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EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 
 
                                                                                          Αριθ.Απόφασης 02/2011  
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 

Από το πρακτικό της ..4/2/2011..  της  ..02/2011.. της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου ∆ιονύσου                                               
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης, α)για την συµµετοχή του ∆ήµου στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» του Υ.ΠΕ.Κ.Α., στον άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία και διαχείριση Υδατικών 
Πόρων»  και β) την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή των απαραίτητων 
εγγράφων και δικαιολογητικών.  

    Σήµερα την 4 Φεβρουαρίου 2011, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 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 1993/31-01-2011 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ροϊδη Αθανάσιου, 
Αντιδηµάρχου Ποιότητας Ζωής, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε 
το άρθρο 75 του ν.3852/2010.’ 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9 ) µελών βρέθηκαν παρόντα 
τα παρακάτω εννέα (9) µέλη: 
 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Ροϊδης Αθανάσιος 
2. Κανατσούλης Ιωάννης                                                 
3.Καρυστινός Νικόλαος 
4.Κουριδάκης Κων/νος 
5.Παππάς Νικόλαος 
6.Φέρµελη Λυδία 
7.Πέππα Αγγελική  
8.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 
9.Παπαπαναγιώτου Ελένη 
 
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Λιάλιαρη Καλλιόπη, ∆ιοικητική υπάλληλος του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Πριν την έναρξη της εισήγησης του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η σύµβουλος 
της µείζονος µειοψηφίας Κα Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη είπε τα εξής: ΄΄Λήφθηκε η 
πρόσκληση χωρίς να έχει την εισήγηση . Τι είναι η αειφόρος ανάπτυξη; Άκουσε στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, κάποιος σύµβουλος κατήγγειλε ότι δεν είχε ενηµέρωση σχετικά µε τα θέµατα του 
Τοπικού Συµβουλίου. Βλέπω ότι θα υιοθετηθεί η στάση αυτή. ∆εν υπάρχει ενηµέρωση. 
Αποχωρώ από τη συζήτηση και είναι πάγια τακτική να στέλνετε προσκλήσεις , χωρίς 
εισηγήσεις. ∆ιαµαρτυρόµαστε και θα αποχωρήσουµε και θα ασκήσουµε κάθε νόµιµο δικαίωµά 
µας. Επίσης για τον ίδιο λόγο απεχώρησε η κα Πέππα Αγγελική΄΄. 
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  Στη συνέχεια ο Προέδρος εισηγούµενος το ένα και µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
είπε τα εξής: 
       
 
            Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
2. Το Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
3. Την Α.Π. 182583/Π72/8-10-10 (2.9) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 

Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης» του Υ.ΠΕ.Κ.Α. µε την οποία δίνεται η 
δυνατότητα για υποβολή πρότασης για τη χρηµατοδότηση της πράξης «∆ίκτυο 
αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ∆ηµοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, ∆ιονύσου, 
Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταµάτας του ∆ήµου. 

4. Το µε αρ.πρωτ. 1821/28-01-2011 έγγραφο  της ∆.Τ.Υ. του ∆ήµου σύµφωνα µε το οποίο 
«… τα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων είναι αναγκαία και αφορούν θέµατα 
προστασίας του περιβάλλοντος…» 

5. Τις υπ’αριθµ. 2/2011,  2/2011, 3/2011,3/2011 και 2/2011 αποφάσεις των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Σταµάτα,Κρυονερίου, Ροδόπολης, ∆ιονύσου και Αγ.Στεφάνου αντίστοιχα.  

6. Στα πλαίσια των διατάξεων της παρ. Βιι του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 

Προτείνω : α)την έγκριση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης στο ΕΠΠΕΡΑΑ για την 
χρηµατοδότηση της πράξης: «∆ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ∆ηµοτικές 
Κοινότητες Αγ.Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταµάτας του ∆ήµου 
∆ιονύσου» 

και β) να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων και 
δικαιολογητικών.  

   Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της 

- την εισήγηση 
 

1 -Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

2 -Το Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

3.-Την Α.Π. 182583/Π72/8-10-10 (2.9) πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης» του Υ.ΠΕ.Κ.Α. µε την οποία δίνεται η δυνατότητα 
για υποβολή πρότασης για τη χρηµατοδότηση της πράξης «∆ίκτυο αποχέτευσης 
ακαθάρτων υδάτων στις ∆ηµοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, 
Ροδόπολης και Σταµάτας του ∆ήµου. 

4.-Το µε αρ.πρωτ. 1821/28-01-2011 έγγραφο  της ∆.Τ.Υ. του ∆ήµου σύµφωνα µε το οποίο 
«… τα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων είναι αναγκαία και αφορούν θέµατα 
προστασίας του περιβάλλοντος…» 

5.-Τις υπ’αριθµ. 2/2011,  2/2011, 3/2011,3/2011 και 2/2011 αποφάσεις των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων Σταµάτα,Κρυονερίου, Ροδόπολης, ∆ιονύσου και Αγ.Στεφάνου αντίστοιχα.  

    6.-Στα πλαίσια των διατάξεων της παρ. Βιι του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

α)την έγκριση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης στο ΕΠΠΕΡΑΑ για την 
χρηµατοδότηση της πράξης: «∆ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ∆ηµοτικές 
Κοινότητες Αγ.Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταµάτας του ∆ήµου 
∆ιονύσου»  και 

 β) να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων και 
δικαιολογητικών.  

  
 Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθµό ..02/2011. 

  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  
 
 
 
 
 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                   
                                                                 1.Κανατσούλης Ιωάννης 
                                                                 2.Καρυστινός Νικόλαος 
                                                                 3.Κουριδάκης Κων/νος 
                                                                 4.Παππάς Νικόλαος 
 Ροϊδης Αθανάσιος                                   5.Φέρµελη Λυδία 
                                                                 6. Παπαπαναγιώτου Ελένη 
 
 
 
  
                                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 
 
                                                                     Ροϊδης Αθανάσιος 
                                                                        Αντιδήµαρχος  
 
 
                                                                                                                                     
 

                                   

 


