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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της  10
ης

  Τακτικής Συνεδρίασης   στις    5/09/2016  του Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου Δήμου  Διονύσου. 

 

 

Σήμερα  στις  5  Σεπτεμβρίου  2016, ημέρα  Δευτέρα  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. 23335/31-08-2016 έγγραφη 

πρόσκληση σε ΟΡΘΗ επανάληψη 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: 31η/2016 

 

Θέμα 1
ο
   EKTOΣ  Ημερήσιας Διάταξης: 

 « Συζήτηση  για το αίτημα  των κατοίκων για την πεζοδρόμηση της  οδού  

Κολοκοτρώνη    στην περιοχή γύρω από την Πλατεία Αντύπα   στον Άγιο  

Στέφανο  του Δήμου Διονύσου  και λήψη σχετικής απόφασης » 

 

 

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                      Καριπίδης Ιωάννης  Σύμβουλος 

Τσάμης Δημήτριος  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. 

 

Πριν την συζήτηση της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για τον 

κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 παρ.7 

του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), επικαλούμενος την άμεση ανάγκη λήψης 

απόφασης λόγω της δύσκολης οικονομικής περιόδου που διανύουμε . 

 

     
  10

η
  Tακτική  Συνεδρίαση   

      στις  5/09/2016 

     Αρ. Απόφασης : 32η/2016 



Το Συμβούλιο απεφάνθη ομόφωνα για το επείγον του θέματος.  
 

 

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

την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Για το   πρώτο θέμα  ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 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»  

 

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με το αρ. 110 παρ. 2 του Ν. 3463/06, 

προβλέπεται ότι : 

Παρ. 2 «Το Κοινοτικό  Συμβούλιο  εκφράζει τις θέσεις τοπικού ενδιαφέροντος και 

γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές και δημόσια όργανα ζητούν τη γνώμη του» 

 

Επίσης  θέτουμε  υπόψη σας  το με αρ. Πρωτ. 24130/2016 έγγραφο των Κατοίκων  των 

οδών γύρω από την Πλατεία Αντύπα : Κοιμήσεως Θεοτόκου ,Καραολή & Δημητρίου 

,Κωνσταντινουπόλεως και Κολοκοτρώνη , στον  Αγίο Στέφανο και τις υπογραφές τους, οι 

οποίοι  αιτούνται για την πεζοδρόμηση της οδού Κολοκοτρώνη και για το συγκεκριμένο 

τμήμα της ,  από την οδό Κωνσταντινουπόλεως έως  την οδό Καραολή & Δημητρίου ,  

διευκρινίζοντας ότι θεωρούν σοβαρούς  και αναγκαίους για την ασφάλεια των παιδιών 

τους  εξής παρακάτω λόγους : 

1. Στην Πλατεία Αντύπα  καθημερινά παίζουν τουλάχιστον  80 παιδιά ,διαφόρων 

ηλικιών και γι αυτό ζητούν οι γύρω δρόμοι να μπορούν να προσφέρουν ασφάλεια 

από την  διέλευση των οχημάτων  ώστε  να μην βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια 

των μικρών παιδιών τους. 

2. Για την καλύτερη επαγγελματική δραστηριότητα των καταστημάτων  επί της 

συγκεκριμένης οδού και 

3. Με την διευκρίνιση  ότι στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού Κολοκοτρώνη που 

αιτούνται την πεζοδρόμηση του  

 

Ο  κ. Πρόεδρος  ενημερώνει τα μέλη και τους παρευρισκόμενους όσο αφορά το 1
ο
  θέμα 

ΕΚΤΟΣ  Η.Δ.  για το  αίτημα των κατοίκων   και τους διαβεβαίωνει  ότι ο Δήμος έχει 

εντοπίσει ότι πράγματι είναι σοβαρό το πρόβλημα της περιοχής και είναι αναγκαίο να γίνει 

πεζοδρόμηση της οδού Κολοκοτρώνη στο συγκεκριμένο τμήμα της: από την οδό 

Κωνσταντινουπόλεως έως  την οδό Καραολή & Δημητρίου  για να διασφαλιστεί  η 

ασφάλεια των παιδιών  και να μην έχουμε θύματα κάποια στιγμή. Με την προϋπόθεση την  

σύμφωνη γνώμη και συνεργασία των Τ.Υ.  του Δήμου Διονύσου. 

 

 Στην συνέχεια πήρε το λόγο ο Σύμβουλος της Δημ. Κοινότητας κ. Νικηφοράκης  ο οποίος 

θεωρεί ότι αυτό το τμήμα  της οδού Κολοκοτρώνη δεν ενοχλεί κανέναν και  αφού το 

ζητούν οι ίδιοι οι κάτοικοι ,είναι σύμφωνος να προχωρήσει ο Δήμος στην πεζοδρόμηση 



του .Επίσης και ο Σύμβουλος κ. Τσάμης  δηλώνει ότι συμφωνεί ομοίως στην 

συγκεκριμένη πεζοδρόμηση που αιτούνται οι κάτοικοι . 

 

Μετά τη διαλογική συζήτηση που  προηγήθηκε και στα πλαίσια της παρ. 1α του 

άρθρου 83 του Ν. 3852/10 παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση για το 

παραπάνω θέμα. 

 

Μετά τα παραπάνω τα  μέλη του Τοπικού   Συμβουλίου 

 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΟΥΝ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Να  εγκρίνουν  θετικά  το αίτημα  των κατοίκων  που αφορά την πεζοδρόμηση της  οδού  

Κολοκοτρώνη    στο συγκεκριμένο τμήμα της: από την οδό Κωνσταντινουπόλεως έως  την 

οδό Καραολή & Δημητρίου, στην περιοχή γύρω από την Πλατεία Αντύπα του Αγ. 

Στεφάνου  για να διασφαλιστεί  η ασφάλεια των παιδιών.  

Με την προϋπόθεση την  σύμφωνη γνώμη και συνεργασία των Τ.Υ.  του Δήμου Διονύσου. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 

 

                          Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 

               ΤΗΣ  Δ. Κ. ΑΓΙΟΥ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚ. 

  ΤΣΑΜΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                   ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ    

 


