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Αριθ.Απόφασης 28/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6ης/ 12.10.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
∆ιονύσου .
η
Σήµερα την 12 Οκτωβρίου 2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.∆ιάκου 01,
ύστερα από την υπ’αρ.πρωτ. 31731/3-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ράικου
∆ηµητρίου, Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών 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 στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης.
ΘΕΜΑ 1o: Aναγκαστική Απαλλοτρίωση τµήµατος οδού «Παρόδου Μεγ.Αλεξάνδρου
21 της ∆.Ε Άνοιξης.
ΘΕΜΑ 2o: Tροποποίηση της αρ.227/2012 απόφασης ∆Σ «Κανονισµός Ύδρευσης
∆ήµου ∆ιονύσου.
ΘΕΜΑ 3o: «Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους
του ∆ήµου».

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω (7) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ράικος Δημήτριος
2. Πέππα Αγγελική
3.Δαρδαμάνης Βασίλειος
4.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσ.
5.Τσαγκαράκης Ευάγγελο
6.Κανατσούλης Ιωάννης
7.Τσουδερός Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Στασινοπούλου Αναστ.
Iωαννίδης Χαράλαμπος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασηµίνα ∆ιοικητική υπάλληλο του ∆ήµου
∆ιονύσου.
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα αντικατέστησε τον απόντα
κ.Κοκµοτό Βασίλειο.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο ∆ήµαρχος κ.Ζαµάνης ∆ιονύσιος,ο επικεφαλής της Ενωτικής
Πρωτοβουλίας κ.Καλαφατέλης Ιωάννης,η Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας κ.Ταουξή-Χριστιανίδη
Καλλιόπη και ο πολίτης κ.Σταµπολιάδης Γεώργιος για το πρώτο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης.
Πριν τη συζήτηση του 3ΟΥ θέµατος της Η.∆ αποχώρησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής και

ανέλαβε Προεδρεύων ο κ.Κανατσούλης Ιωάννης.
Το δεύτερο θέµα της Η.∆ µε θέµα:Tροποποίηση της αρ.227/2012 απόφασης ∆Σ µε
θέµα:Kανονισµός Ύδρευσης ∆ήµου ∆ιονύσου αποσύρθηκε λόγω απουσίας της αρµόδιας
Αντιδηµάρχου Οικονοµικής ∆ιαχείρισης κ.Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλας.
O Πρόεδρος εισηγήθηκε το πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1o: Aναγκαστική Απαλλοτρίωση τµήµατος οδού «Παρόδου Μεγ.Αλεξάνδρου
21 της ∆.Ε Άνοιξης.
Λαµβάνοντας υπόψη:
1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3.-Την υπάρ.31733/3-10-2018 εισήγηση του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών.
4.-Τις διατάξεις του άρθρου 11του Ν.4164/2013
5.-Την υπάρ.387/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
6.- Την υπ’αρ.7/2018 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Ε Άνοιξης.
7.-Τις τοποθετήσεις κι επισηµάνσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων.
Πρότεινε την λήψη απόφασης για την έγκριση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τµήµατος
οδού «Παρόδου Μεγ.Αλεξάνδρου 21 της ∆.Ε Άνοιξης.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :
-την εισήγηση του Προέδρου «Μετά την υπ’άρ.387/2.7.2018 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου µε την οποία αναγνωρίστηκε ως Κοινόχρηστη η οδός
«Πάροδος Μεγ.Αλεξάνδρου 21 στη ∆.Ε Άνοιξης» σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ.35 του
Ν.3937/2001 και την απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου Άνοιξης για αναγκαστική
απαλλοτρίωση τµήµατος της οδού ούτως ώστε αυτή, να καταστεί πλάτους 4 µέτρων για λόγους
κυκλοφοριακούς, περιβαλλοντικούς, πυρασφάλειας και πυροπροστασίας σύµφωνα µε τα
27918/12&22326/12 έγγραφο της ∆ΟΚΚ.
Εισηγούµαστε τα κάτωθι:
1. Tην αναγκαστική απαλλοτρίωση τµηµάτων της οδού, ώστε αυτή να καταστεί πλάτους 4
µέτρων σύµφωνα µε το συνηµµένο τοπογραφικό.
2. Tην αναγκαστική απαλλοτρίωση τµήµατος ιδιοκτησίας, ούτως ώστε η οδός να καταστεί
ως Πάροδος Μεγ.Αλεξάνδρου 21 στη ∆Ε Άνοιξης ,διαµπερής µε την οδό ∆εληγιάννη για
λόγους κυκλοφοριακούς, ασφάλειας, πυροπροστασίας και πυρασφάλειας, σύµφωνα µε
το συνηµµένο τοπογραφικό.
1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3.-Τις διατάξεις του άρθρου 11του Ν.4164/2013
4.-Την υπάρ.387/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

5.- Την υπ’αρ.7/2018 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆Ε Άνοιξης.
6.-Tην τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της ΕΠΖ κ.Κανατσούλη Ιωάννη « Πρώτον:Για να γίνει
αναγκαστική απαλλοτρίωση, θα έπρεπε να δηµιουργηθεί σχέδιο πόλης.
∆εύτερον:∆εν γίνεται µόνο διαπλάτυνση.∆εν ξέρω αν αυτό ευσταθεί νοµικά.Προχωράµε στη
σαλαµοποίηση της µελέτης για εξυπηρέτηση συγκεκριµένων συµφερόντων.Εφόσον δεν
έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες γιατί έρχεται το θέµα?
Είναι αίολη η εισήγηση,γιατί δεν υπάρχει η υπηρεσιακή
τοποθέτηση επί του θέµατος.
7.-Τις τοποθετήσεις κι επισηµάνσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως κατεγράφησαν στα
ηχογραφηµένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
5 Υπέρ και 2 κατά(κ.κ Κανατσούλης Ι,Τσουδερός Ι.)
Εγκρίνει :
1. Tην αναγκαστική απαλλοτρίωση τµηµάτων της οδού, ώστε αυτή να καταστεί πλάτους 4
µέτρων σύµφωνα µε το συνηµµένο τοπογραφικό.
2. Tην αναγκαστική απαλλοτρίωση τµήµατος ιδιοκτησίας, ούτως ώστε η οδός να καταστεί
ως Πάροδος Μεγ.Αλεξάνδρου 21 στη ∆Ε Άνοιξης ,διαµπερής µε την οδό ∆εληγιάννη για
λόγους κυκλοφοριακούς, ασφάλειας, πυροπροστασίας και πυρασφάλειας, σύµφωνα µε
το συνηµµένο τοπογραφικό.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 28/2018 και διαβιβάζεται προς ψήφιση στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ράικος∆ηµήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τσαγκαράκης Ευάγγελος
∆αρδαµάνης Βασίλειος
Πέππα Αγγελική
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Κανατσούλης Ιωάννης
Τσουδερός Ιωάννης

