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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ

Αριθ. Απόφασης 10/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 31-05-2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Σταμάτας.
Στη Σταμάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Μαϊου του
έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 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.15429/25-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής
Κοινότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινότητας και
επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο και τους κοινωνικούς φορείς της Δ.Ε. Σταμάτας , σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 88 και 86 παρ.4,5 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και διατύπωση
γνώμης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑ 1ο: Προτάσεις για την πυροπροστασία της Δ.Ε. Σταμάτας.
ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση επί του υπ' αρ.πρωτ. 13875/12-5-2017 αιτήματος των ιδιωτικών
εκπαιδευτηρίων ΄΄ΩΘΗΣΗ΄΄, σχετικά : α)Σήμανση του οδοστρώματος έμπροσθεν του σχολείου
προς αποφυγή της στάσης – στάθμευσης οχημάτων και β)Τοποθέτηση ειδικής πινακίδας για την
απαγόρευση στάσης – στάθμευσης άλλων οχημάτων στο τμήμα του δρόμου που χρησιμοποιείται
για τα ΑΜΕΑ.
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
1)Πέππας E.
2).Μαραθιά Α.
3)Χρήστου Γ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)Πέππας Γ.
2)Κόκκαλης Γ.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Στην συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντες ο Δ.Σ. κ.Κριεμάδης Στέφανος και ο μορφωτικός
περιβαντολλογικός σύλλογος Ευξείνου Πόντου ''Η Ανατολή''.
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δ-Διονύσου
Λιάλιαρη Καλλιόπη.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε στο
Συμβούλιο τα εξής:
Κατατέθηκε η υπ' αρ.πρωτ. 13875/12-5-2017 αίτηση των ιδιωτικών
εκπαιδευτηρίων ΄΄ΩΘΗΣΗ΄΄, σχετικά : α)Σήμανση του οδοστρώματος έμπροσθεν του
σχολείου προς αποφυγή της στάσης – στάθμευσης οχημάτων και β)Τοποθέτηση ειδικής
πινακίδας για την απαγόρευση στάσης – στάθμευσης άλλων οχημάτων στο τμήμα του
δρόμου που χρησιμοποιείται για τα ΑΜΕΑ.
Σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.2 ιβ όπου το Συμβούλιο της Δ.Ε. εκφράζει γνώμες
και διατυπώνει προτάσεις μεταξύ άλλων και .....την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών
ιδρυμάτων, δημοτικών -νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κλπ. Και
γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Περιφέρεια της Δημοτικής Κοινότητας.
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Οποιαδήποτε ειδική ρύθμιση δια της οποίας εισηγείται διάκριση υπέρ μιας
συγκεκριμένης κατηγορίας (ΑΜΕΑ) θα πρέπει να επιβάλλεται εν προκειμένω για
λόγους γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος.
Θα πρέπει να τοποθετηθούν πινακίδες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Ότι
απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στο τμήμα έμπροσθεν του σχολείου και επί το
μήκος της εκτάσεως αυτού καθώς και σήμανση ειδικής πινακίδας ότι το ανωτέρω
τμήμα του δρόμου χρησιμοποιείται για ΑΜΕΑ (επί το μήκος έμπροσθεν της εκτάσεως
του σχολείου, και σε συγκεκριμένο σημείο αυτού)
-Ισχύς των ανωτέρω κατά την έναρξη και λήξη του σχολικού έτους
καθημερινώς από 07:30 π.μ. Έως 16:00 μ.μ.
-Παύση ισχύος κατά τους θερινούς μήνες, αργίες και Σαββατοκύριακα.
΄Επειτα ο Πρόεδρος κάλεσε το Τ.Σ. Να αποφασίσει σχετικά.
Το Τ.Σ. Αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και εισάκουσε τις
προτάσεις των φορέων και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ως η εισήγηση του Προέδρου.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :10/2017
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Σταμάτας
ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Τα Μέλη
1.ΜΑΡΑΘΙΑ Α.
2.ΧΡΗΣΤΟΥ Γ.
Ακριβές αντίγραφο
Σταμάτα 31-5-2017
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου
της Δ.Ε Σταμάτας
Πέππας Ευάγγελος
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