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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2ης/ 10.4.2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου
∆ιονύσου .
η
Σήµερα τη 10 Aπριλίου 2019 ηµέρα ∆ευτέρα 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. 15048/5-4-2019 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:«∆ιατύπωση σύµφωνης γνώµης για την έγκριση απότµησης-υποβιβασµού
στάθµης πεζοδροµίου επί της Λ.Τραπεζούντος στη ∆Κ Αγ.Στεφάνου σε θέση του υπό
ίδρυση µικτού πρατηρίου υγραερίου & υγρών καυσίµων της εταιρείας
«∆ΗΜ.Λ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ-ΕΛ.Λ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ο.Ε».
ΘΕΜΑ 2o: «Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρων (πεύκων) προκειµένου να καταστεί
δυνατή η υλοποίηση του έργου: “Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων
στις περιοχές Άνοιξης, ∆ιονύσου, Σταµάτας και Ροδόπολης του ∆ήµου ∆ιονύσου” της
Ε.Υ∆.Α.Π. Α.Ε.»
ΘΕΜΑ 3o: «Έκφραση απόψεων ως προς την οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου του
αρχαίου ∆ήµου ∆εκελείας (περιοχή Τατοϊου πρώην βασιλικό τµήµα) στη ∆ηµοτική
Ενότητα Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 4o: Συζήτηση-ενηµέρωση και λήψη απόφασης για υπόθεση σχετικά µε την
εύρυθµη λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Αγ. Στεφάνου, ∆ήµου ∆ιονύσου που
αφορά στην αναγκαστική τροποποίηση και προσθήκη νέου µνηµείου, λόγω αδυναµίας
χώρου ενταφιασµού».
ΘΕΜΑ 5o:Παραχώρηση 40 στάσεων στις κεντρικές λεωφόρους του ∆ήµου ∆ιονύσου για
διαφηµιστική εκµετάλλευση.
ΘΕΜΑ 6o: ∆ιαγράµµιση τµήµατος οδοστρώµατος έµπροσθεν της εισόδου – εξόδου
χώρου στάθµευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Θράκης 4 της ∆.Κ. Κρυονερίου για την
παρεµπόδιση στάθµευσης παρά το κράσπεδο της οδού.
ΘΕΜΑ 7o: ∆ιαγράµµιση τµήµατος οδοστρώµατος έµπροσθεν της εισόδου – εξόδου
χώρου στάθµευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Παραδείσου 6 της ∆.Κ. Κρυονερίου για
την παρεµπόδιση στάθµευσης παρά το κράσπεδο της οδού.

ΘΕΜΑ 8o:«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 ( 6) µέλη:

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

ΑΠΟΝΤΕΣ
Στασινοπούλου Αναστασία
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.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πέµπτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
 ΘΕΜΑ 5o:«Παραχώρηση 40 στάσεων στις κεντρικές λεωφόρους του ∆ήµου
∆ιονύσου για διαφηµιστική εκµετάλλευση».
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.14854/4-4-2019 εισήγηση.
4.- Την υπ’αρ.14868/4-4-2019 αίτηση της εταιρείας REGNUM.
Προτείνεται: Η λήψη απόφασης για την παραχώρηση 40 στάσεων αναµονής επιβατών
των αστικών συγκοινωνιών στις κεντρικές λεωφόρους του ∆ήµου ∆ιονύσου για
διαφηµιστική εκµετάλλευση από την εταιρεία Regnum».
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη :
Σύµφωνα µε :
1.Τις διατάξεις του άρθρου 3.παρ.1 του Ν.2946/2001 οι ΟΤΑ καθορίζουν στα διοικητικά τους
όρια επαρκείς και πρόσφορους χώρους στους οποίους και µόνο επιτρέπονται να
τοποθετούνται διαµορφωµένα πλαίσια για την προβολή των διαφηµίσεων σε κοινόχρηστους
χώρους δηµοτικούς ή κοινοτικούς.
2. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 52138/2003 (ΦΕΚ 1788Β/2-12-2003)και του Ν.2646/2001.
3.Την υπ’αρ.14868/4-4-2019 αίτηση της εταιρείας REGNUM.
 Η Regnum θα αναλάβει τη συντήρηση και αποκατάσταση ή την αντικατάσταση των
στάσεων µε δικές της δαπάνες.

 Θα υπογράψει σύµβαση εκµετάλλευσης 3 ετών πληρώνοντας τα δηµοτικά τέλη
διαφήµισης στον ∆ήµο ∆ιονύσου.
 Οι προτεινόµενες θέσεις θα υποδειχθούν από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
∆ιονύσου
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
5.- Την υπ’άρ.14854/4-4-2019 εισήγηση.
6.- Την υπ’αρ.14868/4-4-2019 αίτηση της εταιρείας REGNUM.
7.- Τη τοποθέτηση µέλους της Επιτροπής κ.Τσουδερού Ιωάννη…Θα καταψηφίσω γιατί δεν
συµφωνώ µε το γεγονός ότι τελευταία στιγµή πριν τις εκλογές θα πρέπει να πάρουµε για
την παραχώρηση στάσεων για διαφηµιστική εκµετάλλευση.
8.-Τις τοποθετήσεις κι επισηµάνσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως κατεγράφησαν στα
ηχογραφηµένα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(5 υπέρ και ένα κατά κ.Τσουδερός Ιωάννης)
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση παραχώρησης 40 στάσεων αναµονής
επιβατών των αστικών συγκοινωνιών στις κεντρικές λεωφόρους του ∆ήµου ∆ιονύσου
για διαφηµιστική εκµετάλλευση από την εταιρεία Regnum».
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 11/2019 .
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
Τσαγκαράκης Ευάγγελος
Τσουδερός Ιωάννης

