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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 
 
                                                                                          Αριθ.Απόφασης 44/2013 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 18.12.2013  της ..15ης/2013.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Διονύσου .                                              
 
    Σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00μ.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. 40880/10-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κανατσούλη 
Ιωάννη, Αντιδημάρχου Χωροταξίας& 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: Εκδίκαση ενστάσεων της Υποενότητας 3.4 κατά της Ανάρτησης της 
πολεοδομικής μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη (Α’&Β Στάδιο)-
Αστικογεωλογική Μελέτη Πολεοδομικών Ενοτήτων 1 & 2 Κοινότητας Άνοιξης» 

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω (6) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
Κανατσούλης Ιωάννης                                                            1 Λίτσας Αθανάσιος 
Παππάς Νικόλαος                                                 2 Σακελλαρίου Διονύσιος 
Παλιγγίνης Κων/ος 3 Σωτηρίου Σακελλάριος 
Παπαβασιλείου Χρήστος 4  
Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 5  
Κυριακόπουλος Αθανάσιος 6  
   

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σαββοπούλου Καλλιόπη Διοικητική υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου.   
 
Στη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε και ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Ιωάννης Καλαφατέλης. 
Στη Συνεδρίαση ήταν παρόντες και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Σπηλιώτης Σπυρίδωνας, 
Κοκμοτός Βασίλειος, Σώκου Ζωή. 
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κυριακόπουλος Αθανάσιος αντικατέστησε το τακτικό μέλος της ΕΠΖ 
κ.Παπαναγιώτου Ελένη. 
Παρόντες ήταν στη συνεδρίαση και κληθέντες ενιστάμενοι. 
 
Eλλείψει απαρτίας μελών του Τοπικού Συμβουλίου της Άνοιξης που συνεδριάζει παράλληλα με 
την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αποφασίστηκε από τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
(κατά πλειοψηφία με μία ψήφο κατά της κ.Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπης) η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής να εκδικάσει τις ενστάσεις χωρίς την πρότερη απόφαση του Τοπικού 
Συμβουλίου της Άνοιξης. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 

ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ενστάσεων της Υποενότητας 3.4 κατά της Ανάρτησης της 
πολεοδομικής μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη (Α’&Β Στάδιο)-
Αστικογεωλογική Μελέτη Πολεοδομικών Ενοτήτων 1 & 2 Κοινότητας Άνοιξης» 

                                                        ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Α/Ε                         ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

31 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΡΗΓΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ          

38 ΜΑΡΚΟΥΖΑΝΤΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

63 ΤΟΣΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  

68 ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

69 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  

72 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

94 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ  

105 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

120 ΚΗΠΟΥΡΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 

123 ΤΖΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

124 ΚΟΡΝΟΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

153 21 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 

190 ΜΑΡΙΑ-ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

200 ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

201 ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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284 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΚΩΝ/Ος,ΒΕΛΕΣΗ ΣΟΦΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

259 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

318 ΤΡΕΣΣΟΥ ΣΟΦΙΑ 

320 ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

331 ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 

263 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

370 ΣΤΕΦΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

371 ΜΕΝΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΛΘΑΙΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΑΜΑΛΘΕΙΑ 

417 ΧΟΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

449 ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

450 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

498 ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

542 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

571 ΜΑΣΣΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

574 ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ 

575 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

576 ΠΑΣΧΟΣ ΗΛΙΑΣ 

622 ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

656 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

658 ΛΙΩΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

663 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

676 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 

677 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 

703 ΚΟΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

704 ΚΟΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 
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705 ΚΟΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

706 ΚΟΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΟΣ 

783 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

784 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

800 ΤΣΑΚΝΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

814 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

815 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

816 ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

820 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

939 ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ 

970 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

793 ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΥΕΛΗΣ 

593 ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

594 ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2675 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 
 
   Λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
 
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα  Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 
3.- Την υπ’αρ 38848-21/11/2013 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου. 
 

4.- Την υπ’αρ 47/2012 απόφαση της ΕΠΖ. 
 
 5.- Την υπ΄αρ 208/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

                                
Πρότεινε την λήψη απόφασης για την Εκδίκαση ενστάσεων της Υποενότητας 3.4 κατά 
της Ανάρτησης της πολεοδομικής μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη 
(Α’&Β Στάδιο)-Αστικογεωλογική Μελέτη Πολεοδομικών Ενοτήτων 1 & 2 Κοινότητας 
Άνοιξης» 
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Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

 -την εισήγηση του Προέδρου 

 

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

 
3. Την υπ’αρ 38848-21/11/2013 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου. 

 

4. Την υπ’αρ 47/2012 απόφαση της ΕΠΖ σύμφωνα 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. 

 

5. Την υπ΄αρ 208/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων για την εκδίκαση των ενστάσεων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής . 

 

6. Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων  

 

7. Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των παρευρισκόμενων ενισταμένων. 

 

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

 

Π.Μ. Άνοιξης- Α΄ανάρτηση-ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ   ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑΣ 3.4      ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
  

ΑΡΙΘΜΟΣ (α/α) 
ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
MEΛΕΤΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 

ΑΡΙΘΜΟΣ (α/α) 
ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 

31 Μ Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

571 Α Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 
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38 Α Ομόφωνα με την 
παρατήρηση ότι η 
αναφορά του μελετητή 
στους προσωρινούς 
δασικούς χάρτες δεν 
γίνεται αποδεκτή και 
προτείνεται η 
επανεξέταση της 
Πολεοδόμησης στις 
περιοχές αυτές  

574 Α Ομόφωνα με την 
παρατήρηση ότι η 
αναφορά του μελετητή 
στους προσωρινούς 
δασικούς χάρτες δεν 
γίνεται αποδεκτή και 
προτείνεται η 
επανεξέταση της 
Πολεοδόμησης στις 
περιοχές αυτές  

63 Α Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

575 Α Ομόφωνα με την 
παρατήρηση ότι η 
αναφορά του μελετητή 
στους προσωρινούς 
δασικούς χάρτες δεν 
γίνεται αποδεκτή και 
προτείνεται η 
επανεξέταση της 
Πολεοδόμησης στις 
περιοχές αυτές  

68 Α Ομόφωνα με την 
παρατήρηση ότι η 
αναφορά του μελετητή 
στους προσωρινούς 
δασικούς χάρτες δεν 
γίνεται αποδεκτή και 
προτείνεται η 
επανεξέταση της 
Πολεοδόμησης στις 
περιοχές αυτές 

576 Α Ομόφωνα με την 
παρατήρηση ότι η 
αναφορά του μελετητή 
στους προσωρινούς 
δασικούς χάρτες δεν 
γίνεται αποδεκτή και 
προτείνεται η 
επανεξέταση της 
Πολεοδόμησης στις 
περιοχές αυτές 

69 Α Ομόφωνα με την 
παρατήρηση ότι η 
αναφορά του μελετητή 
στους προσωρινούς 
δασικούς χάρτες δεν 
γίνεται αποδεκτή και 
προτείνεται η 
επανεξέταση της 
Πολεοδόμησης στις 
περιοχές αυτές  

622 Μ Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

72 Α Ομόφωνα με την 
παρατήρηση ότι η 
αναφορά του μελετητή 
στους προσωρινούς 
δασικούς χάρτες δεν 
γίνεται αποδεκτή και 
προτείνεται η 
επανεξέταση της 
Πολεοδόμησης στις 
περιοχές αυτές  

656 Α Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

94 Μ Ομόφωνα με την 
παρατήρηση ότι η 
αναφορά του μελετητή 
στους προσωρινούς 
δασικούς χάρτες δεν 
γίνεται αποδεκτή και 
προτείνεται η 
επανεξέταση της 
Πολεοδόμησης στις 
περιοχές αυτές  

658 Δ Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

105 Α Ομόφωνα με την 
παρατήρηση ότι η 
αναφορά του μελετητή 
στους προσωρινούς 
δασικούς χάρτες δεν 
γίνεται αποδεκτή και 
προτείνεται η 
επανεξέταση της 
Πολεοδόμησης στις 
περιοχές αυτές  

663 Α Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 
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120 Α Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

676 Μ Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

123 Α Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

677 Μ Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

124 Α Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

703 Α Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

153 Α Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

704 Α Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

190 Μ Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

705 Α Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

200 Δ Ομόφωνα με την 
παρατήρηση ότι η 
αναφορά του μελετητή 
στους προσωρινούς 
δασικούς χάρτες δεν 
γίνεται αποδεκτή και 
προτείνεται η 
επανεξέταση της 
Πολεοδόμησης στις 
περιοχές αυτές  

706 Α Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

201 Δ Ομόφωνα με την 
παρατήρηση ότι η 
αναφορά του μελετητή 
στους προσωρινούς 
δασικούς χάρτες δεν 
γίνεται αποδεκτή και 
προτείνεται η 
επανεξέταση της 
Πολεοδόμησης στις 
περιοχές αυτές  

783 Μ Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 
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284 Α Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

784 Μ Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

318 Α Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

800 Μ Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

320 Α Ομόφωνα με την 
παρατήρηση ότι η 
αναφορά του μελετητή 
στους προσωρινούς 
δασικούς χάρτες δεν 
γίνεται αποδεκτή και 
προτείνεται η 
επανεξέταση της 
Πολεοδόμησης στις 
περιοχές αυτές  

814 Α Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

331 Α Ομόφωνα με την 
παρατήρηση ότι η 
αναφορά του μελετητή 
στους προσωρινούς 
δασικούς χάρτες δεν 
γίνεται αποδεκτή και 
προτείνεται η 
επανεξέταση της 
Πολεοδόμησης στις 
περιοχές αυτές  

815 Α Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

370 Δ Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

816 Α Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

371 Δ Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

820 Α Ομόφωνα με την 
παρατήρηση ότι η 
αναφορά του μελετητή 
στους προσωρινούς 
δασικούς χάρτες δεν 
γίνεται αποδεκτή και 
προτείνεται η 
επανεξέταση της 
Πολεοδόμησης στις 
περιοχές αυτές 

417 Α Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

939 Μ Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 
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449 Α Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

970 Α Ομόφωνα με την 
παρατήρηση ότι η 
αναφορά του μελετητή 
στους προσωρινούς 
δασικούς χάρτες δεν 
γίνεται αποδεκτή και 
προτείνεται η 
επανεξέταση της 
Πολεοδόμησης στις 
περιοχές αυτές 

450 Α Ομόφωνα με την 
παρατήρηση ότι η 
αναφορά του μελετητή 
στους προσωρινούς 
δασικούς χάρτες δεν 
γίνεται αποδεκτή και 
προτείνεται η 
επανεξέταση της 
Πολεοδόμησης στις 
περιοχές αυτές  

593-594 Μ Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

498 Α Ομόφωνα με την 
παρατήρηση ότι η 
αναφορά του μελετητή 
στους προσωρινούς 
δασικούς χάρτες δεν 
γίνεται αποδεκτή και 
προτείνεται η 
επανεξέταση της 
Πολεοδόμησης στις 
περιοχές αυτές  

2675 Α Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

542 Α Κατά πλειοψηφία (1 
ψήφος κατά της 
κ.Ταουξή –
Χριστιανίδη 
Καλλιόπης η οποία 
συμφωνεί με τη θέση 
των ενισταμένων)ως η 
εισήγηση του 
μελετητή 

   

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ 

 

Α: εισήγηση για απόρριψη,   Μ: εισήγηση για αποδοχή εν μέρει, Δ: εισήγηση για αποδοχή 

Γενικά στην παρούσα υποενότητα 3.4 περιλαμβάνονται 52 ενστάσεις από τις οποίες 5 εισηγούμεθα 
να γίνουν δεκτές,11 δεκτές εν μέρει και 35 να απορριφθούν. 

 

και 

ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
 

  Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό ..44/2013... 

 
 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

                                                                           Παππάς Νικόλαος 

                                                                           Παπαβασιλείου Χρήστος 

                                                                           Παλιγγίνης Κων/ος 

 ΚανατσούληςΙωάννης                                      Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη                                                                             
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                                                                           Κυριακόπουλος Αθανάσιος 
      


