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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 7ης/ 6.11.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
∆ιονύσου .
η
Σήµερα την 6 Noεµβρίου 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.µ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.∆ιάκου 01,
ύστερα από την υπ’αρ.πρωτ. 38055/1-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ράικου
∆ηµητρίου, Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Χωροταξίας& 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.
ΘΕΜΑ1o:«Τροποποίηση των άρθρων 10&11 του Κανονισµού Κατάληψης
Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 2o: «Τροποποίηση των ρυµοτοµικών σχεδίων Αγ.Στεφάνου στο Ο.Τ 16 πλατείας
∆ηµοκρατίας για τον αποχαρακτηρισµό των δρόµων που εφάπτονται στα ΟΤ18 και ΟΤ 15 και
τον χαρακτηρισµό τους ως κοινοχρήστων χώρων- ∆ιανοµή1932 Νέας Ζώργιανης».
ΘΕΜΑ 3o: «Τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου Αγίου Στεφάνου έµπροσθεν του ΟΤ15
και αποχαρακτηρισµός της οδού 25Ης Μαρτίου σε κοινόχρηστο χώρο λόγω υψοµετρικής
διαφοράς και διαµορφωµένης κατάστασης –∆ιανοµή1932 Νέας Ζώργιανης».
ΘΕΜΑ 4o: «Τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου Αγίου Στεφάνου στα υπό ένταξη ΟΤ85
ΟΤ 80,ΟΤ 65».
ΘΕΜΑ 5o:«Τροποποίηση της αρ.227/2012 απόφασης ∆Σ «Κανονισµός Ύδρευσης ∆ήµου
∆ιονύσου».
 ΘΕΜΑ 6o: «Λήψη απόφασης για την έγκριση των σηµείων τοποθέτησης υπόγειων
κάδων Απορριµµάτων».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω (5) µέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Ράικος Δημήτριος
2. Πέππα Αγγελική
3.Δαρδαμάνης Βασίλειος
4.Ντούντα Χρυσούλα
5.Τσουδερός Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Στασινοπούλου Αναστ.
Τσαγκαράκης Ευάγγελος
Κανατσούλης Ιωάννης
Iωαννίδης Χαράλαμπος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασηµίνα ∆ιοικητική υπάλληλο του ∆ήµου
∆ιονύσου.
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα αντικατέστησε τον απόντα
κ.Κοκµοτό Βασίλειο.
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο ∆ήµαρχος κ.Ζαµάνης ∆ιονύσιος,ο επικεφαλής της Ενωτικής
Πρωτοβουλίας κ.Καλαφατέλης Ιωάννης,ο Επικεφαλής της ∆Α∆ΙΟΝ κ.Ζυγούνας Γεώργιος η
Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας κ.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ
Κριεµάδης Στέφανος,Κοντάκης Κυριάκος,Φωτάκης Ιωάννης και Σπηλιώτης Σπυρίδων.
Κατά τη συζήτηση του πρώτου θέµατος της Η∆ παρόντες ήταν ο πολιτικός µηχανικός
κ.Μυστηλιάδης καθώς και ιδιοκτήτες καταστηµάτων της περιοχής.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το έκτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
 ΘΕΜΑ 6o: «Λήψη απόφασης για την έγκριση των σηµείων τοποθέτησης υπόγειων
κάδων Απορριµµάτων».
Λαµβάνοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»
3.-Την υπ’άρ.37129/123-10-2018 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος.
Παρακαλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να λάβει σχετική απόφαση έγκρισης των
προτεινόµενων σηµείων, για τοποθέτηση υπόγειων κάδων απορριµµάτων, τους οποίους
πρόκειται να προµηθευτεί ο ∆ήµος µας, µετά την κατακύρωση του αναδόχου σύµφωνα µε την
υπ΄αρ.27122/22-08-18 διακήρυξη αλλά και µελλοντικά ως εξής:
Α΄Φάση
Αθηνών Χαλκίδος στην Άνοιξη στη τελευταία δεξιά θέση στάθµευσης (1 κάδος)
Πλ. Νικολάου Πλαστήρα στο Κρυονέρι (1 κάδος)
Λ.Μαραθώνος µετά την Πιπεροπούλου προς Μαραθώνα στον Άγ.Στέφανο (1 κάδος)
Β΄Φάση
Κνωσσού έναντι της Πλ.Οάσεως στον Άγ.Στέφανο (1 κάδος)
Πλατεία Μικράς Ασίας στο Κρυονέρι (1 κάδος)
Πλ. Νικολάου Πλαστήρα στο Κρυονέρι (1 κάδος)
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :
1- Την εισήγηση
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».
4.- Την υπ’άρ.37129/123-10-2018 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος.
5.-Τις τοποθετήσεις κι επισηµάνσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως κατεγράφησαν στα

ηχογραφηµένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση των σηµείων τοποθέτησης υπόγειων κάδων
απορριµµάτων ως εξής:
Α΄Φάση
Αθηνών Χαλκίδος στην Άνοιξη στη τελευταία δεξιά θέση στάθµευσης (1 κάδος)
Πλ. Νικολάου Πλαστήρα στο Κρυονέρι (1 κάδος)
Λ.Μαραθώνος µετά την Πιπεροπούλου προς Μαραθώνα στον Άγ.Στέφανο (1 κάδος)
Β΄Φάση
Κνωσσού έναντι της Πλ.Οάσεως στον Άγ.Στέφανο (1 κάδος)
Πλατεία Μικράς Ασίας δίπλα στον µετασχηµατιστή (πέτρινη στάση) στο Κρυονέρι (1
κάδος)
Πλ. Νικολάου Πλαστήρα στο Κρυονέρι (1 κάδος)
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 36/2018 .
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως διαβιβάζεται
προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ράικος ∆ηµήτριος

ΤΑ ΜΕΛΗ
∆αρδαµάνης Βασίλειος
Πέππα Αγγελική
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Τσουδερός Ιωάννης

