
                                          
    

                                                                                                        
                                                                   EIΣΗΓΗΣΗ 

            ΠΡΟΣ:  Τον ∆ήµαρχο για τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

       ΘΕΜΑ : ” Τροποποίηση υψοµετρικής µελέτης στις οδούς Ευξείνου Πόντου  

             (Β΄Σκέλος), Σκουφά και Ξούθου της ∆. Ε. Σταµάτας” 

            

ΣΧΕΤIKA.:   

 1.Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2.Οι διατάξεις του Ν3852/2010 άρθρο73 παρ.Β(ii). 

3.-Την υπ’αρ.10870/27-3-2014 εισήγηση  της Τεχνικής Υπηρεσίας µε όλα τα σχετικά 
έγγραφα. 

4.Το συνηµµένο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα  

5.-Την υπ’αρ.7/2014απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆K Σταµάτας. 

6.- Την υπ’αρ.16/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Στα πλαίσια της κατασκευής του έργου "Κατασκευή Β' Σκέλους Ευξείνου Πόντου" 
στη ∆.Ε. Σταµάτας, εκτελέστηκαν µετρήσεις από τις οποίες διαπιστώθηκε -εκτός των 
άλλων- διαφορά της υφιστάµενης κατάστασης από την ισχύουσα ερυθρά, όπως 
αυτή ορίστηκε µε την από 1974 εγκεκριµένη υψοµετρική µελέτη. Πιο συγκεκριµένα, 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη κατασκευασµένων κατωφλίων οικιών (εισόδων και 
πάρκινγκ) σε στάθµη έως και 0.70µ χαµηλότερα από την προβλεπόµενη ερυθρά. Η 
από 2007 πρόταση τροποποίησης της από 1974 υψοµετρικής µελέτης για την εν 
λόγω οδό ψηφίστηκε µε την υπ' αρ. 19/2007 απόφαση του κοινοτικού συµβουλίου 
Σταµάτας, αλλά δεν έλαβε την προβλεπόµενη απόφαση Νοµάρχη (ΦΕΚ) και 
επιπλέον διαπιστώθηκαν κάποιες ασυµφωνίες σε κοινά σηµεία της πρότασης του 
2007 µε την παλαιά µελέτη του 1974 και την υφιστάµενη κατάσταση. 

Με την υπ’αρ.16/2014 η ΕΠΖ ενέκρινε οµόφωνα την Τροποποίηση υψοµετρικής 
µελέτης στις οδούς Ευξείνου Πόντου (Β΄Σκέλος), Σκουφά και Ξούθου της ∆. Ε. 
Σταµάτας”. 

 
 Με βάση τα ανωτέρω : 
 

Προτείνεται η λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για την Τροποποίηση 
υψοµετρικής µελέτης στις οδούς Ευξείνου Πόντου  (Β΄Σκέλος), Σκουφά και Ξούθου 
της ∆. Ε. Σταµάτας” 

                                                                                                                                                      Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. 
 
    Συνηµµένα 

1.H υπ’αρ. 10870/27-3-2014 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.                                        Κανατσούλης Ιωάννης                                                                                                                                                                             
2.-Η υπ’αρ.7/2014απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου της ∆K Σταµάτας.                               Πολιτικός Μηχανικός                
3. Η υπ’αρ.16/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Δροσιά, 14-7-2014 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                               Αρ.πρωτ. 23429 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                            



Σηµείωση:Tο Tοπογραφικό διάγραµµα θα είναι στη διάθεση του κάθε ∆ηµοτικού Συµβούλου κατά τη διάρκεια της 
Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 

 
 
             Ε.∆. 
1.Γεν.Αρχείο 
2.Αρχείο Ποιότητας Ζωής  
3.Φ.Εισηγήσεων προς το  ∆.Σ                                                                                                
 
                                                                                                                                     

                                                                                                    
                     
                                                                               
                                                                                                                                         
  

 
 

 

                                                                                                                          
                                                                                                  

 


