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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 
 
                                                                                          Αριθ.Απόφασης 8/2012  
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 

Από το πρακτικό της ..14/03/2012..  της  ..4/2012.. της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Διονύσου                                               
 
    Σήμερα την 14η  Mαρτίου 2012, 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. 6212/ 09-03-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Παππά 
Νικόλαου, Αντιδημάρχου Τ.Υ. -  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 1ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τα Ο.Τ. της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου που 
έχουν δηλωθεί από το πρώην Δήμου Διονύσου στο κτηματολόγιο ως κοινόχρηστοι 
χώροι. 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9 ) μελών βρέθηκαν παρόντα 
τα παρακάτω εννέα (9) μέλη: 
 
 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Παππάς  Νικόλαος                                                            
2. Κανατσούλης Ιωάννης                                                 
3.Κουριδάκης Κων/νος 
4.Παλιγγίνης Κων/νος 
5.Φέρμελη Λυδία 
6.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 
7.Σωτηρίου Σακελλάριος  
8.Παπαπαναγιώτου Ελένη 
9.Καρυστινός Νικόλαος 
 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σαββοπούλου Καλλιόπη, Διοικητική υπάλληλος του 

Δήμου Διονύσου.   

   Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Διονύσου κ. Ιωάννης Καλαφατέλης. 

    

Ο Πρόεδρος ξεκίνησε την συνεδρίαση  και ζήτησε  να αναβληθεί το  1ο θέμα που  αφορά την 

λήψη απόφασης  για  τα Ο.Τ. της Δ.Κ. Διονύσου που έχουν δηλωθεί από το πρώην Δήμο Διονύσου 

στο Κτηματολόγιο σαν κοινόχρηστοι χώροι για να συζητηθεί και από το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Διονύσου και  πρότεινε επίσης επειδή το θέμα χρήζει νομικής και τεχνικής 

διερεύνησης για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος να κινηθούμε ταυτόχρονα .  
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 Ο Δήμαρχος είπε ότι συμμερίζεται την αγωνία των ιδιοκτητών, είναι στο πλευρό τους και θα τους 

στηρίξει με κάθε τρόπο και γι αυτό ήδη έχει ζητήσει την τεχνική και νομική βοήθεια  για  να 

στηρίξει  κατ ουσία και να προστατέψει τις ιδιοκτησίες ώστε να μην ξανά αντιμετωπίσουν 

παρόμοιο πρόβλημα.  

-Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σωτηρίου Σακελλάριος κατέθεσε έγγραφο σχετικό με το θέμα , το 

οποίο επισυνάπτεται και στην παρούσα απόφαση. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

  

   -την εισήγηση του Προέδρου 

 

    -Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

(με ψήφους -8- υπέρ και -1- κατά του Δημοτικού Συμβούλου  κ. Σωτηρίου Σακελλάριου, 

για τους λόγους που αναφέρει στο σχετικό έγγραφό του)   

Την αναβολή του θέματος και την επαναφορά του  αφού πρώτα συζητηθεί από το Συμβούλιο της 

Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου και  διερευνηθεί από νομικής και τεχνικής πλευράς,  ταυτόχρονα .  

Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό ..8/2012. 

  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  
 
 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                                                                   
                                                                 1.Κανατσούλης Ιωάννης                                                 
                                                                 2.Κουριδάκης Κων/νος 
 Παππάς Νικόλαος                                 3.Παλιγγίνης Κων/νος 
                                                                 4.Σωτηρίου Σακελλάριος 
                                                                 5.Φέρμελη Λυδία 
                                                                 6.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη  
                                                                 7.Παπαπαναγιώτου Ελένη    
                                                                 8.Καρυστινός Νικόλαος                                                                                                          


