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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                         Αριθ.Απόφασης 3/2017 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 8.5.2017 της ..3ης/2017.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Διονύσου .                                              

    Σήμερα, 8 Μαϊου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μ.μ 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. 12514/2-5-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ράικου Δημητρίου 
του Γεωργίου, Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων ,Υποδομών,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 1ο: Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

 ΘΕΜΑ2ο : Aναδιοργάνωση και επαναλειτουργία του δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων  

                 πληροφόρησης δημοτών.        

 ΘΕΜΑ3ο: Toποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών για αποτροπή στάθμευσης οχημάτων  

                στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου και  

                στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας ,της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου  

                Στεφάνου. 

 ΘΕΜΑ4ο:Τροποποίηση  ρ.σ στο Ο.Τ 14 της Δ.Ε Σταμάτας. 

 ΘΕΜΑ5ο: Κατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Στρ.Πετρίτη 3-5 της ΔΚ Δροσιάς. 

 ΘΕΜΑ6ο: Εγκατάσταση συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 
(5) μέλη:                                                     

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Ράικος Δημήτριος (Πρόεδρος)                                                          Ταουξή Χριστιανίδη Καλλιόπη 
2.Δαρδαμάνης Βασίλειος Κανατσούλης Ιωάννης 
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3.Τσαγκαράκης Ευάγγελος Ίσσαρης Γρηγόριος 
4.Στασινοπούλου Αναστασία Ιωαννίδης Χαράλαμπος 
5.Ντούντα-Πολυχρονοπουλου Χρ.                  
  
  
  

 

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

Διονύσου.   

Η Αντιδήμαρχος κ.Στασινοπούλου Αναστασία(αναπληρωμ.μέλος) αντικατέστησε τον 

απόντα κ.Κοκμοτό Βασίλειο. 

Το αναπληρωματικό μέλος της ΕΠΖ κ.Ντούντα Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 

αντικατέστησε την απούσα κ.Πέππα Αγγελική. 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

       Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

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

 

2.-. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 παρ1.  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα  

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

 

3.-Την υπ’αρ.12249/28-4-2017 εισήγηση του Προέδρου της ΕΠΖ :…Με την 

παρ.6 του άρθρου 74 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ τους, με φανερή 

ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από τη μειοψηφία. Δικαίωμα ψήφου 

στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.  

     Ως  γνωστό σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου εκλέχθηκαν τα μέλη της  

ΕΠΖ(αρ.απ.67/2017 Δημοτικού Συμβουλίου). Λόγω μη προσέλευσης  των μελών της 

μειοψηφίας, δεν υπάρχει πρόταση/υπόδειξη για εκλογή Αντιπροέδρου. Για την πληρότητα 

των ιδιοτήτων επιβάλλεται η εκλογή/ανάδειξη  Αντιπροέδρου. Κατόπιν των ανωτέρωκαι 

δεδομένης της απουσίας των μελών της μειοψηφίας,προκειμένου να υπάρξει πλήρης 

ορισμός προεδρείου ,σε εφαρμογή των οριζομένων από το άρθρο 74 του 

Ν.3852/2010,προτείνεται ως Αντιπρόεδρος της ΕΠΖ από τα μέλη της μειοψηφίας ο…….και 

τίθεται στη διαδικασία της ψηφοφορίας των μελών για την ανάδειξή του. 
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Ακολούθησε κλήρωση μεταξύ των μελών  της μειοψηφίας και ανεδείχθη ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ.Κανατσούλη Ιωάννη,του οποίου η υποψηφιότητα ετέθη στο σώμα προς 

ψήφιση. 

 

                                            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

 

Αφού έλαβε υπόψη : 

 Tην εισήγηση του Προέδρου 

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 και74 του Ν.3852/10 

 Τον πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής  

 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά) 

 

 

                                 

                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εκλέγει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Κανατσούλη Ιωάννη ,Αντιπρόεδρο της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος  «Διαύγεια». 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                  

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                  Δαρδαμάνης Βασίλειος 

                                                                         Τσαγκαράκης Ευάγγελος 

                                                                         Στασινοπούλου Αναστασία 

                                                                         Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          
      

 

 


