ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..13η/2018..
της ..2/7/2018..

..Αριθ. Απόφασης: 386/2018..
ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης σχετική με τις βεβαιώσεις υψομέτρου».
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 13ης/2-7-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Σήμερα την ..2α Ιουλίου 2018.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..17:00.. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, συνεχιζόμενη κατόπιν διακοπής της την Τρίτη 266-2018 σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.134/27-06-2011), λόγω πέρας του ωραρίου, στο Πολιτιστικό Πνευματικό
Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3,
ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 21787/22-6-2018.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε
σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 &
67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.»
και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006
(Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..26.. ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
4. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
5. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
6. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
7. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
8. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
9. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
10. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).
11. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
12. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
13. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
14. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
15. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
16. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
17. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
2. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
4. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
5. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
6. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
7. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
8. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
9. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
10. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
11. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
12. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
13. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
14. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
15. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
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18. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
19. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
20. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
21. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
22. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
23. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
24. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
25. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
26. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη
σημερινή Συνεδρίαση.
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας
Διονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ.
Κασαπάκης Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Πιπέρης
Χαράλαμπος.
Προσελεύσεις:
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, Μπέτσης Ανδρέας, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Μαγγίνα
Στέλλα –Σοφία προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
 Η Δ.Σ. κ. Πέππα Αγγελική προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15ου θέματος.
 Ο Δ.Σ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέματος.
 Ο Δ.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 20ου θέματος.
 Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9ου θέματος.
 Ο Δ.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 43ου θέματος.
Αποχωρήσεις:
 Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέματος.
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, Χρονόπουλος Πέτρος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα,
Στασινοπούλου Αναστασία, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Γκιζελή Αικατερίνη, Ράικος Δημήτριος,
Σπηλιώτης Σπυρίδων, Σώκου Ζωή και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 5ου θέματος.
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 10ου θέματος.
 Ο Δ.Σ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέματος .
 Η Δ.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 21ου θέματος.
 Ο Δ.Σ. κ. Κριεμάδης Στέφανος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 22ου θέματος
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Χαχαλή Ασημίνα υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
 Τα θέματα με α/α 6 και 7 αποσύρθηκαν από την Η.Δ.
..Αριθ. Απόφασης: 386/2018..
 ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη απόφασης σχετική με τις βεβαιώσεις υψομέτρου».
Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..5ου.. της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο
στον Δήμαρχο κ. Ζαμάνη Διονύσιο να προβεί στην εισήγηση του θέματος.
Ο Δήμαρχος κ. Ζαμάνης Διονύσιος είπε τα εξής:
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‘Eχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.Τα άρθρα 79&82 Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
3.Την παρ. 5, άρθρο 9 του Ν. 4030/2011 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4067/2012 άρθρο
29 παρ. 5γ, όπου αναφέρεται ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου βεβαιώνει την οριστική
στάθμη κρασπέδου (βεβαίωση υψομέτρου) στο τοπογραφικό διάγραμμα.
4.Την παρ. 7 του άρθρου 15 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/9-4-2012) περί
«αφετηρίας μέτρησης υψών κτιρίου».
5.Το γεγονός ότι οι εγκεκριμένες υψομετρικές μελέτες της Δ.Ε. Διονύσου δεν έχουν εφαρμοστεί
κατά την διάνοιξη και ασφαλτόστρωση των οδών της περιοχής, σύμφωνα με την ενημέρωση
που έχουμε.
6.Τις κατά καιρούς βεβαιώσεις υψομέτρων που έχουν χορηγηθεί πριν την ισχύ του
Ν3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης), βάσει των οποίων εκδίδονταν οικοδομικές άδειες.
7.Την υπ’αρ.18579/24-5-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
8.Την υπ’αρ.20/30-5-2018 απόφαση της Eπιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Επί του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’αρ.20/30-5-2018 απόφασή της, ενέκρινε ομόφωνα:
1) Kαθόρισε ως αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την έκδοση βεβαίωσης
υψομέτρου την Τεχνική Υπηρεσία.
2) Tη χορήγηση βεβαίωσης περί οριστικά διαμορφωμένου πεζοδρομίου στις
περιπτώσεις που :
A. η οδός βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου έχει διανοιχτεί, είναι
ασφαλτοστρωμένη και έχουν τοποθετηθεί κρασπεδόρειθρα, αλλά τα υφιστάμενα
υψόμετρά της διαφέρουν από αυτά της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης της
οδού, ενδεικτικά αναφέρονται οι περιοχές Ν.Αιολίδα και Αναγέννηση και
B. η οδός βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου έχει διανοιχτεί, είναι
ασφαλτοστρωμένη και έχουν τοποθετηθεί κρασπεδόρειθρα, αλλά δεν έχει
συνταχθεί υψομετρική μελέτη της οδού, ενδεικτικά αναφέρονται η περιοχή
Σεμέλη,
προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις υπάρχουσες κατασκευές εκατέρωθεν
των οδών, όπου έχει ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη στάθμη οδών ως αφετηρία μέτρησης των
υψών, σύμφωνα με τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί κατόπιν των χορηγηθέντων
σχετικών βεβαιώσεων από τους πρώην Δήμους – Κοινότητες,
Σε περίπτωση μη λήψης απόφασης περί χορήγησης βεβαιώσεων οριστικά διαμορφωμένου
πεζοδρομίου στις ανωτέρω αναφερόμενες (Α) και (Β) περιπτώσεις οδών θα πρέπει να
τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του Νέου
Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/9-4-2012) και συγκεκριμένα:
«….Αν δεν υπάρχει οριστικά διαμορφωμένο πεζοδρόμιο η στάθμη αυτή καθορίζεται από την
εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη της οδού. Αν δεν υπάρχει υψομετρική μελέτη της οδού, η
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μελέτη συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και αυτή εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία
Δόμησης. Επιτρέπεται η σύνταξη νέας υψομετρικής μελέτης στην περίπτωση διαφοροποίησης
του ύψους της οδού.»
Τα συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων Διονύσου στα οποία κοινοποιείται το παρόν
«….εκφράζουν γνώμες και διατυπώνουν προτάσεις είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν
παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του Δήμου» για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010.
Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση :
1)Για τον καθορισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας ως αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για
την έκδοση βεβαίωσης υψομέτρου.
2)Τη χορήγηση βεβαίωσης περί οριστικά διαμορφωμένου πεζοδρομίου
στις περιπτώσεις που :
Α)η οδός βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου έχει διανοιχτεί, είναι
ασφαλτοστρωμένη και έχουν τοποθετηθεί κρασπεδόρειθρα, αλλά τα υφιστάμενα υψόμετρά της
διαφέρουν από αυτά της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης της οδού, ενδεικτικά αναφέρονται
οι περιοχές Ν.Αιολίδα και Αναγέννηση και
Β)η οδός βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου έχει διανοιχτεί, είναι
ασφαλτοστρωμένη και έχουν τοποθετηθεί κρασπεδόρειθρα, αλλά δεν έχει συνταχθεί
υψομετρική μελέτη της οδού, ενδεικτικά αναφέρονται η περιοχή Σεμέλη,
προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις υπάρχουσες κατασκευές εκατέρωθεν
των οδών, όπου έχει ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη στάθμη οδών ως αφετηρία μέτρησης των
υψών, σύμφωνα με τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί κατόπιν των χορηγηθέντων
σχετικών βεβαιώσεων από τους πρώην Δήμους – Κοινότητες,
Σε περίπτωση μη λήψης απόφασης περί χορήγησης βεβαιώσεων οριστικά
διαμορφωμένου πεζοδρομίου στις ανωτέρω αναφερόμενες (Α) και (Β) περιπτώσεις οδών θα
πρέπει να τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του
Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/9-4-2012) και συγκεκριμένα:
«….Αν δεν υπάρχει οριστικά διαμορφωμένο πεζοδρόμιο η στάθμη αυτή καθορίζεται
από την εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη της οδού. Αν δεν υπάρχει υψομετρική μελέτη της
οδού, η μελέτη συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και αυτή εγκρίνεται από την αρμόδια
Υπηρεσία Δόμησης. Επιτρέπεται η σύνταξη νέας υψομετρικής μελέτης στην περίπτωση
διαφοροποίησης του ύψους της οδού.»
Τα συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων Διονύσου στα οποία κοινοποιείται το παρόν
«….εκφράζουν γνώμες και διατυπώνουν προτάσεις είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν
παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του Δήμου» για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις των άρθρων 73, 83 παρ.2γ, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.).
 Τις διατάξεις των άρθρων 79, 82, 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006.
 Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5του Ν. 4030/2011 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.
4067/2012 άρθρο 29 παρ. 5γ.
 Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 7 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/9-4-2012)
περί «αφετηρίας μέτρησης υψών κτιρίου».
 Το γεγονός ότι οι εγκεκριμένες υψομετρικές μελέτες της Δ.Ε. Διονύσου δεν έχουν
εφαρμοστεί κατά την διάνοιξη και ασφαλτόστρωση των οδών της περιοχής, σύμφωνα με
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την ενημέρωση που έχουμε.
Τις κατά καιρούς βεβαιώσεις υψομέτρων που έχουν χορηγηθεί πριν την ισχύ του
Ν3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης), βάσει των οποίων εκδίδονταν οικοδομικές άδειες.
Την υπ’αρ.18579/24-5-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Την υπ’αρ.20/30-5-2018 απόφαση της Eπιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Καθορίζει την Τεχνική Υπηρεσία ως αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την έκδοση
βεβαίωσης υψομέτρου.
2)Τη χορήγηση βεβαίωσης περί οριστικά διαμορφωμένου πεζοδρομίου στις περιπτώσεις που :
Α)η οδός βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου έχει διανοιχτεί, είναι
ασφαλτοστρωμένη και έχουν τοποθετηθεί κρασπεδόρειθρα, αλλά τα υφιστάμενα υψόμετρά της
διαφέρουν από αυτά της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης της οδού, ενδεικτικά αναφέρονται
οι περιοχές Ν.Αιολίδα και Αναγέννηση και
Β)η οδός βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου έχει διανοιχτεί, είναι
ασφαλτοστρωμένη και έχουν τοποθετηθεί κρασπεδόρειθρα, αλλά δεν έχει συνταχθεί
υψομετρική μελέτη της οδού, ενδεικτικά αναφέρονται η περιοχή Σεμέλη,
προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις υπάρχουσες κατασκευές εκατέρωθεν
των οδών, όπου έχει ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη στάθμη οδών ως αφετηρία μέτρησης των
υψών, σύμφωνα με τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί κατόπιν των χορηγηθέντων
σχετικών βεβαιώσεων από τους πρώην Δήμους – Κοινότητες,
Σε περίπτωση μη λήψης απόφασης περί χορήγησης βεβαιώσεων οριστικά διαμορφωμένου
πεζοδρομίου στις ανωτέρω αναφερόμενες (Α) και (Β) περιπτώσεις οδών θα πρέπει να
τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του Νέου
Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/9-4-2012) και συγκεκριμένα:
«….Αν δεν υπάρχει οριστικά διαμορφωμένο πεζοδρόμιο η στάθμη αυτή καθορίζεται από την
εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη της οδού. Αν δεν υπάρχει υψομετρική μελέτη της οδού, η
μελέτη συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και αυτή εγκρίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία κι
επικυρώνεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.
Επιτρέπεται η σύνταξη νέας υψομετρικής μελέτης στην περίπτωση διαφοροποίησης του ύψους
της οδού.»
Τα συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων Διονύσου στα οποία κοινοποιείται το παρόν
«….εκφράζουν γνώμες και διατυπώνουν προτάσεις είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν
παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του Δήμου» για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010.
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΩΤΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
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ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
.

Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Tεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη
για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.
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