EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθ.Απόφασης 4/2015
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1.4.2015 της ..2ης/2015.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Διονύσου .
Σήμερα την 1η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μ.μ 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. 7551/20-3-2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Λυρούδια
Ευάγγελου του Μιχαήλ, Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων ,Υποδομών,Χωροταξίας,Πολεοδομίας
& 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 στα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1ο: «Διάνοιξη οδού Οδυσσέως στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου».
ΘΕΜΑ 2ο : « Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας στο Δήμο Διονύσου και σχολικά κτήρια».
ΘΕΜΑ 3ο : «Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Λυρούδιας Ευάγγελος
2.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη
3.Κρητικός Αθανάσιος
4.Ράϊκος Δημήτριος
5.Καλαφατέλης Ιωάννης
6.Τσιλιγκίρης Μιχαήλ
7.Φωτάκης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αναστασία Στασινοπούλου
Ζώτου Βασιλική (Βάνα)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου
Διονύσου.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι κ.κ Γιαννουλάτος Σπυρίδων ,Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου, Ζυγούνας Γεώργιος επικεφαλής της ΔΑΔΙΟΝ και η κ.Σώκου Ζωή
επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπηλιώτης
Σπυρίδων.
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Οκ Καλαφατέλης Ιωάννης,αναπληρωματικό μέλος της ΕΠΖ, αντικατέστησε τον απόντα
κ.Κανατσούλη Ιωάννη(τακτικό μέλος).
Μετά τη συγκρότηση σε σώμα ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε για το κατεπείγον
του θέματος «Έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα διοικητικά
όρια του Δήμου μας στα πλαίσια του έργου: «Δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο
Δημοτικής Ενότητας Εκάλης Δήμου Κηφισιάς» λόγω της επείγουσας ανάγκης έναρξης
των εργασιών .
Η ΕΠΖ
αφού έλαβε υπόψη:




Την εισήγηση
Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010 πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον λόγω της επείγουσας ανάγκης έναρξης των
εργασιών στο δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο Δημοτικής Ενότητας Εκάλης Δήμου
Κηφισιάς.
 ΘΕΜΑ ΕΗΔ: «Έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα διοικητικά
όρια του Δήμου μας στα πλαίσια του έργου: «Δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο
Δημοτικής Ενότητας Εκάλης Δήμου Κηφισιάς».
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση του θέματος

Λαμβάνοντας υπόψη:
1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
2.-. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 παρ1. (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
3.-Την υπ’αρ.3992/13-2-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με όλα τα σχετικά
έγγραφα.
4.-Την υπ’αρ.8/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Δροσιάς.
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Πρότεινε τη λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων στα διοικητικά όρια του Δήμου μας στα πλαίσια του έργου: «Δευτερεύον
αποχετευτικό δίκτυο Δημοτικής Ενότητας Εκάλης Δήμου Κηφισιάς.

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.3992/13-2-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την
οποία:
Προκειμένου να εκτελεστεί το έργο: «Δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο Δ.Ε. Εκάλης Δ.
Κηφισιάς», εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όπως αναγράφονται στην υπ’ αριθμ. 07/2015 απόφασή του.
Στις εν λόγω ρυθμίσεις περιλαμβάνονται και τμήματα τα οποία είναι εντός ή
επηρεάζουν την κυκλοφορία στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.
Συγκεκριμένα:
α. Ο κλάδος της Λεωφ. Θησέως με κατεύθυνση προς Δροσιά και Διόνυσο εκτρέπεται
από την οδό Νυμφών και διαμέσου των οδών Ουρανίας – Κορυδαλλού εισέρχεται στη
Λεωφ. Διονύσου, από όπου τα οχήματα κατευθύνονται προς Διόνυσο μέσω της Λ.
Διονύσου και προς Δροσιά μέσω της οδού Θέτιδος – Καρδερίνας και εν συνεχεία με
έξοδο στη Λεωφ. Θησέως.
β. Ο κλάδος της Λεωφ. Θησέως με κατεύθυνση προς Ν. Ερυθραία εκτρέπεται αριστερά
στην οδό Ακακίας και μέσω της οδού Θέτιδος καταλήγει στη Λεωφ. Διονύσου από
όπου στρίβοντας δεξιά στη Λ. Διονύσου και εν συνεχεία αριστερά στην οδό Κουμαριάς
και διαμέσου της οδού Ηφαίστου καταλήγει στη Λ. Θησέως.
γ. Ο κλάδος της Λ. Διονύσου με κατεύθυνση τη Λεωφ. Θησέως συναντάται στον κόμβο
με την οδό Θέτιδος και εκτρέπεται ανάλογα όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.
δ. Η κυκλοφοριακή σύνδεση της Δροσιάς με το Διόνυσο μέσω της οδού Θέτιδος θα
γίνεται στον κόμβο Λ. Διονύσου – Θέτιδος, από όπου τα οχήματα στρίβοντας δεξιά στη
Λ. Διονύσου και εν συνεχεία αριστερά στην οδό Κουμαριάς και μέσω κυκλικής
αναστροφής πέριξ της νησίδας του κόμβου κόμβο Κουμαριάς – Κορυδαλλού – Λ.
Διονύσου θα καταλήγουν στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφ. Διονύσου προς Διόνυσο.
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ε. Μονοδρομείται η οδός Καρδερίνας με κατεύθυνση από Θέτιδος προς Λεωφ. Θησέως.
στ. Διαμορφώνεται κατάλληλα ο κόμβος της Λεωφ. Διονύσου με την Θέτιδος και η
κυκλοφορία ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση.
Οι ανωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν για χρονικό
διάστημα πέντε (5) μηνών από την έκδοση της σχετικής αστυνομικής απόφασης.
4.-Την υπ’αρ.8/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Δροσιάς.
5.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές
κατεγράφησαν στα πρακτικά.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMOΦΩΝΑ
Εγκρίνει την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου και την διαβιβάζει
προς επικύρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2015...
Και διαβιβάζεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΡάϊκοςΔημήτριος
Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη
Κρητικός Αθανάσιος
Καλαφατέλης Ιωάννης
Τσιλιγκίρης Μιχαήλ
Φωτάκης Ιωάννης
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