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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                         Αριθ.Απόφασης 10/2017 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 11.7.2017 της ..4ης/2017.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Διονύσου .                                              

    Σήμερα, 11 Iουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00π.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. 20251/6-7-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ράικου Δημητρίου 
του Γεωργίου, Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων ,Υποδομών,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. 

  ΘΕΜΑ 1ο: Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων στην είσοδο του    
φροντιστηρίου ξένων γλωσσών που βρίσκεται στην οδό Γρ.Λαμπράκη 
στη ΔΚ Δροσιάς.            

   ΘΕΜΑ2ο:  Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων για την παρεμπόδιση  
στάθμευσης παρά του πεζοδρομίου έναντι της εισόδου –εξόδου χώρων 
στάθμευσης σε στενές οδούς της ΔΚ Άνοιξης. 

   ΘΕΜΑ3ο:    Μεταφορά στάσης ΟΑΣΑ επί της Λ.Ανοίξεως της ΔΚ Άνοιξης. 

ΘΕΜΑ 4ο:   Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του       
Δήμου. 

   ΘΕΜΑ5ο :   Κανονισμός περί κατάληψης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Διονύσου. 

ΘΕΜΑ6ο:  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 με 
αρ.33844/11.7.2016 

                                 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 
(7) μέλη:                                                     
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Ράικος Δημήτριος (Πρόεδρος)                                                          Τσουδερός Ιωάννης 
2.Πέππα Αγγελική Ιωαννίδης Χαράλαμπος 
3.Δαρδαμάνης Βασίλειος  
4.Τσαγκαράκης Ευάγγελος  
5.Στασινοπούλου Αναστασία  
6.Ντούντα-Πολυχρονοπουλου Χρ.                  
7.Κανατσούλης Ιωάννης  
  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου.   

Η Αντιδήμαρχος κ.Στασινοπούλου Αναστασία(αναπληρωμ.μέλος) αντικατέστησε τον 

απόντα κ.Κρητικό Αθανάσιο. 

Το αναπληρωματικό μέλος της ΕΠΖ κ.Ντούντα Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 

αντικατέστησε τον απόντα κ.Κοκμοτό Βασίλειο. 

Παρών στη συζήτηση του έκτου θέματος ήταν ο κ.Δήμαρχος. 

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι επικεφαλής των παρατάξεων Ενωτικής 

Πρωτοβουλίας και ΔΑΔΙΟΝ κ.κ Καλαφατέλης Ιωάννης και Ζυγούνας Γεώργιος 

(αντιστοίχως). 

Στη συζήτηση του τρίτου θέματος παρόντα ήταν μέλη του συλλόγου «Πρόοδος». 

Στη συζήτηση του πρώτου  θέματος παρών ήταν ο Πρόεδρος της ΔΚ Δροσιάς κ.Ποτίδης 

Χρήστος. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το  δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

        ΘΕΜΑ2ο:Τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών κυλίνδρων για την 

παρεμπόδισηστάθμευσης παρά του πεζοδρομίου έναντι της εισόδου –

εξόδου χώρων στάθμευσης σε στενές οδούς της ΔΚ Άνοιξης. 

          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.-Tην υπ’αρ.20153/5-7-2017 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

4.- Την υπ’αρ.2/2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της ΔΚ Άνοιξης 

 
      Προτάθηκε: η λήψη απόφασης για την τοποθέτηση εύκαμπτων ελαστικών 
κυλίνδρων για την παρεμπόδιση στάθμευσης παρά του πεζοδρομίου έναντι της εισόδου 
–εξόδου χώρων στάθμευσης σε στενές οδούς της ΔΚ Άνοιξης. 
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     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

-την εισήγηση του  Προέδρου της ΕΠΖ ο οποίος πρότεινε να αποσυρθεί το θέμα για την 

τοποθέτηση ελαστικών κυλίνδρων στις ΔΕ του Δήμου Διονύσου. 

  

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.-Tην υπ’αρ.20153/5-7-2017 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

4.- Την υπ’αρ.2/2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της ΔΚ Άνοιξης 

  

5.- Την τοποθέτηση της Δημοτ.Συμβούλου κ.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπης …Σχετικά 

με τα κολονάκια πρέπει να παρθεί μια συνολική απόφαση για όλο τον Δήμο.. 

 

6.- Την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της ΕΠΖ κ.Κανατσούλη Ιωάννη…Ο καθένας 

έρχεται και ζητά να τοποθετήσει κολονάκια. Υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη κομμάτι της 

Πολεοδομικής μελέτης. Δεν μπορώ να συναινέσω να μπουν τα συγκεκριμένα γιατί θα 

έρθουν κι άλλες αιτήσεις. 

 

7.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές 

κατεγράφησαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

                                

                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Να αποσυρθεί το θέμα μέχρι να παρθεί μια γενική απόφαση για την τοποθέτηση 

ελαστικών κυλίνδρων στις ΔΕ του Δήμου Διονύσου. 

 
ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10/2017             

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                  

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                  Δαρδαμάνης Βασίλειος 

                                                                         Πέππα Αγγελική 

                                                                         Τσαγκαράκης Ευάγγελος 

                                                                         Στασινοπούλου Αναστασία 

                                                                         Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 

                                                                         Κανατσούλης Ιωάννης 
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