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                                                                                          Αριθ.Απόφασης 08/2011 

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 4ο: Αιτήματα ηλεκτροδότησης ακινήτων.

  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 τέταρτο 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).

(3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 8817/08.04.2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 

      Υπηρεσιών με τα συνημμένα σ’ αυτήν σχετικά, προς την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής.  
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     Η πολιτεία δια των υπηρεσιών της θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Στην προκειμένη 
περίπτωση  και  στην  συγκεκριμένη  περιοχή  κατά  την  κρίση  των  υπηρεσιών  ,  νόμιμων 
διαδικασιών έχουν χορηγηθεί 400 άδειες, με αποτέλεσμα να χτιστούν αντίστοιχες οικοδομές και 
να κατοικήσουν 400 οικογένειες. Βάσει των ίδιων νόμιμων διαδικασιών και οι δυο αναφερόμενες 
οικογένειες,  πραγμάτωσαν  το  όνειρό  τους,  την  κατασκευή  ιδιόκτητης  κατοικίας.  Βάσει  του 
ιστορικού τους έπραξαν όλες τις νόμιμες διαδικασίες χωρίς να προβούν σε αθέμιτες ενέργειες. Η 
κατάσταση  που  βρίσκονται  σήμερα  έχουμε  την  πεποίθηση  ότι  χαρακτηρίζονται  από  την 
κοινωνική αδικία και ιδιαιτερότητα, διότι η εφαρμογή μεταγενέστερα ενός νόμου δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί  για  δύο  οικογένειες.  Δεν  μπορεί  το  κράτος  να  λειτουργεί  δειγματοληπτικά 
παρέχοντας αδικία στους ελάχιστους και ευημερία στους πολλούς.
Κατόπιν των ανωτέρω:
 Για κοινωνικούς λόγους προτείνουμε την παροχή ρεύματος από την Δ.Ε.Η. και στις δύο εν 
λόγω οικογένειες και συγκεκριμένα της κας Αλεξάνδρας Οικονόμου κατά πρώτον και των κκ. 
Δημητρίου και Ανασταστίας Κάμαρη κατά δεύτερον. 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω:

   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  8817/08.04.2011  εισήγηση  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών 
Υπηρεσιών με τα συνημμένα σ’ αυτήν σχετικά, προς την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής.  

 (4) Την τοποθέτηση του κ.Παππά , ο οποίος πρότεινε να γίνει αίτημα στην Πολεοδομία για την  
άρση της ανάκλησης όλων των νομίμως εκδοθεισών οικοδομικών αδειών εντός των ορίων του 
οικισμού Αγ.Στεφάνου και Άνοιξης προϋφιστάμενου του 1923 (όπως είναι οι περιπτώσεις των 
αιτούντων) και να προβεί στις διαδικασίες θεώρησης των αδειών  για ηλεκτροδότηση.  Ως προς 
αυτήν  την  τοποθέτηση  συμφώνησαν  ο  Πρόεδρος  και  τα  μέλη  της  Επιτροπής  ήτοι  οι  κ.κ. 
Κουριδάκης Κων/νος, Κανατσούλης Ιωάννης, Φέρμελη Λυδία, Σωτηρίου Σακελλάριος, Ταουξή – 
Χριστιανίδη Καλλιόπη, Παπαπαναγιώτου Ελένη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την υποβολή αιτήματος   στην  Πολεοδομία  για  την  άρση της  ανάκλησης  όλων  των  νομίμως 
εκδοθεισών  οικοδομικών  αδειών  εντός  των  ορίων  του  οικισμού  Αγ.Στεφάνου  και  Άνοιξης 
προϋφιστάμενου  του  1923  (όπως  είναι  οι  περιπτώσεις  των  αιτούντων)  και  να  προβεί  στις 
διαδικασίες θεώρησης των αδειών  για ηλεκτροδότηση

Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό ..08/2011.
  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                  
  
                                                                 1.Κανατσούλης Ιωάννης 
                                                                 2.Καρυστινός Νικόλαος
 Ροϊδης Αθανάσιος                                3.Κουριδάκης Κων/νος
                                                                 4.Παππάς Νικόλαος

2



                                                                 5.Φέρμελη Λυδία
                                                                 6.Σωτηρίου Σακελλάριος
                                                                 7.Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη 
                                                                 8.Παπαπαναγιώτου Ελένη
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