EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αριθ.Απόφασης 7/2015
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 .

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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Ο κ. Καλαφατέλης Ιωάννης,αναπληρωματικό μέλος της ΕΠΖ, αντικατέστησε τον
απόντα κ.Κανατσούλη Ιωάννη(τακτικό μέλος).
O Πρόεδρος εισηγήθηκε το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 3ο : «Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» .

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.5349/27-2-2015 εισήγηση της ΕΠΖ.
Πρότεινε την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2014 της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :
-την εισήγηση του Προέδρου , Για την περίοδο από 1-1-2014 έως 31-8-2014 Πρόεδρος
της Ε.Π.Ζ. ήταν ο κ. Κανατσούλης Ιωάννης (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1533/2013 απόφαση
Δημάρχου) και μέλη της Ε.Π.Ζ. ήταν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Παππάς Νικόλαος
2.Σακελλαρίου Διονύσιος
3.Παπαβασιλείου Χρήστος
4.Παλιγγίνης Κων/ος
5. Λίτσας Αθανάσιος
6. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη
7.Σωτηρίου Σακελλάριος
8.Παπαπαναγιώτου Ελένη
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Καρυστινός Νικόλαος
2.Σαραντάκη Θεοδώρα
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3.Πέππα Αγγελική
4.Κυριακόπουλος Αθανάσιος

Για την περίοδο από 1-9-2014 έως 31-12-2014 Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. ήταν ο κ. Λυρούδιας
Ευάγγελος (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30030/18-9-2014 απόφαση Δημάρχου) και μέλη της
Ε.Π.Ζ. ήταν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Ταουξή –Χριστιανίδη Καλλιόπη
2.Στασινοπούλου Αναστασία
3.Κρητικός Αθανάσιος
4.Ζώτου Βασιλική (Βάνα)
5.Ράϊκος Δημήτριος
6.Κανατσούλης Ιωάννης
7.Ταιλιγκίρης Μιχαήλ
8.Φωτάκης Ιωάννης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Πέππα Αγγελική
2.Κοκμοτός Βασίλειος
3.Χρονόπουλος Πέτρος
4.Καλαφατέλης Ιωάννης
5.Λουκάτου Ανθή

Eλήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις από την ΕΠΖ για το 2014
Α) Θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού
εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών,
πολεοδομικών
ανασυγκρότησης

επεμβάσεων,

χρηματοδότησης

υποβαθμισμένων

περιοχών,

προγραμμάτων
πολεοδομικής

ανάπλασης,
αναμόρφωσης

προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων,
εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.)
και έγκρισης πολεοδομικών μελετών.
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 Απόφαση υπ’ αριθ. 1/2014: Άρση απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 52 της ΔΚ Δροσιάς με την
οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την άρση απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 52 στη Δημοτική
Κοινότητα Δροσιάς και τη διαβίβασε προς ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Με την υπ’ αριθ. 24/2014 το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ενέκρινε την
αριθ. 1/2014 απόφαση της ΕΠΖ και συγκεκριμένα:

υπ’

1.Ως προς την ιδιοκτησία Παπαδογεωργόπουλου την αποδέσμευση του
οικοπέδου
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν απαιτείται αντικατάστασή του με άλλον χώρο ίσου εμβαδού
σε αντιστάθμισμα διότι η αποδέσμευση αυτή γίνεται σε συμμόρφωση αποφάσεως των
αρμόδιων Δικαστηρίων.
2.Ως προς την ιδιοκτησία Πάραλη να υπάρξει η ίδια μεταχείριση με την ιδιοκτησία
Παπαδογεωργόπουλου καθόσον η αρχική δέσμευση αφορούσε και τις δύο ιδιοκτησίες
και από μόνη της δεν πληροί τους σκοπούς για τους οποίους είχε γίνει η αρχική
δέσμευση, δηλ. η δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών.

 Απόφαση υπ’ αριθ. 7/2014: Εκδίκαση ενστάσεων της Υποενότητας 2.1 κατά της
Ανάρτησης της πολεοδομικής μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη (Α’&Β
Στάδιο)-Αστικογεωλογική Μελέτη Πολεοδομικών Ενοτήτων 1 & 2 Κοινότητας Άνοιξης»
 Απόφαση υπ’ αριθ. 13/2014:Γνωμοδότηση επί της ένστασης για την άρση
απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου
Διονύσου στη θέση φερόμενης ιδιοκτησίας κ.Καράγιωργα στο χώρο μεταξύ των Ο.Τ
158,159,173,174,31Α,41,45 μεταξύ της Λ.Διονύσου-Ν.Μάκρης και της οδού
Παπαδιαμάντη με την οποία ενέκρινε ομόφωνα την αναβολή της συζήτησης του
θέματος λόγω ελλιπών στοιχείων και περαιτέρω διερεύνησης του θέματος. Το Θέμα θα
επανέλθει στην ΕΠΖ αφού ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα εξής παρακάτω:
1.Άποψη της Νομικής Υπηρεσίας
2.Τίτλοι ιδιοκτησίας κ.Καράγιωργα
3.Τις αποφάσεις του ΣΤΕ και τις δύο
4.Τη γνωμοδότηση του ΣΚΧΟΠ ΤΟΥ 2008
5.Αν ο Συνεταιρισμός έχει στο Υποθηκοφυλακείο περιουσιακά στοιχεία.
6.Επίσημο χαρτί από το Κτηματολόγιο για τα περιουσιακά στοιχεία.
Mε το υπ’αρ.10079/19-3-14 η ΕΠΖ διαβίβασε την απόφασή της για
περαιτέρω ενέργειες στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

 Απόφαση υπ’ αριθ. 14/2014:Τροποποίηση όρων δόμησης σε τμήμα του ΟΤ 96 στο
οικόπεδο που στεγάζεται το 2ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου επί της Λ.Διονύσου και
Μητροπολίτη Κυδωνιών της ΔΚ Διονύσου, με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η
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Τροποποίηση όρων δόμησης σε τμήμα του ΟΤ 96 στο οικόπεδο που στεγάζεται το 2ο
Δημοτικό Σχολείο Διονύσου επί της Λ.Διονύσου και Μητροπολίτη Κυδωνιών της ΔΚ
Διονύσου.
Με την 167/2014 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία την
τροποποίηση των όρων δόμησης σε τμήμα του ΟΤ 96 στο οικόπεδο που στεγάζεται το
2ο Δημοτικό Σχολείο Διονύσου επί της Λ.Διονύσου και Μητροπολίτη Κυδωνιών της ΔΚ
Διονύσου.

 Απόφαση υπ’ αριθ. 16/2014: Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης στις οδούς Ευξείνου
Πόντου (Β΄Σκέλος),Σκουφά και Ξούθου της Δ.Ε Σταμάτας, με την οποία ενέκρινε
ομόφωνα την Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης στις οδούς Ευξείνου Πόντου
(Β΄Σκέλος),Σκουφά και Ξούθου της Δ.Ε Σταμάτας.
Με την 218/2014 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε
ομόφωνα την Τροποποίηση υψομετρικής μελέτης στις οδούς Ευξείνου
Πόντου (Β΄Σκέλος),Σκουφά και Ξούθου της Δ.Ε Σταμάτας, η οποία
διαβιβάστηκε στην Τεχνική Υπηρεσία για την τέλεσή της.

 Απόφαση υπ’ αριθ. 22/2014: Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή τμήματος
ακινήτων για τη διέλευση αγωγών αποχέτευσης στη Δ.Κ. Άνοιξης με την οποία
ομόφωνα ενέκρινε αποδοχή τμήματος ακινήτων για τη διέλευση αγωγών αποχέτευσης
στη ΔΚ Άνοιξης.Η ΕΠΖ διαβίβασε την απόφαση στο ΔΣ ,όπου το θέμα απεσύρθη.
 Απόφαση υπ’ αριθ. 23&29/2014: Λήψη απόφασης ως προς την οριστική παραλαβή της
προμελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΠΠΕ) στα πλαίσια εκπόνησης
τηςμελέτης:«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΩΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ με την οποία ομόφωνα ενέκρινε την οριστική παραλαβή
της προμελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΠΠΕ) στα πλαίσια εκπόνησης
τηςμελέτης:«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΩΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό
Συμβούλιο.Το Δ.Σ με την υπ’αρ.219/2014 ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση της
ΕΠΖ.
 Απόφαση υπ’ αριθ.31/2014: Λήψη απόφασης για τη διατύπωση απόψεων στα πλαίσια
της διαδικασίας διαβούλευσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ» την οποία
ομόφωνα διαβίβασε στο Δημοτικό Συμβούλιο μη διατυπωθείσης ένστασης ή
παρατήρησης επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέματος Αγίας
Παρασκευής Δ.Κ Άνοιξης, για τα περαιτέρω.Στη συνέχεια η ΕΠΖ διαβίβασε την
απόφαση στην Περιφέρεια όπου με τη σειρά της ενέκρινε τη ΜΕΛΕΤΗ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΝΟΙΞΗΣ

ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Δ.Κ.

 Απόφαση υπ’ αριθ.32/2014: «Διατύπωση απόψεων στα πλαίσια της διαδικασίας
διαβούλευσης της μελέτης με τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ –ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» την οποία ομόφωνα διαβίβασε στο Δημοτικό
Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.Το Δ.Σ με την υπ’αρ.260/2014
απόφασή του, ενέκρινε τη διατύπωση απόψεων στο Δ11 στα πλαίσια της διαδικασίας
διαβούλευσης της μελέτης και με τη σειρά του διαβίβασε την απόφαση στην Περιφέρεια.
 Απόφαση υπ’ αριθ.37/2014:Λήψη απόφασης επί της ένστασης κατά της
υπ’αρ.130/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου με την
οποία ομόφωνα αποφασίστηκε ότι δεδομένου ότι δεν αποσαφηνίστηκε κατά τη
συζήτηση αν είναι χαρακτηρισμένος κοινόχρηστος χώρος ,θα αναζητηθεί
πραγματογνωμοσύνη από το ΥΠΕΚΑ, ή την Περιφέρεια ή άλλο νόμιμο
πραγματογνώμονα προκειμένου να οριστικοποιηθεί πολεοδομικά η συγκεκριμένη
ιδιοκτησία. Η απόφαση διαβιβάστηκε στην Τεχνική Υπηρεσία για περαιτέρω ενέργειες.

Β) Θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

 Απόφαση υπ’ αριθ. 15/2014: Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ΔΕΗ στην Πλατεία Αγίου
Τιμοθέου στη Δ.Κ Σταμάτας.με την οποία ομόφωνα ενέκρινε την Εγκατάσταση Πίλλαρ
Παροχής ΔΕΗ στην Πλατεία Αγίου Τιμοθέου στη Δ.Κ Σταμάτας
Με την 212/2014 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε
ομόφωνα την Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ΔΕΗ στην Πλατεία Αγίου
Τιμοθέου στη Δ.Κ Σταμάτας.

 Απόφαση υπ’ αριθ.18/2014: Αποκατάσταση της ελεύθερης προσπέλασης και κοινής
χρήσης των πεζοδρομίων σε οδούς της ΔΚ Δροσιάς με την οποία ενέκρινε ομόφωνα
την Αποκατάσταση της ελεύθερης προσπέλασης και κοινής χρήσης των πεζοδρομίων
σε οδούς της ΔΚ Δροσιάς.
Με την υπ’ αριθ. 234/2014 το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία
ενέκρινε την υπ’ αριθ. 18/2014 απόφαση της ΕΠΖ και συγκεκριμένα:
την αποκατάσταση της ελεύθερης προσπέλασης και κοινής χρήσης των πεζοδρομίων
σε οδούς της ΔΚ Δροσιάς.
 Απόφαση υπ’ αριθ.19/2014: Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων στην οδό
Στρ.Πετρίτη της ΔΚ Δροσιάς στη συμβολή της με την οδό Αρχ.Χρυσάνθου με την οποία
ενέκρινε ομόφωνα Να μη κάνει δεκτή την αίτηση για την τοποθέτηση εύκαμπτων
ελαστικών κυλίνδρων στην οδό Στρ.Πετρίτη της ΔΚ Δροσιάς στη συμβολή της με την
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οδό
Αρχ.Χρυσάνθου και συμφωνεί με την υπ’αρ10/2014 απόφαση του Τοπικού
Συμβουλίου της Δροσιάς σύμφωνα με την οποία «Να αντιμετωπιστεί όλη η οδός
Στρ. Πετρίτη μέχρι Καραολή και Δημητρίου και η Λεωφ. Σταμάτας από Σολωμού
μέχρι Λ. Μαραθώνος
από ειδικούς - αρμόδιους για το θέμα στάθμευσης και
τη διάβαση πεζών όπουαπαιτούνται άμεσα μέτρα. Δεν συμφωνούν με τη
μεμονωμένη αντιμετώπιση του συγκεκριμένου σημείου. Ο Πρόεδρος προσθέτει ότι
όλο το Πολεοδομικό Κέντρο που αναφέρεται στο ΦΕΚ 1992 να αντιμετωπιστεί
με την ίδια λογική και όχι μεμονωμένα».

 Απόφαση υπ’ αριθ. 24/2014: Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ΔΕΗ στην Πλατεία
Αρμονίας στη ΔΕ Άνοιξης με την οποία ενέκρινε ομόφωνα την Εγκατάσταση Πίλλαρ
Παροχής ΔΕΗ στην Πλατεία Αρμονίας στη ΔΕ Άνοιξης.
Με την υπ’ αριθ. 213/2014 το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα
ενέκρινε την υπ’ αριθ. 24/2014 απόφαση της ΕΠΖ και συγκεκριμένα: την Εγκατάσταση
Πίλλαρ Παροχής ΔΕΗ στην Πλατεία Αρμονίας στη ΔΕ Άνοιξης .

 Απόφαση υπ’αρ.25/2014Ε.Η.Δ «Έκφραση απόψεων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
επιπτώσεων πλευρικών διοδίων Αγ.Στεφάνου του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ-Τμήμα
«Μεταμόρφωση-Υλίκη» με την οποία ενέκρινε ομόφωνα να συνεδριάσει η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής εκ νέου, προκειμένου να κατατεθούν ολοκληρωμένες απόψεις σχετικά
με το θέμα των διοδίων.
 Απόφαση υπ’ αριθ. 26/2014 ΕΗΔ: «Έκφραση απόψεων επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών επιπτώσεων πλευρικών διοδίων Αγ.Στεφάνου του αυτοκινητόδρομου
ΠΑΘΕ-Τμήμα «Μεταμόρφωση-Υλίκη». Με την οποία ενέκρινε ομόφωνα να συνεδριάσει
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εκ νέου, προκειμένου να κατατεθούν ολοκληρωμένες
απόψεις σχετικά με το θέμα των διοδίων. Λόγω της κατεπείγουσας απόφασης που
έπρεπε να σταλεί στην Περιφέρεια, το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.191/2014
a)εξέφρασε την πλήρη αντίθεση στην τοποθέτηση νέων διοδίων εντός του αστικού ιστού
της Αττικής.
b)Επαναεπιβεβαιώνει τις προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
c)Εξουδιοδοτεί τον Δήμαρχο να λάβει τα απαραίτητα μέτρα διαμαρτυρίας και αποτροπής
΄ενδικα ή εξώδικα κατά μόνας ή σε συνεργασία με όμορους Δήμους κι ενδιαφερόμενους
φορείς, προκειμένου να αποτραπεί η εσφαλμένη αυτή κατά γνώμη του Δημοτικού
Συμβουλίου ρύθμιση.
d)Δημιουργεί Διαπαραταξιακή Επιτροπή για το συντονισμό δράσεων και
κινητοποιήσεων για το θέμα των διοδίων.

 Απόφαση υπ’ αριθ.27/2014:Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ΔΕΗ στην οδό Αθηνάς
απέναντι από τον αριθμό 41- 43 στη ΔΚ Διονύσου ενέκρινε ομόφωνα την Εγκατάσταση
Πίλλαρ Παροχής ΔΕΗ στην οδό Αθηνάς απέναντι από τον αριθμό 41- 43 στη ΔΚ
Διονύσου.
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Με την 214/2014 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την
εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ΔΕΗ στην οδό Αθηνάς απέναντι από τον αριθμό 41- 43
στη ΔΚ Διονύσου

 Απόφαση υπ’ αριθ.28/2014: «΄Αδεια Εγκατάστασης Υπαίθριας Ευκολίας(καμπίνα) επί
κοινοχρήστου οικοπέδου στη ΔΚ Κρυονερίου για την εταιρεία τηλεπικοινωνίας Cyta»
με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να αποσυρθεί το θέμα, μέχρι να ενημερώσει
εκπρόσωπος της εταιρείας CYTA την Επιτροπή προκειμένου να υπάρξει μια
τεκμηριωμένη αντίληψη.
 Απόφασηυπ’αριθ.33/2014:ΑδειαΕγκατάστασηςΥπαίθριας
Ευκολίας(καμπίνα)
επί
κοινοχρήστου οικοπέδου στη ΔΚ Κρυονερίου για την εταιρεία τηλεπικοινωνίας Cyta με
την οποία κατά πλειοψηφία απέρριψε την αίτηση άδειας εγκατάστασης Υπαίθριας
Ευκολίας(καμπίνα) επί κοινοχρήστου οικοπέδου στη ΔΚ Κρυονερίου για την εταιρεία
τηλεπικοινωνίας Cyta και διαβίβασε την απόφαση προς ψήφιση στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.29/2015 απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτηση
για χορήγηση άδειας Εγκατάστασης Υπαίθριας Ευκολίας(καμπίνα) επί κοινοχρήστου
οικοπέδου στη ΔΚ Κρυονερίου για την εταιρεία τηλεπικοινωνίας Cyta.
 Απόφαση υπ’αριθ.38/2014:Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ΔΕΗ στη Δεξαμενή Πόσιμου
Ύδατος στο Τέρμα της οδού Αρτέμιδος στη ΔΕ Δροσιάς με την οποία ομόφωνα
αποφασίστηκε η Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ΔΕΗ στη Δεξαμενή Πόσιμου Ύδατος
στο Τέρμα της οδού Αρτέμιδος στη ΔΕ Δροσιάς.Με την υπ’αρ.262/2014 το Δημοτικό
Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της ΕΠΖ.

Γ) Γενικά θέματα-Κανονιστικές Αποφάσεις(σύμφωνα με
το άρθρο 79&82 Κ.Δ.Κ)
 Απόφαση υπ’ αριθ. 2/2014: Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων στις γωνίες
Αχιλλέως και Αργυροπόλεως και Αχιλλέως και Δερβενακίων στη ΔΚ Δροσιάς με την
οποία ενέκρινε ομόφωνα την Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων στις γωνίες
Αχιλλέως και Αργυροπόλεως και Αχιλλέως και Δερβενακίων στη ΔΚ Δροσιάς.
Η απόφαση διαβιβάστηκε στη Δ/νση Περιβάλλοντος προς εκτέλεσή της.
 Απόφαση υπ’ αριθ. 3/2014: Τοποθέτηση εμποδίων επί κοινοχρήστου χώρου επί της Λ.
Σταμάτας – Δροσιάς & Μακαρίου στο Ο.Τ. 01 στη ΔΚ Σταμάτας με την οποία ενέκρινε
ομόφωνα την τοποθέτηση εμποδίων επί κοινοχρήστου χώρου επί της Λ. Σταμάτας –
Δροσιάς & Μακαρίου στο Ο.Τ. 01 στη ΔΚ Σταμάτας .
Η απόφαση διαβιβάστηκε στη Δ/νση Περιβάλλοντος προς εκτέλεσή της.
 Απόφαση υπ’ αριθ. 4/2014: Έγκριση Θέσης Εγκατάστασης υπόγειων κάδων
απορριμμάτων με την οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να τοποθετηθούν
υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων στις εξής θέσεις
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1. στην Πλατεία της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς εντός της πρασιάς
πλευρά της πλατείας που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δροσιάς – Σταμάτας,

στην

2.στην Πλατεία της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς εντός της πρασιάς στην πλευρά της
πλατείας που βρίσκεται επί της Οδού Πετρίτη,
3.στην Πλατεία Αντύπα της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου στο σημείο όπου
βρίσκονται σήμερα κάδοι επί της Οδού Κωνσταντινουπόλεως, κοντά στη
διασταύρωσή της με την Οδό Κολοκοτρώνη,
4.στο σημείο όπου βρίσκονται τοποθετημένοι σήμερα κάδοι επί της
Ανωνύμου
Οδού που κατευθύνεται από τη Λεωφόρο Λίμνης Μαραθώνος μετά το Σταθμό του
ΟΣΕ προς τη διάβαση αυτοκινήτων των γραμμών του τρένου (δίφρακτα).
 Απόφαση υπ’ αριθ. 5/2014:Καθορισμός νέων θέσεων περιπτέρων στην ΔΕ
Αγ.Στεφάνου.,με την οποία απερρίφθη η Εισήγηση για τον καθορισμό νέων θέσεων
περιπτέρων στην ΔΕ Αγ.Στεφάνου.
 Απόφαση υπ’ αριθ. 6/2014 με θέμα: Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της ΕΠΖ έτους 2013
του Δήμου Διονύσου. Η ΕΠΖ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ετήσια έκθεση
πεπραγμένων της ΕΠΖ.
 Απόφαση υπ’ αριθ. 8/2014:Τροποποίηση Έγκρισης Θέσης Εγκατάστασης Υπόγειων
Κάδων Απορριμμάτων στην Πλατεία της ΔΚ Δροσιάς με την οποία εγκρίθηκε κατά
πλειοψηφία η τροποποίηση της τοποθέτησης υπόγειων κάδων στη ΔΚ Δροσιάς ήτοι:
1.η τοποθέτηση ενός υπόγειου κάδου εντός της πρασιάς στην πλευρά της
πλατείας που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δροσιάς – Σταμάτας (αντί δύο που
προέβλεπε στο σημείο αυτό η 4/2014 ΕΠΖ),
2.η τοποθέτηση τριών υπόγειων κάδων εντός της πρασιάς στην πλευρά της
πλατείας που βρίσκεται επί της Οδού Πετρίτη (αντί δύο που προέβλεπε η 4/2014 ΕΠΖ).
 Απόφαση υπ’ αριθ. 9/2014: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση απότμησηςυποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου επί της Λεωφ.Μαραθώνος στη ΔΚ Άνοιξης σε θέση
του υπό ίδρυση πρατηρίου υγραερίου & υγρών καυσίμων της εταιρείας «ΡΟΣΓΟΒΑΣ
ΠΟΛΥΒΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» με την οποία εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η απότμηση –
υποβιβασμός της στάθμης πεζοδρομίου επί της Λεωγ.Μαραθώνος στη ΔΚ Άνοιξης σε
θέση του υπό ίδρυση πρατηρίου υγραερίου & υγρών καυσίμων της εταιρείας
«ΡΟΣΓΟΒΑΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ»
 Απόφαση υπ’ αριθ. 10/2014: Έγκριση Εισόδου –Εξόδου του υπό ίδρυση Ιδιωτικού
Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου δικύκλων Οχημάτων (Ι.ΚΤΕΟ-ΜΟΤΟ) με την επωνυμία
Ι.ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ Ι.Κ.Ε επί της οδού Σπετσών στη ΔΚ Αγ.Στεφάνου του Δήμου Διονύσου
με την οποία ομόφωνα εγκρίθηκε η Είσοδος–Έξοδος του υπό ίδρυση Ιδιωτικού Κέντρου
Τεχνικού Ελέγχου δικύκλων Οχημάτων (Ι.ΚΤΕΟ-ΜΟΤΟ) με την επωνυμία Ι.ΚΤΕΟ
ΜΟΤΟ Ι.Κ.Ε επί της οδού Σπετσών στη ΔΚ Αγ.Στεφάνου του Δήμου Διονύσου.
 Απόφαση υπ’ αριθ. 11/2014: Χώρος στάθμευσης ΤΑΧΙ στη ΔΚ Δροσιάς με την οποία
εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η ίδρυση θέσης στάσης – στάθμευσης ΤΑΞΙ επί της οδού
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Εθνάρχου Μακαρίου, στη Δ.Κ. Δροσιάς του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με την με αρ.
2425/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΑ/28-02-2014 απόφαση του ΟΑΣΑ.
Με την υπ’ αριθ. 24/2014 το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ενέκρινε την
υπ’
αριθ. 1/2014 απόφαση της ΕΠΖ και συγκεκριμένα: την Ίδρυση θέσης στάσης –
στάθμευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου, στη Δ.Κ. Δροσιάς του Δήμου
Διονύσου και συγκεκριμένα:
στο τμήμα μεταξύ της περιμετρικής οδού του Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου και της Λεωφ.
Μαραθώνος, επί της δεξιάς πλευράς της οδού. Η θέση θα αρχίζει 20,00 μέτρα από τη
διασταύρωση της Εθνάρχου Μακαρίου με τη Λεωφ. Μαραθώνος και θα εκτείνεται σε
μήκος 25,00 μέτρα προς την περιμετρική οδό του Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου.
Η οριοθέτηση της ανωτέρω θέσης θα γίνει με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση η
οποία περιγράφεται αναλυτικά στην με αρ. πρωτ. 2425/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΑ/28-02-2014
απόφαση του ΟΑΣΑ.
 Απόφαση υπ’ αριθ. 12/2014:Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στη Δημοτική Κοινότητα
Κρυονερίου επί των οδών Υψηλάντου,Κων/εως & Πάρνηθος. με την οποία ενέκρινε
κατά πλειοψηφία τις Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στη Δημοτική Κοινότητα Κρυονερίου επί
των οδών Υψηλάντου,Κων/εως & Πάρνηθος και τη διαβίβασε προς ψήφιση από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Με την υπ’ αριθ. 84/2014 το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ενέκρινε
την
υπ’αριθ. 12/2014 απόφαση της ΕΠΖ και συγκεκριμένα:τις Ρυθμίσεις κυκλοφορίας
στηΔημοτική Κοινότητα Κρυονερίου στις οδούς Υψηλάντου, Κωνσταντινουπόλεως &
Πάρνηθος ως ακολούθως:
1.Τη μονοδρόμηση της οδού Υψηλάντου.
2.Τη μονοδρόμηση της οδού Κωνσταντινουπόλεως από την οδό Υψηλάντου έως την
οδό Λεύκης.
3.Την απαγόρευση της στάθμευσης στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της
οδού
Κωνσταντινουπόλεως.
4.Τη μονοδρόμηση της οδού Πάρνηθος από το ύψος της Λ. Κρυονερίου έως την οδό
Σολωμού.
 Απόφαση υπ’ αριθ. 17/2014: Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την έγκριση
απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου επί της Λ.Μαραθώνος 48 στη ΔΚ
Άνοιξης στη θέση του πρατηρίου υγρών καυσίμων της εταιρείας «MARFED Ε.Π.Ε με
την οποία ενέκρινε ομόφωνα την έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης
πεζοδρομίου επί της Λ.Μαραθώνος 48 στη ΔΚ Άνοιξης στη θέση του πρατηρίου υγρών
καυσίμων της εταιρείας «MARFED Ε.Π.Ε.
 Απόφαση υπ’ αριθ. 20/2014:Επιπρόσθετη τοποθέτηση σήμανσης και στις δύο
κατευθύνσεις επί της Ανοίξεως στην περιοχή του πάρκου με το γήπεδο μπάσκετ και την
παιδική χαρά προκειμένου να πραγματοποιείται ασφαλώς η διέλευση πεζών με την
οποία ενέκρινε ομόφωνα την επιπρόσθετη τοποθέτηση σήμανσης και στις δύο
κατευθύνσεις επί της Ανοίξεως στην περιοχή του πάρκου με το γήπεδο μπάσκετ και την
παιδική χαρά προκειμένου να πραγματοποιείται ασφαλώς η διέλευση πεζών.
Με την υπ’ αριθ. 232/2014 το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε την υπ’αρ
20/2014 απόφαση της ΕΠΖ.
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 Απόφαση υπ’ αριθ. 21/2014: Η υπ’αρ 14429/28-4-2014 αίτηση της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ
ΑΕΕΤ & Η υπ’αρ 20589/19-6-2014 αίτηση της WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ. με
την οποία κάλεσε την υπηρεσία Εσόδων του Δήμου Διονύσου να μη χορηγήσει άδεια στις
εταιρείες VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ & WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ
σύμφωνα με την υπ’αρ.35/2013 πρότερη απόφαση της ΕΠΖ και την 199/2013 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
 Απόφαση υπ’ αριθ. 25/2014: «Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», με
την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή του Δημοτικού Συμβούλου κ.Κανατσούλη
Ιωάννη,απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.
 Απόφαση υπ’ αριθ. 30/2014: «Λήψη απόφασης για τη μεταφορά θέσης της λαϊκής
αγοράς στη ΔΚ.Κρυονερίου» με την οποία απεφάσισε ομόφωνα το σώμα να αναβληθεί
η συζήτηση του θέματος για επόμενη Συνεδρίαση και «κάλεσε» τα Τοπικά Συμβούλια
των Δημοτικών Κοινοτήτων να επανεξετάσουν συνολικά το θέμα των «λαϊκών αγορών»
λαμβάνοντας υπ’όψιν όλες τις παραμέτρους κοινωνικές, οικονομικές κ.α που
υπεισέρχονται στη λειτουργία τους.
 Απόφαση υπ’ αριθ. 34/2014:Το θέμα για τη μεταφορά θέσης της λαϊκής αγοράς στη
ΔΚ.Κρυονερίου επανήλθε και η ΕΠΖ κατά πλειοψηφία ενέκρινε τη μεταφορά της λαϊκής
αγοράς από την περιοχή παραπλεύρως του γηπέδου στην κεντρική πλατεία Μικράς
Ασίας και συγκεκριμένα από το ύψος του περιπτέρου έως το τέλος της πλατείας.
Το Δ.Σ με την υπ’αρ 261/2014 ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απόφαση της ΕΠΖ.
 Απόφαση υπ’ αριθ. 35/2014:«Χορήγηση ή μη της άδειας για την προσωρινή σύνδεση
του ακινήτου της εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ Α.Ε. με την οποία ενέκρινε κατά
πλειοψηφία την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και προέκρινε την προσφορότερη
οικονομοτεχνική λύση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ 7/2015 ενέκρινε
1) Την κατασκευή της σύνδεσης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην 2η Λύση της
Εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας, ως κατωτέρω:
Να κατασκευαστεί το μήκος του αγωγού επί της Κ. Θεοτόκου μεταξύ των φρεατίων
J430 και J429 μήκους περίπου 12μ, με τα βάθη και τις διαστάσεις που προβλέπει η
προμελέτη-με τον κίνδυνο αυτά να αλλάξουν κατά τη σύνταξη της οριστικής μελέτης- και
το μήκος του αγωγού μεταξύ των φρεατίων 10-2-2α και J429 μήκους περίπου 19μ. Το
δεύτερο τμήμα του αγωγού μεταξύ των φρεατίων 10-2-2α και J429 θα καταργηθεί μόλις
κατασκευαστεί ο οριστικός αγωγός και τα λύματα θα οδηγούνται προς την οδό
Δεκελείας.
Στην περίπτωση αυτή οι απαιτούμενες εργασίες είναι:
1)αγωγός μήκους 31μ, δύο (2) φρεάτια επίσκεψης και ιδιωτική σύνδεση.
Οι δαπάνες όλης της προαναφερόμενης Λύσης 2 θα βαρύνουν τον
αιτούντα.
2) Την χορήγηση της άδειας για την προσωρινή σύνδεση της εταιρείας ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ
Α.Ε. με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στη συμβολή των οδών Κ.
Παλαμά και Δημοσθένους
 Απόφαση υπ’ αριθ. 36/2014: Aνάκληση άδειας Κ.Υ.Ε επί της Λ.Κρυονερίου 14 στο
Κρυονέρι» με την οποία ομόφωνα μετέφερε τη συζήτηση του θέματος σε επόμενη
Συνεδρίαση προκειμένου να τακτοποιηθεί πλήρως το θέμα της αδειοδότησης.
 Απόφαση υπ’ αριθ. 39/2014 :«Αναστολή λειτουργίας παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου
με την οποία ενέκρινε ομόφωνα την Αναστολή λειτουργίας παιδικών χαρών του Δήμου
Διονύσου μέχρι την πιστοποίησή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το
Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρ.8/2015 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα
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Α) Την οριστική διακοπή λειτουργίας- κατάργηση και αποξήλωση όσων παιδικών
χαρών είναι εκτός προδιαγραφών και δεν μπορούν να βελτιωθούν ώστε να καλύψουν
τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Συγκεκριμένα τις κάτωθι:
• Η παιδική χαρά επί της οδού Σωκράτους και Αύρας στον Άγ. Στέφανο συνορεύει με
δρόμο , ρέμα και αντλιοστάσιο
• Η παιδική χαρά επί της οδού Παρνασσού στον Άγ. Στέφανο συνορεύει με ρέμα.
• Απέναντι από την παιδική χαρά επί της οδού Λακωνίας στον Άγ. Στέφανο σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 1024703 Έκθεση Επιθεώρησης του διαπιστευμένου φορέα
πιστοποίησης TUV HELLAS (TUV NORD) A.E., βρίσκεται αμαξοστάσιο του Δήμου,
οπότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ατυχημάτων από τα συχνά διερχόμενα φορτηγά
καθώς και από τ α παρκαρισμένα οχήματα παραπλήσια της παιδικής χαράς. Επίσης
υπάρχει κεραία ρ/τα σημάτων (ΕΡΤ) σε απόσταση <300μ.
Β) Την προσωρινή διακοπή λειτουργίας όλων των παιδικών χαρών του
Δήμου οι
οποίες είναι μη συμμορφούμενες με τις ισχύουσες προδιαγραφές , έως ότου
βελτιωθούν- αναβαθμιστούν, σύμφωνα με αυτές.
Γ) Την ανάρτηση σε όλες τις παιδικές χαρές πινακίδων που θα ενημερώνουν το κοινό
ότι ο χώρος δεν πληροί τις προδιαγραφές πιστοποιημένης παιδικής χαράς και να του
απαγορεύει την χρήση των οργάνων.
Δ) Την αποξήλωση και απομάκρυνση των οργάνων των παιδικών χαρών Kατηγορίας 1.
Απόφαση υπ’ αριθ. 40/2014 : Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας στο Δήμο Διονύσου και
Σχολικά Κτήρια με την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση του Αντιδημάρχου
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ,με την υπ’αρ.28/2015 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφάσισε ομόφωνα να επιστρέψει το θέμα στην ΕΠΖ για επανεξέταση και
μετασχηματισμό της απόφασης.

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 τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Φωτάκη Ιωάννη …Έχουν υλοποιηθεί αυτές
οι αποφάσεις? Έχουμε σαν επιτροπή την αρμοδιότητα να πιέζουμε για την υλοποίησή
τους? Για παράδειγμα ζητήματα όπως η τοποθέτηση πίλλαρ πρέπει να είναι αρμοδιότητα
των Τοπικών Συμβουλίων. Μπορούμε να εκχωρήσουμε τις αρμοδιότητες στα Τοπικά
Συμβούλια.Η παράταξή μας θα κάνει πρόταση. Η ΕΠΖ θα πρέπει να γίνει κέντρο
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συζήτησης θεμάτων για ενέργειες που θα συναινούμε όλοι. Να διώξουμε τα μικρά και να
ασχοληθούμε με τα μέγιστα θέματα.
4.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Ταουξή –Χριστιανίδη Καλλιόπης …η ΕΠΖ
δεν είναι έκθεση πεπραγμένων. Η γνώμη μου είναι ότι τα σοβαρά θέματα δεν τα έχουμε
αγγίξει, όπως το Σπατατζίκι, Παλαιό Σταμάτα, δασικό, λύματα βιομηχανικών περιοχών
Φασίδερι ,ρύποι, Ροδόπολη, Διόνυσος.
5.- Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Καλαφατέλη Ιωάννη …Θα ήθελα να
ρωτήσω αν υπάρχει η σκέψη να επεκταθούν οι υπόγειοι κάδοι και σε άλλες Δημοτικές
Κοινότητες. Επίσης δεν υπάρχουν πινακίδες απαγόρευσης εισόδου σε κάποιες παιδικές
χαρές..
6.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές
κατεγράφησαν στα πρακτικά.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την ετήσια Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό7/2015...
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
Kαλαφατέλης Ιωάννης
Τσιλιγκίρης Μιχαήλ
Φωτάκης Ιωάννης
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