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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                          Αριθ.Απόφασης 31/2013 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 

Σήμερα την 6/8/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε στην 
9η Τακτική Δημόσια Συνεδρίασή  της για το 2013 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.26255/2-8-2013 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 Σακελλαρίου Διονύσιος 
2 Παππάς Νικόλαος                                                   
3 Λίτσας Αθανάσιος   
4 Παπαβασιλείου Χρήστος   
5 Παλιγγίνης Κων/ος   
6 Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη   
7 Σωτηρίου Σακελλάριος   
8 Κυριακόπουλος Αθανάσιος   

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

Ο κ.Κυριακόπουλος Αθανάσιος αναπλήρωσε την κ.Παπαναγιώτου Ελένη η οπόια ήταν 
απούσα. 

Στην συνεδρίαση ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Ιωάννης Καλαφατέλης,νομίμως κληθείς δεν 
παρέστη. 

Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο κ.Μπαλαδάκης Γεώργιος ως επιβλέπων μηχανικός της 
μελέτης. 
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Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 
ΘΕΜΑ 1ο: « Λήψη απόφασης ως προς την έγκριση και οριστική παραλαβή της 
κτηματογράφησης  και ως προς την έγκριση της Α’ φάσης της Π.Μ. της μελέτης : 
«Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων Α’ κατοικίας 
του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως κοινότητας Κρυονερίου». 

 
 
 
     Λαμβάνοντας υπόψη: 

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

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

3)Την υπ’αρ.17752/3-6-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

4)Το υπ’αρ.7950/26-3-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με 
τίτλο«Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων Α’ 
κατοικίας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως κοινότητας Κρυονερίου» 

5)Το υπ’αρ.8775/28-3-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα «΄Εγκριση –προσωρινή 
παραλαβή σταδίου της μελέτης Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής 
των επεκτάσεων Α’ κατοικίας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως κοινότητας Κρυονερίου 

6)Την υπ’αρ23/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της ΔΚ Κρυονερίου. 

Προτείνεται:Η λήψη απόφασης ως προς την έγκριση και οριστική παραλαβή της 
κτηματογράφησης  και ως προς την έγκριση της Α’ φάσης της Π.Μ. της μελέτης : 
«Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων Α’ κατοικίας 
του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως κοινότητας Κρυονερίου». 

  

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

-την εισήγηση του Προέδρου(όπως καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 
 
1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

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

3)Την υπ’αρ.17752/3-6-2013 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

4)Το υπ’αρ.7950/26-3-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με 
τίτλο«Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων Α’ 
κατοικίας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως κοινότητας Κρυονερίου» 
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5)Το υπ’αρ.8775/28-3-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα «΄Εγκριση –προσωρινή 
παραλαβή σταδίου της μελέτης Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής 
των επεκτάσεων Α’ κατοικίας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως κοινότητας Κρυονερίου 

6)Την υπ’αρ23/2013 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της ΔΚ Κρυονερίου. 

7) Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Σωτηρίου Σακελλάριου σύμφωνα με την οποία .. 
«Συμφωνώ με την εισήγηση αλλά θέλω γραπτή βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία ότι ο 
ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις ειδάλλως απέχω από τη 
ψηφοφορία». 

8)Την απάντηση του Προέδρου που επικαλούμενος το υπ’αρ.8775/28-3-2013 έγγραφο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι υπάρχει έγκριση παραλαβής με βάση το άρθρο 3 του Νόμου 
3316/2005. 

9)Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Κυριακόπουλου Αθανάσιου σύμφωνα με την οποία .. 
«οι διευκρινίσεις δόθηκαν  αλλά καλό είναι να υπάρχει η βεβαίωση στο Δημοτικό Συμβούλιο». 

10)Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως κατεγράφησαν στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

                              

                                          Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

   Με ψήφους 6 υπέρ και 2 που δήλωσαν αποχή(κ.κ ΣωτηρίουΣακελλάριος&Ταουξή –
Χριστιανίδη Καλλιόπη) 

Εγκρίνει την εισήγηση με θέμα έγκριση και οριστική παραλαβή της κτηματογράφησης  
και ως προς την έγκριση της Α’ φάσης της Π.Μ. της μελέτης : «Κτηματογράφηση – 
Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων Α’ κατοικίας του εγκεκριμένου 
σχεδίου πόλεως κοινότητας Κρυονερίου». 

  Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό .31/2013... 

 
Και διαβιβάζεται  προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                          Παππάς Νικόλαος                                                                                 

                                                                          Παπαβασιλείου Χρήστος 

                                                                          Λίτσας Αθανάσιος 

                                                                          Παλιγγίνης Κων/ος 

  Κανατσούλης Ιωάννης                                   Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 

                                                                          Σωτηρίου Σακελλάριος 

                                                                          Κυριακόπουλος Αθανάσιος                                                                                                           
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