
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           2η  Τακτική Συνεδρίαση
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          στις  17/04/2019
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                       Αρ. Α.Δ.Σ. :   8η/2019          
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ                         
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ   7/05/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της  2ης  Τακτικής  Συνεδρίασης  στις    17/04/2019  του Συμβουλίου
της Δημοτικής  Kοινότητας  Αγίου Στεφάνου Δήμου  Διονύσου .

Σήμερα  στις  17  Aπριλίου   2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 το Συμβούλιο  της
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση στα γραφεία
της  ύστερα από την υπ’ αρ. 15801/11-04-2019 έγγραφη πρόσκληση  του Προέδρου της
Δημοτικής  Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκη 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:  8η/2019

Θέμα   1ο    Η.Δ. : 
« Συζήτηση και  έγκριση λήψης  απόφασης  για :
   Α - Την χωροθέτηση  νέων  θέσεων στάσης- στάθμευσης ΤΑΧΙ
  Β. - Την υποβολή πρότασης στο  πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  για    
         χρηματοδότηση προμήθειας στεγάστρων  στάσεων

                στη  Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου Δήμου  Διονύσου>>
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε  ότι σε σύνολο 5
μελών, ήταν παρόντες  από τους κ.κ. συμβούλους:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                               ΑΠΟΝΤΕΣ:
Κασαπάκης  Μιχαήλ, Πρόεδρος                         
Νικηφοράκης Νικήφορος ,μέλος                   Καριπίδης  Ιωάννης , μέλος
Μελετίου Βασιλική, μέλος                                  Τσάμης Δημήτριος , μέλος

Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. ύστερα από τη διαπίστωση της  νόμιμης απαρτίας κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης. 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου
Γεροντογιάννη  Ιωάννα .  

Για το 1ο  θέμα της  ημερήσιας διάταξης    ο Πρόεδρος  της  Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου  κ.
Κασαπάκης   Μιχαήλ , είπε τα εξής :
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με:



 Α) Με τις διατάξεις του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  προβλέπεται  ότι : 
Άρθρο 83, παρ. 2δ : 
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 ..και κοινωφελών χώρων της περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας
Β) Με το υπ΄αρ.  Πρωτ.  11146/4-03-2019  έγγραφο των  Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου  Διονύσου  που  αναφέρει  σχετικά :
 1ο) για την χωροθέτηση  νέων  θέσεων στάσης- στάθμευσης ΤΑΧΙ και 
 2ο)  για   την  υποβολή  πρότασης  στο   πρόγραμμα   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ   για     την
χρηματοδότηση προμήθειας στεγάστρων  στάσεων .

Ο    Πρόεδρος   μετά από σχετική έρευνα προτείνει για τα συγκεκριμένα  τα εξής :
 1ο.- για  χωροθέτηση   νέας   θέσης  στα  όρια  της  Κοινότητας μας  προτείνουμε  επί
της  οδού  Μαραθώνος  απέναντι  από την οδό  Καρδίτσης     να   χωροθετηθεί        νέα
στάση  αστικής  συγκοινωνίας
- Προτείνουμε  την χωροθέτηση  νέας  στάθμευσης  ΤΑΞΙ   στο  πλάϊ  του  χώρου του
Δημοτικού ακινητού   “ΚΑΜΕΛΙΑ”     επί της οδού 25ης  Μαρτίου .
Η συγκεκριμένη  θέση  που  προτείνουμε  νομίζουμε  ότι  είναι  σε  κεντρικό  σημείο  της
πόλης μας, δεν επηρεάζει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και είναι
πλησίον σε διάβαση πεζών  για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ασφάλεια των επιβατών.
 2ο - Προτείνουμε για  τις παρακάτω θέσεις των στάσεων  της  εγκεκριμένης γραμμής
αστικής συγκοινωνίας     - 509 –    να τοποθετηθούν   στέγαστρα   στις  εξής   θέσεις :
*  Α. Στην   κατεύθυνση  από   Κηφισιά   προς  Αγ. Στέφανο
-  στην  είσοδο της  Λ. Μαραθώνος στην 1η στάση  να  τοποθετηθεί     εξ  αρχής   νέο
    ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 
-  επί της  Λ. Μαραθώνος   στην  στάση   στην Πλατεία Δημοκρατίας  να  τοποθετηθεί
εξ  αρχής     ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
-  επί  της  οδού  Κοιμήσεως  Θεοτόκου  26- 28  ,στην  στάση έξω  από τα ΚΕΠ   Αγ.
   Στεφάνου     να  τοποθετηθεί      εξ    αρχής   ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
-  επί της  οδού  Τραπεζούντος    στην  στάση   απέναντι  από  την οδό Ξενοφώντος
    να  τοποθετηθεί      εξ  αρχής     ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
-  επί  της   Λ.  Κρυονερίου   στη  στάση  μπροστά απο την  Τράπεζα Eurobank
   να    τοποθετηθεί      εξ  αρχής   ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
 
* B. Στην   κατεύθυνση  από  Αγ. Στέφανο προς Κηφισιά
-   στο  τέρμα  της  Λ.  Τραπεζούντος   στη  στάση να  τοποθετηθεί     εξ  αρχής   νέο
    ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 
-   επί  της Λ. Τραπεχούντος στο ύψος της οδού Σινώπης στη στάση  να  τοποθετηθεί
     εξ  αρχής   νέο      ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
-    επί  της   Λ. Τραπεζούντος     στη  στάση  απέναντι  από το  2ο Δημοτικο Σχολείο 
     Αγ. Στεφάνου   να  τοποθετηθεί   εξ  αρχής   νέο      ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
-    επί της  οδού  Κοιμήσεως Θεοτόκου  η  στάση  εξω  από την  Εκκλησία της Κοι-
     μήσεως Θεοτόκου και Αγ. Στεφάνου  να  τοποθετηθεί   εξ  αρχής   νέο      
      ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ



-   επί της  Λ. Μαραθώνος   στην  στάση   απέναντι  από την Πλατεία Δημοκρατίας
     να  τοποθετηθεί    εξ  αρχής   νέο   ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 
    ΕΠΙΠΛΕΟΝ   η  παραπάνω στάση    προτείνουμε να  μετατοπιστεί-χωροθετηθεί  
    20 m      προς  την  Κηφισιά .   

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος  προτείνει  στα Μέλη του Σ/λίου της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου
να θέσουν τις απόψεις τους ώστε  να εγκρίνουν την λήψη σχετικής απόφασης ,
Ακολουθεί   διαλογική συζήτηση   δίνοντας τον λόγο στον   Σύμβουλο κ. Νικηφοράκη
δηλώνοντας  την  απορία  του  γιατί  όλα  εστιάζουν   ανάμεσα  στην  περιοχή   από   το
Δημοτικό Κατάστημα “ΚΑΜΕΛΙΑ”  έως  τις γραμμές  του  τραίνου  του ΟΣΕ και μόνο
στο  Κέντρο.  Ο Πρόεδρος  παίρνει  τον λόγο και  του  απαντάει   ότι   προτείνει   τα
παραπάνω γιατί   οι  πολίτες  εξυπηρετούνται  καλύτερα  στο κέντρο της πόλης .Στη
συνέχεια ο κ. Νικηφοράκης  προσθέτει ότι εφόσον δεν έχουμε  πάρει την άποψη  των
κατοίκων  ,δεν μπορούμε να  απαντήσουμε στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και αυτή
είναι η θέση του .Η Σύμβουλος κα Μελετίου   ήταν σύμφωνη  με  τις  προτάσεις   του
Προέδρου  και δεν  σχολίασε   κάτι επιπλέον.        

Το Συμβούλιο μετά από την διαλογική συζήτηση   αποφάσισε    ως  εξής

ΑΠΟΦΑΣΊΖΟΥΝ   ΜΕ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Την  έγκριση λήψης  απόφασης   :
Α – Για την χωροθέτηση  νέας  στάθμευσης  ΤΑΞΙ   στο  πλάϊ  του  χώρου του
Δημοτικού ακινητού   “ΚΑΜΕΛΙΑ”     επί της οδού 25ης  Μαρτίου .
Β  -Για  την  υποβολή  πρότασης  στο   πρόγραμμα   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ   για
χρηματοδότηση προμήθειας στεγάστρων στάσεων και την  τοποθέτηση   τους στις
παρακάτω συγκεκριμένες θέσεις των στάσεων  της  εγκεκριμένης γραμμής αστικής
συγκοινωνίας     - 509 –     :
*  Α. Στην   κατεύθυνση  από   Κηφισιά   προς  Αγ. Στέφανο
-  στην  είσοδο της  Λ. Μαραθώνος στην 1η στάση  να  τοποθετηθεί     εξ  αρχής   νέο
    ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 
-   επί  της   Λ.  Μαραθώνος    στην   στάση    στην  Πλατεία  Δημοκρατίας   να
τοποθετηθεί    εξ  αρχής     ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
-  επί  της  οδού  Κοιμήσεως  Θεοτόκου  26- 28  ,στην  στάση έξω  από τα ΚΕΠ   Αγ.
   Στεφάνου     να  τοποθετηθεί      εξ    αρχής   ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
-  επί της  οδού  Τραπεζούντος    στην  στάση   απέναντι  από  την οδό Ξενοφώντος
    να  τοποθετηθεί      εξ  αρχής     ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
-  επί  της   Λ.  Κρυονερίου   στη  στάση  μπροστά απο την  Τράπεζα Eurobank
   να    τοποθετηθεί      εξ  αρχής   ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
 
* B. Στην   κατεύθυνση  από  Αγ. Στέφανο προς Κηφισιά
-   στο  τέρμα  της  Λ.  Τραπεζούντος   στη  στάση να  τοποθετηθεί     εξ  αρχής   νέο
    ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 
-   επί  της Λ. Τραπεχούντος στο ύψος της οδού Σινώπης στη στάση  να  τοποθετηθεί
     εξ  αρχής   νέο      ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
-    επί  της   Λ. Τραπεζούντος     στη  στάση  απέναντι  από το  2ο Δημοτικο Σχολείο 



     Αγ. Στεφάνου   να  τοποθετηθεί   εξ  αρχής   νέο      ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
-    επί της  οδού  Κοιμήσεως Θεοτόκου  η  στάση  εξω  από την  Εκκλησία της Κοι-
     μήσεως Θεοτόκου και Αγ. Στεφάνου  να  τοποθετηθεί   εξ  αρχής   νέο      
      ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ
-   επί της  Λ. Μαραθώνος   στην  στάση   απέναντι  από την Πλατεία Δημοκρατίας
     να  τοποθετηθεί    εξ  αρχής   νέο   ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ 
    ΕΠΙΠΛΕΟΝ   η  παραπάνω στάση    προτείνουμε να  μετατοπιστεί-χωροθετηθεί  

    20 m      προς  την  Κηφισιά .   

Σχετικά με τη παραπάνω απόφαση του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ,η
απόφαση  θα  προωθηθεί   στην   αρμόδια  υπηρεσία  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του
Δήμου για τις σχετικές ενέργειες τους.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί :

 ΤΑ  ΜΕΛΗ:                                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ  ΝΙΚ.                                              ΤΗΣ  Δ. Κ.  ΑΓ.   ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ  ΒΑΣ.

                               
                                                                                   ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ


