
                                                                                           

                                                     Άγιος Στέφανος   5/4/2019   
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αριθ. Πρωτοκόλλου:15048 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                           Αριθµός Συνεδρίασης: (2)2019 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
∆/νση: Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.∆ιάκου 01 
 
 
 
                                                                    Προς: Τακτικά µέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

                                                                         Αναπληρωµατικά µέλη Επιτροπής                                                                     

                                                  

                                                                 
                                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην ..2 η/2019.. ∆ηµόσια Τακτική  Συνεδρίαση, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της παρ. 6  άρθρου 75 του ν. 3852/2010 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του ∆ήµου ∆ιονύσου της οποίας είστε µέλος, η οποία θα πραγµατοποιηθεί  στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ήµου στην Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.∆ιάκου αρ.01,στις 10/4/2019  
ηµέρα  Τετάρτη και ώρα10.00 π.µ, για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω 
θέµατα: 

 
 
ΘΕΜΑ 1o:«∆ιατύπωση σύµφωνης γνώµης για την έγκριση απότµησης-υποβιβασµού  
στάθµης πεζοδροµίου επί της Λ.Τραπεζούντος στη ∆Κ Αγ.Στεφάνου σε θέση του υπό 
ίδρυση µικτού πρατηρίου υγραερίου & υγρών καυσίµων της εταιρείας 
«∆ΗΜ.Λ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ-ΕΛ.Λ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ο.Ε». 
 

 
ΘΕΜΑ 2o: «Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων (πεύκων) προκειµένου να καταστεί 
δυνατή η υλοποίηση του έργου: “ Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων 
στις περιοχές Άνοιξης, ∆ιονύσου, Σταµάτας και Ροδόπολης του ∆ήµου ∆ιονύσου” της 
Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε.»  
 
ΘΕΜΑ 3o: «Έκφραση απόψεων ως προς την οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου του 
αρχαίου ∆ήµου ∆εκελείας (περιοχή Τατοϊου πρώην βασιλικό τµήµα) στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
ΘΕΜΑ 4o: Συζήτηση-ενηµέρωση και λήψη απόφασης για υπόθεση σχετικά µε την εύρυθµη 
λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Αγ. Στεφάνου, ∆ήµου ∆ιονύσου  που αφορά στην  
αναγκαστική τροποποίηση και προσθήκη νέου µνηµείου, λόγω αδυναµίας  χώρου  
ενταφιασµού». 
 
ΘΕΜΑ 5o:Παραχώρηση 40 στάσεων στις κεντρικές λεωφόρους του ∆ήµου ∆ιονύσου για 
διαφηµιστική εκµετάλλευση.  
 
ΘΕΜΑ 6o:  ∆ιαγράµµιση τµήµατος οδοστρώµατος έµπροσθεν της εισόδου – εξόδου χώρου 
στάθµευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Θράκης 4 της ∆.Κ. Κρυονερίου για την 
παρεµπόδιση στάθµευσης παρά το κράσπεδο της οδού. 
 



ΘΕΜΑ 7o:  ∆ιαγράµµιση τµήµατος οδοστρώµατος έµπροσθεν της εισόδου – εξόδου χώρου 
στάθµευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Παραδείσου 6 της ∆.Κ. Κρυονερίου για την 
παρεµπόδιση στάθµευσης παρά το κράσπεδο της οδού. 
 
ΘΕΜΑ 8o:«Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου.» 
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                                                                                Ποιότητας Ζωής 
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