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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                         Αριθ.Απόφασης 3/2015 

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

Συμβουλίου, Ζυγούνας Γεώργιος επικεφαλής της ΔΑΔΙΟΝ. 

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 κ.Κανατσούλης Ιωάννης, εισηγήθηκε το τρίτο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης. 

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

 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.34704/3-10-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με όλα τα σχετικά 

έγγραφα. 

 

4.-Την υπ’αρ.26/2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Δροσιάς. 

 
Πρότεινε τη Μονοδρόμηση οδού Ιάσονος και συμπλήρωση κατακόρυφης σήμανσης των 
οδών που συμβάλλουν και διασταυρώνονται με τη Λ.Δημοκρατίας και ΔΚ Δροσιάς. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

  -την εισήγηση  του  Προεδρεύοντος,  

 

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». 
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3.-Την υπ’αρ.34704/3-10-2014 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με όλα τα σχετικά 

έγγραφα. 

 

4.-Την υπ’αρ.26/2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Δροσιάς. 

 

5.-Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Ταουξή-Χριστιανίδη ότι…….θα πρέπει να 

γίνει ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή  μελέτη και να εξετάσουμε συνολικά στα σημεία που 

υπάρχει πρόβλημα. Θα το ψηφίσω… 

 

6.-Την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της ΕΠΖ κ.Κανατσούλη Ιωάννη …το θέμα είναι 

παλαιό. Κολλούσαν οι μονοδρομήσεις κυρίως στο Διόνυσο,Αγ.Στέφανο όπου υπάρχουν 

κυκλοφοριακές μελέτες .Ήταν ζητήματα ενόχλησης και όχι κυκλοφοριακής ρύθμισης Θα 

το υπερψηφίσω. 

 

7.-Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Τσιλιγκίρη Μιχαήλ…συμφωνώ. Δεν 

υπάρχουν από προ Καλλικράτη κυκλοφοριακές μελέτες? Θα υπερψηφίσω.. 

 

8.-Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Στασινοπούλου Αναστασίας..Θα 

υπερψηφίσω,θα προτιμούσα να είχε έρθει αίτημα κατοίκων(έστω το 50%).Θα ήταν πιο 

σωστό να ξέραμε τις απόψεις τους. 

 

9. Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Κρητικού Αθανάσιου…Νομίζω ότι έχουμε 

αργήσει. Πρέπει να γίνουν ολοκληρωμένες κυκλοφοριακές μελέτες. Θα δώσουμε μια λύση 

τώρα αλλά στο μέλλον θα δημιουργηθούν προβλήματα. .Θα το ψηφίσω.. 

 

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

κατεγράφησαν στα πρακτικά. 

 

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τη Μονοδρόμηση οδού Ιάσονος και συμπλήρωση κατακόρυφης σήμανσης των 
οδών που συμβάλλουν και διασταυρώνονται με τη Λ.Δημοκρατίας και ΔΚ Δροσιάς. 

  Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 3/2015... 

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 



4 

 

                                                                          
      

 

 


