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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της 4
ης

  συνεδρίασης   στις    31/03/2016  του  Δ.Σ. της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. 

 

 

Σήμερα  στις  31  Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα  18:00  το  Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία 

της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 7814/28-03-2016 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) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο 

κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

 

Αριθμός απόφασης:  15η/2016 

 

ΘΕΜΑ: 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). 

 

 

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: 

1. Κασαπάκης Μιχαήλ  Πρόεδρος                    

2. Νικηφοράκης Νικηφόρος  Μέλος 

3. Μελετίου Βασιλική  Μέλος 

4. Τσάμης Δημήτριος  Μέλος 

5. Καριπίδης Ιωάννης  Μέλος 

 

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  δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο  κ. Πρόεδρος  είπε τα εξής: 

 

4
η
  Συνεδρίαση   

της 31/03/2016 

Αρ. Απόφασης: 15/2016 



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, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών 

κανονιστικών αποφάσεων. 

 

Θέτουμε υπόψη σας την με αριθ. Πρωτ.  6291/10-03-2016 αίτηση του  κ. κ. Κοντάκη 

Κυριάκου  του  Κων/νου, με την οποία ζητά παραχώρηση  χρήσης κοινόχρηστων 

χώρων (πεζοδρομίου) μπροστά από την επιχείρηση του  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 και 

περιλαμβάνει: 

 

1. Αντίγραφο της σχετικής αίτησης 

2. Διαβιβαστικό με αρ. Πρωτ. 6291/16-03-2016 της υπηρεσίας Δημ. Κοιν. 

προς τις Τ.Υ. και το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Διονύσου για ενημέρωση 

3. Οι  αντίστοιχες απαντήσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών . 

 

Ο  Πρόεδρος   εισηγείται  στα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. 

Στεφάνου το παραπάνω θέμα σύμφωνα με την αίτηση του  κ. κ. Κοντάκη Κυριάκου  

του  Κων/νου, με την οποία ζητά παραχώρηση  χρήσης κοινόχρηστων χώρων 

(πεζοδρομίου) μπροστά από την επιχείρηση του  για την τοποθέτηση κινητών 

πάγκων προβολής εμπορευμάτων και την ανάπτυξη πάγκων αναμονής 

(τραπεζοκαθισμάτων)  όπως επίσης και τις απόψεις των αρμόδιων υπηρεσιών με 

σκοπό  την καλύτερη εξυπηρέτηση  των δημοτών. 

 

Στη συζήτηση που ακολούθησε ο κ. Πρόεδρος και οι Τ. Σ/λοι : κ. Νικηφοράκης , κα 

Μελετίου ,κ. Καριπίδης και κ.Τσάμης δηλώνουν ότι χρειάζονται περισσότερες 

πληροφορίες  από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για να μπορέσουν να 

αποφασίσουν. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση ο κ. Πρόεδρος προτείνει  στα μέλη του Τ. Σ/λίου να  

αναβληθεί  το θέμα με την προϋπόθεση να συλλεχθούν περισσότερες πληροφορίες 

ώστε η απόφαση της Δημ. Κοιν. να είναι προς όφελος των δημοτών και την  

διευκόλυνση του αιτούντα. 

Μετά από τα παραπάνω το  Τ. Σ/λιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου  



 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Να  ΑΝΑΒΛΗΘΕΙ   το θέμα  για πιο  εμπεριστατωμένες  πληροφορίες  από την Τ.Υ. 

του  Δήμου . 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως  ακολουθεί : 

 

          Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ   ΜΕΛΗ: 

ΤΗΣ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ                          ΜΕΛΕΤΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

    ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ    ΝΙΚ. 

    ΜΙΧΑΗΛ  ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ   ΤΣΑΜΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

 


