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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της  11ης  Τακτικής Συνεδρίασης   στις    12/09/2018  του Δ.Σ. της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου Δήμου  Διονύσου.

Σήμερα  στις  12 Σεπτεμβρίου  2018, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  19:00  το  Δ.Σ. της
Δημοτικής  Κοινότητας  Αγίου  Στεφάνου  συνήλθε  σε  Τακτική  Συνεδρίαση  στα
γραφεία  της  Δημοτικής  Κοινότητας,  ύστερα  από  την  υπ’  αρ.  28476/7-09-2018
έγγραφη Πρόσκληση  του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου 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/2018

Θέμα 1ο  Ημερήσιας Διάταξης:
«Συζήτηση   και  λήψη  σχετικής   απόφασης  για   την   επαναλειτουργία  του
περίπτερου  στην  οδό  Μαραθώνος  πλησίον  σταθμού  ΟΣΕ   στη   Δ.  Κ.  Αγ.
Στεφάνου  Δήμου Διονύσου»  (Σε ορθή επανάληψη)

  

       11η  Tακτική  Συνεδρίαση  
      στις  12/09/2017
     Αρ. Απόφασης :  8η/2018



Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  έκανε   ΕΙΔΙΚΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ  σύμφωνα με το  άρθρο  96 ,παρ. 3 του Ν.  3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και
ενημέρωσε για τα  εξής :
Μετά   από τις δύο  συνεχείς προσκλήσεις  μετά από την   9η  συνεδρίαση   για την  υποβολή 
προτάσεων   για τα παραπάνω θέματα της Η.Δ.  λόγω ότι  το  σώμα  δεν είχε απαρτία,  
συνεδριάζει  σήμερα  οριστικά ύστερα από Τρίτη Πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις  μόνο
για τα   θέματα   που είχαν  εγγραφεί στην αρχική  Η.Δ. εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα 
αποτελούν το  1/3  τουλάχιστον του αριθμού  των μελών  του Συμβουλίου της  Δ.Κ. Αγ. 
Στεφάνου .
Αφού διαπίστωσε  ότι σε σύνολο 5 μελών, ήταν παρόντες από τους  κ. κ. Συμβούλους
της  Δημ. Κοιν. οι εξής:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                ΑΠΟΝΤΕΣ:
Κασαπάκης Μιχαήλ  Πρόεδρος                      Νικηφοράκης Νικ. , Σύμβουλος 
Μελετίου Βασιλική  Σύμβουλος                    Καριπίδης Ιωάννης  Σύμβουλος

   Τσάμης Δημήτριος  Σύμβουλος
                    
                                                                          

Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε και οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι:  κ.  Ζυγούνας,   κ.
Σπηλιώτης , κ. Παντελόγλου ,ο Πρόεδρος της Δ.κ. Ροδόπολης κ. Κόκκαλης ,η κα
Μαγκλάρα ,Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Διονύσου ,ο κ.  Μίτσης ,Πρόεδρος του
Συλλόγου Γονέων Λυκείου Αγ. Στεφάνου, η δημοσιογράφος κα Χασάπη .

Επίσης  στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο  της Δημ.
Κοιν. Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονύσου, Γεροντογιάννη   Ιωάννα.  

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση του  1/3  τουλάχιστον 
του αριθμού  των μελών  του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου  κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης.

Για το   ΠΡΩΤΟ   θέμα    της  Ημερήσιας Διάταξης  ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

Σας  γνωρίζουμε  τα  εξής  :
Α) Το  άρθρο 84 ,παρ. 2 του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87/Α/07-06-2010)  για τη Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης «Πρόγραμμα
ΚΑΛΛΙΚΡAΤΗΣ»   και
Β)Το  άρθρο 83 παρ. 2 (γ)  &  ( ια) έγγραφο του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87/Α/07-06-
2010) 
« … την ανάπλαση της  περιοχής  της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου »
Γ)Την υπ΄αρ. 22/2018 Απόφαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  σχετικά με το 
σχετικό θέμα «Περίπτερα Δήμου  Διονύσου»
 
Ο   Πρόεδρος  εισηγείται   στους   Συμβούλους   της  Δημοτικής  Κοινότητας  Αγ.
Στεφάνου  για την θέση  επαναλειτουργίας  του  περιπτέρου στην Λ. Μαραθώνος
,πλησίον του σταθμού ΟΣΕ  στη  Δ. Κ. Αγ. Στεφάνου  Δήμου Διονύσου   σύμφωνα με
την  ισχύουσα  νομοθεσία  και  τον  Ενιαίο  Κανονισμό  Κατάληψης  Κοινόχρηστων
Χώρων του Δήμου Διονύσου προτείνοντας την θέση  μπροστά στο Δημοτικό χώρο
επί των οδών  Ηρώων Πολυτεχνείου & Κωστή Παλαμά ,στο πλαίσιο της τοπικής
αναβάθμισης και της καλύτερης εξυπηρέτησης των κατοίκων  της περιοχής της  Δημ.



Κοιν.  Αγ.  Στεφάνου.  Επίσης   ενημέρωσε  ότι   έχει  ακουστεί  και  η  πρόταση  να
λειτουργήσει    στην  Πλατεία  Δημοκρατίας  που  δηλώνει  ότι  δεν  έχει  κάποιο
πρόβλημα γι΄αυτό  ζητάει και από την Σ/λο κα Μελετίου  να  εκφράσει την άποψη
της   .Μετά  τα  παραπάνω   η  Σ/λος  θεωρεί   ότι  για   την   επαναλειτουργία  του
περίπτερου  στη  περιοχή Δ. Κ. Αγ. Στεφάνου  Δήμου Διονύσου συμφωνεί η νέα θέση
του να είναι στην Πλατεία Δημοκρατίας .

Κατόπιν των ανωτέρω η απόφαση του Συμβουλίου θα αποσταλεί   στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής  και μετά για   σχετική  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Θεωρούμε  ότι  οι  προτάσεις  μας   επί  του  συγκεκριμένου  θέματος   είναι  στην
αρμοδιότητα της  Δ.  Κ.  Αγ. Στεφάνου  η οποία  μεριμνά για την λειτουργία   και
ανάπλαση  της  περιοχής  της  Δ.  Κ.  Αγ,  Στεφάνου  και  αποβλέπει  στην  καλύτερη
εξυπηρέτηση των κατοίκων της , συνεργαζόμενη με τα αρμόδια όργανα  του Δήμου.

Μετά τα παραπάνω αφού  ολοκληρώθηκε η  διαλογική συζήτηση ,  κατέληξαν στα  
εξής :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Για την  επαναλειτουργία του περίπτερου στην Πλατεία Δημοκρατίας επί της  οδού
Μαραθώνος  πλησίον σταθμού ΟΣΕ  στη  Δ. Κ. Αγ. Στεφάνου  Δήμου Διονύσου .

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί :

            Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ   ΜΕΛΗ:
ΤΗΣ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ                            
      ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
         ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


