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Προς  

Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου 

 

ΘΕΜΑ: Eπανεξέταση για Λήψη ή μη απόφασης για την παραχώρηση  χρήσης 

κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομίου) μπροστά από την επιχείρηση του κ. 

Κοντάκη Κυριάκου για την τοποθέτηση κινητών πάγκων προβολής 

εμπορευμάτων και την ανάπτυξη πάγκων αναμονής (τραπεζοκαθισμάτων). 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 2
 
α,γ δ,ζ  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, είναι και να « εκφράζει 

γνώμες και να διατυπώνει προτάσεις είτε  με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν 

παραπομπής  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». 

 

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. 

 

 

Θέτουμε  εκ νέου υπόψη σας την  αίτηση του  κ. Κοντάκη Κυριάκου  του  Κων/νου, 

για την επανεξέταση λόγω αναβολής και λήψη απόφασης για την παραχώρηση  

χρήσης κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομίου) μπροστά από την επιχείρηση του κ. 

Κοντάκη Κυριάκου για την τοποθέτηση κινητών πάγκων προβολής 

εμπορευμάτων και την ανάπτυξη πάγκων αναμονής (τραπεζοκαθισμάτων)  στον 

Άγιο Στέφανο, για λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Ο σχετικός φάκελος έχει συμπληρωθεί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Mετά τα παραπάνω και στα πλαίσια της παρ. 4 του αρ. 80 του Ν. 3463/2006 

(Φ.Ε.Κ.114Α) παρακαλούμε να παρθεί  απόφαση για την επανεξέταση του 

αναβληθέντος θέματος που αφορά την παραχώρηση  χρήσης κοινόχρηστων χώρων 



(πεζοδρομίου) μπροστά από τις παραπάνω συγκεκριμένες επιχειρήσεις του τόσο για 

την τοποθέτηση κινητών πάγκων προβολής εμπορευμάτων όσο και για την ανάπτυξη 

πάγκων αναμονής (τραπεζοκαθισμάτων) επί της Λεωφόρου Μαραθώνος  με αρ. 15 

στον Άγιο Στέφανο μετά την διευκρίνιση νέων στοιχείων από τις υπηρεσίες του 

Δήμου  για λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

 

 

            Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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