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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Συνεδρίαση 6
η
 /08-07-2016 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                            Αριθ. Απόφασης  15/2016 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ  

             

                        

 

                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                               

Από το πρακτικό της 08-7-2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας. 

Στη Σταμάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 08η του μηνός Iουλίου του 

έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:30 μ.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από 

την με αρ. Πρωτ. 18496/01-7-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής 

Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας και 

επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο,καθώς και στους κοινωνικούς φορείς της Δημοτικής 

Ενότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 88 του Ν. 3852/2010,   για συζήτηση και 

διατύπωση γνώμης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης : 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή  προτάσεων σχετικά με την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών 

στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας , ενόψει της κατάρτισης Τεχνικού 

προγράμματος έτους 2017. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας είπε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν παρόντες: 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1)Πέππας E.                                                          Μαραθιά Α.  

2) Πέππας Γ.                                                   Κόκκαλης Γ.  

3)Χρήστου Γ.                                       (αν και νόμιμα είχαν κληθεί)                                               

 

       

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών ο εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας 

κ.Τσούκας Παν.,  ο  Δ.Σ.  κ.Γιαννουλάτος Σπ. ,  Κριεμάδης Στ.  

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δ-Διονύσου 

Λιάλιαρη Καλλιόπη. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  έτους 2017 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο Συμβούλιο ότι με 

το υπ' αρ.πρωτ. 17020/17-6-16 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δ- Διονύσου μας 

ζητήθηκε να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας σχετικά με την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση 

μελετών της περιοχής μας για την κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος έτους 2017 του Δ-

Διονύσου. 

   Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 86 παρ. 4 του Ν.3852/2010 , όπου το Συμβούλιο της 

Τοπικής Κοινότητας εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή τις δράσεις και τα έργα 

τοπικού χαρακτήρα ανάλογα με τις ανάγκες της καθώς επίσης και το ίδιο πάλι άρθρο 

(86) παρ.5 του ιδίου Νόμου, όπου καλούνται φορείς να υποβάλλουν προτάσεις σχετικά 

με τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν, καλούμαστε με τη σημερινή συνεδρίαση να  
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καταθέσουμε τις προτάσεις μας για τα νέα έργα και μελέτες που αφορούν την περιοχή 

μας για το έτος 2017  

  
  

    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΩΝ 
 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΚΤΙΡΙΑΚΑ-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

 

1) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ιερου Ναού ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ 
 

2) Κατασκεή Πολιτιστικού Κέντρου.                                                                                                                                                                        

3) Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου ιερού ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος  και καλλωπισμός του 

χώρου εκδηλώσεων 

4)Ανάδειξη φυσικών πηγών περιοχών Γκούριζας, και Βρανά  

5)Ανάδειξη Φειδιππίδειου διαδρομής 

6)Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

7)Κατασκευή  βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Βάγιας  

8)Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου 

9)Κατασκευή τοιχείων και κερκίδων εντός του δημοτικού γηπέδου 

10)Ανακατασκευή περιμετρικών τοιχείων κοιμητηρίου Δ.Ε. Σταμάτας 

11)Μελέτη στατιστικής ενίσχυσης δημοτικών κτιρίων (Κοινοτικό κατάστημα) 

12)Περίφραξη κεντρικής δεξαμενής 

13)Νομιμοποίηση – τακτοποίηση των αυθαίρετων κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Σταμάτας 

14)Διαμορφώσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτίρια (Κοινοτικό 

κατάστημα,σχολικά κτίρια) 

15)Μελέτη τοίχων αντιστήριξης (ρέμα Αγ.Φανουρίου κ.α.) 

16)Αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω φυσικών καταστροφών 

17)Μελέτη σχεδίου γενικής διάταξης χώρων στάθμευσης 

18)Πράξη πρωτοβουλίας επιχειρηματικότητας και απασχόλησης που εντάσσεται, στην δράση 

τοπικά σχέδια , για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς 

19)ηλεκτρονική διαχείριση αιτημάτων πολιτών 

20)οριοθέτηση οικισμών 

          

 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

1)Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων. 
 

 

 

 

 

 

 

2)Συντήρηση και διάνοιξη αγροτικών δρόμων 

3)Τσιμεντοστρώσεις  εσωτερικών αγροτικών δρόμων 

4)Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικών δικτύων 

5)Κατασκευή οδών και πεζοδρομίων 

6)Συντήρηση και ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα επί των λεωφόρων Σταμάτας – Δροσιάς, 

Πιπεροπούλου, Μεγ.Αλεξάνδρου-Κωνσταντινουπόλεως και άλλων οδών 

7)Συντήρηση και επισκευή φρεατίων ομβρίων 

8)Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και στηθαίων ασφαλείας  

9)Επούλωση λακκουβών 

10)Κυκλοφορική μελέτη επί των οδών Κουτσουμπρή, Πιπεροπούλου , Ειρήνης 

11)Μελέτες και έρευνες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

12)Διάνοιξη δρόμων πυροπροστασίας. 
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ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

1)Αποκομιδή προϊόντων κλάδευσης.  

2) Συντήρηση και ενίσχυση πρασίνου των σχολικών αυλών.  

3) Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομίων                                                           
 

4) Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σταμάτας καθώς και οι πλατείες Ηλιοπούλου, Αγ.Φανουρίου, 

25ης Μαρτίου , Αγοράς, Τιμοθέου, Βυζαντίου 

5)Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (κοινοτικό κατάστημα) 

6)Κατασκευή παιδικών χαρών στην περιοχή του γηπέδου και στην πλατεία Ηλιοπούλου 

7)Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, 5χ5 με σύγχρονο 

τάπητα καθώς και ο ηλεκτροφωτισμός αυτών 

8)οριοθέτηση ρεμάτων 

9)Ανάπλαση μονοπατιών φυσικής διαδρομή             

 

 

ΚΑθΑΡΙΟΤΗΤΑ -  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 

1) Προμήθεια κάδων απορριμμάτων             

2) Διαμόρφωση πεζοδρομίων – εσοχών για την χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών 

3) Επέκταση δημοτικού φωτισμού με σκοπό την αγροτική ανάπτυξη 

4)Επέκταση δημοτικού φωτισμού σε απομακρυσμένες περιοχές 

 

 

 

 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

1) Τοποθέτηση νέων υδροστομίων.  

2) Τοποθέτηση υδρομετρητών και υδροληψίας και στη δεξαμενή ύδρευσης 

3)Αποκατάσταση βλαβών και ζημιών στους δρόμους και στα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε. 

Σταμάτας από υπαιτιότητα του Δήμου 

4)Προμήθεια δεξαμενών και κρουνών πυρόσβεσης 

5)Συντήρηση αντλιοστασίων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

6)Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων 

7)Αντιπλημμυρικά έργα επί των οδών: 

  -Σταμάτας-Δροσιάς 

  -Μακαρίου 

  -Αη Ηλία – Μακεδονίας 

  -Αγ.Ιωάννου 

  -Αγ.Φανουρίου 

8)Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και αμιαντοσωλήνων ύδρευσης 

 

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

1) Πρόσβαση με κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Αγ.Στεφάνου.  

2) Πρόσβαση με τις άλλες -6- όμορες Κοινότητες του Δήμου Διονύσου.  

       

  Επιπρόσθετα κατατέθηκαν προτάσεις από τους συλλόγους- φορείς της Δ.Ε. Σταμάτας 

-Σύλλογος Αμυγδαλέζας (αρ.πρωτ. 19400/2016) 

-Σύλλογος Ευξείνου Πόντου (εστάλησαν μέσω e-mail) 

-Α.Ο. Σταμάτας (αρ.πρωτ.19892/2016) 

-Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου Σταμάτας (αρ.πρωτ.19073/16) 

-Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Σταμάτας (19378/2016) 
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Το Τ.Σ. της Δ.Ε. Σταμάτας μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την 

εισήγηση του Προέδρου και εισάκουσε τις προτάσεις των φορέων της Δ.Ε. Σταμάτας 

                                                                 

                             ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

στην εκτελεστική Επιτροπή του Δ-Διονύσου σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου καθώς 

και τις προτάσεις των κοινωνικών φορέων για το Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017 ως κατωτέρω:   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΩΝ 
 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΚΤΙΡΙΑΚΑ-

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

 

1) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ιερου Ναού ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ 
 

2) Κατασκεή Πολιτιστικού Κέντρου.                                                                                                                                                                        

3) Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου ιερού ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος  και καλλωπισμός του 

χώρου εκδηλώσεων 

4)Ανάδειξη φυσικών πηγών περιοχών Γκούριζας, και Βρανά  

5)Ανάδειξη Φειδιππίδειου διαδρομής 

6)Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

7)Κατασκευή  βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Βάγιας  

8)Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου 

9)Κατασκευή τοιχείων και κερκίδων εντός του δημοτικού γηπέδου 

10)Ανακατασκευή περιμετρικών τοιχείων κοιμητηρίου Δ.Ε. Σταμάτας 

11)Μελέτη στατιστικής ενίσχυσης δημοτικών κτιρίων (Κοινοτικό κατάστημα) 

12)Περίφραξη κεντρικής δεξαμενής 

13)Νομιμοποίηση – τακτοποίηση των αυθαίρετων κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Σταμάτας 

14)Διαμορφώσεις προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στα δημοτικά κτίρια (Κοινοτικό 

κατάστημα,σχολικά κτίρια) 

15)Μελέτη τοίχων αντιστήριξης (ρέμα Αγ.Φανουρίου κ.α.) 

16)Αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω φυσικών καταστροφών 

17)Μελέτη σχεδίου γενικής διάταξης χώρων στάθμευσης 

18)Πράξη πρωτοβουλίας επιχειρηματικότητας και απασχόλησης που εντάσσεται, στην δράση 

τοπικά σχέδια , για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς 

19)ηλεκτρονική διαχείριση αιτημάτων πολιτών 

20)οριοθέτηση οικισμών 

          

 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

1)Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων. 
 

 

 

 

 

 

 

2)Συντήρηση και διάνοιξη αγροτικών δρόμων 

3)Τσιμεντοστρώσεις  εσωτερικών αγροτικών δρόμων 

4)Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικών δικτύων 

5)Κατασκευή οδών και πεζοδρομίων 

6)Συντήρηση και ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα επί των λεωφόρων Σταμάτας – Δροσιάς, 

Πιπεροπούλου, Μεγ.Αλεξάνδρου-Κωνσταντινουπόλεως και άλλων οδών 

7)Συντήρηση και επισκευή φρεατίων ομβρίων 

 



 5  

8)Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και στηθαίων ασφαλείας  

9)Επούλωση λακκουβών 

10)Κυκλοφορική μελέτη επί των οδών Κουτσουμπρή, Πιπεροπούλου , Ειρήνης 

11)Μελέτες και έρευνες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

12)Διάνοιξη δρόμων πυροπροστασίας. 

 

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

1)Αποκομιδή προϊόντων κλάδευσης.  

2) Συντήρηση και ενίσχυση πρασίνου των σχολικών αυλών.  

3) Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομίων                                                           
 

4) Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σταμάτας καθώς και οι πλατείες Ηλιοπούλου, Αγ.Φανουρίου, 

25ης Μαρτίου , Αγοράς, Τιμοθέου, Βυζαντίου 

5)Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (κοινοτικό κατάστημα) 

6)Κατασκευή παιδικών χαρών στην περιοχή του γηπέδου και στην πλατεία Ηλιοπούλου 

7)Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, 5χ5 με σύγχρονο 

τάπητα καθώς και ο ηλεκτροφωτισμός αυτών 

8)οριοθέτηση ρεμάτων 

9)Ανάπλαση μονοπατιών φυσικής διαδρομή             

 

 

ΚΑθΑΡΙΟΤΗΤΑ -  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 

1) Προμήθεια κάδων απορριμμάτων             

2) Διαμόρφωση πεζοδρομίων – εσοχών για την χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών 

3) Επέκταση δημοτικού φωτισμού με σκοπό την αγροτική ανάπτυξη 

4)Επέκταση δημοτικού φωτισμού σε απομακρυσμένες περιοχές 

 

 

 

 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

1) Τοποθέτηση νέων υδροστομίων.  

2) Τοποθέτηση υδρομετρητών και υδροληψίας και στη δεξαμενή ύδρευσης 

3)Αποκατάσταση βλαβών και ζημιών στους δρόμους και στα δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε. 

Σταμάτας από υπαιτιότητα του Δήμου 

4)Προμήθεια δεξαμενών και κρουνών πυρόσβεσης 

5)Συντήρηση αντλιοστασίων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

6)Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων 

7)Αντιπλημμυρικά έργα επί των οδών: 

  -Σταμάτας-Δροσιάς 

  -Μακαρίου 

  -Αη Ηλία – Μακεδονίας 

  -Αγ.Ιωάννου 

  -Αγ.Φανουρίου 

8)Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και αμιαντοσωλήνων ύδρευσης 

 

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

1) Πρόσβαση με κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Αγ.Στεφάνου.  
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2) Πρόσβαση με τις άλλες -6- όμορες Κοινότητες του Δήμου Διονύσου.  

       

   

 

Επιπρόσθετα κατατέθηκαν προτάσεις από τους συλλόγους- φορείς της Δ.Ε. Σταμάτας, οι οποίες 

επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση 

-Σύλλογος Αμυγδαλέζας (αρ.πρωτ. 19400/2016) 

-Σύλλογος Ευξείνου Πόντου (εστάλησαν μέσω e-mail,) 

-Α.Ο. Σταμάτας (αρ.πρωτ.19892/2016) 

-Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου Σταμάτας (αρ.πρωτ.19073/16) 

-Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Σταμάτας (19378/2016) 
 

 
  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :15/2016 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής             Τα  Μέλη 

    Κοινότητας Σταμάτας                             

 

ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                             1. ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

                                                                           2. ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
 

                                                               Ακριβές αντίγραφο 

                                                          Σταμάτα 08-07-2016                              

                                                     Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 

                                                              της Δ.Ε Σταμάτας 

                                                               

                                                                Πέππας Ευάγγελος     

 

 

     

 

 

 

                                                                                  


