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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                         Αριθ.Απόφασης 8/2016 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 29.3.2016  της ..3ης/2016.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Διονύσου .                                              

    Σήμερα, 29 Μάρτη 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.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. 7618/23-3-2016 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: Οριοθέτηση χώρων στάθμευσης ατόμων με αναπηρία(ΑΜΕΑ) επί του 
οδοστρώματος των οδών των σχολικών συγκροτημάτων της ΔΚ Κρυονερίου. 

 ΘΕΜΑ 2ο: Απομάκρυνση υπερυψωμένων λωρίδων (σαμαράκια) από την 
Λ.Πιπεροπούλου. 

 ΘΕΜΑ 3ο: Μονοδρόμηση οδών Σεβδικίου και Υακίνθων στη ΔΚ Κρυονερίου. 

 ΘΕΜΑ 4ο:Απόψεις γνωμοδοτικού χαρακτήρα Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Διονύσου 
σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης της υπ’άρ 2/2016 απόφασης ΕΠΖ με θέμα 
«Διαπλάτυνση οδού Κουλουψούζη στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου».      

  ΘΕΜΑ 5ο: Τοποθέτηση χημικών τουαλετών στις ΔΚ Δήμου Διονύσου. 

                                                                                          

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω (6) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Λυρούδιας Ευάγγελος                                                            Ζώτου Βασιλική (Βάνα) 
2.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη Κρητικός Αθανάσιος 
3.Στασινοπούλου Αναστασία Πέππα Αγγελική 
4.Κανατσούλης Ιωάννης  
5. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ  
6. Φωτάκης Ιωάννης  
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου.   

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου 

Στεφάνου και Κρυονερίου κ.κ Κασαπάκης Μιχάλης και Χριστόπουλος Δημήτριος. 

To μέλος της ΕΠΖ κ.Πέππα Αγγελική προσήλθε κατά τη συζήτηση του εκτός της  

ημερήσιας διάταξης και απεχώρησε κατά τη συζήτηση του δεύτερου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης. 

 

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε για το κατεπείγον 

του θέματος «Επανεξέταση της απόφασης για τη χωροθέτηση και λειτουργία της 

λαϊκής αγοράς στη ΔΚ Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου.» λόγω της συζήτησης του 

θέματος έπειτα από εισήγηση της ΕΠΖ στο Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα της ίδιας 

ημέρας. 

 
                                                                 Η ΕΠΖ 

  αφού έλαβε υπόψη: 

 Την υπ’αρ.13/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου του Αγίου Στεφάνου. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010 πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
 

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον λόγω της συζήτησης του θέματος έπειτα από 

εισήγηση της ΕΠΖ στο Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα της ίδιας ημέρας. 

 
 

 ΘΕΜΑ ΕΗΔ: «Επανεξέταση της απόφασης για τη χωροθέτηση και λειτουργία της 

λαϊκής αγοράς στη ΔΚ Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώματος την υπ’αρ.13/2016 απόφαση της 
τοπικής κοινότητας Αγίου Στεφάνου σύμφωνα με την οποία κατά πλειοψηφία εγκρίνουν την 
επανεξέταση της χωροθέτησης και λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στη ΔΚ Αγίου Στεφάνου 
καθώς και την αναβολή της συζήτησης του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο με την 
προϋπόθεση  να διευκρινιστεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου με πιο 
εμπεριστατωμένα στοιχεία. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι το θέμα της επανεξέτασης προέκυψε 
μετά από αντιδράσεις κατοίκων και  πρότεινε στα μέλη να γνωμοδοτήσουν  αν μέσω μιας 
τεχνικής μελέτης θα  μπορούσε να λειτουργήσει  ορθά η λαϊκή αγορά της ΔΚ Αγίου 
Στεφάνου. 

 

     Λαμβάνοντας υπόψη: 
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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’άρ.13/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της ΔΚ Αγίου Στεφάνου. 

 

4-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές 

κατεγράφησαν στα πρακτικά. 

 
Πρότεινε τη λήψη απόφασης για το αν μια τεχνική μελέτη θα μπορούσε να 
προσδιορίσει καλύτερα τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στη ΔΚ Αγίου Στεφάνου 
καθώς και  την εισήγηση για αναβολή της συζήτησης της πρότερης απόφασης της 
ΕΠΖ σχετικά με το θέμα ,στο επικείμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 

  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.-Την υπ’άρ.13/2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της ΔΚ Αγίου Στεφάνου. 

 

4.-Την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της ΕΠΖ κ. Κανατσούλη Ιωάννη …Η απόφαση 

του Τοπικού Συμβουλίου του Αγίου Στεφάνου έχει παρθεί κατά πλειοψηφία με την ψήφο 

του Προέδρου.Η πρόταση εκφεύγει της απόφασης της ΕΠΖ. Είναι απόφαση του Δημάρχου. 

Δεν μπορώ να ψηφίσω την αναβολή συζήτησης του θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Όλες οι λαϊκές δεν xωρούν  τεχνικής τεκμηρίωσης. Τι έχει αλλάξει? 

 

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

έχει αποφασίσει για την χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς με προηγούμενη απόφασή της. Δεν 

καταλαβαίνω το κατεπείγον της απόφασης. Το θέμα αυτό με τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος ακυρώνει αποφάσεις θεσμικών οργάνων. Το θέμα της λαϊκής εξαρτάται και 

από το συμβούλιο των λαϊκών αγορών. Όχι μόνο από τις αποφάσεις. Εμείς είμαστε 

γνωμοδοτικό όργανο. Το συμβούλιο των λαϊκών αγορών υπέδειξε ότι πρέπει να πάρουμε 

τις αποφάσεις και να τις εγκρίνουν αυτοί στη συνέχεια. 

 

6.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Στασινοπούλου Αναστασίας….Νομίζω ότι 

μπορεί να μελετηθεί ενδεχομένως από την ΤΥ ,γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες διαστάσεις με 

βάση τα στοιχεία της Περιφέρειας. Θα μπορούσε η ΤΥ να προτείνει ελάχιστο μήκος και 
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πλάτος των δρόμων ανάλογα με τον αριθμό  των πάγκων. Πιστεύω ότι η λαϊκή δεν χωράει 

σε αυτούς τους δρόμους. Συμφωνώ με την εκ περιτροπής χωροθέτηση της λαϊκής. 

Προτείνω το θέμα να επανεξεταστεί. 

 

7.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Φωτάκη Ιωάννη…To θέμα της χωροθέτησης 

της λαϊκής έχει εξεταστεί. Την κατεπείγουσα παρέμβαση την εκλαμβάνω ως ένσταση για το 

αν θα πρέπει να μεταφερθεί. Η Δημοτική Αρχή θα αποφασίσει να αποσύρει το θέμα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

8.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Πέππα Αγγελική..την προηγούμενη φορά είχα 

ψηφίσει υπέρ της εκ περιτροπής χωροθέτησης της λαϊκής γιατί θεωρώ ότι πρέπει να 

υπάρχει ένας δίκαιος ισομερισμός της όχλησης και της θέσης της λαϊκής.Βλέπω ότι 

υπάρχει μια διαφοροποίηση της απόφασης του τοπικού, θα ψηφίσω υπέρ της αναβολής. 

Θα πρέπει όμως να δεσμευτούμε ότι θα έρθει σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 15ή 

20 ημερών για να έχουμε μια καινούρια πρόταση. 

  

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

κατεγράφησαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 
                      Με 4 υπέρ -3 κατά(κ.κΚανατσούλη ,Τσιλιγκίρη και Ταουξή ) 

 

Εγκρίνει την επανεξέταση  της χωροθέτησης και λειτουργίας της λαϊκής αγοράς 

στη ΔΚ Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου και εισηγείται την αναβολή του θέματος 

από το επικείμενο Δημοτικό Συμβούλιο, με την προϋπόθεση σε διάστημα εντός δύο 

μηνών να υπάρξει εμπεριστατωμένη πρόταση με τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 
Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 8/2016... 

 

 Και διαβιβάζεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

                                                                                

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                  

 

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΕΛΟΣ                            Πέππα Αγγελική 

                                                                         Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 

                                                                         Στασινοπούλου Αναστασία 

                                                                         Κανατσούλης Ιωάννης                                                                                                                                                    

                                                                         Τσιλιγκίρης Μιχαήλ 

                                                                         Φωτάκης Ιωάννης 
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