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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50,14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Συνεδρίαση 2 η
της 18-3-2015
Αριθ. Απόφασης 5/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 18-3-2015 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.
Σήμερα ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μμ το συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου συνήλθε σε
δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 104/12-3-2015
πρόσκληση της Προέδρου του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δημοτικού
Γραφείου Διονύσου και επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου σύμφωνα
με την παρ.3 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα
της ημερήσιας δ/ξης:
Θέμα 1ο:«Μέριμνα για τα αδέσποτα»
Θέμα 2ο: «Αίτημα Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δ.Κ.Διονύσου για οριστική
απαγόρευση της θήρας στις περιοχές Διονυσοβούνι –Σταματοβούνι –Σκάπρα και
Μακρυπούρι»
Θέμα 3ο: «Προτάσεις για εξωραϊσμό του χώρου των Διονυσίων στον Παλιό Σταθμό του Τρένου
Θέμα 4ο: «Εξέταση αιτημάτων παρατάσεων ταφής 1) της Ανδρομάχης Τζαρέλλα για τον θανόντα
Τζαρέλλα Βασίλειο και 2) Κωνσταντίνου Μπομπή για την θανούσα Αδειλίνη Αθηνά 3)
του Δημήτριου Μακροδημήτρη για τον θανόντα Κωνσταντίνο Μακροδημήτρη.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα (5) μέλη του συμβουλίου
της δημοτικής κοινότητας Διονύσου.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπάσης Αναστάσιος του Ιωάννου (Πρόεδρος)
2) Πατσαλιάς (Δανέζης) Γεώργιος
3) Φραντζή Ελένη
4) Οικονομάκου Καλλιόπη
5) Αντάπασης Νικόλαος
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Επαμεινώνδα Πατσάκα
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ.Α.Μπάσης του Ιωάννου ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στην συνεδρίαση ήταν παρόν ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ.Α.Μπάσης.
Αριθμός απόφασης 5/2015
Θέμα 2ο: «Αίτημα Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δ.Κ.Διονύσου για οριστική
απαγόρευση της θήρας στις περιοχές Διονυσοβούνι –Σταματοβούνι –Σκάπρα και
Μακρυπούρι»
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Για το 2ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης την εισήγηση έκανε ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Διονύσου
κ.Α.Ι.Μπάσης
και είπε τα εξής:
Μας ζητήθηκε με το υπ. αριθμ. πρωτ. 2462/28-1-2015 έγγραφο από το Γραφείο Δημάρχου να
γνωμοδοτήσουμε σχετικά με το αίτημα του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας ΔΕ Διονύσου
που αφορά την οριστική απαγόρευση της θήρας στις περιοχές Διονυσοβούνι–Σταματοβούνι–Σκάρπα και
Μακρυπούρι πέραν της Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας που ισχύει έως 31-5-2016
Η διεξαγωγή της κυνηγητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα καθορίζεται και ελέγχεται από ένα
αυστηρό νομικό πλαίσιο το οποίο είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και ρυθμίζει όλα
τα θέματα που σχετίζονται με το κυνήγι.
Η νομοθεσία που αφορά το κυνήγι στη χώρα μας καθίσταται ως μία από τις αυστηρότερες της
Ευρώπης, η δε συμμόρφωση της Ελλάδας στις κοινοτικές οδηγίες έχει επισήμως αναγνωρισθεί και από το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Τα τελευταία είκοσι (20)τουλάχιστον χρόνια πραγματοποιούνται μελέτες για την εξαγωγή αξιόπιστων
επιστημονικά συμπερασμάτων για την επίδραση της κυνηγητικής δραστηριότητας στους πληθυσμούς της
πανίδας και κατ’ επέκταση των θηρεύσιμων ειδών.
Κάθε χρόνο, εκδίδεται Ρυθμιστική Υπουργική Απόφαση βασιζόμενη στις παραπάνω μελέτες, που
καθορίζει τα θηρεύσιμα είδη, τον αριθμό των θηραμάτων που επιτρέπεται να θηρευτούν και την χρονική
περίοδο που επιτρέπεται το κυνήγι για κάθε θήραμα ξεχωριστά.
Προτείνουμε να συνεχιστεί η απαγόρευση της θήρας και μετά τις 31-5-2016 όσον αφορά τα όρια της
Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου αφού άκουσε την Πρόεδρο έλαβε γνώση των διατάξεων
της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας»,

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου και προτείνει να συνεχιστεί η απαγόρευση της θήρας
και μετά τις 31-5-2016 όσον αφορά τα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΚΔ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
1) Γεώργιος Πατσαλιάς (Δανέζης)
2)Φραντζή Ελένη
3)Οικονομάκου Καλλιόπη
4) Αντάπασης Νικόλαος

Ακριβές αντίγραφο
Διόνυσος 18-3-2015
Ο Πρόεδρος του ΣΔΚΔ
Αναστάσιος Μπάσης του Ιωάννου
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Σχέδιο
4-Γ,
Εσωτ. Διανομή:
Γραφείο Δημάρχου κ.Δ.Ζαμάνη
Κοινοποίηση :

