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Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ.10
ε
/23-9-2011 

Σςνεδπίαζηρ ηος  Σςμβοςλίος ηηρ Δημοηικήρ Κοινόηηηαρ Κπςονεπίος ηος Δήμος Διονύζος 

   

Απιθμόρ Απόθαζηρ   28/2011                      Π ε π ί λ η ψ η 

 

ΘΕΜΑ : «Κανονιζμόρ Πποζηαζίαρ Πεπιβάλλονηορ και Καθαπιόηηηαρ Δήμος Διονύζος» 

 

 Κξπνλέξη θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 23
ε
 ηνπ κήλα επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα ηεο 

εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ώξα 19:00κκ ήιζε ζε  ηαθηηθή πλεδξίαζε ην Σνπηθό πκβνύιην Κξπνλεξίνπ 

κεηά ηελ από ππ’ αξηζ. πξση.29424/20-9-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλόηεηαο , πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλαλ από ηνπο πκβνύινπο , ζύκθσλα κε ηα άξζξα 83,88 θαη 95 ηνπ 

Ν.3852/2010 θαη Ν.3463/2006 παξ.4. Καη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη 

ζε ζύλνιν 5 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 4 δειαδή: 

 

Π α π ό ν η ε ρ:                                                                     Α π ό ν η ε ρ: 

1.-Ληλάξδνο Μηραήι                                                            1.-Παπαλησλίνπ Αληώληνο                                                             

2.-Βεξβέξεο Νηθόιανο                                                          

3.-Χξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο 

4.-Χηώηεο Γεκήηξηνο 

 

   Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ηακηικήρ ζπλεδξίαζεο θαη αθνύ εηζεγήζεθε ην 1
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ,  εμέζεζε όηη ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ καο Γηνλύζνπ κε ην 

ππ΄αξηζ.22515/11-7-2011 έγγξαθό ηνπο καο δηαβίβαζαλ ην πξνζρέδην ηνπ «Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο 

Πεξηβάιινληνο θαη Καζαξηόηεηαο Γήκνπ Γηνλύζνπ Ννκνύ Αηηηθήο», κε ηελ παξάθιεζε λα ηεζεί σο 

ζέκα ζπδήηεζεο ζηα Σνπηθά πκβνύιηα κε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ έηζη ώζηε εθόζνλ γίλεη 

δηαβνύιεπζε λα έρνπλ ηηο απόςεηο καο πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηηο απόςεηο καο πξνθεηκέλνπ λα 

εηζαρζεί ν Καλνληζκόο ζαλ ζέκα ζηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Γεκνηηθό 

πκβνύιην. Δπεηδή πηζηεύσ όηη ν Καλνληζκόο απηόο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ καο, δήηεζα κε έγγξαθε πξόζθιεζε κε αξηζκό 

27694/6-9-2011 από ηνπο θνξείο ηεο πεξηνρήο θαζώο επίζεο θαη ηνλ ΔΒΑ (ύλδεζκν Βηνκεράλσλ 

Βόξεηαο Αηηηθήο) ν νπνίνο έρεη έδξα ην Κξπνλέξη, λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα λα 

πεξηιεθζνύλ ζηελ παξνύζα απόθαζε εθόζνλ ιεηηνπξγνύλ πξνο όθεινο ηνπ ηόπνπ καο. αο ζέησ 

ινηπόλ ππόςε ηηο πξνηάζεηο κνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο  θαη ηηο παξαηεξήζεηο  πνπ εγγξάθσο 

θαηέζεζαλ δηα ρεηξόο ηνπ Κνηλνηηθνύ πκβνύινπ θνπ Χξηζηόπνπινπ Γεκεηξίνπ ε «Πξσηνβνπιία 

Πνιηηώλ Κξπνλεξίνπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνύ θαη νηθηζηηθνύ πεξηβάιινληνο», 

ηελ νπνία πξνζππνγξάθνπλ  27 πνιίηεο ηνπ Κξπνλεξίνπ. πκθσλώ κε ηηο παξαηεξήζεηο από 1 έσο 11 

σο έρνπλ κε κία κόλν δηαθνξνπνίεζε ζηελ παξαηήξεζε κε αξηζκό 8 πνπ αθνξά ην άξζξν 24 ζηε 

δεύηεξε παξάγξαθν ηεο παξαηήξεζεο «ηε δέθαηε ζεηξά…… ηνπ άξζξνπ 23», ηελ νπνία  δελ 

ζπκθσλώ λα πεξηιεθζεί ,όπσο επίζεο θαη ηελ παξαηήξεζε κε ηνλ αξηζκό 12. Σέινο νη πξνηάζεηο κνπ 

γηα ηνλ Καλνληζκό έρνπλ σο εμήο: 

1.- ην άξζξν 5 παξ. 2, ζεσξώ όηη   νη ιέμεηο « ή θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο» πξέπεη λα παξαιεθζεί 

εθόζνλ νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη είλαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

απνηεινύλ σο αξκνδηόηεηα θνκκάηη ηνπ Γήκνπ θαη όρη ηδησηώλ, επνκέλσο ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ 

ζηηο ππνρξεώζεηο καο. 

2.- ην άξζξν 6 ζηελ πξόηαζε πνπ αξρίδεη « ε πεξίπησζε θζνξάο θάδσλ…… θαη νρεκάησλ», 

πξνηείλσ λα πεξηιεθζεί θαη « ή απζαίξεηε κεηαθίλεζή ηνπο από ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο». 

3.-ην άξζξν 8 πξνηείλσ λα πξνζηεζεί ε εμήο πξόβιεςε: «Σα κπάδα ζα απνξξίπηνληαη ζε θνληέηλεξ 

πνπ ζα βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζε θάζε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα θαη ζα είλαη ηδηνθηεζία ηνπ 

Γήκνπ Γηνλύζνπ». 

4.-ην άξζξν 15 παξ. 4 πξνηείλσ λα πξνζηεζεί ε εμήο εμαίξεζε: «Με εμαίξεζε ηα δέληξα πνπ 

βξίζθνληαη εληόο ησλ ΓΠ θάζε Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο, κε απόθαζε ηεο Κνηλόηεηαο».  

5.-ην άξζξν 24 πξνηείλσ λα δηαγξαθνύλ ζηελ πξώηε πξόηαζε σο εμήο: «Απαγνξεύεηαη ν 

ζηαπιηζκόο  κεγάισλ ή κηθξώλ δώσλ…….. εζπρίαο», ηξεηο ιέμεηο : «ή κηθξώλ δώσλ». Δπίζεο λα 

δηαγξαθεί εμνινθιήξνπ ε ηειεπηαία πξόηαζε δειαδή « Δίλαη δε ππνρξεσηηθή……… -30- κέηξα 

ηνπιάρηζηνλ». 

Σέινο ζε ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε κεηαμύ καο ζεσξήζακε δίθαην λα ηξνπνπνηεζεί θαη ε ζεκείσζε 7 

ηνπ εγγξάθνπ ηεο « Πξσηνβνπιίαο Πνιηηώλ Κξπνλεξίνπ» σο εμήο: « Καηά ηα ξαληίζκαηα αγξνηηθώλ 

εθκεηαιιεύζεσλ ζα πξέπεη λα παίξλνληαη όια ηα απαξαίηεηα πξνζηαηεπηηθά θαη πξνιεπηηθά κέηξα 

γηα απνθπγή επηβάξπλζεο ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ. 



 

 

 

Σν  πκβνύιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, κειέηεζε  θαη όια ηα θαηαηεζέληα έγγξαθα πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ παξνύζα απόθαζε  

θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

                                    

 

                                          Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι     Ο μ ό θ ω ν α 

 

Δγθξίλεη ηελ  πξόηαζε όπσο ηελ εηζεγήζεθε ν Πξόεδξνο ηεο Γ.Κ. Κξπνλεξίνπ θνο Ληλάξδνο 

Μηραήι σο έρεη. 

 

Αςηή η απόθαζη έλαβε αύξονηα απιθμό 28/2011. 
 

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε πλεδξίαζε. 

Γη απηό ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ. 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                ΣΑ  ΜΔΛΖ 

                                                                           

                                                                                         1.- Βεξβέξεο Νηθόιανο 

                                                                               

                                                                                         2.- Χξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο 

 

Ληλάξδνο Γεκ. Μηραήι                                                   3.-Χηώηεο Γεκήηξηνο  

                                                                                          


