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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της  3
ης

  Τακτικής Συνεδρίασης   στις    29/03/2017  του Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου Δήμου  Διονύσου. 

 

Σήμερα  στις  29  Mαρτίου  2017, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα  17:30  το  Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία 

της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 8171/23-03-2017 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) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο 

κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

Αριθμός απόφασης:  14η/2017 

 

Θέμα  6
ο
  Ημερήσιας Διάταξης: 

«Συζήτηση και  λήψη απόφασης για την διοργάνωση  Ανθοκομικής Έκθεσης    

στην Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου ,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   

Νικηφοράκης Νικ. , Σύμβουλος                      Καριπίδης Ιωάννης  Σύμβουλος 

Μελετίου Βασιλική  Σύμβουλος                      Τσάμης Δημήτριος  Σύμβουλος 

 

 

Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε και ο επικεφαλής Δημοτικός Σ/λος κ. 

Καλαφατέλης. 

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 απαρτίας κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
 

  
 

     
  3

η
  Tακτική  Συνεδρίαση   

      στις  29/03/2017 

     Αρ. Απόφασης :  14η/2017 



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

 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:(….) 

Σύμφωνα  με  τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγείται το θέμα στους Τοπ. Συμβούλους   

με  στόχο   στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων  και των 

κοινόχρηστων  χώρων  από μια σειρά  με ενδιαφέρουσες  δραστηριότητες . 

Ένας από τους σκοπούς της διοργάνωσης που  επίκεντρο έχει την ομορφιά του 

λουλουδιού ,την  ενασχόληση  του ανθρώπου γύρω  από αυτό  και το  φυσικό του 

περιβάλλον , είναι να μεταδώσει μηνύματα αισιοδοξίας για ένα καλύτερο κόσμο 

στους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες της. 

Επιπλέον θα λειτουργήσουν  Εκθεσιακά περίπτερα που θα έχουν ως αντικείμενο τους 

να δίνουν  ιδέες  και προτάσεις  για το πώς θα φτιάξουμε τον κήπο και την βεράντα 

μας  με τον καλύτερο και οικονομικότερο τρόπο επιλέγοντας φυτά και λουλούδια, 

κυρίως ελληνικής παραγωγής . 

Δεδομένου  ότι η  διοργάνωση   μιας  Ανθοκομικής Έκθεσης στο Δήμο Διονύσου και 

συγκεκριμένα στην Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου θα γίνει για πρώτη φορά  ενόψει της 

Γιορτής της Πρωτομαγιάς, στην οποία θα γνωρίσουμε τον όμορφο κόσμο της 

ανθοκομίας  θα έχουμε την ευκαιρία  να επισκεφθούν  την πόλη μας πολλοί 

επισκέπτες για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ομορφιά της φύσης μας γνωρίζοντας  

τον πολιτισμό της πόλης του Αγ. Στεφάνου μέσα από τα αρώματα και τα χρώματα  

των αγαπημένων λουλουδιών μας .  

Συμφωνώντας με την συγκεκριμένη διοργάνωση ο Σ/λος της Δ.Κ. κ. Νικηφοράκης  

διευκρινίζει  ότι θα απαιτηθεί φύλαξη και να ελέγξουμε το  απαιτούμενο κόστος που 

θα προκύψει. 

Παρακαλούμε να αποφασίσετε  σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

 

Μετά τα παραπάνω αφού  ακολούθησε  διαλογική συζήτηση τα Μέλη  του  

Συμβουλίου  της Δημοτικής Κοινότητας  αποφάσισαν ότι 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Την  λήψη απόφασης για την διοργάνωση  Ανθοκομικής Έκθεσης σε Πλατεία   

της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου ,Δήμου Διονύσου  Αττικής.  

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

            Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ   ΜΕΛΗ: 

ΤΗΣ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ                            ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ    ΝΙΚ. 

                                                    ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ          


