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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ENOTHTA ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Ταχ Δ/νση Πλαστήρα 50, 14576 ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Συνεδρίαση 2η
της 15/02/2019
Αριθ. Απόφασης 08/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15/02/2019 της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Διονύσου.
Σήμερα ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ το συμβούλιο Δημοτικής Ενότητας Διονύσου συνήλθε σε
δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Γραφείο Διονύσου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 02/12.02.2019
πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δημοτικού
Γραφείου Διονύσου και επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας 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: «Εξέταση αιτήματος παράτασης ταφής».
Θέμα 2ο: «Εξέταση τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης στον κόμβο της Λεωφ.
Μητρ. Κυδωνιών και Καϊρη».
Θέμα 3ο: «Διάνοιξη της επέκτασης της οδού Ανθέων μέχρι τη Λεωφ. Μητροπολίτου Κυδωνιών».
Θέμα 4ο: «Διαπλάτυνση στη συμβολή των οδών Θέτιδος και Φαίδρας και κατασκευή μικρής
κυκλικής πλατείας επί της οδού Θέτιδος».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής διαπιστώθηκε ότι ήσαν παρόντα (5) μέλη του συμβουλίου
της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπάσης Αναστάσιος του Ιωάννου (Πρόεδρος)
2) Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος
3) Φραντζή Ελένη
4) Οικονομάκου Καλλιόπη
5) Ρούσσος Δημήτριος
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου κα Χατζηδάκη Αικατερίνη.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Αν. Μπάσης ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 4ο: «Διαπλάτυνση στη συμβολή των οδών Θέτιδος και Φαίδρας και κατασκευή μικρής
κυκλικής πλατείας επί της οδού Θέτιδος».
Για το 4ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης την εισήγηση έκανε ο Τοπικός Σύμβουλος της Δ.Ε.
Διονύσου κ. Γ. Πατσαλιάς – Δανέζης και είπε τα εξής:
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Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 60/2011 απόφασης του Τ.Σ της Δ.Ε. Διονύσου, της υπ' αριθμ. 43/2012
απόφασης του Τ.Σ της Δ. Ενότητας Εκάλης, την υπ' αριθμ. 09/2017 απόφασης του Τ.Σ της Δ.Ε. Διονύσου
για την αναγκαιότητα διαπλάτυνσης στη συμβολή των οδών Θέτιδος και Φαίδρας ώστε να κατασκευαστεί
μικρή κυκλική πλατεία επί της οδού Θέτιδος, προτείνω να προχωρήσει άμεσα η εν λόγω διαπλάτυνση και
κατασκευή της μικρής κυκλικής πλατείας. Ήδη έχει υπάρξει έγκριση με το υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 4011/2013
έγγραφο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος για την κοπή τεσσάρων πεύκων, ώστε να μπορεί να γίνει η
διαπλάτυνση. Πολύ συχνά γίνονται τροχαία ατυχήματα στο σημείο αυτό και όλοι οι κάτοικοι της
Αναγέννησης διαμαρτύρονται γιατί δεν έχει βρεθεί λύση με την κατασκευή της κυκλικής πλατείας.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Διονύσου αφού άκουσε τον Πρόεδρο έλαβε γνώση των
διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας»,

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
και αποφασίζει εκ νέου να γίνει άμεσα η διαπλάτυνση στην συμβολή των οδών Θέτιδος και
Φαίδρας και να κατασκευαστεί μικρή κυκλική πλατεία επί της οδού Θέτιδος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΕΔ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΜΠΑΣΗΣ
1) Πατσαλιάς Δανέζης Γεώργιος
2) Φραντζή Ελένη
3) Οικονομάκου Καλλιόπη
4) Ρούσσος Δημήτριος

Ακριβές αντίγραφο
Διόνυσος, 15/02/2019

Ο Πρόεδρος του ΣΔΕΔ
Αναστάσιος Ι. Μπάσης
Εσωτ. Διανομή:
Δήμαρχο κ. Δ. Ζαμάνη.

