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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Προς : Tα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέµα:Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του ∆ήµου ∆ιονύσου.
Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων στους τοµείς αρµοδιότητάς της, η οποία
συζητείται κι εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Η παρούσα έκθεση πεπραγµένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής για το έτος 2018, ανά τοµέα αρµοδιότητάς της, ως εξής:
Για την περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2018 Πρόεδρος της ΕΠΖ ήταν ο κ.Ράικος
∆ηµήτριος (σύµφωνα µε την υπ’αρ.12165/1128/28-4-2017απόφαση ∆ηµάρχου) και
µέλη της Ε.Π.Ζ ήταν οι κ.κ ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι:
TAKTIKA MEΛΗ
1.Τσαγκαράκης Ευάγγελος
2.∆αρδαµάνης Βασίλειος
3.Πέππα Αγγελική
4.Κοκµοτός Βασίλειος
5. Στασινοπούλου Αναστασία
6. Κανατσούλης Ιωάννης
7. Τσουδερός Ιωάννης
8. Ιωαννίδης Χαράλαµπος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Λυρούδιας Ευάγγελος

Με την υπ’αρ. 13724/30-1-2018 δήλωση ανεξαρτητοποίησής του το τακτικό µέλος
της ΕΠΖ κ.Κρητικός Αθανάσιος παραιτήθηκε από µέλος της ΕΠΖ και τη θέση του στο
Συµβούλιο κατέλαβε η κ.Στασινοπούλου Αναστασία (πρώτο αναπληρωµατικό µέλος).
Ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις από την ΕΠΖ για το 2018.
Α)Θέµατα καθορισµού χρήσεων γης,ρυθµιστικών σχεδίων,οικιστικής
οργάνωσης ανοικτών πόλεων,εφαρµογής Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου
(Γ.Π.Σ),πολεοδοµικώνµελετών,ανάπλασηςπεριοχών,πολεοδοµικών
επεµβάσεων,χρηµατοδότησης προγραµµάτων ανάπλασης,ανασυγκρότησης
υποβαθµισµένων περιοχών,πολεοδοµικής αναµόρφωσης προβληµατικών
περιοχών,αποζηµίωσηςρυµοτοµούµενων,πολεοδοµικών ρυθµίσεων,εισφοράς
σε γη ή σε χρήµα,περιοχών ειδικά ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης και έγκρισης
πολεοδοµικών µελετών.
1.Απόφαση υπ’αρ.13/2018«Λήψη απόφασης περί κύρωσης ή µη της Παρόδου
Μεγ.Αλεξάνδρου 21 της ∆Ε Άνοιξης ως κοινόχρηστης οδού σύµφωνα µε το άρθρο
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35 το ν.3937» µε την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την κύρωση της Παρόδου
Μεγάλου Αλεξάνδρου 21 της ∆.Ε Άνοιξης ως κοινόχρηστης οδού σύµφωνα µε το
άρθρο 35 του Ν.3937/2011 και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.387/2018 απόφασή του ενέκρινε κατά
πλειοψηφία την εισήγηση της ΕΠΖ.
2. Απόφαση υπ’αρ.20/2018«Λήψη απόφασης σχετική µε τις βεβαιώσεις υψοµέτρου»
µε την οποία ενέκρινε οµόφωνα την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και τη
διαβίβασε προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.386/2018 απόφασή του ενέκρινε οµόφωνα την
απόφαση της ΕΠΖ.
3.Απόφαση υπ’αρ.23/2018«Τροποποίηση πλατείας Μαρίνου Αντύπα της ∆Ε Αγίου
Στεφάνου» µε την οποία οµόφωνα συµφωνήθηκε από τα µέλη της ΕΠΖ Να εξεταστεί
το θέµα σε επόµενο χρόνο αφού προσκοµιστούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
4. Απόφαση υπ’αρ.27/2018«Λήψη απόφασης για πρόταση χαρακτηρισµό χώρου
νηπιαγωγείου στα πλαίσια της Πολεοδοµικής Μελέτης στη ∆.Ε Αγ. Στεφάνου » µε
την οποία ενέκρινε οµόφωνα τον χαρακτηρισµό του χώρου επί των οδών
Αναπαύσεως κ΄ Γνώσης στη ∆.Ε Αγ. Στεφάνου σε «ΧΩΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ» στα
πλαίσια της Πολεοδοµικής Μελέτης για την έγκριση του ρυµοτοµικού σχεδίου στην
περιοχή και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.711/2018 απόφασή του ενέκρινε οµόφωνα την
απόφαση της ΕΠΖ.
5. Απόφαση υπ’αρ.28/2018«Aναγκαστική Απαλλοτρίωση τµήµατος οδού «Παρόδου
Μεγ.Αλεξάνδρου 21 της ∆.Ε Άνοιξης» µε την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία:
1. Tην αναγκαστική απαλλοτρίωση τµηµάτων της οδού, ώστε αυτή να καταστεί
πλάτους 4 µέτρων σύµφωνα µε το συνηµµένο τοπογραφικό.
2. Tην αναγκαστική απαλλοτρίωση τµήµατος ιδιοκτησίας, ούτως ώστε η οδός να
καταστεί ως Πάροδος Μεγ.Αλεξάνδρου 21 στη ∆Ε Άνοιξης ,διαµπερής µε την
οδό ∆εληγιάννη για λόγους κυκλοφοριακούς, ασφάλειας, πυροπροστασίας και
πυρασφάλειας, σύµφωνα µε το συνηµµένο τοπογραφικό.
και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
6.Απόφασηυπ’αρ.32/2018«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 πλατείας- ∆ιανοµή1932 Νέας Ζώργιανης» µε την οποία ενέκρινε οµόφωνα
την εισήγηση και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.724/2018 απόφασή του ενέκρινε οµόφωνα την
απόφαση της ΕΠΖ.
7. Απόφασηυπ’αρ.33/2018«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».µε την οποία ενέκρινε οµόφωνα την εισήγηση και τη
διαβίβασε προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.726/2018 απόφασή του ενέκρινε οµόφωνα την
απόφαση της ΕΠΖ.
8.Απόφασηυπ’αρ.34/2018«Τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου Αγίου Στεφάνου
στα υπό ένταξη ΟΤ85 ΟΤ 80,ΟΤ 65» µε την οποία ενέκρινε οµόφωνα και εισηγήθηκε
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τις παρακάτω τροποποιήσεις:
Α)Αποχαρακτηρισµός του χώρου του ΟΤ 5 της µελέτης ένταξης από χώρο σχολείου
σε πλατεία Μαρίνου Αντύπα.
Β)Χαρακτηρισµός του χώρου που περικλείεται από την οδό Καραολή και ∆ηµητρίου
σε χώρο παιδικής χαράς.
Γ) Χαρακτηρισµός του χώρου στη λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου σε δηµοτικό χώρο.
Οι παραπάνω τροποποιήσεις φαίνονται στο απόσπασµα διανοµής του 1932 του
Αγίου Στεφάνου.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.725/2018 απόφασή του ενέκρινε οµόφωνα την
απόφαση της ΕΠΖ.
9.Απόφασηυπ’αρ.40/2018« «Απόφαση για Τροποποίηση Γ.Π.Σ Ροδόπολης» µε την
οποία εισηγείται οµόφωνα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη χρήση γενικής κατοικίας για το
οικοδοµικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Ροδοπόλεως, 25ης Μαρτίου,
Κολοκοτρώνη και 28ης Οκτωβρίου της ∆Κ Ροδόπολης. Ειδικότερα για την οδό 25ης
Μαρτίου προτείνεται η χρήση γενικής κατοικίας εκατέρωθεν της οδού από τη
Ροδοπόλεως ως την Κολοκοτρώνη.
Επίσης προτείνεται για όλα τα καταστήµατα που λειτουργούν νόµιµα µε χρήσεις γης
προγενέστερες, να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι άδειές τους όπως σήµερα και να
διατηρήσουν τη χρήση τους.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.25/2019 απόφασή του ενέκρινε κατά
πλειοψηφία την απόφαση της ΕΠΖ.
.
Β)Θέµατα Προστασίας Περιβάλλοντος.
1.Απόφαση υπ’αρ.1/2018«:Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου»(αναβλήθηκε λόγω απουσίας εισηγήτριας).
2. Απόφαση υπ’αρ.7/2018ΘΕΜΑ ΕΗ∆:Αίτηση κλαδέµατος πεύκων κατά µήκος της
Λ.∆ιονύσου από την Τεχνική εταιρεία ALPHA DOMUS στα πλαίσια του έργου της
κατασκευής
του
δικτύου
ακαθάρτων
υδάτων
στις
περιοχές,∆ιονύσου
Άνοιξης,Σταµάταςκαι Ροδόπολης του ∆ήµου ∆ιονύσου,της ΕΥ∆ΑΠ» µε την οποία
ενέκρινε οµόφωνα τη χορήγηση άδειας για το κλάδεµα πεύκων κατά µήκος της
Λεωφόρου ∆ιονύσου στο ρεύµα µε κατεύθυνση προς Νέα Μάκρη από το φρεάτιο 30ζ
έως το φρεάτιο 34(σύµφωνα µε τη συνηµµένη οριζοντιογραφία)από την τεχνική
εταιρεία ALPHA DOMUS προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο της αποχέτευσης
κατά µήκος της Λ.∆ιονύσου.Το κλάδεµα των πεύκων θα γίνει µε έξοδα της ίδιας της
εταιρείας παρουσία ιδιώτη γεωπόνου και θα χορηγηθεί βεβαίωση στον ∆ήµο για την
εργασία αυτή.
3.Απόφαση υπ’αρ.8/2018«:Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου» µε την οποία ενέκρινε κατά περίπτωση την
κοπή ή µη των δέντρων και τη διαβίβασε στη ∆/νση Περιβάλλοντος προς υλοποίηση.
4.Απόφαση υπ’αρ.10/2018«:Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου» µε την οποία ενέκρινε κατά περίπτωση την
κοπή ή µη των δέντρων και τη διαβίβασε στη ∆/νση Περιβάλλοντος προς υλοποίηση.
5.Απόφαση υπ’αρ.17/2018«:Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου» µε την οποία ενέκρινε κατά περίπτωση την
κοπή ή µη των δέντρων και τη διαβίβασε στη ∆/νση Περιβάλλοντος προς υλοποίηση.
6.Απόφαση υπ’αρ.21/2018«:Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου» µε την οποία ενέκρινε κατά περίπτωση την
κοπή ή µη των δέντρων και τη διαβίβασε στη ∆/νση Περιβάλλοντος προς υλοποίηση.
7.Απόφαση υπ’αρ.29/2018«:Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου» µε την οποία ενέκρινε κατά περίπτωση την
κοπή ή µη των δέντρων και τη διαβίβασε στη ∆/νση Περιβάλλοντος προς υλοποίηση.
8.Απόφαση υπ’αρ.30/2018«Λήψη απόφασης για την κοπή επικίνδυνων δέντρων σε
παιδικούς σταθµούς στις ∆Ε Άνοιξης και ∆ροσιάς» µε την οποία ενέκρινε οµόφωνα
την κοπή επικίνδυνων δέντρων λόγω επικινδυνότητας στους παιδικούς σταθµούς
Άνοιξης και ∆ροσιάς.
9.Απόφαση υπ’αρ.36/2018«Λήψη απόφασης για την έγκριση των σηµείων
τοποθέτησης υπόγειων κάδων Απορριµµάτων» µε την οποία εισηγείται οµόφωνα
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση των σηµείων τοποθέτησης υπόγειων
κάδων απορριµµάτων ως εξής:
Α΄Φάση
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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).
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.728/2018 απόφασή του ενέκρινε οµόφωνα την
απόφαση της ΕΠΖ.
10.Απόφαση υπ’αρ.43/2018«:Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου» µε την οποία ενέκρινε κατά περίπτωση την
κοπή ή µη των δέντρων και τη διαβίβασε στη ∆/νση Περιβάλλοντος προς υλοποίηση.
Γ)Γενικά θέµατα-Κανονιστικές Αποφάσεις(σύµφωνα µε το άρθρο 79&82 Κ∆Κ).
1.Απόφαση υπ’αρ.2/2018«Aπαγόρευση στάσης και στάθµευσης τµήµατος οδού
Ασκληπιού της ∆Κ Κρυονερίου πέριξ των εγκαταστάσεων της Α∆ΜΗΕ Α.Ε» µε την
οποία ενέκρινε οµόφωνα την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και τη διαβίβασε
προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.41/2018 απόφασή του ενέκρινε οµόφωνα την
εισήγηση της ΕΠΖ.
2. Απόφαση υπ’αρ.3/2018 «Τοποθέτηση εύκαµπτων ελαστικών κυλίνδρων για την
παρεµπόδιση στάθµευσης στη συµβολή των οδών Ιθάκης και Οδυσσέως στη ∆Κ
Αγ.Στεφάνου» µε την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας και τη διαβίβασε προς τη ∆Κ Αγίου Στεφάνου προς υλοποίηση.
3. Απόφαση υπ’αρ.4/2018 «Ετήσια έκθεση Πεπραγµένων έτους 2017 της ΕΠΖ» µε
την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ετήσια έκθεση Πεπραγµένων έτους 2017 της
ΕΠΖ και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.26/2018 απόφασή του ενέκρινε κατά
πλειοψηφία την ετήσια έκθεση Πεπραγµένων έτους 2017 της ΕΠΖ.
4. Απόφαση υπ’αρ.5/2018 « Xώρος λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς ∆Κ ∆ροσιάς» µε την
οποία ενέκρινε οµόφωνα την υπ’άρ 12/2017 απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της
∆Κ ∆ροσιάς για την επαναφορά και µόνιµη εγκατάσταση της λαϊκής αγοράς της ∆Κ
∆ροσιάς ,για όλα τα Σάββατα του έτους στην οδό Κέδρων(από την οδό Ιάσονα εώς
και την οδό Μπιζανίου) και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.42/2018 απόφασή του ενέκρινε οµόφωνα την
απόφαση της ΕΠΖ.
5. Απόφαση υπ’αρ.6/2018 « Οριοθέτηση χώρων στάθµευσης ατόµων µε αναπηρία
(ΑΜΕΑ) επί του οδοστρώµατος της οδού Μαρµαρά της ∆Κ Σταµάτας µπροστά από
τις εγκαταστάσεις του ιδιωτικού Γυµνασίου-Λυκείου “ΩΘΗΣΗ» µε την οποία ενέκρινε
οµόφωνα την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.43/2018 απόφασή του ενέκρινε οµόφωνα την
απόφαση της ΕΠΖ.
6. Απόφαση υπ’αρ.9/2018 «Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας-παραχώρησης
πολιτιστικών κέντρων ∆ήµου ∆ιονύσου µε την οποία οµόφωνα απεσύρθη
προκειµένου να επανέλθει προς συζήτηση ένας ενιαίος Κανονισµός λειτουργίας και
παραχώρησης
πολιτιστικών
κέντρων,ανοιχτών
γηπέδων
και
αθλητικών
εγκαταστάσεων γενικότερα.
7.Απόφαση
υπ’αρ.11/2018«Έγκριση
Κανονισµού
λειτουργίας-παραχώρησης
πολιτιστικών κέντρων ∆ήµου ∆ιονύσου µε την οποία οµόφωνα ανεβλήθη
προκειµένου να εισαχθεί εκ νέου µετά από διαβούλευση των ∆ηµοτικών Συµβούλων
,των παρατάξεων και της ∆ηµοτικής οµάδας ένας ολοκληρωµένος Κανονισµός στην
επόµενη συνεδρίαση της ΕΠΖ.
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8.Απόφασηυπ’αρ.12/2018«Τοποθέτηση στύλων απαγόρευσης στάθµευσης σε
κατοικίες Α.Μ.Ε.Α στη ∆Κ ∆ροσιάς» µε την οποία ενέκρινε οµόφωνα την
υπ’αρ.13/2017 απόφαση του Τοπικού συµβουλίου της ∆Κ ∆ροσιάς για τοποθέτηση
στύλων απαγόρευσης στάθµευσης σε κατοικίες ΑΜΕΑ και ειδικότερα:
1)Στην οικία της κ.Μαχραµά Αικατερίνης ,επί της οδού Οσίου Λουκά 10 στη Ρέα
∆ροσιάς για την εύκολη είσοδο και έξοδο από την οικία της.
2) Στην οικία της κ.Ρίζου Μελποµένης, επί της οδού Ελ.Βενιζέλου 4 στη ∆ροσιά για
την εύκολη είσοδο και έξοδο από την οικία της.
Η οριοθέτηση θα γίνει από τον ∆ήµο και η τοποθέτηση θα γίνει µε έξοδα των
αιτούντων.
Η απόφαση διεβιβάσθη στη ∆Κ ∆ροσιάς προς υλοποίηση.
9. Απόφαση υπ’αρ.14/2018 «Αφαίρεση εύκαµπτων ελαστικών κυλίνδρων έναντι της
εισόδου Στάθµευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού ∆ήµητρος 2 στη ∆Κ Άνοιξης» µε
την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση του Προέδρου της ΕΠΖ και τη
διαβίβασε στη ∆Κ Άνοιξης προς υλοποίηση.
10. Απόφαση υπ’αρ.15/2018 «Έγκριση µελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας νέας
φωτεινής σηµατοδότησης (διάβασης πεζών) επί της Λ. ∆ροσιάς – Σταµάτας
στον ∆ήµο ∆ιονύσου» µε την οποία ενέκρινε οµόφωνα την εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.575/2018 απόφασή του ενέκρινε οµόφωνα την
απόφαση της ΕΠΖ.
11.Απόφαση υπ’αρ.16/2018«Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας-παραχώρησης
πολιτιστικών κέντρων ∆ήµου ∆ιονύσου» µε την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον
Κανονισµό λειτουργίας-παραχώρησης πολιτιστικών κέντρων ∆ήµου ∆ιονύσου και
τον διαβίβασε προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.385/2018 απόφασή του οποία ενέκρινε κατά
πλειοψηφία τον Κανονισµό λειτουργίας-παραχώρησης πολιτιστικών κέντρων ∆ήµου
∆ιονύσου.
12.Απόφαση υπ’αρ.18/2018«Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης
κοινοχρήστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων» µε την οποία ενέκρινε
οµόφωνα την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.384/2018 απόφασή του ενέκρινε κατά
πλειοψηφία την απόφαση της ΕΠΖ.
13. Απόφαση υπ’αρ.19/2018 «Οριοθέτηση χώρων στάθµευσης ατόµων µε αναπηρία
(ΑΜΕΑ) επί του Οδοστρώµατος οδών πέριξ πλατειών της ∆Κ Αγ.Στεφάνου» µε την
οποία ενέκρινε οµόφωνα την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και τη διαβίβασε
προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.546/2018 απόφασή του ενέκρινε οµόφωνα την
απόφαση της ΕΠΖ.
14. Απόφαση υπ’αρ.22/2018 «Περίπτερα ∆ήµου ∆ιονύσου» µε την οποία ενέκρινε
οµόφωνα την εκµίσθωση των δηµοτικών περιπτέρων στον ∆ήµο ∆ιονύσου καθώς
και την επαναλειτουργία του περιπτέρου στην οδό Λ.Μαραθώνος (ΑΜΕΑ) στη
∆ΚΑγίου Στεφάνου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Eγκύκλιος 38/6-6-2014
ΥΠΕΣ)και τον Ενιαίο Κανονισµό Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων ∆ήµου ∆ιονύσου.
Τα περίπτερα στον ∆ήµο ∆ιονύσου είναι τα εξής :
1.∆.Κ. ∆ροσιάς Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (Λ. Μαραθώνος) -ΑΜΕΑ
2.∆.Κ. ∆ροσιάς στη συµβολή Κέδρων µε τη Λ. ∆ιονύσου
3.∆.Κ. ∆ιονύσου στη συµβολή Μητρ. Κυδωνίων µε την Λ. ∆ιονύσου
4.∆.Κ. Σταµάτας Πλατεία Σταµάτας
5.∆.Κ. Αγ. Στεφάνου Λ.Λίµνης Μαραθώνος 132 & Χρ. Σµύρνης
6.∆.Κ. Αγ. Στεφάνου Κοιµ Θεοτόκου αρ. 6
7.∆.Κ. Κρυονερίου στην Πλατεία Κρυονερίου-ΑΜΕΑ
8.∆.Κ. Ροδόπολης 25ης Μαρτίου 25
9.∆.Κ. Ροδόπολης επί της πλατείας που βρίσκεται στην οδό Αγ Ιωάννου
10. ∆ΚΑγίου Στεφάνου οδό Λ.Μαραθώνος (ΑΜΕΑ).
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Και τη διαβίβασε προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.547/2018 απόφασή του ενέκρινε οµόφωνα την
απόφαση της ΕΠΖ.
15.Απόφαση υπ’αρ.24/2018 «Ανάκληση της αρ.22/2017 απόφασης ΕΠΖ» µε την
οποία οµόφωνα ανακάλεσε την υπ’αρ.22/2017 απόφασή της µε θέµα :
«Παραχώρηση χώρου στο Κοιµητήριο της ∆.Κ Άνοιξης για την ανέγερση Ιερού
Παρεκκλησίου»,µετά από νεότερο αίτηµα του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου του Ι.Ν
Κοιµήσεως Θεοτόκου Άνοιξης.
16. Απόφαση υπ’αρ.25/2018 «Έγκριση των σηµείων τοποθέτησης υπαίθριων
οργάνων γυµναστικής ,στις ∆Ε του ∆ήµου» µε την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία
τα προτεινόµενα σηµεία που θα τοποθετηθούν υπαίθρια όργανα γυµναστικής και
συγκεκριµένα:
• Γήπεδο ∆ιονύσου
• Γήπεδο ∆ροσιάς
• Πλατεία Αναγέννησης (εκκλησία)∆.Ε ∆ιονύσου
• Χώρος πρασίνου Ο.Σ.Ε (‘Αγιος Στέφανος).Εναλλακτικά µέχρι να δοθεί άδεια
από τον Ο.Σ.Ε θα τοποθετηθούν στον χώρο απέναντι από το πολιτιστικό
κέντρο Αγίου Στεφάνου,στην υπερυψωµένη παιδική χαρά.Επίσης το όργανο
για χρήση ΑΜΕΑ θα τοποθετηθεί στην πλατεία της ‘Ανοιξης δίπλα στην
παιδική χαρά».
• Πλατεία Αγίου Τιµοθέου στη ∆Ε Σταµάτας.
17. Απόφαση υπ’αρ.26/2018:« Περίπτερα ∆ήµου ∆ιονύσου ∆Ε Σταµάτας.» µε την
οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη µίσθωση του κενωθέντος περιπτέρου που
βρίσκεται στην πλατεία της ∆Κ Σταµάτας και διαβίβασε την απόφαση προς ψήφιση
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.710/2018 απόφασή του ενέκρινε κατά
πλειοψηφία την απόφαση της ΕΠΖ.
18.Απόφασηυπ’αρ.31/2018«Τροποποίηση των άρθρων 10&11 του Κανονισµού
Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου» µε την οποία εισηγείται
οµόφωνα τις τροποποιήσεις των άρθρων 10&11 του Κανονισµού Κατάληψης
Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.723/2018 απόφασή του ενέκρινε οµόφωνα την
απόφαση της ΕΠΖ.
19.Απόφασηυπ’αρ.35/2018«Τροποποίηση της αρ.227/2012 απόφασης ∆Σ
«Κανονισµός Ύδρευσης ∆ήµου ∆ιονύσου» µε την οποία εισηγείται οµόφωνα στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο τις τροποποιήσεις της αρ.227/2012 απόφασης ∆Σ «Κανονισµός
Ύδρευσης ∆ήµου ∆ιονύσου».
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.727/2018 απόφασή του ενέκρινε οµόφωνα την
απόφαση της ΕΠΖ.
20. Απόφαση υπ’αρ.37/2018«Τοποθέτηση πινακίδας ορίου ταχύτητας και σαµαράκια
στην οδό «ΤΖΑΝΗ ΒΟΥΤΣΑ» στη ∆Ε Αγίου Στεφάνου» µε την οποία εισηγείται
οµόφωνα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τοποθέτηση µόνο πινακίδας ορίου ταχύτητας
20Κm στην οδό «ΤΖΑΝΗ ΒΟΥΤΣΑ» στη ∆Ε Αγίου Στεφάνου».
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.22/2019 απόφασή του ενέκρινε κατά
πλειοψηφία την απόφαση της ΕΠΖ.
21.Απόφαση υπ’αρ.38/2018 «Άδεια εγκατάστασης Οθόνης LED στο ∆ηµοτικό
Γυµναστήριο Αγίου Στεφάνου». µε την οποία εισηγείται οµόφωνα στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο τη µη τοποθέτηση του συστήµατος ηλεκτρονικής οθόνης τεχνολογίας LED
διότι ο ∆ήµος ∆ιονύσου διαθέτει τα µέσα και τα έξοδα τοποθέτησης από τον ίδιο
ανάλογης ηλεκτρονικής οθόνης.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.23/2019 απόφασή του ενέκρινε οµόφωνα
πλειοψηφία την απόφαση της ΕΠΖ.
22. Απόφαση υπ’αρ.39/2018« Έγκριση εισόδου – εξόδου οχηµάτων επί της οδού
Ασκληπιού της ∆.Κ. Κρυονερίου από εγκατάσταση της εταιρείας “DEMO A.B.E.E.»
µε την οποία εισηγείται οµόφωνα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση εισόδου –
εξόδου οχηµάτων από την εγκατάσταση της εταιρείας DEMO ABEE επί της οδού
Ασκληπιού της ∆.Κ. Κρυονερίου, η οποία θα πραγµατοποιηθεί µε τις προϋποθέσεις
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της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας και όπως φαίνεται στο συνηµµένο
τοπογραφικό διάγραµµα του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού κ. Νικόλαου Βασιλάκη και
στην οριζοντιογραφία διάταξης εισόδου – εξόδου του Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού
κ. Ευάγγελου Καρύδη, τα οποία θα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της απόφασης.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.24/2019 απόφασή του ενέκρινε οµόφωνα την
απόφαση της ΕΠΖ.
23. Απόφαση υπ’αρ.41/2018«Ίδρυση ∆ηµοτικού Περιπτέρου στην Αναγέννηση της
∆Ε ∆ιονύσου.» µε την οποία εισηγείται οµόφωνα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη
δηµιουργία ∆ηµοτικού Περιπτέρου επί της οδού Προµηθέως πλησίον του Ι.Ν Γενέσιο
της Θεοτόκου.
Η κατασκευή να γίνει από τον ∆ήµο και να µισθωθεί µε δηµόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισµό.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.26/2019 απόφασή του ενέκρινε οµόφωνα την
απόφαση της ΕΠΖ.
24. Απόφαση υπ’αρ.42/2018 «Εικονοστάσιο στη Λ.∆ροσιάς-Σταµάτας» µε την οποία
εισηγείται οµόφωνα 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.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αρ.27/2019 απόφασή του δεν ενέκρινε κατά
πλειοψηφία την απόφαση της ΕΠΖ.
Κατόπιν των ανωτέρω τίθεται προς συζήτηση η Ετήσια έκθεση Πεπραγµένων
2018 της ΕΠΖ (σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010) από τα
µέλη της ΕΠΖ και παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έγκρισή της.
Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ

Ε.∆

ΡΑΪΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γεν.Αρχείο

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
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