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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Συνεδρίαση 9
η
 /19-09-2016 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                            Αριθ. Απόφασης  17/2016 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ  

             

                        

 

                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                               

Από το πρακτικό της 19-9-2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας. 

Στη Σταμάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου  

του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής 

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

την με αρ. Πρωτ. 25055/15-9-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής 

Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας και 

επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 88 του Ν. 3852/2010,   

για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης : 

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Αποχετευτικό ομβρίων επί των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Αγ.Φανουρίου και  

κατασκευή τμήματος οδού Μακεδονίας από Μεγ.Αλεξάνδρου για την απορροή                     

ομβρίων υδάτων. 

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.                                                         Κανείς.   

2) Πέππας Γ. 

3)Μαραθιά Α. 

4)Κόκκαλης Γ.                                                    

5)Χρήστου Γ.                                       

       

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών η εντεταλμένη σύμβουλος Σταμάτας Περιβάλλοντος – 

Πρασίνου Δ-Διονύσου , κα Πέππα Αγγελική. 

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. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1
ο
 θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε 

στο Συμβούλιο τα εξής: 

Η άναρχη δόμηση, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αποτελούμενα από 

πλημμύρες και η αδιαφορία της πολιτείας τα τελευταία -20- χρόνια, έχει 

δημιουργήσει ένα πρόβλημα με κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των 

κατοίκων καθώς και την διέλευση των οχημάτων. 

 Η κατασκευή δύο αντιπλημμυρικών συστημάτων για την απορροή των 

ομβρίων ύδατος επί των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου , Αγ.Φανουρίου και Μακεδονίας 

στην περιοχή της Αμυγδαλέζας είναι άκρως απαραίτητη καθώς θα επιλύσει ένα 

χρόνιο πρόβλημα που βασανίζει καθημερινώς τους κατοίκους της περιοχής.  

Το Τ.Σ. της Δ.Ε. Σταμάτας αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και έπειτα 

από διαλογική συζήτηση 
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                                  ΕΙΣΗΓΕΊΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΆ 

                     (με ψήφους -4- υπέρ και -1- κατά του Τ.Σ. κ.Κόκκαλη Γ.) 

                                                                 

                            

την κατασκευή αντιπλημμυρικών συστημάτων για την απορροή των ομβρίων υδάτων επί των 

οδών Μ.Αλεξάνδρου , Αγ.Φανουρίου και Μακεδονίας – Αη Λιά (περιοχή Αμυγδαλέζα) Δ.Ε. 

Σταμάτας. 

      Επίσης να δοθεί ιδιαίτερη σημασία και επίσπευση του έργου , δεδομένου ότι πολλοί κάτοικοι 

κινδυνεύουν άμεσα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. 

 

 
  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :17/2016 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής             Τα  Μέλη 

    Κοινότητας Σταμάτας                             

 

 ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                             1. ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

                                                                            2.ΜΑΡΑΘΙΑ Α. 

                                                                            3.ΚΟΚΚΑΛΗΣ Γ. 

                                                                            4.ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. 

 

       

 
 

                                                               Ακριβές αντίγραφο 

                                                          Σταμάτα 19-09-2016                              

                                                     Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 

                                                              της Δ.Ε Σταμάτας 

                                                               

                                                                Πέππας Ευάγγελος     

 

 

     

 

 

 

                                                                                  


