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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ  15/9/2017 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                 ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ: 28564 

EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

                 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ 
 

                                          ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 

  ΘΕΜΑ: « Ενιαίος Κανονισμός κατάληψης κοινοχρήστων        

                     χώρων  Δήμου Διονύσου». 

Σχετικά: 

1)Οι διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες της Ε.Π.Ζ». η 

ΕΠΖ , μεταξύ των άλλων: 

  Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο: 

…. 

iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις 

προβλέψεις του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, 

καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, των αρμοδιοτήτων του. ΄ 

v) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. 

2).Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) «Κανονιστικές 

αποφάσεις»,  

3)Η ανάγκη ενοποίησης των ισχυόντων Κανονισμών Λειτουργίας των 

Κοιμητηρίων των Επτά(7) δημοτικών Κοινοτήτων που σύμφωνα με το άρθρο 1 

του Ν. 3852/2010 αποτελούν τον Δήμο Διονύσου. 

4)την υπ’αρ. 20102/5-7-2017 εισήγηση του Προέδρου της ΕΠΖ  με συνημμένο το 

σχέδιο του Κανονισμού. 

Η  EΠΖ με την υπ’αρ20/2017 απόφασή της  ενέκρινε κατά πλειοψηφία 

(4ναι 1 λευκό) τον Κανονισμό κατάληψης κοινοχρήστων χώρων Δήμου 

Διονύσου, όπως διαμορφώθηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

     Κατόπιν των ανωτέρω κι έχοντας υπόψη: 

1) τις διατάξεις των άρθρων 79&93 Ν3463/2006(ΔΚΚ) 

2) τις διατάξεις των άρθρων1,65&73 Ν3852/2010 
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3)την υπ’αρ. 20102/5-7-2017 εισήγηση του Προέδρου της ΕΠΖ  με 

συνημμένο το σχέδιο του Κανονισμού. 

4)την υπ’αρ.20/2017 απόφαση της ΕΠΖ. 

        Προτείνεται: 

 Η έγκριση του Κανονισμού  κατάληψης κοινοχρήστων χώρων , όπως 

διαμορφώθηκε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ο οποίος επισυνάπτεται 

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο Δημοτικό Κατάστημα σύμφωνα με 

τη διαδικασία του άρθρου 284/3463 και περίληψη αυτής να σταλεί προς 

δημοσίευση σε ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα.      

                                               

                                                                                 Ο Πρόεδρος της  Ε.Π.Ζ 

 

                                                                                        Ράικος Δημήτριος 

                                                                                       Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 

                                                                                        

   Συνημμένα                                                                                            

1.Η υπ’αρ.20102/5-7-2017 εισήγηση  

2.Η υπ’αρ 20/2017 απόφαση της ΕΠΖ  

3.Ο Κανονισμός όπως διαμορφώθηκε  

μετά τη συνεδρίαση ΕΠΖ. 

        Εσωτ.Διανομή 

1.Γεν.Αρχείο 

2.Αρχείο Ποιότητας Ζωής 

3.Φ.Εισηγήσεων                                                
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