
 

1 

 

 
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                         Αριθ.Απόφασης 1/2015 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 29.1.2015  της ..1ης/2015.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Διονύσου .                                              

    Σήμερα την 29η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00μ.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. 1950/23-1-2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Λυρούδια 
Ευάγγελου του Μιχαήλ, Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων ,Υποδομών,Χωροταξίας,Πολεοδομίας 
& 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 1ο: Λήψη απόφασης ως προς την έγκριση  και ανάρτηση του Β1 Σταδίου της 
Πολεοδομικής Μελέτης, της μελέτης:«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ». 
 
ΘΕΜΑ 2ο : «Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ανθουσών στη Δ.Κ. 
Δροσιάς. 

 ΘΕΜΑ 3ο : « Μονοδρόμηση οδού Ιάσονος και συμπλήρωση κατακόρυφης σήμανσης 
των οδών που συμβάλλουν και διασταυρώνονται με τη Λ.Δημοκρατίας και ΔΚ Δροσιάς. 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αναστασία  Στασινοπούλου                                              Λυρούδιας Ευάγγελος                                                            
2.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη Ζώτου Βασιλική (Βάνα) 
3.Κρητικός Αθανάσιος  
4.Ράϊκος Δημήτριος  
5.Κανατσούλης Ιωάννης  
6.Τσιλιγκίρης Μιχαήλ  
7.Φωτάκης Ιωάννης  

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

Διονύσου.   

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι κ.κ Γιαννουλάτος Σπυρίδων ,Πρόεδρος Δημοτικού 

Συμβουλίου, Ζυγούνας Γεώργιος επικεφαλής της ΔΑΔΙΟΝ. 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ.Λυρούδιας Ευάγγελος λόγω συνάντησής του με τον 

Αντιπεριφερειάρχη κ.Φίλίππου δεν παρέστη στη Συνεδρίαση και χρέη Προέδρου 

διετέλεσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΠΖ κ.Κανατσούλης Ιωάννης. 

Ο Προεδρεύων κ.Κανατσούλης Ιωάννης, στο τέλος της Συνεδρίασης  έκανε στα μέλη 

της Επιτροπής μια ανακοίνωση  σχετικά με μια αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε 

ο κ.Τριανταφύλλου Νικόλαος και αφορούσε σε συμπληρωματικό έγγραφο της υπόθεσής 

του ,που είχαν συζητήσει τα μέλη της ΕΠΖ σε προηγούμενη Συνεδρίαση (απόφαση ΕΠΖ 

36η).Τα μέλη αφού άκουσαν ότι είχε δηλώσει ο αιτών δέχτηκαν ομόφωνα να δώσουν 

επιπλέον χρόνο προκειμένου να καταθέσει τα συμπληρωματικά 

δικαιολογητικά.(λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).  

 

O  Προεδρεύων,  εισηγήθηκε το πρώτο  θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης ως προς την έγκριση  και ανάρτηση του Β1 Σταδίου της 
Πολεοδομικής Μελέτης, της μελέτης:«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ». 
 

 Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

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

 

2.-. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 παρ1.  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα  

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

 

3.-Την υπ’αρ.36863/19-11-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
 

Πρότεινε τη Λήψη απόφασης ως προς την έγκριση  και ανάρτηση του Β1 Σταδίου της 
Πολεοδομικής Μελέτης, της μελέτης:«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ». 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

  -την εισήγηση  του  Προεδρεύοντος, ο οποίος ανέφερε ότι θα πρέπει να εγκριθεί η 

μελέτη για να προχωρήσει η διαδικασία και οι ενστάσεις. 

 

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 τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Φωτάκη Ιωάννη σύμφωνα με την οποία. 

.Βλέπω ότι έχει ανατεθεί η μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων με βάση τις κατευθύνσεις του 
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Προεδρικού διατάγματος 1994.Έχει παρθεί έγκριση αλλά η κ.Ταουξή θέτει το θέμα του 

Προεδρικού Διατάγματος. Αν δεν μπορεί να απαντηθεί να το αναβάλλουμε προκειμένου να 

διερευνήσουμε αν εδώ σταματά το θέμα της οριοθέτησης. Σε ένα ζήτημα που υπάρχει 

αντιδικία, θα πρέπει να ζητήσουμε συμπληρωματικά στοιχεία.. Θα ψηφίσω ναι και κρατώ 

το δικαίωμα να επανατοποθετηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

4.-Την τοποθέτηση του κ.Κανατσούλη Ιωάννη-Αντιπροέδρου της ΕΠΖ ότι …Προσωπική 

μου άποψη είναι να προχωρήσει η μελέτη μέχρι να οριστικοποιηθεί η Α’φάση όπου θα 

έχουν ολοκληρωθεί οι όλες διαδικασίες γιατί αλλιώς δεν θα προχωρήσει η Πολεοδομική 

μελέτη. Προσωπικά θα το υπερψηφίσω.. 

 

 5.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Κρητικού Αθανάσιου …Η εταιρεία έκανε 

πρόταση οριοθέτησης με πολύ μικρότερο εύρος του ρέματος από αυτό που όριζε το 

Προεδρικό Διάταγμα. Για πιο λόγο να μικρύνει το εύρος? Δεν θα το ψηφίσω .Ας το 

αλλάξει ο μελετητής στα όρια που ορίζει το Π.Δ….Το θέμα είναι σοβαρό. Η μελέτη πρέπει 

να έρθει σωστά, όχι λοιπόν μέχρι να τροποποιηθεί η μελέτη. 

 

6. Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Ράϊκου Δημητρίου…Στην περιοχή αυτή 

υπάρχουν πάνω από 300στρέμματα που είναι κληροτεμάχια. Σ’αυτή τη ζώνη υπάρχουν 

100 κατοικίες (άλλες με άδεια άλλες χωρίς)πριν το 1994.Τότε ο Νομοθέτης έβαλε 50μέτρα 

από την κοίτη του ρέματος χωρίς μελέτη.Αυτό μπορεί να αλλαχθεί αν γίνουν υδραυλικές 

και γεωλογικές μελέτες.Η Περιφέρεια εγκρίνει και θεωρεί .Γιατί πρέπει να γίνει νέο Π.Δ? 

Μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάρτηση. Γι’αυτούς τους λόγους θα το ψηφίσω. 

 

7.Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Στασινοπούλου Αναστασίας …Δεν θέλω να 

καταψηφίσω. Θεωρώ ότι πρέπει να προχωρούν οι μελέτες. Το μόνο που ζητώ είναι η 

διαδικασία για οριοθέτηση του ρέματος από την Τεχνική Υπηρεσία. Θα ψηφίσω ναι με 

την επιφύλαξη να επανατοποθετηθώ στο Δ.Σ. 

 

8. Την τοποθέτηση του κ.Κανατσούλη Ιωάννη-Προέδρου της ΕΠΖ στη σημερινή 

Συνεδρίαση ..Θα το θέσω σε ψηφοφορία….Η ΕΠΖ καλείται να γνωμοδοτήσει την 

εισήγηση, στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορούμε να ζητήσουμε συμπληρωματικά στοιχεία. 

 

9. Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπης…Το θέμα 

είναι πολιτικό εκτός από τεχνικό. Η Τεχνική Υπηρεσία θα πρέπει να μας φέρει την 

οριστική οριογραμμή του ρέματος. Ψηφίζω λευκό για τους λόγους που τοποθετήθηκα. 

 

10.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές 

κατεγράφησαν στα πρακτικά. 

 

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

                                    (Με ψήφους 5 υπέρ- 1 Κατά και 1 Λευκό) 

Μειοψηφούντων των κ.κ Κρητικού Αθανασίου, Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπης 

για τους λόγους που ανέφεραν και κατεγράφησαν στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά. 
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Εγκρίνει την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με την έγκριση και 
ανάρτηση του Β1 Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης, της 
μελέτης:«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ». 

  Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 1/2015... 

 
Και διαβιβάζεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                         Ράϊκος Δημήτριος                                                                                                 

                                                                         Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 

                                                                         Κρητικός Αθανάσιος  

                                                                         Στασινοπούλου Αναστασία 

 Κανατσούλης Ιωάννης                                   Τσιλιγκίρης Μιχαήλ 

                                                                         Φωτάκης Ιωάννης 

                                                                          
      

 

 


