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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 
 
                                                                                               Αριθ.Απόφασης 34/2012  
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 

Από το πρακτικό της  11/06/2012..  της ..6/2012.. της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Διονύσου                                               
 
    Σήμερα την 11η  Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 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. 16414/ 07-06-2012 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 4ο:  Διατήρηση της χρήσης ως παιδικές χαρές των υφιστάμενων ελεύθερων 
χώρων του Δήμου Διονύσου που δεν έχουν χαρακτηριστεί στο οικείο ρυμοτομικό 
σχέδιο είτε ως χώροι παιδικής χαράς είτε ως κοινόχρηστοι χώροι. 

 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9 ) μελών βρέθηκαν παρόντα 
τα παρακάτω εννέα (  6 ) μέλη: 
 
 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Παππάς  Νικόλαος                                                         1.Σωτηρίου Σακελλάριος                                          
2. Κανατσούλης Ιωάννης                                                  2.Φερμέλη Λυδία 
3.Παλιγγίνης Κων/νος                                                       3.Καρυστινός Νικόλαος 
4.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 
5.Παπαπαναγιώτου Ελένη 
6.Χιώτης Ηρακλής 
 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου.   
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Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

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

2. -Τις διατάξεις του άρθρου 73  Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 

   3.-Την υπ’αρ. 28492/2009 (ΦΕΚ 931 Β’) Υπουργική Απόφαση 

   4.Την υπ’αρ.14852/29-5-2012 Εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ σύμφωνα με την οποία 

προτείνεται η  διατήρηση της χρήσης των υφιστάμενων ελεύθερων χώρων που δεν 

έχουν χαρακτηριστεί στο οικείο ρυμοτομικό σχέδιο και στους οικισμούς 

προϋφιστάμενους του έτους 1923 στην Άνοιξη, Άγιο Στέφανο και Ροδόπολη είτε ως 

χώροι παιδικής χαράς είτε ως κοινόχρηστοι χώροι. 

Σε περίπτωση που δεν γίνει συμμόρφωση προς τα πρότυπα και τις προδιαγραφές 

ασφαλείας μέχρι τις 31.12.2012 ,όπως ορίζει το άρθρο 12 της διάταξης ,οι παιδικές 

χαρές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θα κλείσουν και θα διακοπεί η λειτουργία 

τους. 

Στο Δήμο Διονύσου εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο διαθέτει η Δημοτική Κοινότητα 

Διονύσου, Δροσιάς, Κρυονερίου και Σταμάτας. Σε στάδιο έγκρισης πολεοδομικών 

μελετών βρίσκεται η Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου , Άνοιξης και Ροδόπολης. 

Λόγω όμως του ότι αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και με δεδομένο ότι 

οι παιδικές χαρές καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες αναψυχής των παιδιών της 

περιοχής, πρέπει να διατηρηθούν ως χρήση μέχρι να οριστικοποιηθούν τα σχέδια 

πόλης αλλά  και να κατοχυρωθούν ως προς το ιδιοκτησιακό από την Κτηματολόγιο 

Α.Ε.  

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους εξής χώρους: 

Α/ Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου: 

Δημοτικό οικόπεδο επί της οδού Μουσών (ακίνητο 170310) 

Δημοτικό οικόπεδο επί των οδών Σαρανταπόρου και Ηρώων Πολυτεχνείου σε τμήμα 

της ζώνης της διανομής « Άγιος Στέφανος 1923 του Υπουργείου Γεωργίας». 

Δημοτικό οικόπεδο επί των οδών Καραολή & Δημητρίου –Ανωνύμου-Μακρυγιάννη 

σε τμήμα της ζώνης της διανομής « Άγιος Στέφανος 1923 του Υπουργείου Γεωργίας». 

Δημοτικός χώρος επί της Πλατείας Οάσεως 

Eπί της οδού Σωκράτους και Πλάτωνος σε μη δημοτική έκταση. 
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Επί της  οδού Ιωαννίνων σε ιδιωτικό χώρο. 

Επί της οδού Λακωνίας στο μη οριοθετημένο οικισμό «Πευκόφυτο» σε μη δημοτική 

έκταση. 

Β/ Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου: 

Χώρος επί της Λ. Κρυονερίου, στην πλατεία Νικ. Πλαστήρα (Eκτός σχεδίου). 

Χώρος επί της  οδού Ανοίξεως, σε χώρο στάθμευσης.(Ο.Τ. 55) 

Χώρος επί της οδού Παραδείσου ,δίπλα σε ιερό ναό. (Eκτός σχεδίου). 

Χώρος επί της οδού Πεύκης, δίπλα στον Άγιο Νικόλαο.(Eκτός σχεδίου) 

 

Γ/ Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας: 

Σε δημοτικό οικόπεδο επί της οδού Ανθέων -Πλατεία Αγ. Φανουρίου (Εκτός Σχεδίου). 

 

 

Δ/ Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης  

Επί  της οδού Αρχιλόχου (Τεμνόμενο) 

Επί των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Κανάρη 

Επί των οδών Μυτιλήνης και Βλασσίου 

Επί των οδών Ζωοδόχων Πηγής και Θερμοπυλών 

Επί των Λ. Ανοίξεως και Νιόβης 

Επί της οδού Αρχιμήδους  (Εκτός σχεδίου).  
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   5.-Την πρόταση  της Δημοτικής Συμβούλου- μέλος της Ε.Π.Ζ κας Ταουξή--

Χριστιανίδη Καλλιόπης  να συμπεριληφθούν στον Άγιο Στέφανο παιδικές χαρές στα 

κάτωθι σημεία: 

΄Εναντι αμαξοστάσιου Αγίου Στεφάνου. 

Στην οδό Ρεματιάς 

 Στην οδό Σωκράτους (κοντά στο αντλιοστάσιο της ΕΥΔΑΠ) 

5.Την πρόταση του κ.Κυριακόπουλου Αθανάσιου(αναπληρωματικό μέλος της Ε.Π.Ζ) να 

τοποθετηθεί παιδική χαρά στην οδό Ευξείνου Πόντου και 25
Ης

 Μαρτίου (πλατεία) 

στη Δ.Κ Σταμάτας. 

6.Την πρόταση των μελών της Ε.Π.Ζ να τοποθετηθεί  παιδική χαρά στη Δ.Κ Διονύσου 

στη συμβολή των οδών  Καϊρη και Κυδωνίων. 

7. Την πρόταση των μελών της Ε.Π.Ζ να ελεγχθεί στη Δ.Κ Δροσιάς η περιοχή Κόκκινο 

Χωράφι για την πιθανότητα τοποθέτησης παιδικής χαράς 

8.  Να ελεγχθεί η απουσία εισήγησης για ύπαρξη παιδικής χαράς στη Δ.Κ Ροδόπολης. 

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  Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 

   3.-Την υπ’αρ. 28492/2009 (ΦΕΚ 931 Β’) Υπουργική Απόφαση 

   4.Την υπ’αρ.14852/29-5-2012 Εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ 

5.-Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων. 
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                                            Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει τη Διατήρηση της χρήσης ως παιδικών χαρών των υφιστάμενων ελεύθερων 

χώρων του  Δήμου Διονύσου που δεν έχουν χαρακτηρισθεί στο οικείο ρυμοτομικό 

σχέδιο είτε ως χώροι παιδικής χαράς είτε ως κοινόχρηστοι χώροι, με την προϋπόθεση 

όταν το θέμα συζητηθεί στο Δημοτικό  Συμβούλιο θα γίνει αναφορά και στις 

εγκεκριμένες παιδικές χαρές που ήδη λειτουργούν. 

 

Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό ..34/2012.. και διαβιβάζεται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για λήψη σχετική απόφασης. 

 ` 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                                                   

                                                                 1.Κανατσούλης Ιωάννης                                                 

 Παππάς Νικόλαος                                 2.Παλιγγίνης Κων/νος 

                                                                 3.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη  

                                                                 4.Παπαπαναγιώτου Ελένη    

                                                                 5.Χιώτης Ηρακλής               

 

 

 

 

    

 

 

 

 


