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Από το πρακτικό της 6
ης

  Τακτικής  Συνεδρίασης   στις   31/05/2016  του  Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. 

 

Σήμερα  31  Μαϊου  2016, ημέρα  Τρίτη  και ώρα  17:30 το ΔΣ της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της 

Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 11666/24-05-2016 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:  23
η
 /2016 

 

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη  απόφασης για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για παραχώρηση 

χρήσης τους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο τμήμα της Λεωφόρου  

Μαραθώνος  (στην πλευρά  που υπάρχουν καφετέριες)» 

 

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          Καριπίδης Ιωάννης  Σύμβουλος 

Μελετίου Βασιλική  Σύμβουλος                          

Νικηφοράκης Νικ. , Σύμβουλος  

Τσάμης  Δημήτριος ,Σύμβουλος 

 

 

Στη συνεδρίαση επίσης παρευρίσκονται  η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος της 

Δημοτικής. Κοιν. Αγ. Στεφάνου & της Πολεοδομίας   κα Ταουξή . 

 

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 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:(….) 

Παρ 4. «Ο Πρόεδρος και τα συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων ασκούν και τις 

αρμοδιότητες του Προέδρου και των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων που 

προβλέπονται στα άρθρα 82 και 84 του παρόντος»  

Β) Με το υπ΄αρ. Πρωτ. 10857/4-05-2016 έγγραφο-απάντηση  της Δ/νσης Τ.Υ. 

,Τμήματος Σχεδίου  Πόλης  που αφορά την κατάληψη κοινόχρηστου  επί της οδού 

25
ης

 Μαρτίου 6. 

Γ)  Με την απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου  Δήμου Αγ. Στεφάνου με αρ. 137/2009 με   

θέμα «Καθορισμός  κοινόχρηστων χώρων για παραχώρηση άδειας κατάληψης…» 

για τις συγκεκριμένες πλατείες και δρόμους της  Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου. 

 

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 τo με αριθ. Πρωτ.  10857/25-04-2016  έγγραφο που μας 

κοινοποίησε η Δ/νση Εσόδων & περιουσίας του Δήμου Διονύσου με το οποίο ζητά 

από την Δημοτική Κοινότητα να γνωμοδοτήσει αν συντρέχουν λόγοι ασφάλειας  της 

κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων ή παραβάσεων ως προς την χρήση του χώρου 

σχετικά με την Έκδοση ή  μη Άδειας Κατάληψης  Κοινόχρηστου Χώρου στην οδό 

25
ης

 Μαρτίου αρ. 6  στον  Άγ. Στέφανο για την επιχείρηση της Kolcsar  Katalin   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. 10857/25-04-2016 της υπηρεσίας Δ/νσης 

Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου Διονύσου για ενημέρωση 

3. Το υπ΄αρ. Πρωτ. 10857/4-05-2016 έγγραφο-απάντηση  της Δ/νσης Τ.Υ. 

,Τμήματος Σχεδίου  Πόλης  που αφορά την κατάληψη κοινόχρηστου  επί 

της οδού 25
ης

 Μαρτίου 6. 

 

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

Στεφάνου το παραπάνω θέμα σύμφωνα με το έγγραφο με το οποίο ζητά να 

γνωμοδοτήσουν για την Έκδοση ή  μη της Άδειας Κατάληψης  Κοινόχρηστου Χώρου 

στην οδό 25
ης

 Μαρτίου αρ. 6  στον  Άγ. Στέφανο για την επιχείρηση της Kolcsar  

Katalin   όπως επίσης και  γενικά την  άποψη της Δημοτικής Κοινότητας  με σκοπό  

την καλύτερη εξυπηρέτηση  των δημοτών  και των  επαγγελματιών.  

 

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



κα Μελετίου  και κ.Τσάμης δηλώνουν ότι συμφωνούν με την υπάρχουσα απόφαση του 

Δημοτικού Σ/λίου  Δήμου Αγ. Στεφάνου με αρ. 137/2009 με  θέμα «Καθορισμός  

κοινόχρηστων χώρων για παραχώρηση άδειας κατάληψης…» για τις συγκεκριμένες 

πλατείες και δρόμους της  Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου όπως  επίσης προτείνουν η Έκδοση  της 

Άδειας Κατάληψης  Κοινόχρηστου Χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων να 

καταλάβει το πλάτος των 0,90 m  για την διέλευση των πεζών . 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση ο κ. Πρόεδρος  και τα μέλη του Τ. Σ/λίου    

 

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  

 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Την έγκριση της Έκδοσης  Άδειας για την Κατάληψης  Κοινόχρηστου Χώρου με την 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με την προϋπόθεση το πλάτος να καταλάβει τα 0,90 m στην 

συγκεκριμένη αίτηση ώστε να διευκολύνει  την διέλευση των πεζών καθώς και γενικά για 

κατ΄εξαίρεση περιπτώσεις υφιστάμενων αστικών πεζοδρομίων να παραχωρείτε 

κοινόχρηστος χώρος  πλάτους  0,90 m 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως  ακολουθεί : 

 

          Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ   ΜΕΛΗ: 

ΤΗΣ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ                          ΜΕΛΕΤΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

    ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ    ΝΙΚ. 

    ΜΙΧΑΗΛ  ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ   ΤΣΑΜΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  

 


