
 

 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.  ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ                                    
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  9/03/2016 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 

Από το πρακτικό της 2
ης

  συνεδρίασης   στις   29/02/2016  του  Δ.Σ. της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. 

 

Σήμερα  29  Φεβρουαρίου  2016, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  18:00 το  Σ/λιο της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία 

της Δημοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 4131/19-02-2016 έγγραφη 

πρόσκληση 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) . 

 

Αριθμός απόφασης:  6
η
 /2016 

 

Θέμα  1
ο
  Εκτός  Ημερήσιας Διάταξης: 

 «Λήψη  απόφασης για την τοποθέτηση χημικών τουαλετών στην Δημ. Κοιν. Αγ. 

Στεφάνου»  

 

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 

Τσάμης Δημήτριος  Σύμβουλος 

Καριπίδης Ιωάννης  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 

  
2n  Συνεδρίαση  Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου 

 στις   29/02/2016 

 Αρ. Απόφασης:  6
η
 /2016 



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 . 

 
Το Συμβούλιο απεφάνθη ομόφωνα για το επείγον του θέματος. 
 

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

 

  Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο   83  παρ. 2δ και η του Ν. 3852/2010 

(Φ.Ε.Κ. 87 A/7-6-2010), που  ορίζει ότι:  

«1.Ο Πρόεδρος και το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες  στα όρια της δημοτικής κοινότητας  : 

 δ)την συντήρηση και καθαριότητα  των δημοτικών …και  γενικά όλων 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής  της δημοτικής κοινότητας ,και 

η) την προστασία της δημόσιας υγείας ,  της   ισχύουσας   νομοθεσίας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αρ. Πρωτ.4637/25-2-2016 διαβιβαστικό της 5/2016  

απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής . 

 

Ο  Πρόεδρος   εισηγείται  στα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. 

Στεφάνου το παραπάνω θέμα σχετικά με την 5
η
 /2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ. που 

αφορά  την τοποθέτηση χημικών τουαλετών στη περιοχή της Δημ. Κοιν. Αγ. 

Στεφάνου  για να εξυπηρετούνται οι δημότες και να διατηρείται η καθαριότητα των 

κοινόχρηστων  χώρων και η προστασία της δημόσιας υγείας. 

Μετά από διαλογική συζήτηση προτάθηκε από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους οι 

οποίοι συμφώνησαν στη αναγκαιότητα τοποθέτησης χημικών τουαλετών στα εξής 

σημεία : 1) Στο τέρμα λεωφορείων επί της  οδού Τραπεζούντος και  2) Στο Γήπεδο  

Αγ. Στεφάνου για τους παρευρισκόμενους δημότες, εκτός των αθλητών.   

  

      Μετά τα παραπάνω προτείνω  να ληφθεί απόφαση σχετικά με το ανωτέρω θέμα. 

 

      Μετά από διαλογική συζήτηση του Προέδρου και των  Συμβούλων της Δημοτικής 

Κοινότητας Αγ. Στεφάνου  

 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Εγκρίνουν  την αναγκαιότητα τοποθέτησης των χημικών τουαλετών για την 

καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την προστασία της δημόσιας υγείας  στα 

συγκεκριμένα σημεία της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου :  

1) Στο τέρμα λεωφορείων επί της  οδού  Τραπεζούντος  και   

2) Στο Γήπεδο  Αγ. Στεφάνου για τους παρευρισκόμενους δημότες, εκτός των 

αθλητών   . 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 

          Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ   ΜΕΛΗ: 

ΤΗΣ  ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ                          ΜΕΛΕΤΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

    ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ    ΝΙΚ. 

    ΜΙΧΑΗΛ  ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ   ΤΣΑΜΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 


