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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: 35η/2016 

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ :  

«Συζήτηση  για την αναγκαιότητα της  επικαιροποίησης  της  Κυκλοφοριακής  

Μελέτης  και  της σηματοδότησης   στην  Δημ. Κοιν. 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 τρίτο 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 :    35η/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 συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία των Τ.Υ. του Δήμου σχετικά  για την 

επικαιροποίησης της Κυκλοφοριακής Μελέτης  και την ενίσχυση της σηματοδότησης  

κατέληξαν στη σύμφωνη γνώμη ότι έχουν διαπιστώσει και αυτοί την  ανάγκη της 

επικαιροποίησης λόγω του ότι η Δημοτική Κοινότητα του Αγ. Στεφάνου έχει 

κατοικηθεί αρκετά τα  τελευταία χρόνια ώστε η κυκλοφορία των πεζών και των 

οχημάτων να  γίνεται με πιο δυσκολία. Οπότε  η νέα επικαιροποιημένη  

Κυκλοφοριακή Μελέτη θα  δώσει λύσεις πιο λειτουργικές και θα διευκολύνει τους 

οδηγούς   από την έντονη κυκλοφοριακή κίνηση . 

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος τονίζει  ότι  στον Αγ. Στέφανο επειδή δεν υπάρχει Σχέδιο 

Πόλης θα δυσκολέψει την παραπάνω Μελέτη. Επίσης ακολούθησε διαλογική 

συζήτηση με τους  Συμβούλους οι οποίοι είναι σύμφωνοι με την εισήγηση του 

Προέδρου, συμπληρώνοντας  την διευκρίνιση  του κου Νικηφοράκη ότι πρέπει να 

τονιστεί  η επιτακτική ανάγκη μιας  ολοκληρωμένης  Κυκλοφοριακής Μελέτης . 

 

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 αναγκαιότητα της  επικαιροποίησης  της  Κυκλοφοριακής  Μελέτης  και  

της σηματοδότησης   στην  Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου  του Δήμου Διονύσου. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την  αναγκαιότητα  της  επικαιροποίησης  της ολοκληρωμένης  

Κυκλοφοριακής  Μελέτης  και  της σηματοδότησης   στην  Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου  

του Δήμου Διονύσου για να διευκολυνθούν οι οδηγοί από την έντονη κυκλοφοριακή 

κίνηση. 

 

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 


