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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 
 
                                                                                          Αριθ.Απόφασης 12/2012  
 
 
 

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 5ο:Εκδίκαση ενστάσεων κατά της υπ’αριθμ. 145/2011 Α.Δ.Σ. 
  
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 πέμπτο  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.πρωτ.32844/2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Διονύσου με τα συνημμένα σ’αυτήν σχετικά έγγραφα. 

Ειδικώτερα: 

  Α.-την υπ’αριθμ 145/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Λήψης Απόφασης για 

την τροποποίηση της Οικοδομικής Γραμμής στο οικόπεδο του 1ου Δημοτικού Σχολείου (Ο.Τ.31) 

Δ.Κ. Κρυονερίου. 

Β.-Το γεγονός ότι τηρήθηκε η σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασία 

δημοσιοποίησης της ως άνω απόφασης 

 Με τη δημοσίευση της για δύο συνεχείς ημέρες Δευτέρα 10/10 και Τρίτη 11/10 στην 

Εφημερίδα «Αδέσμευτος Τύπος», και Τρίτη 11/10 και Τετάρτη 12/10 στην 

εφημερίδα  «Η Αυγή» 

 Με την επίδοση της με δικαστικό Επιμελητή στους παρόδιους ιδιοκτήτες όπως 

σημειώνονται στον «Πίνακα Ιδιοκτητών» του Τοπογραφικού Διαγράμματος που 

συνοδεύει την υπ’αριθμ 145/2011 ΑΔΣ 

 Την με αρ.πρωτ. 30516/29.09.2011 ένσταση της κας Κοκκαλα Αμφιτρίτης, η οποία 

υποβλήθηκε εμπρόθεσμα  

 Την με αρ.πρωτ. 31569/06.10.2011 ένσταση των κκ. Πρέζα Γεωργίου και Τριανταφύλλου 

Θεοδώρας η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα  

Σας διαβιβάζουμε τις αναφερόμενες ενστάσεις προκειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 

73, παρ. Β ii του Ν.3852/2010 να εισηγηθείτε προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης ως 

προς την εκδίκαση τους, λαμβάνοντας υπόψιν την αναγκαιότητα της τροποποίησης των 

οικοδομικών γραμμών στο υπ΄αριθμ 49 οικόπεδο του Ο.Τ. 31 σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΟΣΚ 

για τη βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου και την έκδοση Οικοδομικής Άδειας για την ανέγερση 

Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες μαθητών της Δημοτικής 

Κοινότητας Κρυονερίου για τις χρήσεις αυτές. 

    

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

  

   -την εισήγηση του Προέδρου 

 

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.Β (ιιι) Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
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3.- την υπ’αρ.πρωτ.32844/2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου 

Διονύσου με τα συνημμένα σ’αυτήν σχετικά έγγραφα. 

Ειδικώτερα: 

  Α.-την υπ’αριθμ 145/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Λήψης Απόφασης για 

την τροποποίηση της Οικοδομικής Γραμμής στο οικόπεδο του 1ου Δημοτικού Σχολείου (Ο.Τ.31) 

Δ.Κ. Κρυονερίου. 

Β.-Το γεγονός ότι τηρήθηκε η σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασία 

δημοσιοποίησης της ως άνω απόφασης 

 Με τη δημοσίευση της για δύο συνεχείς ημέρες Δευτέρα 10/10 και Τρίτη 11/10 στην 

Εφημερίδα «Αδέσμευτος Τύπος», και Τρίτη 11/10 και Τετάρτη 12/10 στην 

εφημερίδα  «Η Αυγή» 

 Με την επίδοση της με δικαστικό Επιμελητή στους παρόδιους ιδιοκτήτες όπως 

σημειώνονται στον «Πίνακα Ιδιοκτητών» του Τοπογραφικού Διαγράμματος που 

συνοδεύει την υπ’αριθμ 145/2011 ΑΔΣ 

 Την με αρ.πρωτ. 30516/29.09.2011 ένσταση της κας Κοκκαλα Αμφιτρίτης, η οποία 

υποβλήθηκε εμπρόθεσμα  

 Την με αρ.πρωτ. 31569/06.10.2011 ένσταση των κκ. Πρέζα Γεωργίου και Τριανταφύλλου 

Θεοδώρας η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 73, παρ. Β ii του Ν.3852/2010 η Ε.Π.Ζ.  εισηγείται προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης ως προς την εκδίκαση τους, λαμβάνοντας υπόψιν την 

αναγκαιότητα της τροποποίησης των οικοδομικών γραμμών στο υπ΄αριθμ 49 οικόπεδο του Ο.Τ. 

31 σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΟΣΚ για τη βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου και την έκδοση 

Οικοδομικής Άδειας για την ανέγερση Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου ώστε να καλυφθούν οι 

ανάγκες μαθητών της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου για τις χρήσεις αυτές. 

 4. -Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων 

Αποφασίζει ομόφωνα και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 

Την απόρριψη των ενστάσεων που υποβλήθεισαν κατά της υπ’αρ. 145/2011 απόφασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου ως μη αποδεκτές διότι προέχει η αναγκαιότητα της 

τροποποίησης των οικοδομικών γραμμών στο υπ΄αριθμ 49 οικόπεδο του Ο.Τ. 31 

σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΟΣΚ για τη βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου και την 

έκδοση Οικοδομικής Άδειας για την ανέγερση Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου ώστε να 

καλυφθούν οι ανάγκες μαθητών της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου για τις χρήσεις 

αυτές.  
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Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό ..12/2012. 

  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                                                                                                          


