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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                         Αριθ.Απόφασης 6/2016 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 16.2.2016  της ..2ης/2016.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Διονύσου .                                              

    Σήμερα, 16 Φλεβάρη 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30π.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. 3454/12-2-2016 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: Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών       
Αποβλήτων Δήμου Διονύσου.                  

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη ή μη απόφασης Διάνοιξης της οδού Παύλου Κουλουψούζη της ΔΕ 
Αγίου Στεφάνου.                  

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση εισόδου-εξόδου –απότμησης πεζοδρομίου του υπό ίδρυση 
Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημόσια χρήσης της εταιρείας 
TECO CRYO Α.Ε επί των οδών Ειρήνης και Οδυσσέως στη ΔΚ Αγ.Στεφάνου του 
Δήμου Α.Ε επί των οδών Ειρήνης και Οδυσσέως στη ΔΚ Αγ.Στεφάνου του Δήμου 
Διονύσου.                                            

 ΘΕΜΑ 4ο: Χρήσεις γης ΔΕ Δροσιάς.    

ΘΕΜΑ 5ο :Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση χημικής τουαλέτας στο τέρμα της 
509 γραμμής της αστικής Συγκοινωνίας στο Κρυονέρι. 

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση και λειτουργία της λαϊκής αγοράς 
στη ΔΚ   Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου. 

 ΘΕΜΑ 7ο : Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Διονύσου .                                
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 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω (6) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Λυρούδιας Ευάγγελος                                                            Κρητικός Αθανάσιος 
2.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη Πέππα Αγγελική 
3.Zώτου Βασιλική Στασινοπούλου Αναστασία 
4. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ  
5. Φωτάκης Ιωάννης  
6.Καλαφατέλης(αναπλ.τακτικό 
κ.Κανατσούλη) 

 

 

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

Διονύσου.   

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι επικεφαλής των συνδυασμών Ενωτικής 

Πρωτοβουλίας και ΔΑΔΙΟΝ κ.κ.Καλαφατέλης Ιωάννης και Ζυγούνας Γεώργιος . 

Παρών ήταν και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπηλώτης Σπυρίδων. 

Κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος προσήλθαν τα μέλη της ΕΠΖ κ.κ Πέππα 

Αγγελική,Κρητικός Αθανάσιος και Κανατσούλης Ιωάννης. 

Το μέλος της ΕΠΖ κ.Πέππα Αγγελική απουσίαζε κατά τη συζήτηση του τρίτου θέματος 

της ημερήσιας διάταξης. 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 
ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση και λειτουργία της λαϊκής αγοράς 
στη ΔΚ   Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου. 

 

     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.-Το υπ’αρ.28238/7-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας προς την Περιφέρεια 

Αττικής και την υπ’αρ.22686
Α
/4-11-2015 απάντηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας. 

 

4.-Την υπ’αρ.3/2016 απόφαση του τοπικού συμβουλίου της ΔΚ Αγίου Στεφάνου. 

 

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

κατεγράφησαν στα πρακτικά. 
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Πρότεινε την λήψη απόφασης για την τοποθέτηση χημικής τουαλέτας στο τέρμα 
της 509 γραμμής της αστικής Συγκοινωνίας στο Κρυονέρι. 

  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.-Το υπ’αρ.28238/7-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας προς την Περιφέρεια 

Αττικής και την υπ’αρ.22686
Α
/4-11-2015 απάντηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας. 

 

4.-Την υπ’αρ.3/2016 απόφαση του τοπικού συμβουλίου της ΔΚ Αγίου Στεφάνου. 

 

5.-Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπης …H Ηρώων 

Πολυτεχνείου είναι η πρώτη είσοδος από τη Εθνική στον Άγιο Στέφανο. Μ ε τη λαϊκή 

κλείνει ένα μέρος του σχεδίου πόλεως .Ο όγκος των λυμάτων είναι μεγάλος κι επειδή η 

Κοιμήσεως Θεοτόκου είναι λεωφορειακή γραμμή, θα πρέπει να βρεθεί ένας νόμιμος 

χώρος. 

 

6.-Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Κρητικού Αθανάσιου …Πάγια θέση μου είναι 

να βρεθεί χώρος στα παραχωρητήρια να γίνεται μόνιμα η λαϊκή εκεί καθώς επίσης ο 

χώρος αυτός να λειτουργεί ως εκθεσιακό κέντρο βιβλίου ,ανθοκομίας κλπ).Μπορεί στο 

χώρο να γίνει και πάρκινγκ. Δεύτερον, να γίνεται εκ περιτροπής η λαϊκή σε όλες τις 

κοινότητες. Δεν θα συμφωνήσω για  6 μήνες να γίνεται εκ περιτροπής στον Άγιο Στέφανο 

λόγω της επικινδυνότητας των σημείων σε θέματα πυρασφάλειας –διέλευσης 

ασθενοφόρων. 

 

7.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Ζώτου Βασιλικής (Βάνας)…Ναι οι λαϊκές 

είναι σημαντικές, αλλά δεν μπορούν να ταλαιπωρούνται οι περαστικοί γιατί οι γειτονικοί 

δρόμοι είναι απροσπέλαστοι .Η θέση μου είναι να υπάρξει ένας μόνιμος χώρος. Άρα 

παρέλκει η συζήτηση αν η λαϊκή θα είναι στην Ηρώων Πολυτεχνείου ή στην 25
ης

 Μαρτίου. 

Θα ψηφίσω λευκό γιατί δεν συμφωνώ με το να βρίσκονται οι λαϊκές στους δρόμους. 

 

8.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Φωτάκη Ιωάννη …Η Ηρώων Πολυτεχνείου 

είναι σαν να κόβεις την πόλη στα δύο.Η 25
ης

 Μαρτίου δεν είναι της ίδιας κυκλοφοριακής 

σημασίας .Δεν χρειάζεται κυκλοφοριακή μελέτη. 

 

9.- Την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της ΕΠΖ κ.Κανατσούλη Ιωάννη…Από θέμα 

αρχής θα συμφωνήσω με την απόφαση του Τοπικού… 
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10.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές 

κατεγράφησαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
                   Μειοψηφούντων των κ.κ Κρητικού Αθανάσιο (ΚΑΤΑ)και Ζώτου Βασιλικής (ΛΕΥΚΟ) 

 

Εγκρίνει τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στον Άγιο Στέφανο εκ περιτροπής κάθε 

6άμηνο στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και στην οδό 25
ης

 Μαρτίου ,αντίστοιχα,με 

την προοπτική να βρεθεί από τον Δήμο δικός της μόνιμος χώρος λειτουργίας. 

 

 
Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 6/2016... 

 

 Και διαβιβάζεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 

      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                  

 

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΕΛΟΣ                            Πέππα Αγγελική 

                                                                         Κρητικός Αθανάσιος                                                                                                             

                                                                         Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 

                                                                         Ζώτου Βασιλική 

                                                                         Κανατσούλης Ιωάννης                                                                            

                                                                         Τσιλιγκίρης Μιχαήλ 

                                                                         Φωτάκης Ιωάννης 

                                                                          
 

 

 


