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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                          Αριθ. Απόφασης  4/2017
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ         
                       

                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
                              

Από  το  πρακτικό  της  31-03-2017 συνεδρίασης  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής
Κοινότητας Σταμάτας.

Στη Σταμάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Μαρτίου  του
έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από
την  με  αρ.  Πρωτ.8482/27-03-2017  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 στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 14 στην Δ.Ε. Σταμάτας του Δήμου 
                    Διονύσου.
ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση προέγκρισης καταστήματος επιχείρησης λιανικής διάθεσης τροφίμων και
ποτών  (παντοπωλείο) με χρήση τραπεζοκαθισμάτων επ' ονόματι Κοσμόπουλος Στέφανος ,που
βρίσκεται στην πλατεία Σταμάτας  , της Δ.Ε. Σταμάτας.
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Σταμάτας είπε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν παρόντες,όλοι.

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
1)Πέππας E.                                                        Κανείς.
2)Πέππας Γ
3).Μαραθιά Α.                                           
4)Κόκκαλης Γ.
5)Χρήστου Γ.                                    

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

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

 Παρόντες  σ'  αυτήν  την συνεδρίαση του Τ.Σ.  της  Δ.Ε.  Σταμάτας  ήταν ο Δ.Σ.
.Γιαννουλάτος Σπ. και ο Δ.Σ. κ.Κριεμάδης Στ. 

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το  1ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε  τα
εξής: Το  Συμβούλιο  κάθε  Δημοτικής  Κοινότητας  εκφράζει  γνώμες  και
διατυπώνει προτάσεις σύμφωνα με τον νόμο Καλλικράτη.

Ο οδός Μαραθωνοδρόμου Φειδιππίδου χαρακτηρίστηκε κύρια Κοινοτική
οδός  με  την  υπ'  αριθμ.  5523/423/1978  απόφαση  του  αναπληρωτή  Νομάρχη
Ανατολικής Αττικής και ονοματοδοτήθηκε  με την υπ' αριθμ. 83/92 απόφαση
του Κοινοτικού Συμβουλίου της Σταμάτας.
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Η  ανωτέρω  κοινοτική  οδός  έχει  ασφαλτοστρωθεί  και  έχει  συντελέσει
στην πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής. Είναι δε προέκταση
τμήματος της εντός σχεδίου οδού 25ης Μαρτίου.

Δεν έχουν συγκεντρωθεί τυχόν ενστάσεις διαμαρτυρίας και από άλλους
πολίτες  κατά  του  δρόμου  αυτού  και  συνεπώς  διατηρούμε  την  υφιστάμενη
κατάσταση όπως έχει.

Τροποποιήσεις  ρυμοτομικών σχεδίων γίνονται  με  απόφαση Δημοτικών
συμβουλίων και σύμφωνα με τις οδηγίες της εκάστοτε Πολεοδομίας.

΄Έπειτα ο Πρόεδρος κάλεσε το Τ.Σ. Της Δ.Ε. Σταμάτας να αποφασίσει
σχετικά.

Ο Τ.Σ.. κ.Πέππας Γ. συμφώνησε με την εισήγηση του Προέδρου.
Λαβούσα το λόγο η κ.Μαραθιά Α. Είπε τα εξής:  ΄΄Η γνώμη μου είναι

σύμφωνη με την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου.
Ο κ.Κόκκαλης Γ. συμφώνησε με την εισήγηση του Προέδρου και είπε ότι

ο  δρόμος  Μαραθωνοδρόμου  Φειδιππίδη  ,  προϋπήρχε  πριν  την  αγορά  του
οικοπέδου και έγινε κύρια κοινοτική οδός από το έτος 1978.

Επί του θέματος τοποθετήθηκε και η Τ.Σ. κα Χρήστου η οποία είπε τα
εξής: ''Συμφωνώ με την εισήγηση του Προέδρου, ωστόσο θεωρώ ότι το θέμα
αφορά απόφαση της  Ε.Π.Ζ.  και  κατ'  επέκταση  γνωμοδότηση του  Δημοτικού
Συμβουλίου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ενιστάμενων.   

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

                                                                       
                         ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

            (με ψήφους -4- υπέρ και -1- κατά, ( μειοψηφούσας της κας Μαραθιά Α.)

σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου.

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :4/2017

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 31-3-2017                             

                                                     Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου

                                                              της Δ.Ε Σταμάτας

                                                             Πέππας Ευάγγελος    
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