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EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 
 
                                                                                          Αριθ.Απόφασης 04/2011  
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 

Από το πρακτικό της ..4/4/2011..  της  ..04/2011.. της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου ∆ιονύσου                                               
 
    Σήµερα την 4 Aπριλίου 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00 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. 7981/31-03-2011 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ροϊδη Αθανάσιου, 
Αντιδηµάρχου 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 στο 
παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Θέµα:Καθορισµός αυτοτελών οικισµών ∆ήµου ∆ιονύσου 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9 ) µελών βρέθηκαν παρόντα 
τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Ροϊδης Αθανάσιος                                                           
2. Κανατσούλης Ιωάννης                                                 
3.Καρυστινός Νικόλαος 
4.Κουριδάκης Κων/νος 
5.Παππάς Νικόλαος 
6. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 
7.Σωτηρίου Σακελλάριος  
8.Φέρµελη Λυδία 
9.Παπαπαναγιώτου Ελένη 
 
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Λιάλιαρη Καλλιόπη, ∆ιοικητική υπάλληλος του ∆ήµου 
∆ιονύσου.  
  Στη συνέχεια ο Προέδρος εισηγούµενος το ένα και µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
είπε τα εξής: 
       
 
            Έχοντας υπόψη: 
 
(1) Τις διατάξεις του  νόµου 3463/2006 (κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων). 
(2) Τις διατάξεις του άρθρου 73 του νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7-6-2010). 
(3) Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 1182/644/13.1.2011 έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Εσωτερικής Λειτουργίας / ∆/νση ∆ιοίκησης/ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
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(4) Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 235/21.1.2011 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 
σύµφωνα µε το οποίο µας ζητήθηκε: 

A. Να καθοριστούν µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι αυτοτελείς οικισµοί 
της περιοχής µας σε επίπεδο ∆ηµοτικής και τοπικής κοινότητας στα πλαίσια της 
γενικής απογραφής κτιρίου, πληθυσµού – κατοικιών 2011 και 

B. Να υπογραφούν τα συνηµµένα σε αυτό έντυπα «φύλλα αυτοτελών οικισµών» 
(Φ.Α.Ο).   

(5) Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 2073/1180/20.1.2011 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής. 

(6) Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 1811/1.2.2011 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών προς την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και τα Συµβούλια των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

(7) Το γεγονός ότι σύµφωνα µε το  αριθµό πρωτοκόλλου 2073/1180/20.1.2011 έγγραφο 
της αποκεντρωµένης διοίκησης Αττικής στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών 
εργασιών για την οργάνωση και εκτέλεση των απογραφών εκτός των άλλων είναι 
απαραίτητος ο καθορισµός των αυτοτελών οικισµών κάθε ∆ήµου. 

(8). Την αρ. 3/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  µε θέµα : «Καθορισµός 
αυτοτελών οικισµών ∆ήµου ∆ιονύσου». 
(9).Τις υπ’ αρίθµ. 6/2011, 13/2011, 14/2011, 7/2011, 7/2011, 6/2011 και 10/2011 
αποφάσεις των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης, ∆ιονύσου, ∆ροσιάς, 
Ροδόπολης, Κρυονερίου και Σταµάτας αντίστοιχα.  
 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω: 

A. Την έγκριση των αυτοτελών οικισµών όπως αυτοί καθορίστηκαν στις παραπάνω 
αποφάσεις των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων. 

B. Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή των σχετικών εντύπων «φύλλα 
αυτοτελών οικισµών» (Φ.Α.Ο) εις τετραπλούν όπως αυτά θα διαµορφωθούν µετά την 
λήψη της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της 

- την εισήγηση 
 

(1)Τις διατάξεις του  Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

(2)Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» 
(3)Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 1182/644/13.1.2011 έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας / ∆/νση ∆ιοίκησης/ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
(4)Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 235/21.1.2011 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 
σύµφωνα µε το οποίο µας ζητήθηκε: 

A. Να καθοριστούν µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι αυτοτελείς οικισµοί 
της περιοχής µας σε επίπεδο ∆ηµοτικής και τοπικής κοινότητας στα πλαίσια της 
γενικής απογραφής κτιρίου, πληθυσµού – κατοικιών 2011 και 

B. Να υπογραφούν τα συνηµµένα σε αυτό έντυπα «φύλλα αυτοτελών οικισµών» 
(Φ.Α.Ο).   

(5)Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 2073/1180/20.1.2011 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής. 
(6)Το µε αριθµό πρωτοκόλλου 1811/1.2.2011 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών προς την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής και τα Συµβούλια των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
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(7). Την αρ. 3/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  µε θέµα : «Καθορισµός 
αυτοτελών οικισµών ∆ήµου ∆ιονύσου». 
(8)Τις υπ’ αρίθµ. 6/2011, 13/2011, 13/2011, 4/2011, 5/2011, 6/2011 και 6/2011 αποφάσεις 
των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης, ∆ιονύσου, ∆ροσιάς, Ροδόπολης, 
Κρυονερίου και Σταµάτας αντίστοιχα.  
(9)Το γεγονός ότι σύµφωνα µε το  αριθµό πρωτοκόλλου 2073/1180/20.1.2011 έγγραφο της 
αποκεντρωµένης διοίκησης Αττικής στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών για 
την οργάνωση και εκτέλεση των απογραφών εκτός των άλλων είναι απαραίτητος ο 
καθορισµός των αυτοτελών οικισµών κάθε ∆ήµου. 
(10)Τις τοποθετήσεις των µελών της επιτροπής Ποιότητας Ζωής των κ. κ. Κουριδάκη 
Κων/νου, Παππά Νικόλαου, Κανατσούλη Ιωάννη, Σωτηρίου Σακελλάριο, Καρυστινού 
Νικόλαου, Φέρµελη Λυδίας, Παπαπαναγιώτου Ελένης, Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπης 
(όπως αυτές φαίνονται στο βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής)  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(µε ψήφους 8 υπέρ  των κ.κ. Κουριδάκη Κων/νου, Παππά Νικόλαου, Κανατσούλη Ιωάννη, 
Σωτηρίου Σακελλάριο, Καρυστινού Νικόλαου,  Παπαπαναγιώτου Ελένης, Ταουξή-Χριστιανίδη 
Καλλιόπης και µιας (1) λευκής της κας Φέρµελη Λυδίας) 

A.-Για τις ανάγκες της απογραφής 2011 και ανεξάρτητα των Πολεοδοµικών ή άλλων διατάξεων 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη τις προτάσεις των ∆ηµοτικών Κοινοτικών 
Συµβουλίων προτείνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να υποδείξει στην Στατιστική Υπηρεσία ως 
αυτοτελείς οικισµούς ανά ∆ηµοτική Κοινότητα ως εξής: 

1.∆ηµοτική ενότητα Αγίου Στεφάνου 

 α.Άγιος Στέφανος 

 β.Πευκόφυτον 

2.∆ηµοτική ενότητα Ανοίξεως 

 Άνοιξη 

3.∆ηµοτική ενότητα ∆ιονύσου 

α.∆ιόνυσος 

β.Ραπεντώσα 

γ.Εφέδρων - Αναγέννηση 

δ.Αλεξανδρέϊκα ,  

ε.Πλατύ Χωράφι 

4.∆ηµοτική ενότητα ∆ροσιάς 

∆ροσιά 

5.∆ηµοτική ενότητα Κρυονερίου 

Κρυονέριον 
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6.∆ηµοτική Ενότητα Ροδόπολης 

α.Ροδόπολη  

β.Γαλήνη 

7.∆ηµοτική ενότητα Σταµάτας 

α.Σταµάτα 

β.Αµυγδαλέζα 

γ.Κουκουνάρθι 

B.-Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή των σχετικών εντύπων «φύλλα 
αυτοτελών οικισµών» (Φ.Α.Ο) εις τετραπλούν όπως αυτά θα διαµορφωθούν µετά την λήψη 
της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθµό ..04/2011. 
  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  
 
 
 
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                   
                                                                 1.Ροϊδης Αθανάσιος                                                                                                          
                                                                 2.Κανατσούλης Ιωάννης                                                 
                                                                 3.Καρυστινός Νικόλαος 
 Ροϊδης Αθανάσιος                                4.Κουριδάκης Κων/νος 
                                                                 5.Παππάς Νικόλαος 
                                                                 6.Φέρµελη Λυδία 
                                                                 7.Σωτηρίου Σακελλάριος  
                                                                 8.Παπαπαναγιώτου Ελένη 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                     
 

                                   

 


