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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 
 
                                                                                          Αριθ.Απόφασης 9/2012  
 
 
 

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 2ο: Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης βεβαίωσης για τα εντός οικισμού προ του 
1923 οικόπεδα στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ.Στεφάνου και Άνοιξης (εξ αναβολής). 
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 εισηγήθηκε το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 Έχοντας υπόψη: 

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
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2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.Β (ιι) Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 

    3.-Την υπ’αρ.8/2011 απόφαση της Ε.Π.Ζ. 

    4.-Την  υπ’αρ. 143/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Διονύσου. 

     5.-ο υπ’αρ. 24688/29-7-2010 έγγραφο της Διοικητικής μέριμνας Δήμου Διονύσου. 

      6.-Την επιστολή  προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Κλιματικής αλλαγής κ.                                   

          Παπακωνσταντίνου. 

       7.-Την υπ’αρ.12/2011 απόφαση της Ε.Π.Ζ.  

      8.-Την  υπ’αρ. 243/2011 απόφαση του Δ.Σ. Δημου Διονύσου    

     9.-Την υπ’αρ.πρωτ. 6290/13-3-2012 εισήγηση του Προέδρου, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως 

εξής: «Ως γνωστόν, προκειμένου ένας ιδιοκτήτης να προβεί στην έκδοση οικοδομικής άδειας σε 

οικόπεδο το οποίο βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού προϋφισταμένου του έτους 1923, ζητάει 

κατόπιν απαιτήσεως της Πολεοδομίας να του χορηγούμε βεβαίωση ότι το οικόπεδο του ευρίσκεται 

εντός του οικισμού. Επειδή αυτή η διαδικασία προβλεπόταν από παλιά για τα οικόπεδα τα οποία 

ευρίσκοντο εντός οικισμών των οποίων τα όρια δεν είχαν καθοριστεί έχει επικρατήσει και εξακολουθεί 

η Πολεοδομία να ζητάει και για τα οικόπεδα με καθορισμένα όρια οικισμού. 

  Σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει για τα όρια των οικισμών Αγ.Στεφάνου και Άνοιξης το 

Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει απόφαση και αναγνωρίζει ως έγκυρα τα καθορισθέντα όρια των 

παραπάνω οικισμών. Επίσης και με ψήφισμα αναφέρεται στο παραπάνω θέμα. 

 Εν όψει του νέου τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών και προκειμένου η Τεχνική Υπηρεσία να 

χορηγεί τις απαραίτητες για την έκδοση αδείας βεβαιώσεις, θα πρέπει η Ε.Π.Ζ. να εισηγηθεί στο 

Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα δώσει την εντολή και την εξουσιοδότηση στην Τεχνική Υπηρεσία να 

χορηγεί τις σχετικές βεβαιώσεις εφόσον αναγνωρίζουμε ως έγκυρα και ισχυρά τα όρια των παραπάνω 

οικισμών».  

    

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

  

   -την εισήγηση του Προέδρου 

 

    -Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων 

Αποφασίζει ομόφωνα 

ότι θα πρέπει να οριστούν συντεταγμένες των ορίων σύμφωνα με το Εθνικό Γεωγραφικό Σύστημα 

Συντεταγμένων ΕΓΣΑ και να διαβιβαστούν προς το Δημοτικό συμβούλιο . 
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Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό ..9/2012. 

  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                                                                                                          


