
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                       Συνεδρίαση  8 η 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                                     της 13-11-2014
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Ταχ Δ/νση Πλαστήρα  50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ                                 Αριθ. Απόφασης 25/2014
                    

                                               Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13-11-2014 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.
Σήμερα  ημέρα Πέμπτη   και ώρα 19:00 μμ το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου συνήλθε σε 
δημόσια  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό  Γραφείο  Διονύσου,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθμ.  227/5-11-2014 
πρόσκληση  της   Προέδρου  του  Συμβουλίου,  που  δημοσιεύθηκε  στον  ειδικό  χώρο  του   Δημοτικού 
Γραφείου Διονύσου  και επιδόθηκε  στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σύμφωνα 
με την παρ.3 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα 
της ημερήσιας δ/ξης: 

Θέμα 1ο:«Πρόταση για εντευκτήριο στην Δ.Κ.Διονύσου»                           
Θέμα 2ο:«Πρόταση για διάνοιξη και ασφαλτόστρωση της οδού Μαγνησίας στην 
                 Δημοτική Κοινότητα Διονύσου»
Θέμα 3ο:«Πρόταση για προστατευτικά κάγκελα στις οδούς Λητούς και 
                 Θεμιστοκλέους στην περιοχή Αναγέννηση της Δ.Κ.Διονύσου»   
Θέμα 4ο:«Πρόταση για ανακατασκευή της γέφυρας στην Ραπεντώσα»             

                                       
 
                                      
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα  (5) μέλη του συμβουλίου 
της δημοτικής κοινότητας Διονύσου.   
                                                                                                                                                          

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μπάσης  Αναστάσιος του Ιωάννου (Πρόεδρος)                                       
2) Πατσαλιάς (Δανέζης) Γεώργιος   
3) Φραντζή Ελένη 
4) Οικονομάκου Καλλιόπη 
5) Αντάπασης Νικόλαος 
        
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Επαμεινώνδα Πατσάκα 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Αντιδήμαρχος Διονύσου κ.Ε.Λυρούδιας και οι σύμβουλοι του Δήμου 
Διονύσου κκ. Β.Δαρδαμάνης , Ι.Τσουδερός και Ι.Φωτάκης    
 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου  κ.Α.Μπάσης του Ιωάννου  ύστερα από την διαπίστωση της  απαρτίας 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Αριθμός απόφασης 25/2014

Θέμα 2ο:« :«Πρόταση για διάνοιξη και ασφαλτόστρωση της οδού Μαγνησίας στην 
                 Δημοτική Κοινότητα Διονύσου»
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Για  το  2ο  θέμα   εντός  ημερήσιας  διάταξης   την  εισήγηση  έκανε  ο  Πρόεδρος  της  Δ.Κ.Διονύσου 
κ.Α.Μπάσης   και είπε τα εξής:

  Λαμβάνοντας υπόψη : α)Την ανάγκη να περισωθεί όσο πράσινο απομένει στη Βόρεια πλευρά της 
Πεντέλης που αποτελεί τοπίο ιδιαίτερης ομορφιάς που έχει όμως πληγεί και επιβαρυνθεί με αλλεπάλληλες 
πυρκαγιές ανεξέλεγκτη δόμηση, λατομεία κλπ β)τις ανάγκες των κατοίκων των οποίων οι οικίες έχουν 
πρόσοψη στο χωματόδρομο. γ)ότι το πλάτος του χωματόδρομου  καθιστά δυσχερή την πρόσβαση  και 
διέλευση πυροσβεστικών καθώς και τη διαφυγή των κατοίκων σε περίπτωση πυρκαγιάς.δ) Ότι εκτός από 
τον υπό κατασκευή χωματόδρομο, το υπόλοιπο τμήμα της οδού Μαγνησίας έχει διανοιγεί και 
ασφαλτοστρωθεί σε πλάτος μικρότερο των 10 μέτρων. ε) Την αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών.
   Προτείνουμε   η διάνοιξη του υπολοίπου (χωματόδρομου) της οδού Μαγνησίας θα πρέπει  να γίνει σε 
τόσο πλάτος, όσο είναι και το πλάτος του τμήματος της οδού Μαγνησίας που έχει ήδη διανοιγεί έτσι 
ώστε: 
   α) Να περιορίζεται η κοπή δένδρων και θάμνων
   β) Να είναι δυνατή η αποφυγή εγκλωβισμού των κατοίκων σε περίπτωση πυρκαγιάς  
   γ) Να υπάρχει συνέχεια  και ομοιομορφία και να αποτελεί ενιαίο σύνολο , με το τμήμα της οδού 
Μαγνησίας που έχει ήδη διανοιγεί 
   δ) Να υπάρχει ίση μεταχείριση των πολιτών και συγκεκριμένα των παρόδιων σε όλο το μήκος της οδού 
Μαγνησίας.          
        

Το  Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου αφού άκουσε την Πρόεδρο έλαβε γνώση των  διατάξεων 
της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας»,        
                                                  
                                           ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ                                                             
                                                                                                                         
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου και προτείνει η ασφαλτόστρωση  και η διάνοιξη του 
υπολοίπου (χωματόδρομου) της οδού Μαγνησίας να πρέπει  να γίνει σε τόσο πλάτος, όσο είναι και το 
πλάτος του τμήματος της οδού Μαγνησίας που έχει ήδη διανοιγεί και ασφαλτοστρωθεί.  

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΚΔ.                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ  ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ                  
                                                                                1) Γεώργιος Πατσαλιάς (Δανέζης)
                                                                                2)Φραντζή Ελένη   
                                                                                3)Οικονομάκου Καλλιόπη  
                                                                                4) Αντάπασης Νικόλαος                                                    
                                                             

                                                                         Ακριβές αντίγραφο
 Διόνυσος 13-11-2014

                       Ο Πρόεδρος του ΣΔΚΔ

                                                         Αναστάσιος Μπάσης του Ιωάννου  
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Σχέδιο     
4-Γ, 
Εσωτ. Διανομή: 
Γραφείο Δημάρχου κ.Δ.Ζαμάνη  
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Ε.Λυρούδια 
Κοινοποίηση :
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