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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της 2
ης

  συνεδρίασης   στις   29/02/2016  του  Δ.Σ. της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. 

 

Σήμερα  29  Φεβρουαρίου  2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  18:00 το  Σ/λιο της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία 

της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 4131/19-02-2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο της 

Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε στους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 95 του Ν.3463/06 (ΔΚΚ) . 

 

Αριθμός απόφασης:  10
η
 /2016 

 

Θέμα 5
ο
  Ημερήσιας Διάταξης: 

«Ανακήρυξη  του Εφοπλιστή  κου  Μαρτίνου Αθανάσιου ως «Επίτιμου Δημότη »    

του Δήμου Διονύσου »  

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε ότι σε σύνολο 5 

μελών, ήταν παρόντες από τους κ.κ. συμβούλους οι εξής: 

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                  ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Κασαπάκης Μιχαήλ  Πρόεδρος           

Μελετίου Βασιλική  Σύμβουλος                          

Νικηφοράκης Νικ. , Σύμβουλος 

Τσάμης Δημήτριος  Σύμβουλος 

Καριπίδης Ιωάννης  Σύμβουλος 

 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου, 

Γεροντογιάννη   Ιωάννα.   

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Για το  τρίτο θέμα   της ημερήσιας διάταξης  ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 

 Έχοντας  υπόψη  το άρθρο 81 «Αρμοδιότητες του Προέδρου της δημοτικής 

κοινότητας» σε συνδυασμό  με το άρθρο 83 §  2ι «Αρμοδιότητες του συμβουλίου της 

δημοτικής κοινότητας » του Ν.3852/2010,    που ασκούν  στα όρια της δημοτικής 

κοινότητας . 

  
2n  Συνεδρίαση  Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου 

 στις   29/02/2016 

 Αρ. Απόφασης:  10
η
 /2016 



Ο « Συμπολίτης»  μας ,Εφοπλιστής κ. Μαρτίνος  Αθανάσιος με την  ανεκτίμητη 

πράξη ΔΩΡΕΑΣ ,που είχε ως αποτέλεσμα  τη  οικονομική χορηγία του  στην 

κατασκευή του υπό ανέγερση  Ιερού  Ναού  Κοιμήσεως Θεοτόκου & Αγ. Στεφάνου 

στη Δημοτική Κοινότητα Αγ. Στεφάνου καθώς  επίσης και στη συμβολή του στο 

κοινωνικό και πολιτιστικό έργο τόσο της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου όσο και των λοιπών 

Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, συνέβαλε καθοριστικά στην προαγωγή των 

κοινωνικών και πολιτιστικών δρώμενων του τόπου μας.  

Ο διακεκριμένος εφοπλιστής κ.  Μαρτίνος Αθανάσιος συγκαταλέγεται  στους 

μεγάλους Δωρητές-Ευεργέτες  τόσο της Ορθόδοξης Εκκλησίας όσο και της 

Ελληνικής Κοινωνίας ,προσφέροντας πολυσήμαντο έργο  με τον ιδιαίτερα  σεμνό 

χαρακτήρα του. 

Για την απόδοση τιμών στον Μεγάλο Δωρητή και Ευεργέτη του Δήμου , σε  ένδειξη 

τιμής και ευγνωμοσύνης προς στο πρόσωπό του  για την εξαίρετη προσφορά του, 

στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου και σε όλη την περιοχή του 

Δήμου Διονύσου,  θεωρώ  υποχρέωση μας να  εισηγηθούμε στο Δημοτικό Σ/λιο  να  

ανακηρύξει τον Εφοπλιστή κ. Μαρτίνο Αθανάσιο  ως  «Επίτιμο Δημότη »   του 

Δήμου Διονύσου .  

 

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει προς το Συμβούλιο να λάβει σχετική 

απόφαση για την Ανακήρυξη ως « Επίτιμου Δημότη» του Δήμου Διονύσου τον 

Εφοπλιστή «συμπολίτη μας» κ. Μαρτίνο  Αθανάσιο  για την  συμβολή του  στο 

κοινωνικό και πολιτιστικό έργο του Δήμου  Διονύσου .,η οποία θα τελεστεί κατά την 

διοργάνωση μιας ιδιαίτερης εκδήλωσης για την απόδοση τιμών στο Δωρητή-

Ευεργέτη του Δήμου μας. 

 

Παρακαλούμε να αποφασίσετε  σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

Μετά  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 

μετά από διαλογική συζήτηση  αποφάσισαν 

 

  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ανακηρύσσει  ως  «Επίτιμο Δημότη» του Δήμου Διονύσου τον Εφοπλιστή  

«συμπολίτη μας»  κ. Μαρτίνο  Αθανάσιο για την ανεκτίμητη πράξη Δωρεάς  του και 

την σημαντική οικονομική του συμβολή στο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο του 

Δήμου  Διονύσου καθώς και την διαβίβασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 

σύμφωνη γνώμη του. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 

 

          Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ   ΜΕΛΗ: 

ΤΗΣ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ                          ΜΕΛΕΤΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

    ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ    ΝΙΚ. 

    ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ   ΤΣΑΜΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 


