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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της  7
ης

  Τακτικής Συνεδρίασης   στις    30/10/2017  του Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου Δήμου  Διονύσου. 

 

 

Σήμερα  στις  30  Oκτωβρίου  2017, ημέρα  Δευτέρα  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. 34169/26-10-2017 

έγγραφη Πρόσκληση  του Προέδρου της  Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου 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  ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης: 

 

Αριθμός απόφασης:  28η/2017 

 

ΘΕΜΑ  4o  HMEΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

«Συζήτηση για υποβολή  προτάσεων για την εύρυθμη λειτουργία και σωστή 

χρήση των παραχωρούμενων χώρων των  Π.Π. Κέντρων στο Δήμο 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  της Δημ. Κοιν. οι εξής: 

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ :                  ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Κασαπάκης Μιχαήλ  Πρόεδρος   

Καριπίδης Ιωάννης  Σύμβουλος Νικηφοράκης Νικ. , Σύμβουλος 

Μελετίου Βασιλική  Σύμβουλος                      Τσάμης Δημήτριος  Σύμβουλος 

 Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο  της Δημ. Κοιν. Αγ. 

Στεφάνου του Δήμου Διονύσου,  Γεροντογιάννη   Ιωάννα.   

  
 

     
  7

η
  Tακτική  Συνεδρίαση   

      στις  30/10/2017 

     Αρ. Απόφασης :  28η/2017 



 

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

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

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

Σας  γνωρίζουμε  τα  εξής  : 

Α) Το  άρθρο 83 ,παρ. 2  του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ  87/Α/07-06-2010)  για τη Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης «Πρόγραμμα 

ΚΑΛΛΙΚΡAΤΗΣ»    

Β)Το έγγραφο του  Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας ,Πολιτισμού & 

Αθλητισμού  του  Δήμου  Διονύσου  με αρ. Πρωτ. 33592/19-10-2017  στο οποίο μας 

ενημερώνει ότι λόγω της κατάργησης του  ΝΠΔΔ  «ΘΕΣΠΙΣ»   και προκειμένου να 

βελτιωθεί η εύρυθμη λειτουργία και η σωστή χρήση ως προς την παραχώρηση των 

Π.Π. Κέντρων του Δήμου να προβούμε  ως Συμβούλιο της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου 

σε προτάσεις ή τυχόν  παρατηρήσεις και αλλαγές  για την λειτουργία των Π.Κ.Κ. 

ώστε  το σχέδιο του Νέου Κανονισμού  Παραχώρησης  Π. Π. Κέντρων  Δήμου  

Διονύσου   να πληρεί τις προυποθέσεις  για την βελτίωση της ποιότητας  των 

υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος στους  πολίτες. 

Γ) Το συνημμένο αντίγραφο του προηγούμενου καταστατικού λειτουργίας των 

Π.Π.Κ. του  Δήμου . 

 

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγείται το θέμα στους Τοπ. Συμβούλους  της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου και θεωρεί ότι για να επιτευχθεί η εύρυθμη 

λειτουργία και η σωστή χρήση κατά την παραχώρηση των Π.Π. Κέντρων του Δήμου 

και συγκεκριμένα του Π.Π. Κέντρου Αγ. Στεφάνου θα πρέπει να πληρούνται  κάποιες 

προϋποθέσεις   γι αυτό   προτείνει  τα εξής : 

1)Να παραχωρείται η Αίθουσα στην Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου όταν χρειάζεται για τις 

δικές της εκδηλώσεις  

2)Να υπάρχει  Φύλαξη 

3)Να παραδίδεται η Αίθουσα του Π.Π.Κ.  καθαρή ,όπως την παραλαμβάνουν 

4)Για την αποκατάσταση ζημιών ή φθορών να εισπράττεται αποζημίωση από τους 

φορείς. 

 5)Να  παραχωρείται δωρεάν σε σχολεία και τοπικούς φορείς   της Δημ. Κοιν. Αγ. 

Στεφάνου  με μοναδικό σκοπό την βελτίωση της ποιότητας  των υπηρεσιών που 

προσφέρει ο Δήμος στους  πολίτες.  

Μετά τα παραπάνω και στα πλαίσια της παρ. 1α του άρθρου 83 του Ν. 3852/10   

αφού  ακολούθησε  διαλογική συζήτηση  τα Μέλη  του  Συμβουλίου  της Δημοτικής 

Κοινότητας  κατέληξαν  ότι 

  

ΑΠΟΦΑΣΊΖΟΥΝ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Γνωμοδοτώντας   ενόψει της έκδοσης του Νέου Κανονισμού Παραχώρησης των 

Πολιτιστικών Κέντρων  στο Δήμο Διονύσου και συγκεκριμένα για το 

Πολιτιστικό ,Πνευματικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου  τις παρακάτω προτάσεις : 

1)Να παραχωρείται η Αίθουσα στην Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου όταν χρειάζεται 

για τις δικές της εκδηλώσεις  

2)Να υπάρχει  Φύλαξη 

3)Να παραδίδεται η Αίθουσα του Π.Π.Κ.  καθαρή ,όπως την παραλαμβάνουν 

4)Για την αποκατάσταση ζημιών ή φθορών να εισπράττεται αποζημίωση από 

τους φορείς. 



 5)Να  παραχωρείται δωρεάν σε σχολεία και τοπικούς φορείς   της Δημ. Κοιν. Αγ. 

Στεφάνου  . 

Προκειμένου  να βελτιωθεί η ποιότητα  των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος 

στους  πολίτες σχετικά  με την  εύρυθμη λειτουργία και τη σωστή χρήση των 

παραχωρούμενων χώρων καθώς και του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων των  

Π.Π. Κέντρων στο Δήμο Διονύσου » . 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 

          Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΤΑ   ΜΕΛΗ: 

ΤΗΣ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ                            ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

                                                                                     ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

         ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 


