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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 
                                                                                         Αριθ.Απόφασης 28/2012  
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 

Από το πρακτικό της  11/06/2012..  της  ..6/2012.. της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Διονύσου                                               
 
    Σήμερα την 11η  Ιουνίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 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. 16414/ 07-06-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Παππά 
Νικόλαου, Αντιδημάρχου Τ.Υ. -  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  στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 

Θέμα 6
ο
 εκτός ημερησίας διάταξης :  Λήψη απόφασης της Ε.Π.Ζ για την υποβολή 

προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» - 
Aίτηση Ένταξης Χρηματοδότησης που αφορά τη δράση της Πρόσκλησης 12/2012/ στον 

άξονα 3 « Διαχείριση περιαστικών ακτών, υγροτόπων και υδατικών πόρων ». 

   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9 ) μελών βρέθηκαν παρόντα 
τα παρακάτω εννέα ( 6   ) μέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Παππάς  Νικόλαος                                                         1.Σωτηρίου Σακελλάριος                                          
2. Κανατσούλης Ιωάννης                                                  2.Φερμέλη Λυδία 
3.Παλιγγίνης Κων/νος                                                       3.Καρυστινός Νικόλαος 
4.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη 
5.Παπαπαναγιώτου Ελένη 
6.Χιώτης Ηρακλής 
 

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

Διονύσου.   

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα   για το κατεπείγον συζήτησης του θέματος 

εκτός ημερησίας διατάξεως  λόγω του ότι υπάρχει λήξη της παράτασης προθεσμίας 

υποβολής προτάσεων στο ΥΠΕΚΑ –Πράσινο Ταμείο, την 15/6/2012 σύμφωνα με την  

υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1816/31-5-2012 απόφαση παράτασης της υπ’  αρ. 1293/2.5.2012 

(Κωδικός πρόσκλησης 12/2012/Δ) υποβολής προτάσεων του χρηματοδοτικού 

προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015». 
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Η Επιτροπή ομόφωνα ενέκρινε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 67 του 

Ν. 3852/2010 την συζήτηση του θέματος λόγω του κατεπείγοντος. 

 

Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος  το έκτο Ε.Η.Δ  θέμα ενέφερε: 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

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

2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.Β Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 

3.-Την υπ’αρ.1293/2-5-2012 πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ-Πράσινο Ταμείο με κωδικό 

12/2012/Δ για υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική 

Αναζωογόνηση 2012-2015». 

4.-Την ανάλυση του θέματος από το μέλος της Ε.Π.Ζ κ.Παλιγγίνη Κων/νο 

5.Την πρόταση του μέλους της Ε.Π.Ζ κας Ταουξή--Χριστιανίδη Καλλιόπης να αλλάξει 

η πρόταση και να γίνει ……για όλες τις δεξαμενές του Δήμου Διονύσου…. οι οποίες 

είναι συνολικά δεκαεπτά (17) 

6. Τις τοποθετήσεις των μελών της Ε.Π.Ζ για να γίνεται ανάρτηση των αποτελεσμάτων 

των μετρήσεων νερού στις Δ.Κ στην ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου, καθώς και να 

δηλωθούν όλες οι γεωτρήσεις του Δήμου Διονύσου. 

Πρότεινε την λήψη απόφασης για  την υποβολή της πρότασης στο «Πράσινο Ταμείο» 

του ΥΠΕΚΑ στο Μέτρο 3.1  « Διαχείριση περιαστικών ακτών, υγροτόπων και 

υδατικών πόρων » για το έργο «Συνεχής παρακολούθηση των φυσικοχημικών 

παραμέτρων του νερού όλων των  υδατικών δεξαμενών του Δήμου Διονύσου. 

Συνεχής καταγραφή κρίσιμων παραμέτρων και έγκαιρη ειδοποίηση σε ενδεχόμενη 

ρύπανση»  καθώς και να γίνει αναπροσαρμογή προϋπολογισμού σε 400.000  € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

  

 -την εισήγηση του Προέδρου 

 

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

2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ.Β Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 
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3.-Την υπ’αρ.1293/2-5-2012 πρόσκληση του ΥΠΕΚΑ-Πράσινο Ταμείο με κωδικό 

12/2012/Δ για υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική 

Αναζωογόνηση 2012-2015». 

4.-Την ανάλυση του θέματος από το μέλος της Ε.Π.Ζ κ.Παλιγγίνη Κων/νο 

5.Την πρόταση του μέλους της Ε.Π.Ζ κας Ταουξή--Χριστιανίδη Καλλιόπης να αλλάξει 

η πρόταση και να γίνει ……για όλες τις δεξαμενές του Δήμου Διονύσου….οι οποίες 

είναι συνολικά δεκαεπτά (17) 

6.Tην πρόταση των μελών της Ε.Π.Ζ για να γίνεται ανάρτηση των αποτελεσμάτων των 

μετρήσεων νερού στις Δ.Κ στην ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου, καθώς και να 

δηλωθούν όλες οι γεωτρήσεις του Δήμου Διονύσου. 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 Εγκρίνει την υποβολή της πρότασης στο «Πράσινο Ταμείο» του ΥΠΕΚΑ στο  Μέτρο 3.1  « 

Διαχείριση περιαστικών ακτών, υγροτόπων και υδατικών πόρων » για το έργο «Συνεχής 

παρακολούθηση των φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού όλων των  υδατικών 

δεξαμενών του Δήμου Διονύσου. Συνεχής καταγραφή κρίσιμων παραμέτρων και έγκαιρη 

ειδοποίηση σε ενδεχόμενη ρύπανση»  καθώς και να γίνει αναπροσαρμογή προϋπολογισμού 

σε 400.000  € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

               Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό ..28/2012. 

 

 

                          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

                                                                                                                                   

                                                                 1.Κανατσούλης Ιωάννης                                                 

 Παππάς Νικόλαος                                 2.Παλιγγίνης Κων/νος 

                                                                 3.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη  

                                                                 4.Παπαπαναγιώτου Ελένη    

                                                                 5.Χιώτης Ηρακλής                                                                                                                                                                       


