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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: 34η/2016 

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ :  

«Συζήτηση  και λήψη  απόφασης για την  μεταφορά ή αποξήλωση κολώνας φωτισμού 

της ΔΕΗ επί της  οδού Λ. Μαραθώνος απέναντι από την Εθνική Τράπεζα,  για την 

ακίνδυνη διέλευση των περαστικών - κατοίκων , στη  Δ. Κ.  Αγ. Στεφάνου  του  

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: 

1. Κασαπάκης Μιχαήλ  Πρόεδρος                     Μελετίου Βασιλική   Σ/λος 

2. Νικηφοράκης  Νικηφόρος     Σ/λος                Καριπίδης Ιωάννης   Σ/λος 

3.  Τσάμης   Δημήτριος  Σ/λος                            
 

 

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 πρώτο θέμα  ημερήσιας διάταξης, ο  κ. 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 :  

     
  10

η
  Tακτική  Συνεδρίαση   

      στις  5/09/2016 

     Αρ. Απόφασης :    34η/2016 



Παρ 2. γ:   «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: 

γ) την πολεοδομική ανάπτυξη  και  ανάπλαση της  περιοχής, 

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»  

Ο  κ. Πρόεδρος  εισηγούμενος για το  παραπάνω θέμα ενημερώνει τα μέλη ότι μετά 

από την προφορική ενημέρωση που είχε με τους καταστηματάρχες οι οποίοι τον 

ενημέρωσαν για  την πιο λειτουργική διέλευση των πεζών από το πεζοδρόμιο  της  

οδού Λ. Μαραθώνος απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, στη  Δ. Κ.  Αγ. Στεφάνου  

του  Δήμου  Διονύσου  θεωρούν ως αναγκαίο να γίνει η μεταφορά ή η αποξήλωση 

των 2 κολώνων φωτισμού της ΔΕΗ, σύμφωνα με το σκαρίφασμα που σας 

επισυνάπτουμε,  επειδή οι περαστικοί-κάτοικοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα ασφάλειας 

τους κατά την διέλευση τους  από αυτά τα σημεία   και ζητούν  να δοθεί  λύση . 

 

Μετά από την συνεργασία και την ενημέρωση της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του  

Δήμου Διονύσου για το παραπάνω αίτημα, μας  πρότειναν στο οποίο μας βρίσκει 

σύμφωνους, ότι για το συγκεκριμένο  αίτημα  θα πρέπει  :  

1) Η αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ να κρίνει  αν μπορούν να αποξηλωθούν και να 

μπουν σε άλλο σημείο  και  

2) Εάν  δεν μπορούν , τότε  να μετακινηθεί η 1
η
 κολώνα προς τα πίσω στη μεσοτοιχία 

με την πρασιά για να ανοίξει καλύτερα η διέλευση των πεζών ώστε να μην 

κινδυνεύουν από τα οχήματα. 

Και όσο αφορά την 2η κολώνα που βρίσκεται στο ύψος της πρασιάς στη γωνία ,να 

μετακινηθεί στο πεζοδρόμιο της οδού ή εναλλακτικά μέσα στην πρασιά. 

 

Μετά τα παραπάνω και στα πλαίσια της παρ. 2ιδ του άρθρου 83 του Ν. 3852/10 και  του 

άρθρου 8 του Ν.3463/2006, παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση για τη διατύπωση 

πρότασης  για την  μεταφορά ή αποξήλωση των 2 κολώνων φωτισμού της ΔΕΗ  στο 

πεζοδρόμιο της  οδού Λ. Μαραθώνος ,απέναντι από την Εθνική Τράπεζα,  στη  Δ. Κ.  Αγ. 

Στεφάνου  του  Δήμου  Διονύσου λόγω διευκόλυνση της διέλευσης των περαστικών-

κατοίκων . 

 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την  αναγκαιότητα  για την  μεταφορά ή αποξήλωση των 2 κολώνων 

φωτισμού της ΔΕΗ επί της  οδού Λ. Μαραθώνος (στο ύψος απέναντι από την Εθνική 

Τράπεζα),  για την ακίνδυνη διέλευση των περαστικών - κατοίκων , στη  Δ. Κ.  Αγ. 

Στεφάνου  του  Δήμου  Διονύσου . 

Η Προέγκριση της Δημοτικής Κοινότητας δεν υποκαθιστά την άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας του καταστήματος και σε κάθε περίπτωση το κατάστημα λειτουργεί 

νόμιμα μετά τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.  

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 

          Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 ΤΗΣ   Δ. Κ.  ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ                                 ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 

 ΤΣΑΜΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

     ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ 


