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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 5ης/ 11.7.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
∆ιονύσου .
η
Σήµερα την 11 Ιουλίου 2018 ηµέρα Τετάρτη 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. 23113/6-7-2018 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: «Περίπτερα ∆ήµου ∆ιονύσου»
ΘΕΜΑ 2o: «Τροποποίηση πλατείας Μαρίνου Αντύπα της ∆Ε Αγίου Στεφάνου»
ΘΕΜΑ 3o: «Ανάκληση της αρ.22/2017 απόφασης ΕΠΖ.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω (5) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ράικος Δημήτριος
2. Πέππα Αγγελική
3.Δαρδαμάνης Βασίλειος
4.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσ.
5.Τσαγκαράκης Ευάγγελο

ΑΠΟΝΤΕΣ
Στασινοπούλου Αναστ.
Κανατσούλης Ιωάννης
Τσουδερός Ιωάννης
Ιωαννίδης 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.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2o Θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1o: «Τροποποίηση πλατείας Μαρίνου Αντύπα της ∆Ε Αγίου Στεφάνου»
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 υπ’αρ.23111/6-7-2018 εισήγηση του Προέδρου της ΕΠΖ.
Πρότεινε τη λήψη απόφασης σχετικά µε την Τροποποίηση πλατείας Μαρίνου Αντύπα
της ∆Ε Αγίου Στεφάνου».
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :
-την εισήγηση του Προέδρου,
Επί του θέµατος σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Ο χώρος επί των οδών Κ. Θεοτόκου, Κολοκοτρώνη, Πολυχρονοπούλου σύµφωνα µε το
διάγραµµα της ∆ιανοµής 1933 του Συνοικισµού ΄΄Αγ. Στέφανος΄΄ Αττικής που έχει θέση
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ,αποτελεί χαρακτηρισµένο χώρο Σχολείου, έχει δε
παραχωρηθεί στην πρώην Κοινότητα Αγ. Στεφάνου µε την µε αρ. 4147/1978 απόφαση
Νοµάρχη
Προκειµένου να προβεί ο ∆ήµος σε τροποποίηση του ρ.σ για τον αποχαρακτηρισµό του από
σχολείο σε χώρο πλατείας, όπως είναι διαµορφωµένος στα πλαίσια σχετικής εργολαβίας και
λειτουργεί σήµερα, θα πρέπει :
Να προκύπτει ότι για την ∆.Ε Αγ. Στεφάνου έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε σχολικούς
χώρους µε τεκµηριωµένα στοιχεία.
Να υπαγορεύεται από συγκεκριµένο αίτηµα κάλυψης πολεοδοµικών αναγκών ,
ή να αποβλέπει στη θεραπεία της υγιεινής, της συγκοινωνίας, της οικονοµίας και της
αισθητικής αναβάθµισης της περιοχής.
Επίσης να εξεταστεί εάν είναι επιτρεπτό να γίνει τροποποίηση της χρήσης του χώρου από
αυτήν της παραχώρησης ,καθώς επίσης τυχόν αποµείωση της αξίας της περιουσίας του
∆ήµου.
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2.-Τις τοποθετήσεις κι επισηµάνσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως κατεγράφησαν στα
ηχογραφηµένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εξεταστεί το θέµα σε επόµενο χρόνο αφού προσκοµιστούν τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 23/2018.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ράικος∆ηµήτριος

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

