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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ    
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

                                                                                          Αριθ.Απόφασης 05/2011 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της ..15/6/2011..  της  ..05/2011.. της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Διονύσου                                              

    Σήμερα την 15 Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 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.  18231/09-06-2011 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 
αποφασεων  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο:  Λήψη  απόφασης  παράτασης αναστολής  έκδοσης οικοδομικών  αδειών  και 
εκτέλεσης  εργασιών  για  ένα (1)  ακόμη  χρόνο  στο  πρώην  Ο.Τ.  32  του  ακυρωθέντος 
ρυμοτομικού σχεδίου της Πολεοδομικής ενότητας 1.

  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. Φέρμελη Λυδία
7.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη
8.Σωτηρίου Σακελλάριος 
9.Παπαπαναγιώτου Ελένη

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Λιάλιαρη Καλλιόπη, Διοικητική υπάλληλος του Δήμου 
Διονύσου. 
  Στη συνέχεια ο Προέδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
      

            Έχοντας υπόψη:

 (1) Τις διατάξεις του  νόμου 3463/2006 (κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).

 (2) Τις διατάξεις του άρθρου 73 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7-6-2010).
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(3)  Το  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  1995/31.1.2011  εισήγηση  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών 
Υπηρεσιών με τα συνημμένα σ’ αυτήν σχετικά, προς την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής.  

 (4).Την υπ’αρ. 5/2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω:

Την παράταση αναστολής για ένα (1) ακόμη χρόνο στο πρώην Ο.Τ. 32 του ακυρωθέντος 
ρυμοτομικού  σχεδίου  της  Πολεοδομικής  ενότητας  1,  μέχρι  να  δοθεί  απάντηση  από  το 
Δασαρχείο Πεντέλης στα υπ’αρ. 68888 & 8862/2010 έγγραφα της Δ/νσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού /Υ.ΠΕ.Κ.Α.  

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

(1)Τις διατάξεις του  Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
(2) Τις διατάξεις του άρθρου 73 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7-6-2010).

(3)  Το  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  1995/31.1.2011  εισήγηση  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών 
Υπηρεσιών με τα συνημμένα σ’ αυτήν σχετικά, προς την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής.  

 (4).Την υπ’αρ. 5/2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.
(5).Την τοποθέτηση του κ.Σωτηρίου Σακελλάριου ο οποίος ψήφισε υπέρ της παράτασης 
αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης εργασιών για ένα (1) ακόμη χρόνο 
στο πρώην Ο.Τ. 32 του ακυρωθέντος ρυμοτομικού σχεδίου της Πολεοδομικής ενότητας 1 
με  την  επισήμανση για  την  ολοκλήρωση της  διαδικασίας  επανεγκρίσεως  τμήματος  του 
ακυρωθέντος ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας 1 για την κάλυψη 
των αναγκών του Δήμου σε σχολικούς χώρους καθώς και τις σύμφωνες γνώμες των μελών 
της  επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής  των  κ.  κ.  Κουριδάκη  Κων/νου,  Παππά  Νικόλαου, 
Κανατσούλη  Ιωάννη,  Καρυστινού Νικόλαου,  Φέρμελη  Λυδίας,  Παπαπαναγιώτου  Ελένης 
(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, 
Καρυστινού  Νικόλαου,  Φέρμελη  Λυδίας,  Παπαπαναγιώτου  Ελένης  και  μιας  (1)  κατά  της 
κ.Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπης η οποία θεωρεί ότι η αναστολή αφορά οικόπεδα τα οποία 
εντάσσονται στο σχέδιο πόλης καθώς επίσης ότι έχει εξαντληθεί ο χρόνος  όπως προβλέπει ο 
Νόμος και θα πρέπει να εφαρμοστεί η απόφαση του Σ.τ.Ε. σχετικά με την ΠΕ1.
την παράταση αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης εργασιών για ένα (1) 
ακόμη χρόνο στο πρώην Ο.Τ. 32 του ακυρωθέντος ρυμοτομικού σχεδίου της Πολεοδομικής 
ενότητας  1  με  την  επισήμανση  για  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  επανεγκρίσεως 
τμήματος του ακυρωθέντος ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας 1 
για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου σε σχολικούς χώρους.

Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό ..05/2011.
  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                                                              
                                                                 1.Κανατσούλης Ιωάννης 
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                                                                 2.Καρυστινός Νικόλαος
 Ροϊδης Αθανάσιος                                3.Κουριδάκης Κων/νος
                                                                 4.Παππάς Νικόλαος
                                                                 5.Φέρμελη Λυδία
                                                                 6.Σωτηρίου Σακελλάριος
                                                                 7.Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη 
                                                                 8.Παπαπαναγιώτου Ελένη
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