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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της Τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ  στις 7/10/2015 της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. 

 

Σήμερα 7  Οκτωβρίου  2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το ΔΣ της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της 

Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 698/1-10-2015 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο της Δημοτικής 

Κοινότητας και επιδόθηκε στους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

95 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) καθώς επίσης και στους Τοπικούς συλλόγους   της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου ,για συζήτηση-κατάθεση προτάσεων  για λήψη 

απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Αριθμός απόφασης:  24/2015 

 

Θέμα 2
ο
 Εκτός Η.Δ. : «Λήψη απόφασης για τη δέσμευση  εκτάσεων για την 

κατασκευή αντλιοστασίων Α/Τ1 ,Α/Σ1 ,Α/Σ2  της μελέτης  του έργου : « 

Ολοκλήρωση Δικτύου  Αποχέτευσης  Ακαθάτων  στον Αγ. Στέφανο του Δήμου 

Διονύσου » 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής 

Κοινότητας είπε ότι σε σύνολο 5 μελών, ήταν  παρόντες  οι κ.κ. Σύμβουλοι: 

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Κασαπάκης Μιχαήλ  Πρόεδρος          Καριπίδης Ιωάννης  Μέλος 

Μελετίου Βασιλική  Μέλος                         Νικηφοράκης Νικ. ,Μέλος  

Τσάμης Δημήτριος  Μέλος 

Καριπίδης Ιωάννης  Μέλος 

 

Στη συνεδρίαση επίσης παρευρίσκονται  η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος της 

Δημοτικής. Κοιν. Αγ. Στεφάνου   κα Ταουξή και  εκπρόσωποι των Τοπικών 

Συλλόγων της περιοχής του Αγ. Στεφάνου: 1) Εξωραϊστικό Σύλ/γο Λόφου Νυμφών: 

κα Φασκιώτη Ρούλα, 2)Εξωραϊστικό Σύλ/γο Ποντίων: κ..Μπαλή Ευάγγελο, 

και η δημοσιογράφος από τη  Τοπική Εφημερίδα «Οδός Διονύσου» κα Χαζάπη. 

 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου 

κα  Γεροντογιάννη  Ιωάννα. 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας  αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Για  το δεύτερο θέμα   εκτός  ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος εισηγείται τα εξής: 

 

10
η
 Συνεδρίαση  

 της    7/10/2015 

Αρ. Απόφασης 23/2015 



  Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 27626/1-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου, μας  ζητήθηκε να  πάρουμε απόφαση ως Δημοτική 

Κοινότητα  για τη  δέσμευση  εκτάσεων  απαραίτητη για την κατασκευή  

αντλιοστασίων  στις τοποθεσίες :1) Λ. Κρυονερίου , 2) Οδός  Τραπεζούντος (στο 

τέρμα των Λεωφορείων) και 3) Οδός Σωκράτους (στο ύψος αρ. 39 )  που  αφορούν  

τα αντλιοστάσια Α/Τ1 ,Α/Σ1 ,Α/Σ2   της  μελέτης  του έργου : «Ολοκλήρωση  

Δικτύου  Αποχέτευσης Ακαθάρτων   στον  Άγιο Στέφανο του Δήμου Διονύσου. 

 

Ο Πρόεδρος αφού έλαβε υπόψη του τις ανωτέρω προτάσεις της  Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου και την σύμφωνη γνώμη  των τοπικών Συμβούλων, προτείνει 

να  προχωρήσουν στη κατασκευή  των προτεινόμενων  αντλιοστασίων στις 

συγκεκριμένες τοποθεσίες.. 

 

Μετά τα παραπάνω και στα πλαίσια της παρ. 2γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/10 το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου μετά από  

διαλογική συζήτηση που ακολούθησε  και αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε 

υπόψη τις προτάσεις και των τοπικών Σ/λων    σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την  λήψη  απόφασης για την δέσμευση  των συγκεκριμένων εκτάσεων που  

προτείνει στη εισήγηση  της η Τ.Υ. του Δήμου , σχετικά με  την κατασκευή  των 

αντλιοστασίων  Α/Τ1 ,Α/Σ1 και Α/Σ2 σύμφωνα με τη μελέτη  του έργου « 

Ολοκλήρωση  Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων  στον  ΄Αγιο  Στέφανο  του Δήμου 

Διονύσου  προκειμένου  να  εκκινήσει  η  Οριστική Μελέτη του έργου. 

 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

 

Τα  Μέλη:                                                                            Ο   Πρόεδρος                                                   

Μελετίου  Βασιλική                                           της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου 

Τσάμης  Δημήτρης  

 

                                                                                 Κασαπάκης  Μιχαήλ       


