
                                                                              
 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Δροσιά,          31 /05/2013  
   ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ    
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                      Αριθ. Πρωτ.:  - 17430         - 
 
 
 
 

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
               Προς : Τα μέλη της Ε.Π.Ζ.  
 
 
                                  
4o ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης σχετική με την δωρεάν παραχώρηση τμήματος δημοτικού 
ακινήτου της Δ.Ε. Σταμάτας στην ΕΥΔΑΠ» 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1) Τον Ν.3852/2010 παρ.1 (ΦΕΚ 87Α /07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

2)Τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
3)Την υπ’ αρ.πρωτ. 12510/23-4-2013 Εισήγηση του Αντιδημάρχου                                                                                                                                                                             
τεχνικων εργων & υποδομων κ.Νικάλαου Παππά σύμφωνα με την οποία: 
                   
  
 1)Το με αρ. πρωτ. 39573/28.12.2011 έγγραφο του Δήμου Διονύσου στο οποίο 
εκφράστηκε η σύμφωνη γνώμη ως προς την τοποθέτηση του Αντλιοστασίου σε χώρο 
του Δήμου και συγκεκριμένα στη διασταύρωση των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και 
Παπανικολή στην περιοχή της Σταμάτας. 
2)Το υπ’αρ. πρωτ. 4287/01.04.2013 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ περί αναγκαιότητας λήψης 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετική με την παραχώρηση του Δημοτικού 
Ακινήτου. 
 
 3)Το με αρ. πρωτ. 5009/12.04.2013 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ περί διευκρινιστικών        
απαντήσεων σε προφορικά ερωτήματα του Δήμου Διονύσου σχετικά με το 
αντλιοστάσιο που προτείνεται να κατασκευαστεί στην περιοχή της Σταμάτας. 
 
4)Την Τεχνική Περιγραφή του Αντλιοστασίου Σταμάτας που συντάχθηκε από την 
αρμόδια υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ. 
 
5)Το από 2008 Τοπογραφικό Διάγραμμα ιδιοκτησίας πρώην Κοινότητας Σταμάτας   στη 
συμβολή των οδών Παπανικολή και Μ.Αλεξάνδρου και το υπ’αρ.97125/11-9-2012 
έγγραφο της Τ.Υ που συνοδεύει το Τοπογραφικό Διάγραμμα. 



6)Την υπ’αρ.10621/5-4-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Του Δήμου προς τον 
Δήμαρχο για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
7)Την υπ’ αριθμ. 21/2013 απόφαση του Τ.Σ. της Δ.Κ. Σταμάτας, σύμφωνα με την οπoία 
      οποία, κατά πλειοψηφία:  

 
 Συμφωνούν με την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με την προϋπόθεση την όχι 

δωρεάν παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνω την λήψη απόφασης ως η  υπ’ αρ. 21/2013 
απόφαση της  Δ.Κ. Σταμάτας, ως προς την χωροθέτηση του αντλιοστασίου. 
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                      ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
Συν. 
1.Η υπ’ αρ.21/2013 απόφαση 
 του Τ.Σ. ΔΚ. Σταμάτας 
 
Ε.Δ. 
1) Γεν. Αρχείο 
2) Φ. Εισηγήσεων ΕΠΖ  
 
 
 

 


