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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της  11
ης

  Τακτικής Συνεδρίασης   στις   30/09/2016  του Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου Δήμου  Διονύσου. 

 

 

Σήμερα  στις  30  Σεπτεμβρίου  2016, ημέρα  Παρασκευή  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. 26355/26-09-2016 

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 ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης: 

 

Αριθμός απόφασης: 38η/2016 

 

ΘΕΜΑ  2
Ο

 ΕΚΤΟΣ Η.Δ. :  

“ Tην  αναγκαιότητα  σύνδεσης με τον αγωγό αποχέτευσης του κτιρίου επί της 

οδού Κοιμ. Θεοτόκου 26 -28 που στεγάζεται η Επιχείρηση   Μαζικής  Εστίασης  

πρόχειρου γεύματος (Ζεστής & Κρύας Κουζίνας) – Κυλικείο ” 

 

 

  

 

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                     Τσάμης   Δημήτριος  Σ/λος                            

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

3.  Μελετίου Βασιλική   Σ/λος 

 

 

Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε  και η Εντεταλμένη Δημ. Σ/λος Αγ. Στεφάνου κα 

Ταουξή .   

 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου, 

Γεροντογιάννη   Ιωάννα.   

 

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

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

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

     
  11

η
  Tακτική  Συνεδρίαση   

      στις  30/09/2016 

     Αρ. Απόφασης :    38η/2016 



 
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  για  κοινωνικούς  λόγους. 
 

 

Λόγω  της διαλογικής συζήτησης  που προηγήθηκε  για την Προέγκριση της άδειας 

Ίδρυσης της Επιχείρησης  Μαζικής Εστίασης πρόχειρου γεύματος (ζεστής & κρύας 

κουζίνας)-Κυλικείο ”  που βρίσκεται στην οδό  Κοιμήσεως  Θεοτόκου  αρ. 26-28  

,όροφος ισόγειο, της κας  Μουστακάτου Βασιλικής  ,η Εντεταλμένη Σ/λος κα Ταουξή  

ενημέρωσε το Συμβούλιο της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου  για την μη σύνδεση του 

παραπάνω κτιρίου που στεγάζεται η επιχείρηση, με τον  αγωγό  αποχέτευσης και 

δήλωσε ότι είναι αναγκαίο λόγω υγιεινής  να προβεί στην σύνδεση του κτιρίου της 

επιχείρησης, με τον αγωγό της αποχέτευσης αφού λειτουργεί κατάστημα 

Υγειονομικού ενδιαφέροντος, γι΄ αυτό πρότεινε να μπεί  στο Συμβούλιο ως θέμα  

ΕΚΤΟΣ  Η. Δ. 
Οπότε  το Συμβούλιο  της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου απεφάνθη ομόφωνα για το 
επείγον του θέματος και συμφώνησε να συζητηθεί.. 
 

Για το  δεύτερο θέμα  ΕΚΤΟΣ  της ημερήσιας διάταξης,  ο  κ. Πρόεδρος  είπε τα 

εξής: 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα   με  το  αρ.  83  , και παρ. ια  του Ν. 3852/2010 

(Φ.Ε.Κ. 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται ότι  το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες που να 

αποβλέπουν  στην καλύτερη  εξυπηρέτηση των κατοίκων : 

  

Παρ. η : Την  προστασία της δημόσιας υγείας και  την προστασία των κατοίκων της 

δημοτικής κοινότητας . 

Παρ  ια : Την  μέριμνα  για την υγεία  της περιοχής  της δημοτικής  κοινότητας . 

   

Μετά από διαλογική συζήτηση που ακολούθησε για  το παραπάνω θέμα το  Τοπικό 

Συμβούλιο  δήλωσε ότι  συμφωνούν  να  βρεθεί  λύση  και 

 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την  αναγκαιότητα σύνδεσης  με τον αγωγό αποχέτευσης  του  κτιρίου όπου 

στεγάζεται η  Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης πρόχειρου γεύματος (ζεστής και 

κρύας  κουζίνας)-Κυλικείο ,   της  ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ του Σπυρίδων  , 

καταστήμα  Υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται στην οδό Κοιμήσεως  

Θεοτόκου  αρ.  26-28, όροφος ισόγειο ,στην  περιοχή της Δημ. Κοιν. Αγ. Στεφάνου 

Δήμου Διονύσου  Αττικής, για την προστασία της δημόσιας υγείας. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως  ακολουθεί : 

 

          Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ   ΜΕΛΗ: 

ΤΗΣ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ                           

    ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ    ΝΙΚ. 

    ΜΙΧΑΗΛ  ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ   ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 



  

 

 

 


