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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

        ΣΤΑΜΑΤΑΣ

                                                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

    Από το πρακτικό της 29/01/2019 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Σταμάτας.

    Στην Σταμάτα και στο Δημοτικό κατάστημα , σήμερα την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 
2019 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής ενότητας 
Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 
4795/22/01/2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, που 
δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα 
Σύμβουλο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του 
Ν.3852/2010, για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Έργα αποχέτευσης στην Δ.Ε.Σταμάτας και διαμαρτυρίες κατοίκων

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)ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                 ΠΕΠΠΑΣ Γ.(αν και νόμιμα είχε κληθεί)

2)ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΓΛΑΪΑ                                                        ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ(αν και νόμιμα είχε 

3)ΚΟΚΚΑΛΗΣ Γ.                                                                Κληθεί).

4) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

5) ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

        Ο Πρόεδρος της Δ.Ε Σταμάτας αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της νόμιμης απαρτίας κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

       Στην συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από τον  υπάλληλο κ.Σπυρόπουλο  Ιωάννη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε στο Συμβούλιο ότι:

1. Στην σκόνη και στην  λάσπη έχουν πνιγεί οι κάτοικοι περιοχών της Δ.Ε. Σταμάτας εξ αιτίας 
των έργων της αποχέτευσης.

2. Η άσφαλτος έχει καταστραφεί σχεδόν και δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από πλευράς 
εργολάβου για την αποκατάστασή της σε κομβικούς δρόμους όπως η οδός Αγ. Ιωάννου 
όπου είναι αδύνατη ακόμη και η διέλευση των πεζών.



3. Ανεξέλεγκτες χωματερές παντού και συγκεκριμένα σε ιδιόκτητες περιουσίες χωρίς την 
συγκατάθεση των ιδιοκτήτων τους.

4. Η εικόνα της κεντρικής πλατείας της Σταμάτας  μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο, μία 
εικόνα που σίγουρα δεν ταιριάζει σε μια σύγχρονη και ανεπτυγμένη κοινωνία και δεν μας 
τιμά.

5. Κατεστραμένοι λαμπτήρες χαμηλού φωτισμού, έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος δημιουργούν 
πρόβλημα στο τμήμα Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Παπανικολή.

6. Επαγγελματίες διαμαρτύρονται δικαίως στην απελπιστική κατάσταση που έχουν βρεθεί και 
την βιώνουν καθημερινά και ιδίως τα σαββατοκύριακα.

7. Αποτελεί ανάγκη και κατά κύριο λόγο να ασφαλτοστρωθούν ολοκληρωτικά όλοι οι δρόμοι 
ξεκινώντας από τις οδικές αρτηρίες.

8. Ο εργολάβος βάσει της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει τα μπάζα και τα 
χώματα από όλες τις δημόσιες περιοχές καθώς και από τις ιδιόκτητες περιουσίες.

9. Είναι δε υποχρέωση της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου η συνεχής παρακολούθηση του 
έργου της αποχέτευσης καθώς και η επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται.

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

τοποθετήσεις των τοπικών δημοτικών συμβούλων της Δ.Ε.Σταμάτας και έπειτα από διαλογική

συζήτηση.

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Ότι αποτελεί μεγάλη και άμεση ανάγκη να ασφαλτοστρωθούν ολοκληρωτικά όλοι οι δρόμοι
ξεκινώντας από τις οδικές αρτηρίες.

Επίσης ο εργολάβος βάσει της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει τα μπάζα και 
τα χώματα από όλες τις δημόσιες περιοχές καθώς επίσης και από τις ιδιόκτητες περιουσίες.

Είναι δε υποχρέωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου η συνεχής 
παρακολούθηση του έργου της αποχέτευσης καθώς επίσης και η άμεση επίλυση όλων των 
προβλημάτων που δημιουργούνται.

Τα ανωτέρω πρέπει να σταθούν σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου.

Για όλα τα τα ανωτέρω θέματα εισηγούνται θετικά ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Σταμάτας και 
παράλληλα Πρόεδρος του Τοπικού Δημοτικού Συμβουλίου Πέππας Ευάγγελος και ο Τοπικός 
Δημοτικός Σύμβουλος Κόκκαλης Γεώργιος.

Στο Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο της Δ.Ε. Σταμάτας ψήφισε αρνητικά η Τοπική Δημοτική 
Σύμβουλος Μαραθιά Αγλαΐα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 01/2019.



Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Σταμάτας                                                      Τα  Μέλη

ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                   1.ΜΑΡΑΘΙΑ Α.

                                                                                                2.ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                                                                               

                                                      Ακριβές Αντίγραφο 

                                                      Σταμάτα 29/01/2019

                                           Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου

                                                        της Δ.Ε.Σταμάτας

                                                            Πέππας Ευάγγελος

                                                           

    

                                                        

                                                                  

                                                                            


