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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 
 
                                                                                          Αριθ.Απόφασης 06/2013 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 18.2.2013  της ..2/2013.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Διονύσου .                                              
 
    Σήμερα την 18η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 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. 4194/12-2-2013 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 κατά της Ανάρτησης της πολεοδομικής μελέτης 
«Κτηματογράφηση – Πολεοδομική μελέτη (Α’ και Β’ Στάδιο) – Αστικογεωλογική Μελέτη 
Πολεοδομικών ενοτήτων 1 & 2 Κοινότητας Άνοιξης.                     
 
 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
Κανατσούλης Ιωάννης                                                            1 Παλλιγγίνης Κωνσταντίνος 
Παππάς Νικόλαος                                                 2  
Σακελλαρίου Διονύσιος 3  
Παπαβασιλείου Χρήστος 4  
Λίτσας Αθανάσιος 5  
Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 6  
Παπαπαναγιώτου Ελένη(μετά από 
την εισήγηση του Προέδρου 
αποχώρησε από τη Συνεδρίαση και 
αναπληρώθηκε από τον κ. 
Κυριακόπουλο Αθανάσιο ) 

7  

Σωτηρίου Σακελλάριος 8  
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   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σαββοπούλου Καλλιόπη Διοικητική υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου.   
 
Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Ιωάννης Καλαφατέλης. 
 
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Σπηλώτης 
Σπυρίδων,Κουριδάκης Κων/ος,Κοκμοτός Βασίλειος. 
 
 Η κ.Παπαναγιώτου Ελένη –μέλος της Επιτροπής- αποχώρησε κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης(μετά την εισήγηση του Προέδρου) και τη θέση της στο Συμβούλιο αναπλήρωσε το 
αναπληρωματικό μέλος κ.Αθανάσιος Κυριακόπουλος. 
 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 
 
     ΘΕΜΑ:«Εκδίκαση ενστάσεων κατά της Ανάρτησης της πολεοδομικής μελέτης 
«Κτηματογράφηση – Πολεοδομική μελέτη (Α’ και Β’ Στάδιο) – Αστικογεωλογική Μελέτη 
Πολεοδομικών ενοτήτων 1 & 2 Κοινότητας Άνοιξης.   
 
 
                                                        ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

        Α/Α      Κ.Α.        Ο.Τ. ΕΠΩΝΥΜΟ 

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

496 0202018 70 ΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑΝΟΥ 30-01-2009 

 

495 

0202018 70 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΟΦΙΑΝΟΥ 30-01-2009 

 

494 

0202018 70 ΟΔΥΣΣΕΑ ΣΕΡΔΑΡΗ 30-01-2009 

 

481 

0201007 68 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΙΑΔΗ 30-01-2009 

 

550 

0201006 68 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΨΑΛΗ 30-01-2009 

         

610 

 

 

.0202023 

 

70 

 

ΛΥΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

2-2-2009 
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614 

 

0203063 

 

75Α 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 

 

2-2-2009 

 

 

617 

 

0203058 

 

75 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΘΗΝΑ 

 

2-2-2009 

 

618 

 

0203063 

 

75Α 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

2-2-2009 

 

465 

 

0203045 

 

77 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 

30-01-2009 

 

466 

 

0203045 

 

77 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

30-01-2009 

 

425 

 

0203005 

 

74 

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

30-01-2009 

 

 

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 32059/5-12-2012 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 κατά της Ανάρτησης της 
πολεοδομικής μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική μελέτη (Α’ και 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 32059/5-12-2012 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 –όπως 

κατεγράφησαν στα πρακτικά-. 

 

 

 

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 
 

 

1.Για την υπ’αρ 496/30-1-09 ένσταση της κ.Σοφιανού Έλλης εγκρίνει την ένσταση 

κατά πλειοψηφία, με 5 ψήφους υπέρ και 3 κατά (μειοψηφούντων των κ.κ Λίτσα 

Αθ.,Σωτηρίου Σακ.,Κυριακόπ.Αθαν. για τους λόγουςπου ανέφεραν στην 

τοποθέτησή τους και κατεγράφησαν στα πρακτικά ) σύμφωνα με τη γνώμη του 

μελετητικού γραφείου. 

 

2. Για την υπ’αρ 495/30-1-09 ένσταση της κ.Σοφιανού Παρασκευής εγκρίνει την 

ένσταση κατά πλειοψηφία, με 5 ψήφους υπέρ και 3 κατά (μειοψηφούντων των κ.κ 

Λίτσα Αθ.,Σωτηρίου Σακ.,Κυριακόπ.Αθαν. για τους λόγους που ανέφεραν στην 

τοποθέτησή τους και κατεγράφησαν στα πρακτικά ) σύμφωνα με τη γνώμη του 

μελετητικού γραφείου. 
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3. Για την υπ’αρ 494/30-1-09 ένσταση του κ.Σερδάρη Οδυσσέα εγκρίνει την 

ένσταση κατά πλειοψηφία, με 5 ψήφους υπέρ και 3 κατά (μειοψηφούντων των κ.κ 

Λίτσα Αθ.,Σωτηρίου Σακ.,Κυριακόπ.Αθαν. για τους λόγους που ανέφεραν στην 

τοποθέτησή τους και κατεγράφησαν στα πρακτικά ) σύμφωνα με τη γνώμη του 

μελετητικού γραφείου. 

4. Για την υπ’αρ 481/30-1-09 ένσταση της κ.Κολιάδη Δήμητρας εγκρίνει την 

ένσταση κατά πλειοψηφία, με 5 ψήφους υπέρ και 3 κατά (μειοψηφούντων των κ.κ 

Λίτσα Αθ.,Σωτηρίου Σακ.,Κυριακόπ.Αθαν. για τους λόγους που ανέφεραν στην 

τοποθέτησή τους και κατεγράφησαν στα πρακτικά ) σύμφωνα με τη γνώμη του 

μελετητικού γραφείου. 

 

5. Για την υπ’αρ 550/30-1-09 ένσταση της κ.Καψάλη Ελευθερίας εγκρίνει την 

ένσταση κατά πλειοψηφία, με 5 ψήφους υπέρ και 3 κατά (μειοψηφούντων των κ.κ 

Λίτσα Αθ.,Σωτηρίου Σακ.,Κυριακόπ.Αθαν. για τους λόγους που ανέφεραν στην 

τοποθέτησή τους και κατεγράφησαν στα πρακτικά ) σύμφωνα με τη γνώμη του 

μελετητικού γραφείου. 

 

6. Για την υπ’αρ 610/2-2-09 ένσταση της κ.Λυρώνη Βασιλικής εγκρίνει την 

ένσταση κατά πλειοψηφία, με 5 ψήφους υπέρ και 3 κατά (μειοψηφούντων των κ.κ 

Λίτσα Αθ.,Σωτηρίου Σακ.,Κυριακόπ.Αθαν. για τους λόγους που ανέφεραν στην 

τοποθέτησή τους και κατεγράφησαν στα πρακτικά ) σύμφωνα με τη γνώμη του 

μελετητικού γραφείου. 

 

7. Για την υπ’αρ 614/2-2-09 ένσταση της κ.Βούλγαρη Αθηνάς απορρίπτει ομόφωνα 

την ένσταση σύμφωνα  με τη γνώμη του μελετητικού γραφείου και με την 

παρατήρηση της κ.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπης-μέλους της ΕΠΖ-να υποδειχθεί 

οικόπεδο ως ο νόμος προβλέπει και όχι χρηματική αποζημίωση. 

 

8. Για την υπ’αρ 617/2-2-09 ένσταση της κ.Βούλγαρη Αθηνάς εγκρίνει την ένσταση 

κατά πλειοψηφία, με 5 ψήφους υπέρ και 3 κατά (μειοψηφούντων των κ.κ Λίτσα 

Αθ.,Σωτηρίου Σακ.,Κυριακόπ.Αθαν. για τους λόγους που ανέφεραν στην 

τοποθέτησή τους και κατεγράφησαν στα πρακτικά ) σύμφωνα με τη γνώμη του 

μελετητικού γραφείου. 

 

9. Για την υπ’αρ 618/2-2-09 ένσταση του κ.Παπαδόπουλου Αθανάσιου εγκρίνει την 

ένσταση κατά πλειοψηφία, με 5 ψήφους υπέρ και 3 κατά (μειοψηφούντων των κ.κ 

Λίτσα Αθ.,Σωτηρίου Σακ.,Κυριακόπ.Αθαν. για τους λόγους που ανέφεραν στην 

τοποθέτησή τους και κατεγράφησαν στα πρακτικά ) σύμφωνα με τη γνώμη του 

μελετητικού γραφείου. 

 

10. Για την υπ’αρ 465/30-1-09 ένσταση της κ.Στυλιανού Μαρίας εγκρίνει την 

ένσταση κατά πλειοψηφία, με 5 ψήφους υπέρ και 3 κατά (μειοψηφούντων των κ.κ 

Λίτσα Αθ.,Σωτηρίου Σακ.,Κυριακόπ.Αθαν. για τους λόγους που ανέφεραν στην 
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τοποθέτησή τους και κατεγράφησαν στα πρακτικά ) σύμφωνα με τη γνώμη του 

μελετητικού γραφείου. 

 

11. Για την υπ’αρ 466/30-1-09 ένσταση του κ.Στυλιανού Παναγιώτη εγκρίνει την 

ένσταση κατά πλειοψηφία, με 5 ψήφους υπέρ και 3 κατά (μειοψηφούντων των κ.κ 

Λίτσα Αθ.,Σωτηρίου Σακ.,Κυριακόπ.Αθαν. για τους λόγους που ανέφεραν στην 

τοποθέτησή τους και κατεγράφησαν στα πρακτικά ) σύμφωνα με τη γνώμη του 

μελετητικού γραφείου. 

 

12. Για την υπ’αρ 425/30-1-09 ένσταση του κ.Σιδηρόπουλου Ιωάννη απορρίπτει 

ομόφωνα την ένσταση σύμφωνα με τη γνώμη του μελετητικού γραφείου. 

 

 

και 

ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 
 

  Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό ..06/2013... 

 
 
 
 
 
 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

                                                                           Παππάς Νικόλαος 

                                                                           Σακελλαρίου Διονύσιος 

                                                                           Παπαβασιλείου Χρήστος 

                                                                           Παλιγγίνης Κων/ος 

 Κανατσούλης Ιωάννης                                      Σαραντάκη Θεοδώρα 

                                                                           Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 

                                                                           Παπαπαναγιώτου Ελένη 

                                                                           Λίτσας  Αθανάσιος 
      


