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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της  4
ης

  συνεδρίασης   στις   31/03/2016  του  Δ.Σ. της  Δημοτικής 

Κοινότητας  Αγίου Στεφάνου. 

 

Σήμερα  31  Μαρτίου 2016, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  18:00 το  Σ/λιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα Γραφεία της 

Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 7814/28-03-2016 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) . 

 

Αριθμός απόφασης:  17
η
 /2016 

 

Θέμα  4
ο
    Ημερήσιας Διάταξης: 

 «Λήψη απόφασης για την υπόδειξη κατάλληλων  χώρων για την παροχή νερού 

και τροφής για τα αδέσποτα ζώα της περιοχής της Δημοτικής Κοιν. Αγ. 

Στεφάνου » 

 

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

μελών, ήταν παρόντες από τους κ.κ. συμβούλους οι εξής: 

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                  ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Κασαπάκης Μιχαήλ  Πρόεδρος           

Μελετίου Βασιλική  Σύμβουλος                          

Νικηφοράκης Νικ. , Σύμβουλος 

Τσάμης Δημήτριος  Σύμβουλος 

Καριπίδης Ιωάννης  Σύμβουλος  

 

 

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

Γεροντογιάννη   Ιωάννα.   

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης.  
 

Για το  πρώτο  θέμα   της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 

 

 4η Συνεδρίαση  Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου 

 στις   31/03/2016 

 Αρ. Απόφασης:  17
η
 /2016 



Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 2
   

η  του  Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», μέσα στις αρμοδιότητες που ασκούν το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινοτήτας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία 

είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του Δήμου, σχετικά με το 

ακόλουθα θέματα: 

η) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα.  

 

Θέτουμε υπόψη σας το υπ’ αρ. 29135/16-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής 

Οικ/κής Ανάπτυξης  του Δήμου Διονύσου, το οποίο μας  ζητάει να  πάρουμε 

απόφαση ως Δημοτική Κοινότητα  για την υπόδειξη κατάλληλων  χώρων για την 

δημιουργία σημείων παροχής νερού και τροφής για τα αδέσποτα ζώα της περιοχής   

στον  Άγιο Στέφανο του Δήμου Διονύσου και λήψη σχετικής  απόφασης. 

 

Ο  Πρόεδρος   εισηγείται  στα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. 

Στεφάνου το παραπάνω θέμα σύμφωνα με το έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής 

Οικ/κής Ανάπτυξης  του Δήμου Διονύσου που αφορά  την υπόδειξη κατάλληλων  

χώρων για την δημιουργία σημείων παροχής νερού και τροφής για τα αδέσποτα ζώα 

στη περιοχή  της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου  για να εξυπηρετούνται οι δημότες και να 

διατηρείται η καθαριότητα των κοινόχρηστων  χώρων και η προστασία της δημόσιας 

υγείας. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε ο Τ. Σ/λος κ. Νικηφοράκης δηλώνει ότι δεν συμφωνεί 

να γίνεται σε ανοικτό χώρο αυτή διαδικασία και προτείνει να  βάλουν τα ζώα σε ένα 

κλειστό χώρο που να τους παρέχουν τροφή και νερό, ώστε να μην είναι και 

αδέσποτα. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση ο κ. Πρόεδρος προτείνει υποδεικνύοντας τα εξής 

σημεία  για την παροχή τροφής και νερού : 

1)Στο Σταθμό του τραίνου , 

2)Στο  κτίριο της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου και  

3) Στο  Αμαξοστάσιο 

 

Μετά τα παραπάνω προτείνω  να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

 

 Μετά από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε το  Τ. Σ/λιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγ. Στεφάνου  

 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ   

1 Υπέρ(Η ψήφος του Προέδρου) ,1 Κατά  &  3 Παρών 

 

Δεν εγκρίνει  να  υποδειχθούν  κατάλληλοι  χώροι για την παροχή νερού και τροφής 

για τα αδέσποτα ζώα στη  περιοχή της Δημοτικής Κοιν. Αγ. Στεφάνου. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως  ακολουθεί : 

 

          Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ   ΜΕΛΗ: 

ΤΗΣ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ                          ΜΕΛΕΤΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

    ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ    ΝΙΚ. 

    ΜΙΧΑΗΛ  ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ   ΤΣΑΜΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 


