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Από το πρακτικό της 4ης/ 30.5.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου 
∆ιονύσου . 
Σήµερα την 30η Μάη 2018 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.µ 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 υπ’αρ.πρωτ. 18670/24-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ράικου 
∆ηµητρίου, Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών 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 1o: «Αφαίρεση εύκαµπτων ελαστικών κυλίνδρων έναντι της εισόδου     
                    Στάθµευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού ∆ήµητρος 2 στη ∆Κ Άνοιξης. 
 
 ΘΕΜΑ 2o: «Έγκριση µελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας νέας φωτεινής  
                      σηµατοδότησης (διάβασης πεζών) επί της Λ. ∆ροσιάς – Σταµάτας στον                          
                    ∆ήµο ∆ιονύσου».       
    
ΘΕΜΑ 3o: «Λήψη απόφασης περί κύρωσης ή µη της Παρόδου Μεγ.Αλεξάνδρου 21    
                    της ∆Ε Άνοιξης ως κοινόχρηστης οδού σύµφωνα µε το άρθρο 35 του  
                    ν.3937». 
                     
ΘΕΜΑ4ο : «Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας-παραχώρησης πολιτιστικών κέντρων    
                     ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
ΘΕΜΑ 5o: «Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους                   
                     του  ∆ήµου». 
 
ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων  
                      για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων». 
 
ΘΕΜΑ 7ο: «Οριοθέτηση χώρων στάθµευσης ατόµων µε αναπηρία (ΑΜΕΑ) επί του  
                     Οδοστρώµατος οδών πέριξ πλατειών της ∆Κ Αγ.Στεφάνου».       
 
ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης σχετική µε τις βεβαιώσεις υψοµέτρου». 
 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω (7) μέλη: 
 
 

 



 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Ράικος Δημήτριος  Πέππα Αγγελική 
2.Στασινοπούλου Αναστασία  Ιωαννίδης Χαράλαμπος 
3.Δαρδαμάνης Βασίλειος   
4.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσ.   
5.Τσαγκαράκης Ευάγγελος 
6. Κανατσούλης Ιωάννης 

  

7.Τσουδερός Ιωάννης   
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασηµίνα ∆ιοικητική υπάλληλο του ∆ήµου  
 ∆ιονύσου. 
Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ.Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα αντικατέστησε τον απόντα    

   κ.Κοκµοτό Βασίλειο. 
   Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας κ.Ταουξή-Χριστιανίδη  
   Καλλιόπη καθώς και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ Ζυγούνας Γεώργιος και Σπηλιώτης   
   Σπυρίδων. 
   Η Αντιδήµαρχος κ.Πέππα Αγγελική προσήλθε κατά τη συζήτηση του πρώτου θέµατος  
   που συζητήθηκε. 
   Η Αντιδήµαρχος κ.Στασινοπούλου Αναστασία αποχώρησε πριν τη συζήτηση του  
   7ου θέµατος της Η.∆. 
   Παρών στη συζήτηση του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης ήταν ο κ.Σταµπολιάδης     
   Γεώργιος-άµεσα ενδιαφερόµενος- . 
   Λόγω της παρουσίας του κ.Σταµπολιάδη ο Πρόεδρος της ΕΠΖ ζήτησε από τα µέλη να 
   συζητηθεί το 3Ο Θέµα της Η∆ πρώτο ,αίτηµα που έγινε δεκτό. 
 
   Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το  τέταρτο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
                     
ΘΕΜΑ4ο : «Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας-παραχώρησης πολιτιστικών κέντρων    
                     ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
 
1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
 
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της    
     Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
3.-Την υπ’αρ.17211/18-5-2018 εισήγηση του τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, 
     Παιδείας,πολιτισµού και Αθλητισµού. 
 
4.-Τις τοποθετήσεις κι επισηµάνσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων. 
 
Πρότεινε την λήψη απόφασης για την Έγκριση του Κανονισµού λειτουργίας-
παραχώρησης πολιτιστικών κέντρων ∆ήµου ∆ιονύσου            
                      
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 
 
-την εισήγηση της Αντιδηµάρχου Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας,Πολιτισµού και Αθλητισµού   
κ.Στασινοπούλου Αναστασίας ….µετά από τη διαβούλευση που έγινε θα σας παρουσιάσω τις 
παρατηρήσεις που έγιναν προκειµένου αφού γίνουν δεκτές από την ΕΠΖ να ενσωµατωθούν 
στον Κανονισµό προτού διαβιβασθεί προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 

• Στα έχοντας υπόψη δεν αναφέρεται πουθενά η διάταξη µε την οποία είναι αρµοδιότητα 
του ∆ήµου να ψηφίσει έναν τέτοιο κανονισµό (άρθρο 79 του Ν.3463/2006 ΠΑΡ.1α 
α1. 



 

• Στα έχοντας υπόψη αναφέρεται λανθασµένα η παράγραφος 4 του άρθρου 73 του 
Ν.3852/2010 αντί της ορθής παρ.1περ.Β ν «εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το 
σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.∆.Κ». 

• Γενική παρατήρηση: αναφέρεται συχνά ο όρος «Αντιδηµαρχία»,αυτός ο όρος δεν 
υπάρχει σε κανένα νόµο. Οι εξουσίες των αντιδηµάρχων µεταβιβάζονται από τον 
∆ήµαρχο και µόνο. 

• Στο άρθρο 5παρ.10 του σχεδίου αναφέρεται ότι για όλα είναι υπεύθυνοι οι πρόεδροι 
των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων ενώ σύµφωνα µε το νόµο αυτοί είναι υπεύθυνοι µόνο 
για την προστασία της ∆ηµοτικής περιουσίας και αν διαπιστώσουν φθορά την 
αναφέρουν στον ∆ήµαρχο. 

• Γίνεται αναφορά στον όρο «αρµόδιο Αντιδήµαρχο» το σωστό είναι το «∆ήµαρχο ή τον 
εξουσιοδοτηµένο από αυτόν Αντιδήµαρχο». 

• Γίνεται αναφορά στην «υπηρεσία της αρµόδιας Αντιδηµαρχίας»ενώ το σωστό θα ήταν 
σύµφωνα µε τον Ο.Ε.Υ ο όρος «αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου-Τµ.Κοινωνικής 
Προστασίας,Παιδείας,Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

• Στο άρθρο 11 του κανονισµού η τελευταία παράγραφος όπως είναι διατυπωµένη είναι 
σαν να δουλεύει ο ∆ήµος για τον εργολάβο. 

• ∆εν αναφέρεται πουθενά ότι οι κανονιστικές αποφάσεις του άρθρου 79 του 
Ν.3463/2006 λαµβάνονται από το ∆.Σ µε την απόλυτη πλειoψηφία του συνόλου των 
µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

• Άρθρο 5 παρ.14 Σε περίπτωση εκλογικών αναµετρήσεων τα πολιτιστικά κέντρα θα 
παραχωρούνται στους πολιτικούς φορείς. 

 
1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
 
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της    
     Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
3.-Την υπ’αρ.17211/18-5-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 
4.-Τις τοποθετήσεις κι επισηµάνσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως κατεγράφησαν στα  
      ηχογραφηµένα πρακτικά. 
 
 
                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
                                    6 Υπέρ 2 Λευκές (κ.κ Κανατσούλης Ι.,Τσουδερός Ι. 
 
Εγκρίνει τον Κανονισµό λειτουργίας-παραχώρησης πολιτιστικών κέντρων ∆ήµου ∆ιονύσου 
µε τις παρατηρήσεις –προσθήκες που έγιναν δεκτές από την πλειοψηφία των µελών και τον 
διαβιβάζει προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
                      
                                   
  Η  Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 16/2018. 
    
 

  Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

Ράικος ∆ηµήτριος

 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Στασινοπούλου Αναστασία  
Τσαγκαράκης Ευάγγελος 

∆αρδαµάνης Βασίλειος 



 

Πέππα Αγγελική 
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  

Κανατσούλης Ιωάννης  
Τσουδερός Ιωάννης

 
 
 
 
 
 

 
 


