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Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Εκτελεστική

Επιτροπή του Δήμου Διονύσου, στον Άγ. Στέφανο, στο Δημοτικό Κατάστημα, στη διεύθυνση Λ.Λ.
Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1 τ.κ. 14565, μετά από την υπ’ αριθμ. 30742/25-09-2014 γραπτή
πρόσκληση του Προέδρου της, κου Ζαμάνη Διονυσίου, που δημοσιεύτηκε και κοινοποιήθηκε σε κάθε
μέλος της χωριστά (Ν.3852/2010 άρθρ. 62), με θέματα συζήτησης τα εξής παρακάτω:
1) «Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015»
2) «Περί Ο.Τ.Α. και ΕΣΠΑ»
3) «Περί της νέας Αντιδημαρχίας και της στελέχωσης αυτής»
Διαπιστώθηκε απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών παρευρέθηκαν τα εξής εξι (6):
1.Ζαμάνης Διονύσιος,

Δήμαρχος –Πρόεδρος Επιτροπής.

2.Λυρούδιας Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων-Υποδομών-Χωροταξίας και
Πολεοδομίας
3.Ρηγοπούλου Βασιλική, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου
Δυναμικού.
4.Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία, Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης
5.Κοκμοτός Βασίλειος,

Αντιδήμαρχος Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

6.Υφαντής Ηλίας,

Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Στην συνεδρίαση δεν παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος της Δ/νσης Περιβάλλοντος
κ.Αναστάσιος Μπάσης αν και νόμιμα είχε κληθεί.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Κεϊσίδου Δήμητρα, Διοικητική Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.
ΘΕΜΑ 2ο : « Περί Ο.Τ.Α. και ΕΣΠΑ»

Μετά την εκφώνηση του θέματος από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχο
κ.Διονύσιο Ζαμάνη, ακολούθησε η εισήγηση του Αντιδημάρχου Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής:

Στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της νέας αντιδημαρχίας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
συντάχθηκε ενημερωτικό σημείωμα, με σκοπό να καταγραφούν και να κωδικοποιηθούν οι

δυνατότητες και οι ευκαιρίες του δήμου Διονύσου για χρηματοδότηση από το νέο Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς. Το σημείωμα έχει τίτλο
«Χρηματοδότηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
για την Ανάπτυξη – Καταγραφή και Κωδικοποίηση Δυνατοτήτων και Ευκα-ριών»
διαβιβάστηκε στις αντιδημαρχίες -με κοινοποίηση στον κ. Δήμαρχο- προς ενημέρωση,
σχολιασμό και υποβολή των κατά αρμοδιότητα προτάσεων (αριθμ. πρωτ. 31040/26-09-2014).
Στην συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων-ΥποδομώνΧωροταξίας και Πολεοδομίας υπέβαλε την κάτωθι προτεινόμενη Δέσμη Δράσεων με δέκα πέντε
(15) σημεία:
Στο πλαίσιο ανάπτυξης και βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος του Δ. Διονύσου υπάρχει η
απαίτηση διαμόρφωσης και εφαρμογής ενός νέου μοντέλου Έξυπνων και φιλικών προς το
περιβάλλον Δράσεων, βασισμένων στην αξιοποίηση της υπάρχουσας γης και των υπαρχόντων
υποδομών. Για την ανάπτυξη των δράσεων αυτών θα πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένα
διεθνή πρωτόκολλα τα οποία είναι απαραίτητα για την περαιτέρω πιστοποίησή τους. Ο Τομέας
Οικολογίας του ΑΠΘ θα επικυρώσει τις δράσεις αυτές σε συνεργασία με τον Καθηγητή τουΤομέα
Οικολογίας, Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ Ιωάννη Δ.
Παντή.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ
1.Εξοικονόμηση Ενέργειας (Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, Παραγωγή μέσω Φωτοβολταϊκών
συστημάτων, Βιοκλιματικές Πλατείες)
2.Περιορισμό της αέριας Ρύπανσης (green spots, συστήματα καύσης και φίλτρα, τζάκια-αέριοπετρέλαιο-βιομάζα)
3.Ορθολογική διαχείριση σκουπιδιών, στερεών και υγρών αποβλήτων.
4.Διαχείριση της ζήτησης του νερού και λοιπών φυσικών πόρων (έξυπνα υδρόμετρα).
5.Πράσινες Υποδομές - Διαχείριση Πρασίνου (Περιαστικού και Αστικού, Έξυπνα συστήματα
Διαχείρισης & Εκμετάλλευσης Ομβρίων, Συμβάσεις διαχείρισης περιοχών ιδιαίτερης Οικολογικής
αξίας)
6..Περιαστικοί - Αστικοί Λαχανόκηποι –Βιολογικά προϊόντα.
7.Εφαρμογή Πράσινων προμηθειών με ηλεκτρονικό διαγωνιστικό σύστημα.
8.Στρατηγική περιορισμού ηχορύπανσης. (Καθορισμός Ήσυχων περιοχών. Καταγραφή Ηχοτοπίων
υψηλής ακουστικής και πολιτιστικής αξίας)
9.Ανάδειξη της ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση-ενημέρωση.
11.Ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης κινητικότητας (ειδικές ρυθμίσεις για ΑΜΕΑ, Free car
places)
12.Ολοκληρωμένο διαδραστικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (GIS) Dionysos mobile. Όλες
οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του Δήμου στο κινητό σας.
13.Ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής συμμετοχής (κοινωνικά δίκτυα για την καλλιέργεια, για τις
πράσινες υποδομές κλπ).

14.Ανάπτυξη πολιτικών για την αύξηση της "πράσινης" εργασίας (Green Jobs).
15.Μείωση του Οικολογικού Αποτυπώματος του Δήμου (αξιολόγηση δράσεων, ποσοτικοποίηση
αποτελεσμάτων προσδιορισμός προτεραιοτήτων, ανάπτυξη Πλάνου ενεργειών και ευκαιριών για την
περαιτέρω εφαρμογή).
H Εκτελεστική

Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

Το Ν. 3463 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) ‘’Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων’’

Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’
την εισήγηση του Αντιδημάρχου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Τις παρατηρήσεις των μελών της ΕΕ
Αποφασίζει
ομόφων α
1.Εγκρίνει την εισήγηση, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω και
2. Η υποβολή των κατά αρμοδιότητα προτάσεων να γίνει στον Αντιδήμαρχο Στρατηγικού
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.
Η απόφαση αυτή της Ε.Ε. πήρε αύξοντα αριθμό …15/2014…….
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Λυρούδιας Ευάγγελος

Ζαμάνης Διονύσιος

2.Ρηγοπούλου Βασιλική
3.Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία
4.Κοκμοτός Βασίλειος,
5.Υφαντής Ηλίας

