταλληλότητας 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 23/2012 με θέμα:  Λήψη απόφασης της Ε.Π.Ζ για την υποβολή 

προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» - Aίτηση 

Ένταξης Χρηματοδότησης που αφορά τη δράση της Πρόσκλησης 12/2012/Δ  στον άξονα 3 

«Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος », σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε: 

H  έγκριση υποβολής της πρότασης στο «Πράσινο Ταμείο» του ΥΠΕΚΑ στο Μέτρο 3.1 

«Διαχείριση στοιχείων φύσης στον αστικό ιστό», για το έργο  «Περιβαλλοντική προμελέτη 

για τη κτηματογράφηση, καταγραφή των ειδών και χωροθέτηση  του αστικού πρασίνου. 

Ανάδειξη της συνεισφοράς στην αειφόρο ανάπτυξη του Δήμου Διονύσου. Διαχείριση και 

ανάπτυξη του αστικού φυσικού περιβάλλοντος, την μείωση των αναγκών σε νερό», 

προϋπολογισμού 48.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

         Με την υπ’ αριθ. 152/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία: 

                Ενέκρινε την υποβολή πρότασης 

               Δεν υπήρξε τελικά χρηματοδότηση από το πράσινο Ταμείο. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 24/2012 με θέμα: Λήψη απόφασης της Ε.Π.Ζ για την υποβολή 

προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» - Aίτηση 

Ένταξης Χρηματοδότησης που αφορά τη δράση της Πρόσκλησης 12/2012/Δ  στον άξονα 4 

«Ενίσχυση της ελκυστικότητας των πόλεων»,σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε: H  

έγκριση υποβολής της πρότασης στο «Πράσινο  Ταμείο» του ΥΠΕΚΑ στο Μέτρο 4.1 

««Βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικού χώρου Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού δημόσιων 

χώρων με χρήση ενεργειακών λαμπτήρων ή  και φωτοβολταϊκών συστημάτων» για το έργο 

«Χαρτογράφηση και Προτάσεις εφαρμογής τεχνολογιών ενεργειακής και εξ αποστάσεως 

διαχείρισης του Δικτύου Δημοτικού Οδοφωτισμού του Δήμου Διονύσου με τη χρήση 

λαμπτήρων ή / και φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων τηλεματικής διαχείρισης 

του συνόλου του δικτύου, με στόχο την αστική αναζωογόνηση, τη μεγιστοποίηση της 

ασφάλειας των πολιτών, την εξοικονόμηση ενέργειας και την βελτιστοποίηση των υλικών 
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και ανθρώπινων πόρων του Δήμου. Ανάδειξη της συνεισφοράς στην αειφόρο ανάπτυξη του 

Δήμου Διονύσου» . 

             Με την υπ’ αριθ. 154/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία: 

             Ενέκρινε την υπ’αρ.24/2012 απόφαση της ΕΠΖ. 

             Δεν υπήρξε τελικά χρηματοδότηση από το πράσινο Ταμείο. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 25/2012 με θέμα: Λήψη απόφασης της Ε.Π.Ζ για την υποβολή 

προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» - Aίτηση 

Ένταξης Χρηματοδότησης που αφορά τη δράση της Πρόσκλησης 12/2012/Δ  στον άξονα 2 

«Aναβάθμιση Αστικών Υποδομών » σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε: H υποβολή της 

πρότασης στο «Πράσινο Ταμείο» του ΥΠΕΚΑ στο Μέτρο 2.1 «Υποστήριξη της βιώσιμης 

κινητικότητας» για το έργο «Ανάπλαση κόμβου επί των οδών Κοραή–Καϊρη-Κυδωνιών στη 

Δ.Κ Διονύσου με δημιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωσης προσβασιμότητας, 

προϋπολογισμού 250.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

               Με την υπ’ αριθ. 131/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ενέκρινε 

                   την  υπ’αρ.25/2012 απόφαση της ΕΠΖ. 

                  Δεν υπήρξε τελικά χρηματοδότηση από το πράσινο Ταμείο. 

 

          

 Απόφαση υπ’ αριθ. 26/2012 με θέμα :  Λήψη απόφασης της Ε.Π.Ζ για την υποβολή 

προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» - Aίτηση 

Ένταξης Χρηματοδότησης που αφορά τη δράση της Πρόσκλησης 12/2012/ στον άξονα 2 

«Aναβάθμιση Αστικών Υποδομών » σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε: H υποβολή της 

πρότασης της πρότασης στο «Πράσινο Ταμείο» του ΥΠΕΚΑ στο  Μέτρο2.2«Βελτίωση 

αστικού εξοπλισμού» για το έργο Προμήθεια κι αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς κι 

ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας σε δύο (2) παιδικές χαρές του Δήμου Διονύσου, στη Δ.Κ 

Άνοιξης (επί της κεντρικής πλατείας της οδού Κανάρη) και Δ.Κ Διονύσου (επί της συμβολής 
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των οδών Προμηθέως και Θεμιστοκλέους)», προϋπολογισμού 297.752€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

          Με την υπ’ αριθ. 131β/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ενέκρινε 

          την υπ’αρ. 26/2012 απόφαση της ΕΠΖ.   

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 27/2012 με θέμα  :  Λήψη απόφασης της Ε.Π.Ζ για την υποβολή 

προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» - Aίτηση 

Ένταξης Χρηματοδότησης που αφορά τη δράση της Πρόσκλησης 12/2012/ στον άξονα 1 

«Συμβολή στις αστικές παρεμβάσεις » σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε: Η υποβολή της 

πρότασης στο «Πράσινο Ταμείο» του ΥΠΕΚΑ στο  Μέτρο 1.1  «Ολοκληρωμένες αστικές 

παρεμβάσεις» για το έργο « Ανάπλαση πάρκου επί της οδού Φιλελλήνων στη Δ.Κ 

Κρυονερίου»,προϋπολογισμού 50.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

        Με την υπ’ αριθ.131α /2012 το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ενέκρινε την 
υπ’αρ.27/2012 απόφαση της ΕΠΖ. 

               Δεν υπήρξε τελικά χρηματοδότηση από το πράσινο Ταμείο. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 28/2012 με θέμα  :  Λήψη απόφασης της Ε.Π.Ζ για την υποβολή 

προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» - Aίτηση 

Ένταξης Χρηματοδότησης που αφορά τη δράση της Πρόσκλησης 12/2012/ στον άξονα 3 « 

Διαχείριση περιαστικών ακτών, υγροτόπων και υδατικών πόρων » σύμφωνα με την οποία 

αποφασίστηκε: Η υποβολή  της πρότασης στο «Πράσινο Ταμείο» του ΥΠΕΚΑ στο  Μέτρο 3.1  

« Διαχείριση περιαστικών ακτών, υγροτόπων και υδατικών πόρων » για το έργο «Συνεχής 

παρακολούθηση των φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού όλων των  υδατικών 

δεξαμενών του Δήμου Διονύσου. Συνεχής καταγραφή κρίσιμων παραμέτρων και έγκαιρη 

ειδοποίηση σε ενδεχόμενη ρύπανση»  καθώς και να γίνει αναπροσαρμογή 

προϋπολογισμού σε 400.000  € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

           Με την υπ’ αριθ.151/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ενέκρινε 

           την υπ’αρ.28/2012 απόφαση της ΕΠΖ.      

               Δεν υπήρξε τελικά χρηματοδότηση από το πράσινο Ταμείο. 
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 Απόφαση υπ’ αριθ. 29/2012 με θέμα  :  Λήψη απόφασης της Ε.Π.Ζ για την    υποβολή 

προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» - Aίτηση 

Ένταξης Χρηματοδότησης που αφορά τη δράση της Πρόσκλησης 12/2012/ στον άξονα 2 

«Aναβάθμιση Αστικών Υποδομών » σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε: Η υποβολή  της 

πρότασης στο «Πράσινο Ταμείο» του ΥΠΕΚΑ στο  Μέτρο2.2«Βελτίωση αστικού εξοπλισμού» 

για το έργο «Προμήθεια κι αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς κι ελαστικών 

πλακιδίων ασφαλείας σε δύο (2) παιδικές χαρές του Δήμου Διονύσου, στη Δ.Κ Δροσιάς (επί 

της οδού Αργυρουπόλεως) και Δ.Κ Αγ.Στεφάνου (επί της συμβολής των οδών Καραολή και 

Δημητρίου)» προϋπολογισμού 230.846€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

    Με την υπ’ αριθ. 131β/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ενέκρινε 

           την υπ’αρ. 29/2012 απόφαση της ΕΠΖ.   

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 30/2012 με θέμα  :   Λήψη απόφασης της Ε.Π.Ζ για την υποβολή 

προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» - Aίτηση 

Ένταξης Χρηματοδότησης που αφορά τη δράση της Πρόσκλησης 12/2012/Δ «Έγκριση 

υποβολής πρότασης για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Κοινόχρηστων 

ποδηλάτων» σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε: Η υποβολή της πρότασης στο 

«Πράσινο Ταμείο» του ΥΠΕΚΑ για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 

Κοινόχρηστων ποδηλάτων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Αστική Αναζωογόνηση 2012-

2015» προϋπολογισμού 242.986,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, λαμβάνοντας υπόψη  

την προϋπόθεση που έθεσε το μέλος της Ε.Π.Ζ κα Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη ότι το 

πρόγραμμα θα το διαχειριστεί ο Δήμος Διονύσου. 

  Με την υπ’ αριθ. 153/2012 η εισήγηση δεν έτυχε της απαραίτητης     πλειοψηφίας από το 

Δημοτικό Συμβούλιο 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 34/2012 με θέμα: «Διατήρηση της χρήσης ως παιδικές χαρές των 

υφιστάμενων ελεύθερων χώρων του Δήμου Διονύσου που δεν έχουν χαρακτηριστεί στο 

οικείο ρυμοτομικό σχέδιο είτε ως χώροι παιδικής χαράς είτε ως κοινόχρηστοι χώροι» 
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σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε :η Διατήρηση της χρήσης ως παιδικών χαρών των 

υφιστάμενων ελεύθερων χώρων του  Δήμου Διονύσου που δεν έχουν χαρακτηρισθεί στο 

οικείο ρυμοτομικό σχέδιο είτε ως χώροι παιδικής χαράς είτε ως κοινόχρηστοι χώροι, με την 

προϋπόθεση όταν το θέμα συζητηθεί στο Δημοτικό  Συμβούλιο θα γίνει αναφορά και στις 

εγκεκριμένες παιδικές χαρές που ήδη λειτουργούν. 

 Με την υπ’ αριθ. 168/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την   υπ’αρ34/2012 

απόφαση της ΕΠΖ . 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 36/2012 με θέμα : Υποβολή αίτησης του Συλλόγου Γυναικών Αγίου 

Στεφάνου για την έγκριση συνέχισης της λειτουργίας του Ωδείου Αγ.Στεφάνου, λόγω 

μεταστέγασης με την οποία εγκρίθηκε η μεταστέγαση του Ωδείου Αγ.Στεφάνου στο κτίριο 

«ΑΡΧΕΤΥΠΟΝ»,λεωφόρος Μαραθώνος 4,Αγ.Στέφανος επειδή διαθέτει τις νόμιμες 

προϋποθέσεις και εξουσιοδότησε τον  Αντιδήμαρχο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να εκδώσει 

την απαιτούμενη απόφαση και να προβεί στις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε η απόφαση 

να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

              Ο Αντιδήμαρχος Επιτροπής Ποιότητας ζωής εξέδωσε την απαιτούμενη  απόφαση η οποία 

διαβιβάστηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο και η απόφαση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ 2278/6-8-2012 Τεύχος Β΄). 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 39/2012 με θέμα: :« Δημιουργία χώρου αναψυχής μεταξύ «Καφέ Οίον 

Σταθμός» και Ηρώων  Πολυτεχνείου» με την οποία αποφασίστηκε: H αναβολή του θέματος 

λόγω ελλιπών στοιχείων και έλλειψης προηγούμενης έγκρισης από το Τοπικό Συμβούλιο 

Αγ.Στεφάνου. Προτείνει να προσκομισθούν από τον επιχειρηματία του «Καφέ Οίον 

Σταθμός»  κο Λεπατατζή Ιωάννη  λεπτομερή έγγραφα όπως Τοπογραφικό διάγραμμα, 

μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κάνει με τη «ΓΑΙΑ ΟΣΕ» καθώς και τεχνική έκθεση και η 

σχετική αλληλογραφία με τη«ΓΑΙΑ ΟΣΕ» προκειμένου να εξετασθεί το θέμα από τη Δ.Κ 

Αγ.Στεφάνου ». 

            Η παρούσα να διαβιβαστεί στη ΔΚ Αγ.Στεφάνου, ο δε ενδιαφερόμενος να  προσκομίσει όλα 

τα απαραίτητα έγγραφα στη ΔΚ Αγ.Στεφάνου προκειμένου να ληφθεί απόφαση. 
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            Η γραμματεία της ΕΠΖ σύμφωνα με την απόφασή της ΕΠΖ διαβίβασε την  απόφαση στη Δ.Κ 

Αγ.Στεφάνου καθώς και στον ιδιοκτήτη κ.Λεπατατζή Ιωάννη για να προβούν στις 

απαραίτητες ενέργειες. Η ΕΠΖ δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για την εξέλιξη του θέματος. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 40/2012 με θέμα: «Ενοποίηση των αποφάσεων α)23/11-6-2012 Ε.Π.Ζ& 

β)24/11-6-2012  Ε.Π.Ζγια αίτηση χρηματοδότησης  από το  Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 

«Περιβαλλοντική Έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις – διεθνής συνεργασία 2012» 

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Αναβάθμιση του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος ΣΤΟ 

ΜΕΤΡΟ 4.1. Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των αστικών περιοχών  & 4.5. 

Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας του 

αστικού περιβάλλοντος» με την οποία ενέκρινε την  Υποβολή πρότασης για αίτηση 

χρηματοδότησης  από το  Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Περιβαλλοντική Έρευνα – 

καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις – διεθνής συνεργασία 2012» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Αναβάθμιση του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 4.1. 

Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των αστικών περιοχών  & 4.5. Ανάπτυξη και 

εφαρμογή πολιτικών για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας του αστικού 

περιβάλλοντος»,και τη διαβιβάζει στο Δ.Σ προς ψήφιση. Σύμφωνα με την εισήγηση 

βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι οι προβλεπόμενες δαπάνες της εν λόγω Πράξης, ή μέρος αυτών, 

δεν έχουν τύχει ούτε θα τύχουν χρηματοδότησης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά 

χρηματοδοτικά μέσα της τρέχουσας ή άλλης προγραμματικής περιόδου. 

   Με την υπ’ αριθ. 174/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε  κατά                                

πλειοψηφία     την υπ’αρ.40/2012 απόφαση της ΕΠΖ.                              

                        Δεν υπήρξε χρηματοδότηση. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 41/2012 με θέμα: «Oριοθέτηση οικισμού Σταμάτας-Παλαιάς Σταμάτας 

και Σπάτα της Περιφέρειας ΔΚ Σταμάτας με την οποία ενέκρινε την Oριοθέτηση οικισμού 

Σταμάτας-Παλαιάς Σταμάτας και Σπάτα της Περιφέρειας ΔΚ Σταμάτας σύμφωνα με την 

εισήγηση του Συμβουλίου της ΔΚ Σταμάτας και της εισήγησης της ΕΠΖ και διαβίβασε το 

θέμα για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

http://www.prasinotameio.gr/images/documents/xp_erevna_kainotomia.pdf
http://www.prasinotameio.gr/images/documents/xp_erevna_kainotomia.pdf
http://www.prasinotameio.gr/images/documents/xp_erevna_kainotomia.pdf
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                Με την υπ’ αριθ. 259/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την    υπ’αρ.41/2012 

απόφαση της ΕΠΖ. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 42/2012 με θέμα: «Kαθορισμός  αυτοτελών οικισμών                       Δήμου 

Διονύσου-περιοχή «Πλατύ χωράφι» με την οποία αποφασίστηκε η αναβολή του θέματος. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 43/2012 με θέμα: «Tροποποίηση της κυκλοφοριακής   μελέτης της οδού 

Βουτσέλη στην Δ.Κ  Άνοιξης» με την οποία  διαβίβασε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με 

την εισήγηση, προκριμένου να εφαρμοστεί το καθεστώς που ίσχυε κι είχε αποφασιστεί με  

απόφαση του Συμβουλίου του πρώην Δήμου Άνοιξης  δηλαδή  απαγόρευση της 

στάθμευσης από τις 7.00-19.00. 

             Με την υπ’ αριθ. 215/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε και   επικαιροποίησε ώστε να 

επανέλθει σε ισχύ την αριθ. 133/2006 απόφαση του K. Σ. Άνοιξης ως κατωτέρω: 

 Α. Η απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Ι. Βουτσέλη της Δ. Κ. Άνοιξης κατά το χρονικό 

διάστημα από τις 07:00 π.μ μέχρι τις 19:00 μ.μ. 

            Β. Να ληφθεί μέριμνα από τους κατοίκους στους οποίους κοινοποιείται η       

  παρούσα απόφαση του Δ. Σ . ώστε να μην παρεμποδίζουν τις εισόδους- εξόδους των   

κατοικιών και να φροντίζουν για την ελεύθερη διέλευση των  οχημάτων όλο το 

εικοσιτετράωρο. 

  Η απόφαση διαβιβάστηκε στη Δ/νση –Περιβάλλοντος προκειμένου να υλοποιηθεί   η 

απόφαση.      

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 44/2012 με θέμα: : Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ 55 της Δ.Κ 

Κρυονερίου με τον αποχαρακτηρισμό του χώρου από «χώρο στάθμευσης» και το   

χαρακτηρισμό   του σε «χώρο παιδικής χαράς» ενέκρινε  την Τροποποίηση Ρυμοτομικού 

Σχεδίου στο Ο.Τ 55 της Δ.Κ Κρυονερίου με τον αποχαρακτηρισμό του χώρου από «χώρο 
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στάθμευσης» και το  χαρακτηρισμό   του σε «χώρο παιδικής χαράς»  και παρέπεμψε το θέμα 

για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

   Με την υπ’ αριθ. 204/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την  υπ’αρ.44/2012 

απόφαση της ΕΠΖ. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 45/2012  με θέμα: «Αγορά  ιδιόκτητου οικοπέδου επί της οδού 

Μαραθώνος όμορου με την νέα  εκκλησία της Σταμάτας για κατασκευή δημοτικού πάρκινγκ    

εκτάσεως    περίπου  300τ.μ.» με την οποία ενέκρινε   την αγορά  ιδιόκτητου οικοπέδου επί 

της οδού Μαραθώνος όμορου με την νέα  εκκλησία της Σταμάτας το οποίο βρίσκεται εκτός 

σχεδίου,εντός ζώνης και μέσα στη ζώνη Α΄ Πεντελικό και δεν είναι οικοδομήσιμο, για 

κατασκευή δημοτικού πάρκινγκ εκτάσεως  περίπου  300τ.μ.». 

                 Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.61/2013 ενέκρινε την υπ’αρ.45/2012     απόφαση της 

ΕΠΖ. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 47/2012  με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην  

   Επιτροπή Ποιότητας Ζωής» με την οποία ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο τη    μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων του  αντικειμένου της σχετικά με την ανάγκη λήψης απόφασης από τα αρμόδια 

όργανα του Δήμου : 

  α)Για τη γνωμοδότηση επί ενστάσεων σχετικά με την ανάρτηση σχεδίων    πολεοδομικών 

μελετών. 

 β)Για τη γνωμοδότηση Πολεοδομικών ρυθμίσεων (εγκρίσεις προτεινόμενων τροποποιήσεων 

εγκεκριμένων σχεδίων Πόλεως και γνωμοδότηση επί των σχετικών ενστάσεων. 

            Με την υπ’ αριθ. 208/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ενέκρινε τη μεταβίβαση 

των αρμοδιοτήτων στην Ε.Π.Ζ. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 49/2012  με θέμα: «Τροποποίηση Ρ.Γ/Ο.Γστην οδό Σολωμού Δημοτικής 

Κοινότητας Διονύσου» σύμφωνα με την οποία :Εμμένει στην υπ’αρ.36η/18-11-2009- πράξη 
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265 γνωμοδότηση του ΚΣΧΟΠ , με την οποία αποδέχεται την υπ’αρ.60/2006 απόφαση του 

Δημοτιού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Διονύσου διότι το προτεινόμενο αποτελεί ορθότερη 

αντιμετώπιση του ζητήματος. Επειδή: 

        1.Δε δημιουργεί υποχρεώσεις από το Δήμο καταβολής αποζημιώσεων λόγω  ρυμοτομίας σε 

επικείμενα.(μαντρότοιχοι-είσοδοι κ.λ.π) 

 2. Όλα τα οικόπεδα καθίστανται κατά κανόνα άρτια κατά τα προβλεπόμενα από τους όρους 

δόμησης. Σημειώνεται ότι οι εταιρικές μερίδες του Συνεταιρισμού ενώ αναφέρονται στα 

συμβόλαια 800 τ.μ περίπου, αλλού είναι περισσότερα κι αλλού είναι λιγότερα χωρίς να 

υφίσταται εκ των υστέρων νόμιμος λόγος εξίσωσης αυτών των όρων. Όσο για τα 

αναφερόμενα στη γνωμοδότηση του ΚΣΧΟΠ   ως καλύτερο την ισοκατανομή των 

ρυμοτομήσεων δεν ισχύει ,γιατί δεν αποφεύγονται  οι πράξεις προσκύρωσης αφού ο 

μαντρότοιχος του μεριδίου 9 του οικοπέδου 5 στο Ο.Τ 45 ρυμοτομείται κατά ένα τμήμα του 

ενώ το οικόπεδο 4 στο Ο.Τ 46(μερ 6&7)  καθώς και το οικόπεδο 5 στο (μερ8&9) και4(μερ .7) 

στο Ο.Τ 45 αποκτούν περισσότερα μέτρα από αυτά που έχουν στην πραγματικότητα και 

εξασφαλίζουν την αρτιότητά τους και την οικοδομησιμότητά τους.              

  -Απορρίπτει  τις  σχετικές ενστάσεις των κατοίκων της οδού Σολωμού για τους                

ανωτέρω    αναφερθέντες λόγους: 

- Προτείνει την  αποστολή προς το ΚΣΧΟΠ εκ νέου της πρότασης τροποποίησης των ΡΓ/ΟΓ της 

οδού Σολωμού, σύμφωνα με την αριθμ. 265/συν.36η/18.11.2009  γνωμοδότηση του 

(Σχετ.Σχέδιο 1)  και όχι με το σχέδιο που συνοδεύει την 72/2011 γνωμοδότησή του(σχετ.2) και 

τη διαβίβασε στο Δημοτικό Συμβούλιο 

  Με την υπ’ αριθ. 226/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ενέκρινε    1.Να  

παραμείνει σε ισχύ η γνωμοδότηση υπ’αρ.36η/18-11-2009- πράξη 265 του ΚΣΧΟΠ με την 

οποία αποδέχεται την υπ’αρ.60/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην 

Δήμου Διονύσου διότι το προτεινόμενο αποτελεί ορθότερη αντιμετώπιση του ζητήματος. 

 

Επειδή: 

α. Δε δημιουργεί υποχρεώσεις από το Δήμο καταβολής αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας σε 

επικείμενα.(μαντρότοιχοι-είσοδοι κ.λ.π) 
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β. Όλα τα οικόπεδα καθίστανται κατά κανόνα άρτια κατά τα προβλεπόμενα από τους όρους 

δόμησης. Σημειώνεται ότι οι εταιρικές μερίδες του Συνεταιρισμού ενώ αναφέρονται στα 

συμβόλαια 800 τ.μ περίπου, αλλού είναι περισσότερα κι αλλού είναι λιγότερα χωρίς να 

υφίσταται εκ των υστέρων νόμιμος λόγος εξίσωσης αυτών των όρων. Όσο για τα 

αναφερόμενα στη γνωμοδότηση του ΚΣΧΟΠ ως καλύτερο την ισοκατανομή των 

ρυμοτομήσεων δεν ισχύει ,γιατί δεν αποφεύγονται οι πράξεις προσκύρωσης αφού ο 

μαντρότοιχος του μεριδίου 9 του οικοπέδου 5 στο Ο.Τ 45 ρυμοτομείται κατά ένα τμήμα του 

ενώ το οικόπεδο 4 στο Ο.Τ 46(μερ 6&7) καθώς και το οικόπεδο 5 στο (μερ8 & 9) και4 (μερ .7) 

στο Ο. Τ 45 αποκτούν περισσότερα μέτρα από αυτά που έχουν στην πραγματικότητα και 

εξασφαλίζουν την αρτιότητά τους και την οικοδομησιμότητά τους. 

 

2.Απορρίπτει τις σχετικές ενστάσεις των κατοίκων της οδού Σολωμού για τους ανωτέρω 

αναφερθέντες λόγους 

3. Την αποστολή προς το Κ.Σ.Χ.Ο.Π εκ νέου της πρότασης τροποποίησης των ΡΓ/ΟΓ της οδού 

Σολωμού, σύμφωνα με την αριθ. 265/συν.36η/18.11.2009 γνωμοδότηση του (Σχε Σχέδιο 1) 

και όχι με το σχέδιο που συνοδεύει την 72/2011 γνωμοδότησή του(σχετ.2). 

Το έργο αποπερατώθηκε εντός προθεσμίας κι έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης 

  Απόφαση υπ’ αριθ. 50/2012  με θέμα: Aκύρωση της υπ’αρ.18/2012 απόφασης της ΕΠΖ που 

αφορούσε στην «΄Αρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης  στο Ο.Τ. 103 της Δ.Κ. Δροσιάς 

Δήμου  Διονύσου» αποφάσισε  

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. 
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 Απόφαση υπ’ αριθ. 51/2012  με θέμα: «Ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν τα 

εγκεκριμένα όρια του υφιστάμενου  προ του 1923 οικισμού Πευκόφυτου (Σπατατζικίου) 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου» με την οποία αποφάσισε να 

προχωρήσει η Ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν τα εγκεκριμένα όρια του 

υφιστάμενου   προ του 1923 οικισμού Πευκόφυτου (Σπατατζικίου) Δημοτικής Κοινότητας 

Αγίου  Στεφάνου του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με την απόφαση του Τοπικού  Συμβουλίου 

της Κοινότητας Αγίου  Στεφάνου και τη διαβίβασε στο Δ.Σ 

   Με την υπ’ αριθ.258/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε Να           προχωρήσει 

η Ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν τα εγκεκριμένα όρια του υφιστάμενου προ 

του 1923 οικισμού Πευκόφυτου (Σπατατζικίου) Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου του 

Δήμου Διονύσου σύμφωνα με την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίου 

Στεφάνου. 

               Η Τεχνική Υπηρεσία έχει διαβιβάσει τον φάκελο στο ΥΠΕΚΑ. 

 

Απόφαση υπ’ αριθ. 61/2012 με θέμα:Λήψη απόφασης σχετικά με τα Ο.Τ.(Α) της Δημοτικής 

Κοινότητας Διονύσου που έχουν δηλωθεί από το πρώην Δήμο Διονύσου στο κτηματολόγιο ως 

κοινόχρηστοι χώροι.» με την οποία αποφάσισε α)Ότι   η Ε.Π.Ζ   δεν εκφράζει  άποψη και να 

παραπεμφθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει ,β.- η Ε.Π.Ζ. 

ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο να καταγγείλει και  να καταδικάσει την συμπεριφορά του 

κου Φροντιστή επιφυλασσόμενη  κάθε νομίμου δικαιώματος της για τις  προσβλητικές 

φράσεις του.   

    Με την υπ’ αριθ.67/2013 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία:                

    1)Να γίνουν ανακλήσεις του Δήμου κατά ΚΑΕΚ των ιδιοκτησιών ιδιωτών που   έχουν 

αγοράσει με νόμιμο τίτλο άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα πριν από τις 31-12-2010 στα Ο.Τ. 

153_,154_,29_,31_,67_,34_ και 41_  

    2. Ο Δήμος δεν απεμπολεί την περιουσία του και δεν αποσύρει από το κτηματολόγιο τη 

Δήλωση ιδιοκτησίας του, για τα Ο.Τ. Α τα τμήματα των Ο.Τ. Α που ανήκουν στην Εθνική 

Τράπεζα, τον οικοδομικό συνεταιρισμό & τα Μάρμαρα Διονύσου και άλλα Νομικά Πρόσωπα. 

          3. Η απόφαση αυτή να αναφερθεί στην απογραφή του Δήμου. 
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 Απόφαση υπ’ αριθ. 64/2012  με θέμα: :Πρόταση υποβολής για χρηματοδότηση από το 

«Πράσινο Ταμείο» , υπό  απαλλοτρίωση κοινοχρήστου χώρου Ο.Τ. 77, ιδιοκτησίας Δ.Θωμά.  

Η ΕΠΖ ομόφωνα αποφάσισε την αναβολή του θέματος. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 65/2012  με θέμα: Επιστολή ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης προς το 

Πολεοδομικό Γραφείο Καπανδριτίου.  Η ΕΠΖ ομόφωνα αποφάσισε την αναβολή του θέματος. 

 

         Β) Θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 3/2012 με θέμα: Εγκατάσταση Πίλλαρ παροχής Δ.Ε.Η. στις Δημοτικές 

Κοινότητας Δροσιάς, Διονύσου & Άνοιξης, σύμφωνα με την  οποία εγκρίθηκε  η τοποθέτηση 

Πίλλαρ παροχής Δ.Ε.Η. στις Δημοτικές Κοινότητας Δροσιάς, Διονύσου & Άνοιξης,  

           Με την υπ’αριθ. 59/2012 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε         την 

τοποθέτηση πίλλαρ παροχής ΔΕΗ στις Δ.Κ. Δροσιάς, Διονύσου και Άνοιξης. 

  

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 11/2012 με θέμα: Διαβίβαση Περιβαλλοντικών Εκθέσεων για την 

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης Σταθμών Βάσης Κινητής τηλεφωνίας της 

εταιρείας COSMOTE , σε διάφορες θέσεις εντός της Περιφέρειας Αττικής,  ομόφωνα δεν 

εγκρίθηκε η εγκατάσταση σταθμού βάσης Κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE A.E.  

στην Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου (ονομασία σταθμού:FARMAKRION, κωδικός 

σταθμού:679) διότι η περιοχή είναι ήδη βεβαρυμμένη από πολλά  πεδία, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της που αφορά στην διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της σχετικής 

μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 11 της ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104..   
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 Απόφαση υπ’ αριθ. 4/2012 με θέμα: Επανακαθορισμός νέων σημείων για την εκ περιτροπής 

λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Δ.Κ. Δροσιάς, σύμφωνα με την οποία αναβλήθηκε το 

θέμα, προκειμένου να ενημερωθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και να συζητηθεί το θέμα σε 

επόμενη συνεδρίαση.  

 

 Απόφαση υπ’ αριθ.  16/2012 με θέμα: Διάσωση του καμένου δάσους του Αγ.Στεφάνου από 

την αυθαίρετη υλοτόμηση σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να 

τοποθετηθούν απαγορευτικές μπάρες και πινακίδες σε τρία συγκεκριμένα σημεία –

Νεκροταφείο Πευκόφυτου,Αγ.Τριάδα και Βρυσάκι για την προστασία του δάσους και 

προτείνουμε να γίνει μελέτη από Δασική υπηρεσία και αρμόδιους φορείς του Δήμου. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 17/2012 με θέμα: Τοποθέτηση εμποδίων στην πλατεία και στο 

πεζοδρόμιο της οδού Μαβίλη Δ.Κ.  Δροσιάς σύμφωνα με την οποία ομόφωνα αποφασίστηκε 

η μη τοποθέτηση εμποδίων στην πλατεία και στο πεζοδρόμιο της οδού Μαβίλη της Δ.Κ. 

Δροσιάς.. 

 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 32/2012 με θέμα: Η  Εγκατάσταση πίλλαρ παροχής                         Δ.Ε.Η. 

στις Δημοτικές Κοινότητες Κρυονερίου, Δροσιάς & Άνοιξης» σύμφωνα με την οποία 

αποφασίστηκε: 

  Α) Την μερική τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ. , στην οποία θα 

συμπεριληφθούν τα κάτωθι πίλλαρ στην Δ.Κ. Δροσιάς:   

         - στη Λεωφ. Δημοκρατίας (πλησίον της Λ.Διονύσου) της Δ.Κ. Δροσιάς. (σχετ. το  με αρ.πρωτ. 

33337/31-10-11 έγγραφο του Δήμου προς τη Δ.Ε.Η.) 

- στην οδό Γρ.Λαμπράκη & Δερβενακίων της Δ.Κ. Δροσιάς. (σχετ. το με αρ.πρωτ.  33340/31-

10-11 έγγραφο του Δήμου προς τη Δ.Ε.Η.) 

- στην πλατεία Αφροδίτης της Δ.Κ. Δροσιάς (σχετ. το με αρ.πρωτ. 33341/31-10-11         

έγγραφο του Δήμου προς τη Δ.Ε.Η.) 

Β) την εγκατάσταση (-3)  πίλλαρ  παροχής Δ.Ε.Η. στην Δ.Κ. Κρυονερίου, τα κάτωθι: 
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1. Λεωφόρο Κρυονερίου & Κωνσταντινουπόλεως  της Δ.Κ. Κρυονερίου 

2.Λεωφόρο Κρυονερίου 44 της Δ.Κ. Κρυονερίου 

3.Οδό Λεύκης και Αγίας Τριάδος της Δ.Κ. Κρυονερίου 

Γ)την εγκατάσταση 2 πίλλαρ παροχής Δ.Ε.Η. στην Δ.Κ. Άνοιξης: 

1.-οδό Σουλίου της Δ.Κ. Άνοιξης  και 

2.- οδό Μακεδονομάχων της Δ.Κ. Άνοιξης,   σε δημοτικό χώρο για ηλεκτροδότηση       του 

έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτημα και Λόφου Ανθέων». 

 

Με την υπ’ αριθ. 143/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε:την      Εγκατάσταση 

πίλλαρ παροχής Δ.Ε.Η. στις Δημοτικές Κοινότητες Κρυονερίου,  Δροσιάς & Άνοιξης». 

Τα πίλλαρ έχουν τοποθετηθεί αλλά δεν έχει συνδέσει τις παροχές η ΔΕΗ. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 35/2012 με θέμα : «Tοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων και 

σήμανσης στην οδό Πόντου 16» με την οποία αποφασίστηκε η τοποθέτηση εύκαμπτων 

ελαστικών κυλίνδρων και σήμανσης επί του εδάφους ή επί της θύρας , στην οδό Πόντου 16. 

    Η απόφαση διαβιβάστηκε στην Δ/νση περιβάλλοντος  η οποία προέβη στην     τοποθέτηση 

των εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων και σήμανσης στην οδό Πόντου 16. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 37/2012 με θέμα : Λήψη απόφασης της Ε.Π.Ζ για Τοποθέτηση εύκαμπτων 

ελαστικών κυλίνδρων στη Λεωφ.Δροσιάς-Σταμάτας  στη  συμβολή της με τη 

Λεωφ.Μαραθώνος» με την οποία ενέκρινε την τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων 

στη Λεωφ.Δροσιάς-Σταμάτας  στη  συμβολή της με τη Λεωφ.Μαραθώνος, μέχρι μήκους 12 

μέτρων από τη διασταύρωση με κατεύθυνση προς τη Σταμάτα. 

            Η απόφαση διαβιβάστηκε στην Δ/νση περιβάλλοντος  η οποία προέβη στην    τοποθέτηση 

εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων στη Λεωφ.Δροσιάς-Σταμάτας  στη  συμβολή της με τη 
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Λεωφ.Μαραθώνος, μέχρι μήκους 12 μέτρων από τη διασταύρωση με κατεύθυνση προς τη 

Σταμάτα. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 38/2012 με θέμα:« Έγκριση απότμησης –υποβιβασμού πεζοδρομίου 

οδού Γρ.Λαμπράκη – Πεύκων και Στρατηγού Πετρίτη» με την οποία εγκρίθηκε η απότμηση –

υποβιβασμός του πεζοδρομίου επί των οδών Γρ.Λαμπράκη – Πεύκων και Στρατηγού Πετρίτη  

-όπως φαινόταν στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα- και σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στην εισήγηση (σχετ.παρ.5 της εισήγησης).Αποφασίστηκε να ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη να 

χορηγήσει εξουσιοδότηση στο μηχανικό που έχει υποβάλει την αίτηση και τη μελέτη και να 

αναφέρεται ότι συμφωνεί με τα αιτούμενα του μηχανικού. Η απόφαση αυτή αποφασίστηκε 

να διαβιβαστεί στη Δ.Κ Δροσιάς, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση ή όχι της 

απότμησης -υποβιβασμού του πεζοδρομίου επί των οδών Γρ.Λαμπράκη – Πεύκων και 

Στρατηγού Πετρίτη  σύμφωνα με το αίτημα του ιδιοκτήτη. 

            Η απόφαση διαβιβάστηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στο συμβούλιο της Τοπικής 

Κοινότητας Δροσιάς, η οποία συνήλθε σε συνεδρίαση στις 25/7/2012 και η οποία αναβλήθηκε 

λόγω έλλειψης απαρτίας μελών και έκτοτε δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση (σε εκκρεμότητα). 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 46/2012 με θέμα: « Κοπή δύο (2) πεύκων επί του οδοστρώματος της Λ. 

Δροσιάς-Σταμάτας» με την οποία ενέκρινε την Κοπή δύο (2) πεύκων επί του οδοστρώματος 

της Λ. Δροσιάς-Σταμάτας». 

             Με την υπ’ αριθ. 204/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη μη                  κοπή 

των  δύο (2) πεύκων επί του οδοστρώματος της Λ. Δροσιάς-Σταμάτας». 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 53/2012 με θέμα: «Εξέταση μελέτης περιβαλλοντικών όρων για την 

τοποθέτηση  κεραίας  κινητής τηλεφωνίας στη Δ.Κ Σταμάτας επί των οδών 

Κωνσταντινουπόλεως 1 & Μακαρίου» με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα: 

               H μη έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών όρων για την τοποθέτηση  κεραίας κινητής 

τηλεφωνίας της εταιρείας με την επωνυμία Cosmote στη Δ.Κ Σταμάτας επί των οδών 

Κωνσταντινουπόλεως 1 & Μακαρίου.  
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              Η μη εγκατάσταση της κεραίας για τους λόγους που αναφέρονταν στο σκεπτικό της 

εισήγησης του Προέδρου. 

              Η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας να μην εγκρίνει την τοποθέτηση της κεραίας γενικά 

μέσα στους δομημένους ιστούς των πόλεων του Δήμου Διονύσου. 

 

          Με την υπ’ αριθ. 256/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε: 

         1) Τη μη έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών όρων για την τοποθέτηση κεραίας κινητής 

τηλεφωνίας της εταιρείας με την επωνυμία Cosmote στη Δ. Κ. Σταμάτας επί των οδών 

Κωνσταντινουπόλεως 1 & Μακαρίου. 

         2) Τη μη εγκατάσταση της κεραίας για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της 

εισήγησης. 

         3) Η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας να μην εγκρίνει την τοποθέτηση της κεραίας γενικά 

μέσα στους δομημένους ιστούς των πόλεων του Δήμου Διονύσου. 

       4) Την άμεση ξήλωση της συγκεκριμένης κεραίας στη Σταμάτα στην οδό 

Κωνσταντινουπόλεως1και Μακαρίου καθώς επίσης και άμεσο ξήλωμα όλων των κεραιών 

που υπάρχουν και ιδιαίτερα τις τρεις κεραίες επί της οδού Ιπποκράτους στον Διόνυσο  

              5) Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την φάση και την διαδικασία ξηλώματος της κεραίας 

πρώτα της Σταμάτας και κατόπιν όλων των κεραιών που υπάρχουν και ιδιαίτερα τις τρεις 

κεραίες επί της οδού Ιπποκράτους στον Διόνυσο, να είναι παρόν. 

              Η κεραία στη Δ. Κ. Σταμάτας επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως 1 & Μακαρίου έχει ήδη 

απομακρυνθεί. 

            

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 54/2012 με θέμα: «Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων για εκ 

περιτροπής στάθμευση επί των  οδών Ανοίξεως & Πολυτεχνείου της Δημοτικής Κοινότητας 
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Κρυονερίου» σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων για εκ 

περιτροπής στάθμευση επί των οδών Ανοίξεως & Πολυτεχνείου της Δημοτικής Κοινότητας 

Κρυονερίου, σύμφωνα με την υπ’αρ 19215/3-10-2012 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και 

τη διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

               Με την υπ’ αριθ. 257/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ενέκρινε την   

τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων (P-41 & P-42) για εκ περιτροπής 

               στάθμευση και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος επί των οδών Ανοίξεως & 

              Πολυτεχνείου της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου». 

              Η αρμόδια υπηρεσία Δ/νσης Περιβάλλοντος έχει ενημερωθεί για την υλοποίηση της 

απόφασης. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 55/2012 με θέμα: «Εξέταση μελέτης περιβαλλοντικών όρων για την 

τοποθέτηση  κεραίας κινητής  τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ στη 

Δημοτική  Κοινότητα Διονύσου επί της οδού Ιπποκράτους 42 (πρώην 9-Εφέδρων 

Αξιωματικών)», σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε  η μη έγκριση της μελέτης 

περιβαλλοντικών όρων για την τοποθέτηση  κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας με 

την επωνυμία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου επί της οδού 

Ιπποκράτους 42(πρώην 9-Εφέδρων Αξιωματικών),για όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της 

εισήγησης . Να ζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο(όπως και την προηγούμενη φορά) να 

λάβει απόφαση για την αποξήλωση της κεραίας καθώς και όλων των κεραιών που 

ενδεχομένως υπάρχουν στο συγκεκριμένο κτίριο και λειτουργούν παράνομα και διαβίβασε 

την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 56/2012 με θέμα: Εξέταση μελέτης περιβαλλοντικών όρων για την 

τοποθέτηση  κεραίας κινητής   τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE στη Δημοτική Κοινότητα 

Aγ.Στεφάνου στο κτίριο «Γερμανός» 22ο ΧΛΜ Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ σύμφωνα με την οποία 

αποφασίστηκε η  μη έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών όρων για την τοποθέτηση  
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κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE στη Δημοτική 

Κοινότητα Aγ.Στεφάνου στο κτίριο «Γερμανός» 22ο ΧΛΜ Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ. 

            Να ζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο(όπως και την προηγούμενη φορά) να λάβει 

απόφαση για την αποξήλωση της κεραίας (σε περίπτωση ύπαρξης κεραίας) καθώς και όλων 

των κεραιών που ενδεχομένως υπάρχουν στο συγκεκριμένο κτίριο και λειτουργούν 

παράνομα και διαβίβασε την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 57/2012 με θέμα: «Εξέταση μελέτης περιβαλλοντικών όρων για την 

τοποθέτηση  κεραίας    κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας  COSMOTE στη Δημοτική Κοινότητα 

Άνοιξης επί των οδών Ελ.Στρατού 2& Λ.Μαραθώνος σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η 

μη έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών όρων για την τοποθέτηση  κεραίας κινητής 

τηλεφωνίας της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE στη Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης επί  

των οδών Ελ.Στρατού 2& Λ.Μαραθώνος. 

Να ζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο(όπως και την προηγούμενη φορά) να λάβει 

απόφαση  για την αποξήλωση της κεραίας (σε περίπτωση ύπαρξης κεραίας) καθώς και όλων 

των κεραιών που ενδεχομένως υπάρχουν στο συγκεκριμένο κτίριο και λειτουργούν 

παράνομα και διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 58/2012 με θέμα: «Κανονισμός Αποχέτευσης Δήμου Διονύσου» 

             με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του Κανονισμού  Aποχέτευσης Δήμου    Διονύσου  

όπως καταγράφεται στο εισηγητικό μέρος της εισήγησης, διαβιβάζει την απόφαση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και θέτει τις προτάσεις των μελών της ΕΠΖ προς έγκριση, στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

           Εκκρεμεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 60/2012 με θέμα «Επανακαθορισμός νέων σημείων για την εκ 

περιτροπής λειτουργία της λαϊκής αγοράς της Δ.Κ Δροσιάς» αποφασίστηκε Η έγκριση της 
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υπ’αρ. 40/2012 απόφασης  του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Δροσιάς με την παρατήρηση 

του κ. Σωτηρίου ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας της κυκλοφορίας και β.-την 

προώθησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 

             Εκκρεμεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 62/2012  με θέμα: Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων απαγόρευσης 

στάθμευσης επί της οδού Αγ. Σοφίας  της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου .Η ΕΠΖ 

ομόφωνα αποφάσισε την αναβολή του θέματος. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 63/2012  με θέμα: Τοποθέτηση ή μη ελαστικών εύκαμπτων 

επαναφερόμενων κυλίνδρων στην  οδό  Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στην Δ.Κ Αγίου 

Στεφάνου». Η ΕΠΖ ομόφωνα αποφάσισε την αναβολή του θέματος. 

 

                                               Γ) KANONIΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 33/2012 με θέμα : :  «Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής(εξ’αναβολής 19ης απόφασης) με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 

                Με την υπ’ αριθ. 156/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά    πλειοψηφία τον 
Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 48/2012  με θέμα: «Κανονισμός Ύδρευσης Δήμου    Διονύσου» με την 

οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Ύδρευσης Δήμου Διονύσου με τις πρόσθετες παρατηρήσεις: 

            1.Nα επιτρέπεται η υδροδότηση σε όλες τα ακίνητα(σπίτια,οικόπεδα,   αγροτεμάχια,εντός κι 

εκτός σχεδίου ή εντός κι εκτός οικισμού) που διαθέτουν τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

            2.Ο ενοικιαστής μπορεί να παίρνει το λογαριασμό στο όνομά του, με την  εγγύηση του 

ιδιοκτήτη ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής λογαριασμού σε   περίπτωση που δεν 

καταβάλλει το τίμημα του λογαριασμού    και τη διαβίβασε στο Δ.Σ προς ψήφιση. 
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             Με την υπ’ αριθ. 227/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε και τροποποίησε τον Κανονισμό 

Ύδρευσης 

        Ο Κανονισμός Ύδρευσης έχει ήδη δημοσιευτεί και αναρτηθεί σύμφωνα με τις   προβλεπόμενες 

διαδικασίες. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 58/2012 με θέμα: «Κανονισμός Αποχέτευσης Δήμου Διονύσου»     με την 

οποία αποφασίστηκε η έγκριση του Κανονισμού  Aποχέτευσης Δήμου         Διονύσου  όπως 

καταγράφεται στο εισηγητικό μέρος της εισήγησης, διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και θέτει τις προτάσεις των μελών της ΕΠΖ προς έγκριση, στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

           Εκκρεμεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 59/2012 με θέμα: «Κανονισμός  Προστασίας Περιβάλλοντος και 

Καθαριότητας  Δήμου  Διονύσου» με την οποία ενέκρινε τον Κανονισμό  Προστασίας 

Περιβάλλοντος και Καθαριότητας  Δήμου  Διονύσου  όπως καταγραφόταν στο εισηγητικό 

μέρος, διαβίβασε την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και έθεσε τις προτάσεις των μελών 

της ΕΠΖ προς έγκριση, στο Δημοτικό Συμβούλιο.      

       Εκκρεμεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

  

                                                  ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 31/2012 με θέμα : «Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2011 της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  Δήμου Διονύσου”  με την οποία εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση 
Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  Δήμου Διονύσου για το έτος 2011 

  Με την υπ’ αριθ. 145/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία «την Ετήσια 
Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του  Δήμου Διονύσου». 

 Απόφαση υπ’ αριθ. 21/2012 με θέμα: Παραχώρηση  για  ομαδική χρήση  στο εκπαιδευτήριο 

«ΩΘΗΣΗ» των κοινόχρηστων αθλητικών εγκαταστάσεων στο «Κόκκινο Χωράφι» της Δ.Κ. 
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Δροσιάς και καθορισμός επιβολής ανάλογου τέλους. σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε  

κατά πλειοψηφία 

         1)Να παραχωρηθεί για ομαδική χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων            «Κόκκινο 

Χωράφι» της Δ.Κ. Δροσιάς στο εκπαιδευτήριο «ΩΘΗΣΗ» αφού συμφωνηθεί με το νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Δήμου Διονύσου «ο ΘΕΣΠΙΣ» ότι δεν παρακωλύεται η 

λειτουργία του. 

    2)να εγκρίνει τον καθορισμό επιβολής ανάλογου τέλους το οποίο θα καθοριστεί      από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. 

        με την υπ’ αριθ. 145/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία «την Απόφαση της 

ΕΠΖ υπ’ αριθ. 33/2012 με θέμα : :  «Κανονισμός Λειτουργίας της     

     Με την υπ’ αριθ. 156/2012 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον     Κανονισμό 

Λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 2-Τον Ν.3852/2010 παρ.1 (ΦΕΚ 87Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

 3.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και συγκεκριμένα της παρ.2 όπου η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς 
της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

4-Την παρατήρηση της Δημοτικής Συμβούλου κ.Σαραντάκη Θεοδώρας σύμφωνα με την οποία 
στην ετήσια θέση Πεπραγμένων θα πρέπει να αναφέρονται και οι θέσεις των μειοψηφούντων. 

5-Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως κατεγράφησαν στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

                               Αποφασίζει Κατά πλειοψηφία 

Με 6 υπέρ ,1 Λευκό(κ.Πέππα Αγγελική) και 1 Κατά(κ.Ταουξή –Χριστιανίδη Καλλιόπη) 

Εγκρίνει την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Ε.Π.Ζ για το 2012 (σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010) και εισηγείται τη  ψήφισή της από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

  Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό ..24/2013... 

 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                          Παππάς Νικόλαος                                                                                 
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                                                                          Σαραντάκη Θεοδώρα 

                                                                          Σακελλαρίου Διονύσιος 

  Κανατσούλης Ιωάννης                                   Παλιγγίνης Νικόλαος 

                                                                          Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 

                                                                          Πέππα Αγγελική 

                                                                          Παπαναγιώτου Ελένη(Λένα) 

                                                                           

                                                                            

                                                                            

                                                                            

                                                                                                                                                     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


