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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προς : Tα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα:Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Διονύσου.
Σύμφωνα με την παρ.του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει
ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται κι εγκρίνεται
από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η παρούσα έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
για το έτος 2017, ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής:
Για την περίοδο από 1-1-2017 έως 1/3/2017 Πρόεδρος της ΕΠΖ ήταν ο κ.Λυρούδιας
Ευάγγελος(σύμφωνα με την υπ’αρ.30030/18-9-2014 απόφαση Δημάρχου) και μέλη της Ε.Π.Ζ
ήταν οι κ.κ Δημοτικοί Σύμβουλοι:
TAKTIKA MEΛΗ
1.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη
2.Στασινοπούλου Αναστασία
3.Κρητικός Αθανάσιος
4.Ζώτου Βασιλική
5.Πέππα Αγγελική
6.Κανατσούλης Ιωάννης
7.Τσιλιγκίρης Μιχαήλ
8.Φωτάκης Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κοκμοτός Βασίλειος
Χρονόπουλος Πέτρος
Καλαφατέλης Ιωάννης
Λουκάτου Ανθή

Για την περίοδο από 28-4-2017 έως 31-12-2017 Πρόεδρος της ΕΠΖ ήταν ο κ.Ράικος Δημήτριος
(σύμφωνα με την υπ’αρ.12165/1128/28-4-2017απόφαση Δημάρχου) και μέλη της Ε.Π.Ζ ήταν οι
κ.κ Δημοτικοί Σύμβουλοι:
TAKTIKA MEΛΗ
1.Τσαγκαράκης Ευάγγελος
2.Δαρδαμάνης Βασίλειος
3.Πέππα Αγγελική
4.Κοκμοτός Βασίλειος
5.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη
6.Ιωαννίδης Χαράλαμπος
7.Ίσσαρης Γρηγόριος
8.Κανατσούλης Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Κρητικός Αθανάσιος
Στασινοπούλου Αναστασία
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Τσουδερός Ιωάννης
Λυρούδιας Ευάγγελος

Με την υπ’αρ. 12479/2-5-2017 δήλωσή της το τακτικό μέλος της ΕΠΖ κ.Ταουξή-Χριστιανίδη
Καλλιόπη παραιτήθηκε από μέλος της ΕΠΖ και τη θέση της στο Συμβούλιο κατέλαβε ο
κ.Κρητικός Αθανάσιος(πρώτο αναπληρωματικό μέλος).

Τη θέση του τακτικού μέλους της ΕΠΖ κ.Ίσσαρη Γρηγορίου κατέλαβε από 7/7/2017 το
αναπληρωματικό μέλος κύριος Τσουδερός Ιωάννης.
Ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις από την ΕΠΖ για το 2017.
Α)Θέματα καθορισμού χρήσεων γης,ρυθμιστικών σχεδίων,οικιστικής οργάνωσης
ανοικτών πόλεων,εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ),πολεοδομικών
μελετών,ανάπλασης περιοχών,πολεοδομικών επεμβάσεων,χρηματοδότησης
προγραμμάτων ανάπλασης,ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων
περιοχών,πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών,αποζημίωσης
ρυμοτομούμενων,πολεοδομικών ρυθμίσεων,εισφοράς σε γη ή σε χρήμα,περιοχών
ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης και έγκρισης πολεοδομικών μελετών.
1.Απόφαση υπ’αρ.6/2017:”Τροποποίηση ρ.σ στο Ο.Τ 14 της ΔΕ Σταμάτας”με την οποία
ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.163/2017 απόφασή του ενέκρινε κατά πλειοψηφία την
εισήγηση της ΕΠΖ.
2.Απόφαση υπ’αρ.7/2017:”Κατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Στ.Πετρίτη 3-5 της ΔΚ
Δροσιάς” με την οποία ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
3.Απόφαση υπ’αρ.14/2017:”.Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη όσον αφορά στα
περιγράμματα κίτρινα,πορτοκαλί, ιώδη για τις περιοχές του Δήμου στα πλαίσια κατάρτισης
των δασικών χαρτών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.ΙΑ 2β του άρθρου 153 του
Ν.4389/2016 και την Υπουργική απόφαση μεαρ.33844/11.7.2016” με την οποία κατά
πλειοψηφία δεν έκανε δεκτή τη μελέτη του κ.Χλύκα Νικολάου(NERCO Xλύκας και συνεργάτες
Α.Ε.Μ) γιατί δεν τήρησε τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.220/2017 απόφασή του έκανε κατά πλειοψηφία δεκτή
την εισήγηση της ΕΠΖ.
Β)Θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος.
1.Απόφαση υπ’αρ.8/2017:”Εγκατάσταση συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων”
με την οποία ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και τη διαβίβασε
στην Δ/νση Περιβάλλοντος για την υλοποίησή της.
2.Απόφαση υπ’αρ.12/2017:”Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου Διονύσου” με την οποία προτάθηκε να αποσυρθεί το θέμα προκειμένου
να προηγηθεί ενδελεχής μελέτη όλων των περιπτώσεων από τα μέλη της Επιτροπής.
3.Απόφαση υπ’αρ.18/2017:”Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου Διονύσου”με την οποία ενεκρίθη η κοπή ή μη δέντρων σε κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
διεβιβάσθη προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με εισήγηση παραχώρησης της
αρμοδιότητας λήψης απόφασης που αφορά σε κοπές δέντρων που φύονται σε
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Διονύσου,από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την ΕΠΖ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.251/2017 απόφασή του έκανε κατά πλειοψηφία δεκτή
την εισήγηση της ΕΠΖ.
4. Απόφαση υπ’αρ.24/2017:”Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου Διονύσου”με την οποία ενεκρίθη η κοπή ή μη δέντρων σε κοινόχρηστους

χώρους του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
Η απόφαση διαβιβάσθηκε προς υλοποίηση στη Δ/νση Περιβάλλοντος.
Γ)Γενικά θέματα-Κανονιστικές Αποφάσεις(σύμφωνα με το άρθρο 79&82 ΚΔΚ).
1.Απόφαση υπ’αρ.1/2017 “Kανονισμός λειτουργίας δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου
Διονύσου”με την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση του τμήματος Εσόδων και τη
διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2.Απόφαση υπ’αρ.2/2017”Ετήσια έκθεση πεπραγμένων 2016 ΕΠΖ” με την οποία ενέκρινε
ομόφωνα την εισήγηση και διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Με την114/2017 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση
πεπραγμένων της ΕΠΖ.
3.Απόφαση υπ’αρ.3/2017”Eκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”με την οποία
εξέλεξε ομόφωνα τον κ.Κανατσούλη Ιωάννη για Αντιπρόεδρο.
4.Απόφαση υπ’αρ.4/2017”Αναδιοργάνωση και επαναλειτουργία του δικτύου ηλεκτρονικών
πινακίδων πληροφόρησης δημοτών” με την οποία ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση και τη
διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Με την162/2017 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση της ΕΠΖ.
5.Απόφαση υπ’αρ.5/2017”Τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών για αποτροπή στάθμευσης
οχημάτων στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου και στις
δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας της ΔΚ.Αγίου Στεφάνου” με την οποία ενέκρινε ομόφωνα την
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
6.Απόφαση υπ’αρ.9/2017:”Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων στην είσοδο του
φροντιστηρίου ξένων γλωσσών που βρίσκεται στην οδό Γρ.Λαμπράκη 19 στη Δροσιά” με την
οποία ζήτησε να προηγηθεί επίσημη αίτηση από την ενδιαφερόμενη και ακολουθηθεί η
διαδικασία όπως ορίζει ο Ν.3852/2010.
7.Απόφαση υπ’αρ.10/2017:”Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων για την
παρεμπόδιση στάθμευσης παρά του πεζοδρομίου έναντι της εισόδου -εξόδου χώρων
στάθμευσης σε στενές οδούς της ΔΚ Άνοιξης” με την οποία ομόφωνα απέσυρε το θέμα μέχρι
να παρθεί μια γενική απόφαση για την τοποθέτηση των ελαστικών κυλίνδρων στις ΔΕ του
Δήμου Διονύσου.
8.Απόφαση υπ’αρ.11/2017:”Μεταφορά στάσης ΟΑΣΑ επί της Λ.Ανοίξεως της ΔΚ Άνοιξης”με
την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία να κατασκευαστεί μια νέα στάση ίδιας μορφολογίας,ίδιων
υλικών και διαστάσεων με την προηγούμενη-εφόσον χωράει και μετά να κατεδαφιστεί η
παλιά και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Με τη 204/2017 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση
της ΕΠΖ.
9.Απόφαση υπ’αρ.13/2017:”Κανονισμός περί κατάληψης κοινοχρήστων χώρων Δήμου
Διονύσου” με την οποία ομόφωνα απεσύρθη το θέμα προκειμένου να επανέλθει σε επόμενη
συζήτηση για να δοθεί μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο στα μέλη της Επιτροπής να
υποβάλλουν τις προτάσεις τους για τον Κανονισμό.
10.Απόφαση υπ’αρ.15/2017:”Τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών επί της οδού Ευτυχίας στη
συμβολή με την οδό Κύπρου της ΔΚ Άνοιξης”με την οποία ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση
της Τεχνικής Υπηρεσίας.

11.Απόφαση υπ’αρ.16/2017:”Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων για την
παρεμπόδιση στάθμευσης παρά του πεζοδρομίου έναντι της εισόδου -εξόδου χώρων
στάθμευσης σε στενές οδούς της ΔΚ Άνοιξης με την οποία κατά πλειοψηφία ενέκρινε
την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
12.Απόφαση υπ’αρ.17/2017:”Τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών παράπλευρα στην είσοδοέξοδο του Πρότυπου Βρεφικού και Νηπιακού κέντρου Προσχολικής Αγωγής ΦΙΛΕΑΣ ΦΟΓΚ
στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου” με την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας.
13.Απόφαση υπ’αρ.19/2017:”Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων για την
παρεμπόδιση στάθμευσης παρά του πεζοδρομίου έναντι της εισόδου -εξόδου χώρων
στάθμευσης σε στενές οδούς της ΔΚ Κρυονερίου” με την οποία κατά πλειοψηφία ενέκρινε
την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.
14.Απόφαση υπ’αρ.20/2017:”Κανονισμός Κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Διονύσου”
με την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον Κανονισμό Κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων
Δήμου Διονύσου και τον διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Με τη 250/2017 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον Κανονισμό
Κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Διονύσου .
15.Απόφαση υπ’αρ.21/2017:ΕΗΔ”Κατασκευή νέου χωνευτηρίου στο Κοιμητήριο της ΔΚ
Δροσιάς” με την οποία ενέκρινε ομόφωνα την κατασκευή νέου χωνευτηρίου στο Κοιμητήριο
της ΔΚ Δροσιάς και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Με την 348/2017 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της
Ε.Π.Ζ.
16.Απόφαση υπ’αρ.22/2017:ΕΗΔ”Παραχώρηση χώρου για χρήση στο Κοιμητήριο της ΔΚ
Άνοιξης για την ανέγερση Ιερού Παρεκκλησίου” με την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία
την παραχώρηση χώρου 400τ.μ επί της οδού Αναπαύσεως στο Κοιμητήριο της ΔΚ Άνοιξης
ώστε το ΕκκλησιαστικόΣυμβούλιο του Ι.Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου Άνοιξης να προβεί στην
ανέγερση του εν λόγω Παρεκκλησίου.¨Στη συνέχεια διαβιβάσθηκε η απόφαση στη Νομική
Υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να γνωματεύσει για τη διαδικασία της παραχώρησης.
Εκκρεμεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
17.Απόφαση υπ’αρ.23/2017:ΕΗΔ”Αναστολή άρθρων Κανονισμού Νεκροταφείου Δήμου
Δροσιάς” με την οποία ομόφωνα διαβίβασε την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της ΔΚ
Δροσιάς στην Υπηρεσία Εσόδων του Δήμου,προκειμένου να τη συμπεριλάβει στην εισήγησή
της σχετικά με τα τέλη του ενιαίου κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Διονύσου
προς την Οικονομική Επιτροπή.
18.Απόφαση υπ’αρ.25/2017:”Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου
Διονύσου” με την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον Ενιαίο Κανονισμό λειτουργίας
Κοιμητηρίων Δήμου Διονύσου και τον διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Εκκρεμεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
19.Απόφαση υπ’αρ.26/2017:”Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων για την
παρεμπόδιση της στάθμευσης παρά το όριο της οδού έναντι της εισόδου-εξόδου χώρου
στάθμευσης σε στενή οδό της ΔΚ Αγ.Στεφάνου” με την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την
εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω τίθεται προς συζήτηση η Ετήσια έκθεση Πεπραγμένων 2017 της
ΕΠΖ (σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010) από τα μέλη της ΕΠΖ και
παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή της.
Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ
Ε.Δ

Γεν.Αρχείο
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