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                                               Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13-7-2016 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.
Σήμερα  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 μμ το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου συνήλθε σε
δημόσια  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό  Γραφείο  Διονύσου,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθμ.  143/7-7-2016
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: 

Θέμα1ο : Υποβολή προτάσεων εκτέλεσης έργων και μελετών για την κατάρτιση 
                του Τεχνικού Προγράμματος του 2017»
Θέμα 2ο: «Προτάσεις για εξωραϊσμό κοινόχρηστων χώρων στην Δ.Κ.Διονύσου» 

               
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα  (3) μέλη του συμβουλίου
της δημοτικής κοινότητας Διονύσου.   
                                                                                                                                                          

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπάσης  Αναστάσιος του Ιωάννου (Πρόεδρος)         
2)Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος
2) Φραντζή Ελένη                                                                Μεθενίτη Σωτηρία Σόνια        
3)Οικονομάκου Καλλιόπη                                      
       

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Επαμεινώνδα Πατσάκα 

 Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  Διονύσου κ.Ι.Καλαφατέλης  και ο Πρόεδρος
του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Διονύσου κ.Κ.Μπομπής
  
 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου  κ.Α.Μπάσης του Ιωάννου  ύστερα από την διαπίστωση της  απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αμέσως  μετά  ο  Πρόεδρος  κ.Α.Μπάσης  πρότεινε  να  συζητηθεί  εκτός  ημερησίας  το  θέμα  «Σύνταξη
μελέτης για την κατασκευή της οδού Μεγίστης Λαύρας τμήματος της οδού Μπότσαρη και τμήματος της
οδού Τσακάλωφ».  Το ζήτημα μπήκε  σε ψηφοφορία και  ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί  εκτός
ημερησίας διατάξεως  

Θέμα 2ο: «Προτάσεις για εξωραϊσμό κοινόχρηστων χώρων στην Δ.Κ.Διονύσου» 
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Για  το  2ο θέμα  εντός  ημερήσιας  διάταξης   την  εισήγηση  έκανε  ο  Πρόεδρος  της  Δ.Κ.Διονύσου
κ.Α.Ι.Μπάσης και είπε τα εξής:

    Οι κοινόχρηστοι χώροι και τα τρίγωνα σε διάφορα σημεία της Δ.Κ.Διονύσου είναι σε τραγική 
κατάσταση. Η έλλειψη προσωπικού και ο κακός σχεδιασμός έχει σαν αποτέλεσμα να παρουσιάζουν αυτή 
την απαράδεκτη εικόνα.
     Η πρότασή  μας να φυτευτεί γκαζόν σε κάποια τρίγωνα μεταξύ διαφόρων οδών απορρίφθηκε  από την 
εντεταλμένη σύμβουλο πρασίνου κ.Α.Πέππα. Τα φυτά τα οποία φυτεύτηκαν στο κλειστό γυμναστήριο 
αλλά και στον κόμβο Κυδωνιών και Καϊρη (λυκόσπερμα) επιδείνωσαν το πρόβλημα γιατί θέλουν πολύ 
συντήρηση και προσωπικό το οποίο ως γνωστό δεν διαθέτουμε. 
       Συμφωνούμε με την πρόταση της κ.Κ.Οικονομάκου και προτείνουμε να γίνει μελέτη για την 
διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων ξεκινώντας από  την Λ.Διονύσου , την Καϊρη , την  Κοραή και την
Μητρ.Κυδωνιών και να επεκταθεί η μελέτη σε όλη την Δημοτική Κοινότητα Διονύσου.   

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, την εισήγηση,  του Προέδρου κ.Α.Μπάση 
και προτείνει να γίνει μελέτη για την διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων ξεκινώντας από  την 
Λ.Διονύσου , την Καϊρη , την  Κοραή και την Μητρ.Κυδωνιών και να επεκταθεί η μελέτη σε όλη την 
Δημοτική Κοινότητα Διονύσου, επίσης συμφωνούμε με την πρόταση της κ.Οικονομάκου η οποία 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.   

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΚΔ.                                ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                                                                           
           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΜΠΑΣΗΣ                 
                                                                                1)Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος  
                                                                                2)Φραντζή Ελένη   
                                                                                3)Οικονομάκου Καλλιόπη                                                
                                                                           

                                                                           Ακριβές αντίγραφο
   Διόνυσος 13-7-2016

                         Ο Πρόεδρος του ΣΔΚΔ
                                                                  Αναστάσιος Ι.Μπάσης  
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Σχέδιο     
4-Γ, 
Εσωτ. Διανομή: 
Γραφείο Δημάρχου κ.Δ.Ζαμάνη  
Αντιδήμαρχο κ.Α.Κρητικό  
Κοινοποίηση : 
Εντεταλμένη Σύμβουλο κ.Α.Πέππα 
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