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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό της 8ης/ 19.12.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
∆ιονύσου . 
Σήµερα την 19η ∆εκεµβρίου 2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 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. 42910/11-12-2018 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. 
 
 

ΘΕΜΑ 1o:«Έγκριση εισόδου – εξόδου οχηµάτων επί της οδού Ασκληπιού της ∆.Κ.  
        Κρυονερίου από εγκατάσταση της εταιρείας “DEMO A.B.E.E.» 
 

ΘΕΜΑ 2o: «Απόφαση για Τροποποίηση Γ.Π.Σ Ροδόπολης». 
 
ΘΕΜΑ 3o:  «Ίδρυση ∆ηµοτικού Περιπτέρου στην Αναγέννηση της ∆Ε ∆ιονύσου.» 
 
ΘΕΜΑ 4o:  «Εικονοστάσιο στη Λ.∆ροσιάς-Σταµάτας». 
 
 ΘΕΜΑ 5o: «Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του    
                      ∆ήµου.» 
                      
 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω (5) µέλη: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ράικος Δημήτριος  Στασινοπούλου Αναστ. 
2. Πέππα Αγγελική  Κανατσούλης Ιωάννης 
3.Δαρδαμάνης Βασίλειος  Τσουδερός Ιωάννης 
4.Ντούντα Χρυσούλα  Iωαννίδης Χαράλαμπος 
5.Τσαγκαράκης Ευάγγελος   
   
   

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 επικεφαλής της Ενωτικής Πρωτοβουλίας κ.Καλαφατέλης 
Ιωάννης, η Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας κ.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
κ.κ  Κριεµάδης Στέφανος,Σπηλιώτης Σπυρίδων και Γιαννουλάτος Σπυρίδων. 

   
 
    Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το τέταρτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

 
 
� ΘΕΜΑ 4o:  «Εικονοστάσιο στη Λ.∆ροσιάς-Σταµάτας». 

 
 

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.43135 εισήγηση 
 
 
Προτείνεται: Η έγκριση της τοποθέτησης εικονοστασίου στη Λ.∆ροσιάς-Σταµάτας εφόσον αυτό 
ούτε παρεµποδίζει την κίνηση πεζών και οχηµάτων και δεν προσβάλλει αισθητικά το τοπίο. 
  
 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 
 
1.Την υπ’άρ.43135/12-12-2018 εισήγηση του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών. 
  Μετά από αλλεπάλληλες οχλήσεις του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ.Γιαννουλάτου Σπυρίδωνα για 
την κατεδάφιση εικονοστάσιου στη Λ.∆ροσιάς-Σταµάτας για αισθητικούς λόγους κι επειδή η 
τοποθέτησή του έγινε µετά από έγγραφη έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας ως ελάχιστη 
συµπαράσταση στο δράµα οικογένειας που έχασε το παιδί της, εισηγούµαι την έγκριση της 
τοποθέτησης του εικονοστασίου εφόσον αυτό ούτε παρεµποδίζει την κίνηση πεζών και 
οχηµάτων και δεν προσβάλλει αισθητικά το τοπίο. 
 
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.42930/11-12-2018 εισήγηση . 
 
5.-Τις τοποθετήσεις κι επισηµάνσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως κατεγράφησαν στα  
      ηχογραφηµένα πρακτικά. 
 
 
                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση της τοποθέτησης του εικονοστασίου 
στη Λ.∆ροσιάς-Σταµάτας εφόσον αυτό ούτε παρεµποδίζει την κίνηση πεζών και 
οχηµάτων και δεν προσβάλλει αισθητικά το τοπίο. 
 
 
  Η  Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 42/2018 . 
 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως διαβιβάζεται  



 

 προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                      

                ∆αρδαµάνης Βασίλειος 
    Ράικος ∆ηµήτριος                                 Πέππα Αγγελική 

                                          Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
                                                                 Τσαγκαράκης Ευάγγελος 

            



 

 
 


