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Προς  

Τα   Μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου 

 

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για παραχώρηση χρήσης 

τους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στη Πλατεία Δημοκρατίας στο τμήμα της 

Λεωφόρου  Μαραθώνος (στην πλευρά  που υπάρχουν καφετέριες). 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

       Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα : 

Α) Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του N. 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:(….) 

Παρ 4. «Ο Πρόεδρος και τα συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων ασκούν και τις 

αρμοδιότητες του Προέδρου και των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων που 

προβλέπονται στα άρθρα 82 και 84 του παρόντος»  

Β) Με το υπ΄αρ. Πρωτ. 10857/4-05-2016 έγγραφο-απάντηση  της Δ/νσης Τ.Υ. 

,Τμήματος Σχεδίου  Πόλης  που αφορά την κατάληψη κοινόχρηστου  επί της οδού 

25
ης

 Μαρτίου 6. 

Γ)  Με την απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου  Δήμου Αγ. Στεφάνου με αρ. 137/2009 με   

θέμα «Καθορισμός  κοινόχρηστων χώρων για παραχώρηση άδειας κατάληψης…» 

για τις συγκεκριμένες πλατείες και δρόμους της  Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου. 

      Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος  της Δ.Κ.  Αγίου  Στεφάνου  μετά από τις προτάσεις των 

Επαγγελματιών της περιοχής και  στηριζόμενος στη παραπάνω απόφαση προτείνει να   

παρθεί  απόφαση  από το Σ/λίο  της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου για την  Πλατεία Δημοκρα- 

τίας στο τμήμα της επί της οδού Λεωφόρου  Μαραθώνος (στην πλευρά  που υπάρχουν  

καφετέριες) σχετικά με την   παραχώρηση άδειας  κατάληψης κοινόχρηστου  χώρου  για   

την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, κ.λ.π. σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006  

ώστε να διαμορφωθεί  η προέκταση της οδού 25
ης

 Μαρτίου αφού αποχαρακτηριστεί από 

χρήση «δρόμου »  σε  χρήση «πλατείας» με  σκοπό να  ενισχυθεί  η καθημερινή δραστη- 

ριότητα των δημοτών μας  και των επαγγελματιών της  συγκεκριμένης περιοχής. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Μετά τα παραπάνω και στα πλαίσια του αρ.14 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α’/02-02-

2012) και της παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν. 3852/10, παρακαλούμε να ληφθεί σχετική 

απόφαση προκειμένου να εκφράσουμε τις απόψεις μας στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Διονύσου, για να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση των προβλεπόμενων τοπικών κανονιστικών 

αποφάσεων. Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

                 Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ   ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ                                                                                    

 ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ 


