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Αριθ. Απόφασης    01/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της  1ης/ 17.1.2023  συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας  Ζωής του Δήμου
Διονύσου.
Σήμερα  την 17η  Ιανουαρίου  2023 ημέρα Τρίτη  και  ώρα 10.00 η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής
συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 78 του Ν.
4954/2022)  από την  αίθουσα  συσκέψεων  του  Δήμου,  κατόπιν  της  υπ’  αριθμ.  1293/13-1-2023
πρόσκλησης  του  κ.  Φωτάκη  Ιωάννη,  Αντιδημάρχου  Στρατηγικού  Χωροταξικου  Σχεδιασμού  &
Υποδομών & Προέδρου Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Ενημερώσεις- Ανακοινώσεις 

ΘΕΜΑ  1ο: Διαγράμμιση  τμήματος  οδοστρώματος  έμπροσθεν  της  εισόδου  –  εξόδου  χώρου
στάθμευσης της ιδιοκτησίας επί της οδού Λεύκης 44 της Δ.Κ. Κρυονερίου για την παρεμπόδιση
στάθμευσης παρά το κράσπεδο της οδού.

ΘΕΜΑ 2ο  :   Αναθεώρηση έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου  στην  είσοδο  – έξοδο βιομηχανικής
εγκατάστασης της εταιρείας “ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” επί της οδού Χελμού στη
Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου.

ΘΕΜΑ  3ο: Χωροθέτηση  Γωνιών  Ανακύκλωσης  με  Πολυκέντρα  Ανακύκλωσης  σε  Εφαρμογή
Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΕΔΣΝΑ  (αρ. Πρωτ. 36672)

ΘΕΜΑ 4ο:     Χωροθέτηση Γωνιών Ανακύκλωσης σε Εφαρμογή Προγραμματικής Σύμβασης με τον
Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Αττικής (ΕΔΣΝΑ) (αρ. Πρωτ. 795)

ΘΕΜΑ 5ο:  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Στρατή Καρρά στη Δ.Κ. Διονύσου του Δήμου
Διονύσου.

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.»

ΘΕΜΑ 7ο: «Εξέταση αιτημάτων για κλάδεμα και κοπή δέντρων λόγω έκτακτων συνθηκών».



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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Φωτάκης Ιωάννης 1. Φώτος Βασίλειος
2. Ράικος Δημήτριος 2.Κουριδάκης Κωνσταντίνος
3.Παπαβασιλείου Χρήστος
4. Τσιλιγκίρης Μιχάλης
5. Ουσταμπασίδης Σταύρος

3. Κριεμάδης Στέφανος
4.Πέππα Αγγελική

Τα πρακτικά  τηρήθηκαν από την  κα   Τριανταφύλλου  Ευτυχία   Διοικητικό  υπάλληλο  του Δήμου
Διονύσου.
Ο πρόεδρος άλλαξε τη σειρά των θεμάτων και προτάθηκαν  το 3ο και το  4ο θέμα. 

                                             

 ΘΕΜΑ 3ο:   Χωροθέτηση Γωνιών Ανακύκλωσης με Πολυκέντρα Ανακύκλωσης σε Εφαρμογή
Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΕΔΣΝΑ  (αρ. Πρωτ. 36672)

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την εισήγηση της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος που
έχει ως εξής: 

Σύμφωνα  με  το  Άρθρο  83  «Αρμοδιότητες  συμβουλίου  κοινότητας  άνω  των  τριακοσίων  (300)
κατοίκων» του  N.  3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»: 
«2.  Το  συμβούλιο  της  κοινότητας  διατυπώνει,  επίσης,  γνώμη  και  προτάσεις,  είτε  με  δική  του
πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα
θέματα:
στ)  την  προστασία  του  φυσικού και  πολιτιστικού  περιβάλλοντος,  την αναβάθμιση  της  αισθητικής
περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών».

Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 («Καλλικράτης»), άρθρο 73, «1. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ)
…, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των αρμοδιοτήτων του δήμου σχετικά με την
ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος».

Ο Δήμος Διονύσου έχει υπογράψει Προγραμματική  Σύμβαση του Άρθρου 100 του Ν.3852/2010
(αρ. πρωτ. Δήμου 6123/14.5.2021) με τον Ενιαίο Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)
με  αντικείμενο  «Δράσεις  Χωριστής Συλλογής και  Διαχείρισης  Βιοποβλήτων και  Ανακυκλώσιμων
στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής» η οποία περιλαμβάνει - μεταξύ των άλλων - την δωρεάν
εγκατάσταση Γωνιών Ανακύκλωσης και Πολυκέντρων Ανακύκλωσης Υλικών, τα οποία είναι άμεσα
διαθέσιμα για (δωρεάν) τοποθέτηση από τον ΕΔΣΝΑ.

Σύμφωνα  με  το  Ν.  4819/2021  (ΦΕΚ  Α’  129/2021–  Διορθ.  σφαλμ.  Στο  ΦΕΚ-171  Α/25-9-21)
«Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851
και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την
τροποποίηση  της  Οδηγίας  2008/98/ΕΚ  περί  αποβλήτων  και  της  Οδηγίας  94/62/ΕΚ  περί
συσκευασιών και  απορριμμάτων συσκευασιών,  πλαίσιο  οργάνωσης  του  Ελληνικού  Οργανισμού
Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
χωροταξικές  πολεοδομικές,  ενεργειακές  και  συναφείς  επείγουσες  ρυθμίσεις»,  στα  περί  Γωνιών
Ανακύκλωσης προβλέπονται τα εξής: 



«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Α. Χωροθέτηση
1. Οι ΓΑ εγκαθίστανται με απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής  του οικείου 
Ο.Τ.Α. α' βαθμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε ιδιωτικούς χώρους, απαιτείται η έγγραφη 
σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του χώρου. 
2. Έκταση περιγράμματος <=50τ.μ.
3. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ΓΑ εντός κοινοχρήστων χώρων οικισμών, όπως πλατείες και χώροι 
πρασίνου, εφόσον ο χώρος που καταλαμβάνουν δεν ξεπερνά .το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της 
συνολικής έκτασης του κοινόχρηστου χώρου. Στην περίπτωση που ο χώρος πρασίνου υπάγεται 
στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, είναι υποχρεωτική η έγκριση του δασαρχείου.
4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ΓΑ σε τμήμα οικοδομήσιμων εκτάσεων ανεξαρτήτως αρτιότητας και 
οικοδομησιμότητας, εφόσον αποτελεί διακριτό τμήμα αδόμητου οικοπέδου και σε καμία περίπτωση 
ακάλυπτο χώρο δομημένου οικοπέδου, με την εξαίρεση των περιπτώσεων της παρ. 5.
5. Στις περιπτώσεις κοινωφελών, δημόσιων ή μεγάλων ιδιωτικών κτιρίων, όπως σχολεία, αθλητικά 
κέντρα, χώροι συνάθροισης κοινού, πολυκαταστήματα, επιτρέπεται η εγκατάσταση τους σε τμήμα 
του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου, εφόσον αυτό είναι απευθείας προσβάσιμο από τα οχήματα 
συλλογής.
6. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η κοπή δέντρων, προκειμένου να εγκατασταθεί ΓΑ.
7. Για την επιλογή της κατάλληλης θέσης και διάταξης της εγκατάστασης πρέπει να λαμβάνεται 
μέριμνα για τη μικρότερη δυνατή οπτική, ακουστική και αισθητική όχληση της περιοχής.
8. Η ΓΑ επιβάλλεται να γειτνιάζει με την οδό που χρησιμοποιούν τα οχήματα συλλογής.
9. Στις περιπτώσεις χώρων που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς 
οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους και γενικά σε περιοχές που υπάγονται σε προστατευτικό καθεστώς
βάσει της κείμενης νομοθεσίας, είναι υποχρεωτική η γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής του ν. 4030/2011 (Α' 249) και του   εκάστοτε   αρμοδίου   φορέα   ή   οργάνου   
πριν  την εγκατάσταση της ΓΑ».

Σύμφωνα  με  το  Ν.  4674/2020  (ΦΕΚ  Α’  53/2020)  «Στρατηγική  αναπτυξιακή  προοπτική  των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
και άλλες διατάξεις», άρθρο 11 «Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής λειτουργίας δήμων»: 
«9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής: 
«6.  Κατά  παρέκκλιση  των  πολεοδομικών  διατάξεων,  τα  τεχνικά  έργα  και  εγκαταστάσεις  που
εξυπηρετούν  την  ύδρευση και  αποχέτευση,  την  τηλεθέρμανση δήμων,  την  άρδευση περιοχών
τους, καθώς και η κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.)
και Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων δεν υπόκεινται  στους όρους και περιορισμούς των
διατάξεων αυτών και  για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας  δόμησης από τις
αρμόδιες  αρχές,  εφόσον  προβλέπονται  από  τεχνικές  μελέτες.  Στη  διάταξη  του  προηγούμενου
εδαφίου  υπάγονται  και  οι  Πράσινες  Γωνιές  Ανακύκλωσης,  τα  Ολοκληρωμένα  Κέντρα
Ανακύκλωσης  και  τα  Πολυκέντρα  Ανακύκλωσης,  συνολικού  εμβαδού  έως  τριάντα  (30)
τετραγωνικών  μέτρων,  και  οι  συνοδοί  αυτών  χώροι  αποθήκευσης  ανακυκλώσιμου  υλικού,
συνολικού εμβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την
εγκατάστασή  τους  σε  κοινόχρηστους  χώρους  παραμένει  λωρίδα  ελεύθερης  διέλευσης  πεζών
τουλάχιστον ενός μέτρου και ογδόντα εκατοστών (1,80)».

Σύμφωνα με το Παράρτημα της προαναφερθείσας προγραμματικής σύμβασης με τον ΕΔΣΝΑ με
τίτλο «Τεχνικές Απαιτήσεις για την τοποθέτηση πολυκέντρου ανακύκλωσης υλικών» η επιφάνεια
κάλυψης  του  Πολυκέντρου  Ανακύκλωσης  είναι  25,32  τ.μ.,  δηλαδή  τηρείται  η  προϋπόθεση  του
εμβαδού <= 30 τ.μ., που ορίζει ο ν. 4674/2020, οπότε οι Γωνιές Ανακύκλωσης με τα Πολυκέντρα
Ανακύκλωσης δεν υπόκεινται σε πολεοδομική αδειοδότηση.



Επισυνάπτεται  Σχέδιο  – Φωτογραφία του  εν λόγω Πολυκέντρου Ανακύκλωσης Υλικών,  βλέπε
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνεται η εγκατάσταση ενός Πολυκέντρου Ανακύκλωσης Υλικών 
 στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου, στο δημοτικό πάρκινγκ στη συμβολή των οδών

Ηρώων Πολυτεχνείου και Κωστή Παλαμά, βλέπε ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2,
 στη Δημοτική Κοινότητα Άνοιξης, στο πάρκινγκ επί της οδού Αθηνών Χαλκίδος έμπροσθεν

της παιδικής χαράς, βλέπε ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3 ή στη «νησίδα» επί της Λεωφ. Μαραθώνος
μεταξύ των οδών Πλαστήρα και Δημοκρατίας, βλέπε ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4.

 στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος,
βλέπε ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 5. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

1. Τα  Συμβούλια  των  Δημοτικών  Κοινοτήτων  Αγίου  Στεφάνου,  Άνοιξης  και  Διονύσου  όπως
γνωμοδοτήσουν για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός Πολυκέντρου Ανακύκλωσης Υλικών, 

2. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπως αποφασίσει για τη χωροθέτηση των τριών (3) Γωνιών Ανα-
κύκλωσης με Πολυκέντρο Ανακύκλωσης Υλικών στις Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Στεφάνου,
Άνοιξης και Διονύσου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη:

 Την ως άνω εισήγηση της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος , 
 Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 73 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το οποίο αντικαθίσταται από
το άρθρο 84 του Ν 4555/2018.

 Τις διατάξεις  του Ν. Ν.4623/2019.
 Τα  άρθρα  79  &  82  του  Ν.3463/2006  «Κύρωση  του Κώδικα  Δήμων  &  Κοινοτήτων» (ΦΕΚ

114/Α’/08-06-2006).
 Το άρθρο 23 παρ. 1 του από 17/07/16-08-1923 ν.δ. σε συνδυασμό με το αρ. 2 παρ. 1 του ιδίου

νομοθετήματος
 Την 28/2022 απόφασης του τοπικού Συμβουλίου της Δ.Ε. Αγ. Στεφάνου
 Την 13/2022 απόφασης του τοπικού Συμβουλίου της Δ.Ε. Άνοιξης
 Το 1274/23 έγγραφο του Προέδρου της Δ.Ε. Διονύσου.
 Τις  τοποθετήσεις  και  επισημάνσεις  των  μελών,  κατά  την  διαλογική  συζήτηση,  που

επακολούθησε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εγκρίνει  τη χωροθέτηση των τριών (3)  Γωνιών Ανακύκλωσης με  Πολυκέντρο Ανακύκλωσης
Υλικών στους παρακάτω χώρους:

1. Όσον αφορά τη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου, στο δημοτικό πάρκινγκ στη συμβολή
των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Κωστή Παλαμά,

2. Όσον  αφορά  τη  Δημοτική  Κοινότητα  Άνοιξης,  στη  Λ.  Μαραθώνος  μεταξύ  των  οδών
Πλαστήρα και Δημοκρατίας.



3. Όσον  αφορά  τη  Δημοτική  Κοινότητα  Διονύσου,  στο  χώρο  στάθμευσης  του  γηπέδου
ποδοσφαίρου της Κοινότητας.

Η Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό    1 /2023.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                            

                                                                             Ράικος Δημήτριος
                                                                             Παπαβασιλείου Χρήστος 

Φωτάκης Ιωάννης                                                   
                                                                                     Τσιλιγκλιρης Μιχαήλ
                                                                                     Ουσταμπασίδης Σταύρος


