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Προς
Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου
ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για θέματα παλαιότερα που εκκρεμούν
καθώς και νέες προτάσεις σχετικά με την συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων
και γενικά των περιοχών της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου για την
καλύτερη ποιότητα ζωής της Πόλης μας ως κέντρο του Δήμου Διονύσου.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται ότι :
Παρ 2. «Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει
προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια
όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:(….)
Παρ 4. «Ο Πρόεδρος και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων ασκούν και τις
αρμοδιότητες του Προέδρου και των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων που
προβλέπονται στα άρθρα 82 και 84 του παρόντος»
Μετά από πρόταση του Προέδρου της Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου που αναφέρεται
σχετικά στα πολλά αιτήματα των κατοίκων της περιοχής και των Συμβούλων που
φτάνουν στη Δημοτική Κοινότητα καθημερινά και αφορούν την κατασκευή
μικρών έργων κοινής ωφέλειας καθώς και την συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων
και γενικά των περιοχών της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου για την καλύτερη
ποιότητα ζωής της Πόλης μας ως κέντρο του Δήμου Διονύσου.
Γι΄αυτό καλείστε να καταθέσετε τις προτάσεις που έχετε ως Δημοτικοί και Τοπικοί
Σύμβουλοι του Αγ. Στεφάνου σχετικά με το παραπάνω θέμα με σκοπό να διευκολυνθεί
η καθημερινότητα των δημοτών μας και η καλύτερη ποιότητα ζωής τους .
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Μετά τα παραπάνω και στα πλαίσια της παρ. 2,4 του άρθρου 83 του Ν. 3852/10 ,
προτείνουμε να προβείτε στην κατάθεση των προτάσεων σας για το συγκεκριμένο θέμα.
Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα.
Ο Πρόεδρος
της Δημ. Κοιν. Αγίου Στεφάνου
ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

