
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ                                    
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 09/05/2014 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της 09/05/2014 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου 

Στεφάνου. 

 

 

Σήμερα 09 Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 το ΤΣ της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της 

Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 09/05-05-2014 έγγραφη πρόσκληση 

της 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) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της 

ημερήσιας διάταξης: 

 

 

Αριθμός απόφασης: 14/2014 

 

Θέμα: Έγκριση χορήγησης αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων της 

επιχείρησης Αναψυχής- Μαζικής Εστίασης της «Ράλλη Μαρία & σία ΕΕ» 

 

 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε ότι σε σύνολο 5 

μελών, ήταν από τους κ.κ. συμβούλους: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                            ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. Λυκάκη Γεωργία, Πρόεδρος   Κρητικός Αθανάσιος, μέλος 

2. Βουτσά Αικατερίνη      

3. Τσάμης Δημήτριος, μέλος 

4. Καριπίδης Ιωάννης, μέλος 

 

 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου, 

Μπουρτζόγλου Φανουρία.   

 

Η Πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

 

Για το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος είπε τα εξής 

 

Συνεδρίαση 5
η
 της 09/05/2014 

Αρ. Απόφασης  14/2014 



 

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:(….) 

δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των 

πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας.  

 

Με το 15051/05-05-2014 έγγραφό της, η Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας μας 

διαβιβάζει την 12490/11-04-14 αίτηση του Λαχανά Σπύρου που διατηρεί επιχείρηση 

Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύματος στην οδό Κολοκοτρώνη 8 και ζητά άδεια κατάληψης 

κοινόχρηστου χώρου 18,30τ.μ. στην πλατεία, επί των οδών Κολοκοτρώνη & 

Κωνσταντινουπόλεως.  Η Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας, παρακαλεί να ληφθεί 

σχετική απόφαση με τη διατύπωση σύμφωνης ή μη γνώμης για τα ανωτέρω, από το 

Συμβούλιο της ΔΚ Αγίου Στεφάνου. 

 

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

παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση για διατύπωση της σύμφωνης ή μη γνώμης μας 

προς τη Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας για την έγκριση της άδειας κατάληψης 

κοινόχρηστου χώρου 18,30τ.μ. στην πλατεία, επί των οδών Κολοκοτρώνη & 

Κωνσταντινουπόλεως από την επιχείρηση Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύματος του 

Λαχανά Σπύρου. 

 

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση.   

 

Η Πρόεδρος επισημαίνει ότι τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν επαρκούν 

για να ληφθεί απόφαση και προτείνει την αναβολή της για να γίνει περεταίρω 

διερεύνηση επί του θέματος 

 

Μετά τα παραπάνω το Συμβούλιο 

 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την αναβολή της απόφασης και την περεταίρω διερεύνηση του θέματος. 

 

 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος                                        Τα μέλη 

 

Λυκάκη Γεωργία        


