
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/10/2015 

 

 

Προς   

Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου  

 

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη  απόφασης  για την παραχώρηση ή μη  του πεζοδρομίου στο 

κατάστημα Υ.Ε. «Καφενείο-Ουζερί» του ΝΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ στη  Δημοτική  

Κοινότητα  Αγίου Στεφάνου » 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 2  του  Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», μέσα στις αρμοδιότητες που ασκούν τα Συμβούλια των Δημοτικών 

Κοινοτήτων, εντός των ορίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, προβλέπεται ότι :  

 

 To Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώμες και να διατυπώνει 

προτάσεις είτε  με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από αρμόδια 

όργανα του Δήμου,  σχετικά με τα  θέματα που αναφέρονται. Οι αποφάσεις του 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την 

απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 

την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων». 

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.  

 

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 ώστε να εκφράσουμε τις απόψεις μας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 

Δήμου Διονύσου, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο για την  παραχώρηση ή μη  του πεζοδρομίου στο κατάστημα Υ.Ε. 

«Καφενείο-Ουζερί» του ΝΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ στη  Δημοτική  Κοινότητα  Αγίου 

Στεφάνου » και  γενικά για την παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων & πλατειών  

της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου . 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ : 

 

Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με το υπ΄ αρ. 27319/28-09-2015 σχετικό έγγραφο της 

Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Διονύσου και  στα πλαίσια της παρ. 2γ του άρθρου 83 του 

Ν. 3852/10, παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση μας προς την Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής του Δήμου Διονύσου η οποία θα διαμορφώσει την Εισήγησή της προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη  του πεζοδρομίου στο 



κατάστημα Υ.Ε. «Καφενείο-Ουζερί» του ΝΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ στη  Δημοτική  Κοινότητα  

Αγίου  Στεφάνου. 

 

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

 

           Ο   Πρόεδρος 

της  Δημοτικής Κοινότητας 

 

  ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ   ΜΙΧΑΗΛ 

 

 


