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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                         Αριθ.Απόφασης 1/2016 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 16.2.2016  της ..2ης/2016.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Διονύσου .                                              

    Σήμερα, 16 Φλεβάρη 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30π.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. 3454/12-2-2016 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: Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών       
Αποβλήτων Δήμου Διονύσου.                  

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη ή μη απόφασης Διάνοιξης της οδού Παύλου Κουλουψούζη της ΔΕ 
Αγίου Στεφάνου.                  

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση εισόδου-εξόδου –απότμησης πεζοδρομίου του υπό ίδρυση 
Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων ιδιωτικής και δημόσια χρήσης της εταιρείας 
TECO CRYO Α.Ε επί των οδών Ειρήνης και Οδυσσέως στη ΔΚ Αγ.Στεφάνου του 
Δήμου Α.Ε επί των οδών Ειρήνης και Οδυσσέως στη ΔΚ Αγ.Στεφάνου του Δήμου 
Διονύσου.                                            

 ΘΕΜΑ 4ο: Χρήσεις γης ΔΕ Δροσιάς.    

ΘΕΜΑ 5ο :Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση χημικής τουαλέτας στο τέρμα της 
509 γραμμής της αστικής Συγκοινωνίας στο Κρυονέρι. 

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση και λειτουργία της λαϊκής αγοράς 
στη ΔΚ   Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου. 

 ΘΕΜΑ 7ο : Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Διονύσου .                                
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 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω (6) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Λυρούδιας Ευάγγελος                                                            Κρητικός Αθανάσιος 
2.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη Πέππα Αγγελική 
3.Zώτου Βασιλική Στασινοπούλου Αναστασία 
4. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ  
5. Φωτάκης Ιωάννης  
6.Καλαφατέλης(αναπλ.τακτικό 
κ.Κανατσούλη) 

 

 

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

Διονύσου.   

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι επικεφαλής των συνδυασμών Ενωτικής 

Πρωτοβουλίας και ΔΑΔΙΟΝ κ.κ.Καλαφατέλης Ιωάννης και Ζυγούνας Γεώργιος . 

Παρών ήταν και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Σπηλώτης Σπυρίδων. 

Κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος προσήλθαν τα μέλη της ΕΠΖ κ.κ Πέππα 

Αγγελική,Κρητικός Αθανάσιος και Κανατσούλης Ιωάννης. 

Το μέλος της ΕΠΖ κ.Πέππα Αγγελική απουσίαζε κατά τη συζήτηση του τρίτου θέματος 

της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών       
Αποβλήτων Δήμου Διονύσου.                  

     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’άρ.36842/31-12-2015 εισήγηση του τμήματος Προγραμματισμού,Οργάνωσης,       

Πληροφορικής και Διαφάνειας με συνημμένο το Τοπικό Σχέδιο. 

 

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

κατεγράφησαν στα πρακτικά. 

 
Πρότεινε την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του Τοπικού Σχεδίου 
Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών    Αποβλήτων Δήμου Διονύσου.                  

  Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 
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  -την εισήγηση  του  Προέδρου, ο οποίος ανέφερε….η εισήγηση δε δεσμεύει την 

εξειδίκευση όπως θα διαμορφωθεί από τη Νομοθεσία.. Η προς έγκριση μελέτη δε δεσμεύει 

ούτε ως προς τη χωροθέτηση των πράσινων σημείων, ούτε ως προς την κλίμακα των 

σημείων, ούτε ως προς τον διαχωρισμό των απορριμμάτων. Αποτελεί μια προκαταρκτική 

προσέγγιση στο θέμα και προτείνεται η έγκριση της εισήγησης. 

 

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 υπ’άρ.36842/31-12-2015 εισήγηση του τμήματος Προγραμματισμού,Οργάνωσης,       

Πληροφορικής και Διαφάνειας με συνημμένο το Τοπικό Σχέδιο. 

 

4.-Την τοποθέτηση του μέλους της ΕΠΖ κ.Φωτάκη Ιωάννη …Έχουν γίνει πολλές   

προσπάθειες στο παρελθόν για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουν γίνει ελάχιστα βήματα 

βελτίωσης πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Μια τέτοια προσπάθεια είναι θετική όπου 

συμβάλλει ο Δήμος. Το δεύτερο θέμα είναι ότι ξεκινάμε από το ίδιο σημείο. Αυτή τη φορά 

να ξεπεράσουμε το αρνητικό σημείο εκκίνησης .Μας λείπει η περιβαλλοντική συνείδηση ,η 

οποία δεν μας αφήνει να αντιληφθούμε τι ενέργειες πρέπει να γίνουν. Δεν μπορούμε να 

συνειδητοποιήσουμε τον όγκο των απορριμμάτων. Τα οικονομικά κόστη δεν θα είναι 

μεγάλα. Το κοινωνικό όφελος θα είναι μεγάλο… 

 

5.-Την τοποθέτηση του επικεφαλής της Ενωτικής πρωτοβουλίας κ.Καλαφατέλη Ιωάννη 

…Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Στη σελ.48 του σχεδίου αναφέρεται ότι….Ο 

στόλος των απορριμματοφόρων είναι πεπαλαιωμένος και σε αρκετές περιπτώσεις 

,πλημμελώς συντηρημένος. Υπάρχει ,επίσης ,μεγάλος αριθμός κατεστραμμένων κάδων 

.Γιατί αυτό? Όταν από τα 12,τα 6 είναι καινούρια? δεν είναι πεπαλαιωμένα.Τι κάνει η 

διοίκηση γι’αυτό? Τι εννοούμε πεπαλαιωμένο? Επίσης στη σελ 42 στις 

Δαπάνες,3.159.000€ είναι σοβαρό ποσό ως προς το αποτέλεσμα. 

 

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

κατεγράφησαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει την εισήγηση ως υπεβλήθη από την αρμόδια Αντιδημαρχία. Ανεξαρτήτως τι 
περιλαμβάνει το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, ο Δήμος επιφυλάσσεται να 
βρει τρόπους ορθολογικότερης διαχείρισης αποβλήτων. 

 Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 1/2016... 

 

 Και διαβιβάζεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
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Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                  

 

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΕΛΟΣ                            Πέππα Αγγελική 

                                                                         Κρητικός Αθανάσιος                                                                                                             

                                                                         Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 

                                                                         Ζώτου Βασιλική 

                                                                         Κανατσούλης Ιωάννης                                                                            

                                                                         Τσιλιγκίρης Μιχαήλ 

                                                                         Φωτάκης Ιωάννης 

                                                                          

                                                                          
      

 

 


