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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/1/2016

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1158

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                           ΕΙΣΗΓΗΣΗ

                  Προς  τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «Ετήσια  Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2015 της  Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Διονύσου»

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 και εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

  Η παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων αποτυπώνει τις  ενέργειες της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής για το έτος 2015, ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής:

 

Για την περίοδο από 1-1-2015 έως 31-12-2015 Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. ήταν ο κ. 

Λυρούδιας  Ευάγγελος  (σύμφωνα με  την  υπ’  αριθ.  30030/18-9-2014 απόφαση 

Δημάρχου) και μέλη της Ε.Π.Ζ. ήταν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:     

          

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Ταουξή –Χριστιανίδη Καλλιόπη

2.Στασινοπούλου Αναστασία

3.Κρητικός Αθανάσιος

4.Ζώτου Βασιλική (Βάνα)

5.Ράϊκος Δημήτριος(μέχρι 21/7/2015)

6.Κανατσούλης Ιωάννης

7.Ταιλιγκίρης Μιχαήλ

8.Φωτάκης Ιωάννης
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    ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1.Πέππα Αγγελική(Τακτικό μέλος από 21/7/2015)

2.Κοκμοτός Βασίλειος

3.Χρονόπουλος Πέτρος

4.Καλαφατέλης Ιωάννης

5.Λουκάτου Ανθή

                                          

Eλήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις από την ΕΠΖ για το 2015

Α)  Θέματα  καθορισμού  χρήσεων  γης,  ρυθμιστικών  σχεδίων, 

προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης 

ανοικτών  πόλεων,  εφαρμογής  Γενικού  Πολεοδομικού  Σχεδίου  (Γ.Π.Σ.), 

πολεοδομικών  μελετών,  ανάπλασης  περιοχών,  πολεοδομικών 

επεμβάσεων,  χρηματοδότησης  προγραμμάτων  ανάπλασης, 

ανασυγκρότησης  υποβαθμισμένων  περιοχών,  πολεοδομικής 

αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, 

πολεοδομικών ρυθμίσεων,  εισφοράς σε γη ή σε χρήμα,  περιοχών ειδικά 

ρυθμιζόμενης  πολεοδόμησης  (Π.Ε.Ρ.Π.Ο.)   και  έγκρισης  πολεοδομικών 

μελετών.

 Απόφαση υπ’ αριθ. 1/2015: Λήψη απόφασης ως προς την έγκριση   και 
ανάρτηση  του  Β1  Σταδίου  της  Πολεοδομικής  Μελέτης,  της 
μελέτης:«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-ΠΡΑΞΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΩΝ  ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ  Α’  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ΤΟΥ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ»  με  την  οποία  ενέκρινε  κατά 
πλειψηφία την εισήγηση της ΤΥ  και τη διαβίβασε προς ψήφιση από το 
Δημοτικό Συμβούλιο.

             
 Απόφαση υπ’ αριθ. 2/2015: «Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της 

οδού Ανθουσών στη Δ.Κ. Δροσιάς με την οποία ενέκρινε ομόφωνα την 
εισήγηση  της  ΤΥ  και  τη  διαβίβασε  προς  ψήφιση  από  το  Δημοτικό 
Συμβούλιο.

         Με την 37/2015 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα 
τη χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην κ.Στυλιανοπούλου Σοφία επί 
της οδού Ανθουσών 37Β στη ΔΚ Δροσιάς.

 Απόφαση  υπ’  αριθ.  3/2015:  Μονοδρόμηση  οδού  Ιάσονος  και 
συμπλήρωση κατακόρυφης  σήμανσης  των  οδών που  συμβάλλουν  και 
διασταυρώνονται  με  τη  Λ.Δημοκρατίας  και  ΔΚ  Δροσιάς  με  την  οποία 
ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της ΤΥ και τη διαβίβασε προς ψήφιση 
από το Δημοτικό Συμβούλιο.

            Με την 96/2015 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα 
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            τη Μονοδρόμηση της οδού Ιάσονος και τη συμπλήρωση κατακόρυφης 
σήμανσης  των  οδών  που  συμβάλλουν  και  διασταυρώνονται  με  τη 
Λ.Δημοκρατίας και ΔΚ Δροσιάς.

Απόφαση  υπ’αριθ.  4/2015:(ΕΗΔ)«Έγκριση  των  προσωρινών  κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων  στα  διοικητικά  όρια  του  Δήμου  μας  στα  πλαίσια  του  έργου: 

«Δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο Δημοτικής Ενότητας Εκάλης Δήμου Κηφισιάς» 

με την οποία ενέκρινε ομόφωνα  την εισήγηση της ΕΠΖ και τη διαβίβασε προς 

ψήφιση στο ΔΣ.

      Με  την  67/2015  απόφαση  του,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ενέκρινε  κατά 

πλειοψηφία  τις  προσωρινές  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  στα  διοικητικά  όρια  του 

Δήμου μας στα πλαίσια του έργου: «Δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο Δημοτικής 

Ενότητας Εκάλης Δήμου Κηφισιάς».

 Απόφαση  υπ’  αριθ.  5/2015:  «Διάνοιξη  οδού  Οδυσσέως  στη  Δ.Κ.  Αγ. 
Στεφάνου»  με  την  οποία  ενέκρινε  ομόφωνα  τη  Διάνοιξη  της  οδού 
Οδυσσέως στη ΔΚ Αγ.Στεφάνου καθώς και να διανοιγεί τμήμα της οδού 
Ειρήνης,η οποία συμβάλλει κατ’αμβλεία γωνία με την οδό Οδυσσέως στη 
Λ.Κρυονερίου.

            Με την 74/2015 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά 
πλειοψηφία της διάνοιξη της οδού Οδυσσέως που βρίσκεται εντός ζώνης 
Ε.Μ (Π.Δ 84/84),εντός ορίων οικισμού Αγίου Στεφάνου προϋφιστάμενου 
του 1923(ΦΕΚ 311Δ/76  κι εντόςΓΠΣ Αγ.Στεφάνου (ΦΕΚ 561Δ/95).

 Απόφαση υπ’ αριθ. 9/2015: «Λήψη απόφασης ως προς την Γνωμοδότηση για 
τον  καθορισμό  των  οριογραμμών  των  ρεμάτων  στα  πλαίσια  της  μελέτης: 
«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-  ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ-   ΠΡΑΞΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΩΝ 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ    ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ    ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» με την οποία γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά ως 
προς την Υδραυλική μελέτη Οριοθέτησης-Διευθέτησης Ρεμάτων στα πλαίσια 
της μελέτης ««ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ- ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΩΝ  ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ  Α’  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  ΤΟΥ  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» και συγκεκριμένα:

     α)Επί των προτεινόμενων οριογραμμών των ρεμάτων.

 β)Για την ανάρτηση των οριζοντιογραφικών και υψομετρικών τοπογραφικών 
διαγραμμάτων  αποτύπωσης  των  προς  οριοθέτηση  υδατορεμάτων  επί  15 
ημέρου, η οποία θα οριστεί από την Τεχνική Υπηρεσία μετά την απόφασητου 
Δημοτικού  Συμβουλίου,  προκειμένου  να  διαβιβαστεί  ο  φάκελος  στη  Δ/νση 
Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  της  οικείας  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης για τον καθορισμό των οριογραμμών.

            Με την 90/2015 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά  
            πλειοψηφία την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

               
                
 Απόφαση υπ’  αριθ.  10/2015:  «Λήψη απόφασης  ως προς την  εξέταση 

τροποποίησης  του  Γ.Π.Σ  Κρυονερίου  από  την  επιτρεπόμενη  χρήση 
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χονδρεμπορίου   σε  Ζώνη  Βιομηχανικών  –βιοτεχνικών  εγκαταστάσεων 
προς  εξυγίανση  (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ  –προς  εξυγίανση)μετά  την  έκδοση  των 
απαραίτητων Π.Δ του μέρους Α5 άρθρου 13 του Ν.4269(ΦΕΚ142/Α/28-6-
2014)  με  την  οποία  ομόφωνα  γνωμοδότησε  θετικά  ως  προς  την 
τροποποίηση του Γ.Π.Σ. Κρυονερίου, η οποία θα αφορά στις βιομηχανίες 
που  υφίσταντο  νόμιμα  προ  του  Π.Δ.  84/84,  στις  οποίες  ανήκει  και  η 
αιτούσα  βιομηχανία  (Fontana  di  Plastica-  στην  οδό  Λεύκης  122  στο 
Κρυονέρι), και σύμφωνα με την οποία θα τροποποιείται η επιτρεπόμενη 
χρήση  χονδρεμπορίου  σε  ζώνη  βιομηχανικών-βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων  προς  εξυγίανση  (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ  προς  εξυγίανση)  και 
προτείνει  ότι   η  τροποποίηση  του  ΓΠΣ  που  θα  εκπονηθεί, να 
συμπεριλάβει το σύνολο των προβλημάτων προς επίλυση.

 

            Με την 90/2015 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά  

      πλειοψηφία την τροποποίηση του ΓΠΣ Κρυονερίου και την ένταξη της   

            βιομηχανίας με την επωνυμία Fontana di Plastica που εδρεύει στην οδό 
      Λεύκης 122 στο Κρυονέρι,στη Ζώνη Βιομηχανικών-Βιοτεχνικών μη οχλουσών   

εγκαταστάσεων  του ΓΠΣ Κρυονερίου, ως υφιστάμενη προ του Π.Δ 84/84. 
                   

 Απόφαση  υπ’  αριθ.  14/2015:«Έγκριση  τοποθέτησης  μεταλλικών 
εμποδίων  σε  σχήμα  «Π»  στο  πεζοδρόμιο»  με  την  οποία  ενέκρινε 
ομόφωνα  την   τοποθέτηση  μεταλλικών  εμποδίων  σε  σχήμα  «Π»  στο 
πεζοδρόμιο  έμπροσθεν του καταστήματος Attica Bank στη ΔΚ Άνοιξης 
του Δήμου Διονύσου ,μέσα στην ιδιοκτησία του οικοπέδου.

 Απόφαση υπ’ αριθ. 15/2015:« Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ΔΕΗ στην 
οδό  Μητροπολίτη  Κυδωνιών  αρ.1-3  στη  ΔΚ  Διονύσου»  με  την  οποία 
ενέκρινε την Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ΔΕΗ στην οδό Μητροπολίτη 
Κυδωνιών αρ.1-3 στη ΔΚ Διονύσου.

            Με την 142/2015 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε  

            ομόφωνα την Εγκατάσταση Πίλλαρ Παροχής ΔΕΗ στην οδό                     

            Μητροπολίτη Κυδωνιών αρ.1-3 στη ΔΚ Διονύσου .     

 Απόφαση υπ’ αριθ. 20/2015:« Άμεση ολοκλήρωση του Β1  Σταδίου της 
μελέτης  «Κτηματογράφηση  –  Πολεοδομική  Μελέτη  (Α  και  Β  Στάδιο) 
Αστικογεωολογική  μελέτη  Πολεοδομικών  Ενοτήτων  1  &  2  Κοινότητας 
Άνοιξης»  της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης  του Δήμου Διονύσου» με 
την  οποία  κατά  πλειοψηφία  ενέκρινε  την  άμεση  θετική  ομαδική 
γνωμοδότηση  των   υπόλοιπων  ενστάσεων  από  την  ΕΠΖ  του  Δήμου. 
Διαβιβάζει  για  επικύρωση  την  απόφαση  της  ΕΠΖ,  στο  Δημοτικό 
Συμβούλιο και στη συνέχεια η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να 
διαβιβασθεί στο μελετητή προκειμένου να πραγματοποιήσει τη διόρθωση 
του  σταδίου  Β1,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ενστάσεις,  την  ισχύουσα 
νομοθεσία και τα πολεοδομικά πρότυπα  καθώς και τις τυχόν μεταβολές 
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που  θα  προκύψουν  στην  πολεοδομική  μελέτη  εξαιτίας  των 
προαναφερθέντων  αλλαγών  της  εισφοράς  σε  γη  και  σε  χρήμα 
(Ν4135/2014).

      Με την 223/2015 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε  

             κατά πλειοψηφία την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 Απόφαση  υπ’  αριθ.  22/2015:«Πέργκολα-Υπόδειγμα  για  κατασκευή 
υπόστεγου στους κοινόχρηστους χώρους στα πρότυπα μελέτης ιστορικού 
κέντρου με την οποία αποφάσισε ομόφωνα να  αναβάλει τη συζήτηση του 
θέματος  και  να  επανέλθει  το  θέμα  σε  επόμενη  συζήτηση της  ΕΠΖ  με 
εισήγηση  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  που  θα  συνοδεύεται  από  μελέτη 
«βάση»-  Υπόδειγμα  για  κατασκευή  υπόστεγου  στους  κοινόχρηστους 
χώρους στα πρότυπα μελέτης ιστορικού κέντρου.

Με  το  υπ’αρ.31624/2015  διαβιβαστικό  της  η  γραμματεία  της  ΕΠΖ 
ενημέρωσε την Τεχνική Υπηρεσία για την απόφαση της ΕΠΖ προκριμένου 
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες .

                   

 Απόφαση υπ’ αριθ. 28/2015:« Δέσμευση εκτάσεων για τα αντλιοστάσια 
A/Σ1, Α/Σ2, Α/Σ3 και Α/Σ4 της μελέτης  του έργου «Μελέτη εσωτερικού 
δικτύου  αποχέτευσης  ακαθάρτων  στις  περιοχές  Αγίας  Παρασκευής-
Φασίδερι-Αγ. Αγγέλων Δ.Κ. Άνοιξης»με την οποία ενέκρινε ομόφωνα  τη 
δέσμευση εκτάσεων για τα αντλιοστάσια A/Σ1, Α/Σ2, Α/Σ3 και Α/Σ4 της 
μελέτης  του έργου «Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 
στις  περιοχές  Αγίας  Παρασκευής-Φασίδερι-Αγ.  Αγγέλων Δ.Κ.  Άνοιξης» 
σύμφωνα με τη μελέτη.

      Με την 262/2015 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά  

            πλειοψηφία την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

         Β) Θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

 Απόφαση  υπ’  αριθ.  6/2015:«  Κεραίες  Κινητής  Τηλεφωνίας  στο 
Δήμο  Διονύσου  και  σχολικά  κτήρια».με  την  οποία  ενέκρινε 
ομόφωνα  τη  σύσταση  τριμελούς  Επιτροπής  Εργασίας  τρίμηνης 
διάρκειας,  δυναμένης  να  παραταθεί  με  μονομερή  απόφαση  της 
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Επιτροπής   με   απλή  έγγραφη  ενημέρωση  της  ΕΠΖ.  Πέραν  του 
εξαμήνου η Επιτροπή θεωρείται άγονος.

            Με την Eπιτροπή θα καθορίζονται:

           1)Ειδικές ζώνες Προστασίας

           2)Επανεκτίμηση επικινδυνότητας από την εγκατάσταση κεραιών.

    Για  Πρόεδρο  της  τριμελούς  Επιτροπής,  ο  Πρόεδρος  της  ΕΠΖ 
κ.Λυρούδιας  Ευάγγελος   προτείνει  τον  Δημοτικό  Σύμβουλο 
κ.Κρητικό Αθανάσιο είτε τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Ράϊκο Δημήτριο 
και μέλη του Δημοτικούς Συμβούλους κ.Κανατσούλη Ιωάννη (μετά 
από  πρόταση  του  κ.Καλαφατέλη  Ιωάννη),με  αναπληρωτή  τον 
κ.Τσιλιγκίρη Μιχαήλ και τον κ.Φωτάκη Ιωάννη με αναπληρώτρια 
την κ.Λουκάτου Ανθή.

   Ο Πρόεδρος της τριμελούς Επιτροπής καλείται να συγκαλέσει την 
Επιτροπή  και  να  προτείνει  πρόγραμμα  Συνεδριάσεων  και  τρόπο 
λειτουργίας κατά την πρώτη Συνεδρίαση και να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες κι  επαφές προκειμένου να επιτελέσει  εντός 
τριμήνου το έργο της.

            Η έναρξη της λειτουργίας της Επιτροπής θεωρείται η ημερομηνία 
της  πρώτης Συνεδρίασης που θα συγκληθεί ως σώμα.

 Απόφαση υπ’ αριθ.  8/2015:  «Έγκριση για καθαίρεση ενδεικτικών 
πινακίδων καταστημάτων Αγίου Στεφάνου» με την οποία ενέκρινε 
ομόφωνα  να  εφαρμοστεί  η  Νομοθεσία 
(Ν.2946/2001.ΦΕΚ224.τεύχος  1)  και  να  ειδοποιηθούν  όλες  οι 
Δημοτικές  Κοινότητες  να  εφαρμόσουν  το  Νόμο   περί  υπαίθριας 
Διαφήμισης.
Η απόφαση διαβιβάστηκε προς όλες τις Δημοτικές Κοινότητες ,προς 
εκτέλεση.

 Απόφαση  υπ’  αριθ.  17/2015:  «Koπή  δέντρων  για  την  υλοποίηση 
έργου  με  τίτλο  «Κατασκευή  δικτύου  απορροής  ομβρίων  οδού 
Μεγάλου Αλεξάνδρου-Β΄ φάση» με την οποία ομόφωνα απερρίφθη 
το αίτημα του εργολάβου για περιβαλλοντικούς λόγους με σκοπό να 
επανέλθει το θέμα προς συζήτηση  προκειμένου να βρεθεί μία λύση 
με το λιγότερο περιβαλλοντικό κόστος καθώς και να διερευνηθεί και 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οικοπέδου.
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   Απόφαση υπ’ αριθ. 18/2015: «Koπή δέντρων για την υλοποίηση 
έργου  με  τίτλο  «Κατασκευή  δικτύου  απορροής  ομβρίων  οδού 
Μεγάλου  Αλεξάνδρου-Β΄  φάση»  με  την  οποία  κατά  πλειοψηφία 
εγκρίθηκε  να  κοπούν  μέχρι  7  δέντρα  ,προκειμένου  να  καταστεί 
δυνατή η υλοποίηση του έργου. Το τοπικό συμβούλιο της Άνοιξης 
με την επικουρία της Τεχνικής υπηρεσίας να μεριμνήσουν για την 
υλοποίηση της απόφασης.

            Με την 203/2015 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε  

      κατά πλειοψηφία την εισήγηση της Ε πιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 Απόφαση  υπ’  αριθ.  19/2015:«Δέσμευση  εκτάσεων  για  τα 
αντλιοστάσια T1, Α/Σ1, Α/Σ2 της μελέτης του έργου «Ολοκλήρωση 
Δικτύου  Αποχέτευσης  Ακαθάρτων  στον  Αγ.  Στέφανο  και  Δίκτυα 
Αποχέτευσης  Ακαθάρτων  στους  Οικισμούς  Ραπεντώσα  και 
Πευκόφυτο, του Δήμου Διονύσου »  με την οποία ομόφωνα ενέκρινε 
την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

      Με την 199/2015 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε  

            ομόφωνα την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 Απόφαση  υπ’  αριθ.  24/2015  ««Εξέταση  ενστάσεων  κατά  της  υπ. 
Αριθμ.  218/2014  απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί 
τροποποιήσεως υψομέτρων σε τμήματα των οδών Ευξείνου Πόντου, 
Ξούθου και Σκουφά» με την οποία απέρριψε τις ενστάσεις κατά της 
υπ.  Αριθμ.  218/2014  Απόφασης  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί 
τροποποιήσεως υψομέτρων σε τμήματα των οδών Ευξείνου Πόντου, 
Ξούθου και Σκουφά».   

    Με την 261/2015 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε  

            ομόφωνα την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

        Γ) Γενικά θέματα-Κανονιστικές Αποφάσεις(σύμφωνα με 
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           το άρθρο 79&82 Κ.Δ.Κ).

 Απόφαση υπ’ αριθ. 7/2015:« «Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 
2014  της  Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής»  με  την  οποία  ενέκρινε 
ομόφωνα  την  Ετήσια  Έκθεση  Πεπραγμένων  έτους  2014  της 
Επιτροπής  Ποιότητας  Ζωής   και  τη  διαβίβασε  προς  ψήφιση  στο 
Δημοτικό Συμβούλιο.

           Με την 73/2015 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε 

           κατά πλειοψηφία την Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της ΕΠΖ για το 

           2014.

 Απόφαση  υπ’  αριθ.  11/2015:«  Ίδρυση  Λαϊκής  Αγοράς  στο  Δήμο 
Διονύσου-ΔΚ.Κρυονερίου» με την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία 
την ίδρυση της λαϊκής αγοράς στη ΔΚ Κρυονερίου και τη λειτουργία 
αυτής κάθε Τρίτη στις οδούς α)Γ.Ζηκίδη (από το μήνα Απρίλιο έως 
και το μήνα Σεπτέμβριο)και β)Χρυσοστόμου Σμύρνης (από το μήνα 
Οκτώβριο έως και το μήνα Μάρτιο).

           Με την 97/2015 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε  

      κατά πλειοψηφία την εισήγηση της Ε πιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 Απόφαση  υπ’  αριθ.  12/2015:«Τροποποίηση  της  αρ.  227/2012 
Απόφασης ΔΣ «Κανονισμός Ύδρευσης     Δήμου Διονύσου»με την 
οποία  ενέκρινε  ομόφωνα  την  Τροποποίηση  της  αρ.  227/2012 
Απόφασης ΔΣ «Κανονισμός Ύδρευσης     Δήμου Διονύσου.

             Συγκεκριμένα προστίθεται  παράγραφος μετά την τελευταία 
παράγραφο του άρθ. 15.5 ως εξής:
 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αφορούν σε αφανή διαρροή η οποία 
δεν μπορούσε να διαπιστωθεί από τον υδρευόμενο από βλάβη των 
εσωτερικών  εγκαταστάσεων  (άρθ.  10.1),  είναι  δυνατή  η  υποβολή 
αιτήματος  προς  διαγραφή  μέρους  της  χρέωσης  ύδρευσης  από  το 
Δημοτικό Συμβούλιο, εφ’ όσον:

α. Πρόκειται για κατανάλωση ύδατος υπερδιπλάσια της συνηθισμένης 
και μεγαλύτερη από 50 κ.μ., για αντίστοιχες χρονικές περιόδους και 
η  συνολική  κατανάλωση  της  περιόδου  χρεώνεται  με  υψηλότερη 
χρέωση στην κλίμακα υπολογισμού λόγω της διαρροής.

β. Η  αφανής  διαρροή  πιστοποιείται  και  τεκμηριώνεται  επί  ποινή 
απαραδέκτου  από  αυτοψία  και  έκθεση  ελέγχου  αρμοδίων 
υπαλλήλων του Δήμου.
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           Εάν πληρούνται οι παραπάνω όροι, η αρμόδια υπηρεσία Εσόδων 
εισηγείται  προς  το  Δημοτικό Συμβούλιο  διαγραφή χρέωσης λόγω 
αφανούς διαρροής, υπολογίζοντας την υπερβάλλουσα κατανάλωση 
σε σχέση με αυτήν αντίστοιχων προηγούμενων περιόδων με αξία ίση 
προς το λειτουργικό κόστος ανά κ.μ., ήτοι σύμφωνα με την ετήσια 
κατανάλωση προς  τον  προϋπολογισμό λειτουργικών δαπανών της 
υπηρεσίας ύδρευσης.

            Με την 97/2015 απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε 
κατά πλειοψηφία την Τροποποίηση της αρ. 227/2012 Απόφασης ΔΣ 
«Κανονισμός Ύδρευσης     Δήμου Διονύσου.

 Απόφαση  υπ’  αριθ.  13/2015:«  Ανάκληση  άδειας  ΚΥΕ  επί  της 
Λ.Κρυονερίου 14 στο Κρυονέρι»με την οποία ενέκρινε ομόφωνα τη 
μη  ανάκληση  της  άδειας   Κ.Υ.Ε  επί  της  Λ.Κρυονερίου  14  στο 
Κρυονέρι(Τριανταφύλλου Νικόλαος),διότι  ολοκληρώθηκαν όλοι οι 
απαραίτητοι  έλεγχοι  και  ο  φάκελος  λειτουργίας  και  τη  διαβίβασε 
στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 Απόφαση  υπ’  αριθ.  16/2015  ΕΗΔ:  «Λήψη  απόφασης  για 
παραχώρηση  χρήσης  κοινόχρηστων  χώρων  &πλατειών  της  ΔΚ 
Αγίου Στεφάνου για κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με την 
οποία ομόφωνα ανέβαλε τη λήψη απόφασης ,μέχρι να προσκομιστεί 
από την ΔΚ.Αγίου Στεφάνου η πρότερη κανονιστική απόφαση που 
αφορά στην  παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων και  πλατειών  για 
κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.



 Απόφαση  υπ’  αριθ.  21/2015:«  «Περί  ενιαίου  κανονισμού 
λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου   Διονύσου».με την 
οποία  αποφάσισε  ομόφωνα  την  αναβολή  συζήτησης  του  θέματος 
προκειμένου να επανέλθει το θέμα σε επόμενη συζήτηση της ΕΠΖ 
σε δέκα ημέρες.

 Απόφαση υπ’ αριθ.23/2015:« «Περί ενιαίου κανονισμού λειτουργίας 
Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου   Διονύσου».(εξ’αναβολής) με 
την  οποία  ενέκρινε  ομόφωνα  ως  προς  το  γενικό  πλαίσιο  τον 
Κανονισμό Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου και 
συγκεκριμένα  προτείνει  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  τις  εξής 
τροποποιήσεις κατ’άρθρον του.

 Στη  σελ.2  στον  ορισμό  Κοιμητήριο  ή  νεκροταφείο  να 
αντικατασταθεί η λέξη «πτωμάτων» με «σορών».Το ίδιο και 
στην παράγραφο 9 του άρθρου 6(Εκταφή).

 Στο άρθρο 6-Εκταφή να προστεθεί μία νέα παράγραφος με 
αριθμό 12 «Να μην γίνονται εκταφές σε σωρούς παιδιών όσο 
είναι εν ζωή οι γονείς τους».
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 Στο άρθρο 9-Οστεοφυλάκια-οστεοθήκες στην παράγραφο 2 
προτείνεται η φύλαξη των οστών να γίνεται για 15 έτη και όχι 
για 10 όπως αναφέρεται στο προσχέδιο.

 Στο άρθρο 12-Οικογενειακοί τάφοι, προτείνεται να γίνουν και 
τετραπλοί τάφοι.

 Στο  άρθρο  16-Απαλλαγές,από  όλη  την  παράγραφο  3  να 
παραμείνει  η  πρόταση  «Τα  ανήλικα  τέκνα  δημοτών  και 
μόνιμων κατοίκων».

 Στο  άρθρο  18-Βιβλία  να  προστεθεί  «9.Ειδικό  βιβλίο 
καταγραφής αντικειμένων κατά τις εκσκαφές».  

               Η ΕΠΖ έχει ήδη στείλει την απόφαση προς ψήφιση στο Δημοτικό 
         Συμβούλιο.

 Απόφαση  υπ’  αριθ.  25/2015:«Λήψη  απόφασης  για  παραχώρηση 
χρήσης κοινόχρηστων χώρων    &πλατειών της ΔΚ Αγίου Στεφάνου 
για κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις»(εξ’αναβολής). Με την 
οποία  ενέκρινε  ομόφωνα  την  παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων 
και πλατειών για κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις στη ΔΚ 
Αγίου Στεφάνου».               

 Απόφαση  υπ’  αριθ.  26/2015:«Τοποθέτηση  ή  μη  ελαστικών 
εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων  επί της οδού Αρμονίας στις 
συμβολές της με τις οδούς Κάδμου και Λ.Διονύσου» με την οποία 
ομόφωνα  ενέκρινε   την  τοποθέτηση  ελαστικών  εύκαμπτων 
επαναφερόμενων κυλίνδρων επί της οδού Αρμονίας στις συμβολές 
της με τις οδούς Κάδμου και Λ.Διονύσου» .  

 Απόφαση  υπ’  αριθ.  27/2015:«  «Χορήγηση  θέσης  στάθμευσης 
ΑΜΕΑ επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 38 στη Δ.Ε. Άνοιξης» με την 
οποία ομόφωνα ενέκρινε τη χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί 
της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 38 στη Δ.Ε. Άνοιξης». 

            Με την 260/2015 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε 
ομόφωνα την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Κατόπιν  των  ανωτέρω  τίθεται  προς  συζήτηση  η  Ετήσια  ΄Εκθεση 

Πεπραγμένων έτους 2015 της Ε.Π.Ζ.  (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 

του     Ν.3852/2010)  από τα μέλη της Ε.Π.Ζ. και παρακαλείται το Δημοτικό 

Συμβούλιο για την έγκρισή της. 

                                                                              Ο Πρόεδρος της  Ε.Π.Ζ

Ε.Δ.                                                                                                                Λυρούδιας Ευάγγελος      

1.Γεν.Αρχείο                                                                                Δρ.Αρχιτέκτων Μηχανικός
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2.Αρχείο Ποιότητας Ζωής                                                                                                     
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