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Από το πρακτικό της 24-05-2013 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Σταμάτας. 

Στη Σταμάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24η του μηνός 

Μαίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 66/20-05-2013 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο & 

στους κοινωνικούς φορείς (για το 1ο θέμα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 88 & 

86 παρ. 4,5 του Ν* 3852/2010, για συζήτηση και γνωμοδότηση των παρακάτω 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ   1ο  : «Λήψη απόφασης σχετική με την δωρεάν παραχώρηση τμήματος  

      δημοτικού ακινήτου της Δ.Ε. Σταμάτας στην ΕΥΔΑΠ (εξ αναβολής)». 

 ΘΕΜΑ   2ο  : «Αίτηση κου Καραμέτα Κων/νου για έγκριση 3μηνης παράτασης  

      μεταφοράς γεωργικού εξοπλισμού». 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας είπε ότι σε σύνολο τεσσάρων [4] μελών ήταν από 

τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας  : 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1] Παπαδάκης Γεώργιος   1] Πέππας Ευάγγελος. 

2] Οικονομίδου Αθηνά   1]Κριεμάδης Ευάγγελος. 

     Αν και κλήθηκαν νόμιμα,δεν παρέστησαν. 

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Σταμάτας  κος Κόκκαλης Γεώργιος, ο Δήμαρχος Δ-Διονύσου κος 

Καλαφατέλης Ι., ο Αντ/ρχος Σταμάτας κος Πέππας Νικ., ο Αντ/ρχος Τ.Υ. & 

Υποδομών του Δ-Διονύσου κος Παππάς Νικ., οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δ-

Διονύσου : α)Πέππα Αγγελική, β)Κυριακόπουλος Αθ., γ) Ζαμάνης Διον.,δ) Ταουξή 

Καλλιόπη, ε)Ανεξάρτητος Δ.Σ. Σπηλιώτης Σπ. καθώς επίσης ο Τοπικός Σύμβουλος 

της Δ. Ε. Ροδόπολης κος Κόκκαλης Εμμ. και ο κος Κριεμάδης Σταμάτιος, πρώην 

Πρόεδρος της πρώην Κοινότητας Σταμάτας. 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του 

Προέδρου της Δ.Ε. Σταμάτας : 

α) ο κος Ξένος Παναγ., Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Προκονήσου. 

 Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δ- 

Διονύσου Τσινικάλη Ελένη. 

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 το οποίο 

έρχεται εκ νέου ύστερα από αναβολή που αποφασίστηκε στην 7η/2013 συνεδρίαση 

του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Ε. Σταμάτας (αρ. απόφ. 20/2013) και όπως αυτό  

κατατέθηκε από τον Αντ/ρχο Τ.Υ. & Υποδομών του Δ-Διονύσου κο Παππά Νικόλαο 

με το υπ΄αρ.πρωτ. 12510/23-04-2013 έγγραφο, ανάγνωσε τα εξής :       

 

 

                                                                          
 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Δροσιά,           23   /04/2013  
   ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                        Αριθ. Πρωτ.:  -   12510          - 
 
 
 
 

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
               Προς : Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας 
 
 
                                  
ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης σχετική με την δωρεάν παραχώρηση τμήματος δημοτικού 
ακινήτου της Δ.Ε. Σταμάτας στην ΕΥΔΑΠ» 
 
Λαμβάνοντας υπόψη:  
 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)Την επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ από τους: 
-Aντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ.Παππά Νικόλαο 
-Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.Κυριακόπουλο Αθανάσιο 
-Της Συμβούλου της ΔΚ Σταμάτας κ. Οικονομίδου Αθηνάς 
-Τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Προκονήσου κ.Παναγιώτη Ξένο 



-Την κάτοικο πλησίον του χώρου του αντλιοστασίου κ.Παρδαλού Αικατερίνη 
-Τον κάτοικο του  Εύξεινου Πόντου κ. Κουντούρη Νικόλαο. 
 
Σημείωση: Η επίσκεψη έγινε κατόπιν προτάσεως του Δημοτικού Συμβούλου 
κ.Κυριακόπουλου Αθανάσιου και ύστερα από πρόσκληση του Αντιδημάρχου 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων κ.Παππά Νικολάου προς τους επικεφαλής των 
παρατάξεων, τους εκπροσώπους των φορέων της Δ.Κ. Σταμάτας τους Δημοτικούς 
Συμβούλους, τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους του Τοπικού Συμβουλίου Σταμάτας, 
καθώς και τους κατοίκους που ενδιαφέρονται για το θέμα του αντλιοστασίου 
λυμάτων. 
 
 6)Την πλήρη ενημέρωση και τις απαιτήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έδωσε ο 
κ.Παπαδόπουλος Κων/ος ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος, αναπληρωτής Δ/ντής δικτύου 
της ΕΥΔΑΠ. 
 
7)Την εν συνεχεία επίσκεψη σε 4  αντλιοστάσια της ΕΥΔΑΠ που έχουν 
κατασκευαστεί στο Μοσχάτο, στο Μικρολίμανο και την Καστέλα, όπου 
διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη λειτουργία τους, τόσο από 
πλευράς οσμών, όσο και από πλευράς θορύβων. Παρόλο που είναι εγκατεστημένα 
δίπλα σε σπίτια και καταστήματα και το αρχαιότερο από αυτά λειτουργεί από το 
1970. 
 
8)Το γεγονός που αναφέρεται στο υπ΄αρ. 5009/12-4-2013 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ 
(σχετικό 3) στην 1Η παράγραφο ότι « Η Κατασκευή του Αντλιοστασίου λόγω της 
μορφολογίας του εδάφους είναι απολύτως απαραίτητη για την αποχέτευση του 
οικισμού της Σταμάτας και της ανάντη αυτού περιοχής (Προκόνησος-Εύξεινος 
Πόντος).Επομένως σε περίπτωση μη κατασκευής του εν λόγω αντλιοστασίου οι 
περιοχές αυτές δεν θα αποχετευθούν. 
 
9)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. 
10)Την υπ’αρ.10621/5-4-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Του Δήμου προς 
τον Δήμαρχο για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Μετά τα παραπάνω: 
 
Καλείται το συμβούλιο της ΔΚ Σταμάτας στα πλαίσια της παρ. 2 του άρθρου 83 

του Ν.3852/2010, να λάβει απόφαση σχετική με την έγκριση της παραχώρησης του 
ελάχιστου αναγκαίου τμήματος του χώρου του οικοπέδου με ΚΑΕΚ: 051350906020 
στην ΕΥΔΑΠ, που αποτελείται από το υπάρχον κτίσμα (αντλιοστάσιο) καθώς και τον 
απαιτούμενο χώρο κατασκευής φρεατίου διατάσεων αναφερόμενων στην Τεχνική 
περιγραφή ,σύμφωνα με την οποία έχει διάμετρο 6μ. και βάθος 7μ.Το κτίσμα θα 
χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων και το 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγους που απαιτείται σε αυτήν την περίπτωση.  



Το αντλιοστάσιο αυτό θα χρησιμεύσει για την αποχέτευση των λυμάτων των 
χαμηλών περιοχών του Ευξείνου Πόντου, της Προκονήσου και της Σταμάτας και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα για τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων της ως άνω περιοχής. 

 Επισημαίνεται ότι ουδεμία αλλοίωση στο περιβάλλον φέρει η κατασκευή του 
έργου, σύμφωνα με την τεχνική Περιγραφή που έχει συνταχθεί από την Υπηρεσία 
Έργων Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ και σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω. 
        Προτείνεται να δοθεί η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της ΔΚ Σταμάτας 
για την παραχώρηση του χώρου για την εγκατάσταση του αντλιοστασίου.   
        
                                                                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
                                                                               ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 
 
                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ  
                  ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Συν.                              
1) 39573/28.12.2011 έγγραφο του Δήμου Διονύσου 
2)) 4287/01.04.2013 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ 
3)) 5009/12.04.2013 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ 
4) Τεχνική Περιγραφή αντλιοστασίου 
5)Το τοπογραφικό Διάγραμμα οικοπέδου 
6)Την 10621/5-4-2013 εισήγηση της Τ.Υ 
 
 
Ε.Δ. 
1) Γεν. Αρχείο 
2) Αρχείο Τ.Υ. 
3) Φ. Εισηγήσεων Δ.Ε.  
 
 

  Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κος Παππάς Νικόλ., ο οποίος πρόσθεσε στην 

αρχικώς κατατεθειμένη εισήγησή του για το εν λόγω θέμα ότι έγινε νέα επίσκεψη σε 

δύο (2) περιοχές της Αττικής, μία στην περιοχή του Μοσχάτου και άλλη μία στην 

περιοχή του Μικρολίμανου, αφού πρωτίστως είχε γίνει έγκαιρη ανακοίνωση για την 

επίσκεψη. 

 Ακολούθησε ο Δήμαρχος κος Καλαφατέλης Ι., ο οποίος επίσης έδωσε 

πληροφορίες για το θέμα και τοποθετήθηκε επ΄αυτού. 

 Αμέσως μετά και κατόπιν διαλογικής συζήτησης που διεξήχθη και αφού οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθώς και οι δημότες και κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι 

παρίσταντο στο Συμβούλιο εξέφρασαν τη γνώμη τους και έθεσαν ερωτήματα, το λόγο 

πήρε ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Προκονήσου κος Ξένος Παναγιώτης ο 

οποίος είπε τα παρακάτω και τα οποία ζήτησε να γραφτούν στα πρακτικά : 

 «Μετά από την δεύτερη επίσκεψη που έγινε σε αντλιοστάσια και μετά από 

την συνάντηση που είχε με τον κο Παππά Νικόλαο, ο Σύλλογος Προκονήσου κάλεσε 

τους κατοίκους σε λαϊκή συνέλευση και αποφασίστηκαν τα εξής (όσον αφορά το 

κεντρικό αντλιοστάσιο) : 

 1. Οι κάτοικοι είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένοι και δεν έχουν πειστεί με την 

τελική επιλογή της θέσης. Έπρεπε να βρεθεί άλλη θέση. Να δοθεί μελέτη 

σκοπιμότητας της ΕΥΔΑΠ, πού και πώς κατέληξε στο συγκεκριμένο σημείο του 

αντλιοστασίου. 



 2. Εφόσον και αν επιλεγεί το συγκεκριμένο σημείο και επειδή οι κάτοικοι δεν 

γνωρίζουν, ζητούν από το Δήμο να υπάρξει παρακολούθηση του έργου με όλα τα 

στοιχεία από την Τεχνική Υπηρεσία. 

 3. Ενημέρωση εάν τα λύματα οδεύουν ή καταλήγουν στην Ψυττάλεια». 

 Κατόπιν, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Σταμάτας λαβών το λόγο δήλωσε ότι 

«καταδικάζει την ενέργεια των δύο μελών του Τοπικού Συμβουλίου που δεν 

παραβρέθηκαν σε μία τόσο σημαντική συνεδρίαση, καθώς και την ενέργεια του 

Αντ/ρχου Σταμάτας κου Πέππα Νικολάου ο οποίος αποχώρησε και δεν εξέφρασε τη 

θέση του για το εν λόγω θέμα το οποίο ήταν σοβαρό για την αναβάθμιση της 

περιοχής και ότι επίσης δεν ήταν παρών στην ψηφοφορία».  

 Τέλος, το λόγο πήρε η Τοπική Σύμβουλος κα Οικονομίδου Αθηνά η οποία 

τοποθετήθηκε επί του θέματος και είπε τα παρακάτω σύμφωνα και με το υπ΄αρ.πρωτ. 

69/24-05-2013 έγγραφο που κατέθεσε: 
 

« Μετά  από δύο επισκέψεις σε αντλιοστάσια  στο κέντρο της  
πόλης,  τις 

διευκρινιστικές απαντήσεις που πήραμε από τον εκπρόσωπο 

της ΕΥΔΑΠ, και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι  τα συγκεκριμένα  αντλιοστάσια 

είναι παλαιάς 

τεχνολογίας  ενώ αυτό  το οποίο 

πρόκειται να κατασκευαστεί,  θα είναι πιο σύγχρονο και θα 

πληρεί όλες 

τις προϋποθέσεις  λειτουργίας και ασφάλειας που 

προβλέπονται από τον 

Νόμο, είμαι καταρχήν σύμφωνη ως προς την παραχώρηση του 

συγκεκριμμένου 

χώρου. 

 

Παρ΄όλα αυτά όμως, έχω κάποιες εντστάσεις ως προς το 

΄΄δωρεάν΄΄. 

Aν αυτή η παραχώρηση δεν γινόταν και η ΕΥΔΑΠ ήταν 

υποχρεωμένη να 

κατασκευάσει  το αντλιοστάσιο  από την αρχή κάπου αλλού,  

το έργο θα 

κόστιζε πολύ περισσότερο! 

Αφού λοιπόν κερδίζει κάποια χρήματα, σκόπιμο θα ήταν,  

αυτά να 

επιστραφούν στους πολίτες με την μορφή κάποιας έκπτωσης,  

είτε  αρχικά 

στο τέλος σύνδεσης, αν αυτό αφορά την ΕΥΔΑΠ, είτε στην 

κατανάλωση 

αργότερα! 

 

Επιπλέον θα ήθελα να αναφερθώ γενικότερα  στο θέμα της 

αποχέτευσης και 

να  μοιραστώ μαζί σας κάποιους προσωπικούς μεν 

προβληματισμούς,,  οι οποίοι  όμως γίνονται  όλο και 

περισσότερο 

αποδεκτοί  από τους συμπολίτες μας, όσο περνάει ο καιρός! 



 

Όπως όλοι γνωρίζουμε ,την αποχέτευση την θέλαμε όλοι ,  

εδώ και πολλά 

χρόνια , και μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι που 

έχουν αφιερώσει  ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελεύθερου 

χρόνου τους τα 

τελευταία χρόνια , στην προσπάθεια προώθησης του 

συγκεκριμένου έργου, 

και τους ευχαριστούμε γι ΄αυτό. 

 

Φθάνοντας λοιπόν στο παρά πέντε και με αφορμή το 

αντλιοστάσιο της 

Σταμάτας, μελέτησα λίγο  πιο προσεκτικά τους 

όρους  με τους οποίους θα συνδεθεί ο κάθε ένας από εμάς 

με τον 

κεντρικό αγωγό  και κατέληξα στο συμπέρασμα 

ότι όλα αυτά που θα πρέπει να κατασκευάσουμε στα σπίτια 

μας , το 

κόστος αυτών, αλλά και τα πρακτικά προβλήματα που θα 

προκύψουν , 

 κάνουν το  πρόβλημα του αντλιοστασίου της Σταματας  να 

ωχριά! 

 

Όσοι ανησυχούν  για οσμές και θορύβους από τις αντλίες, 

γνωρίζουν 

άραγε ότι πάρα πολλοί γείτονες τους,  ίσως και οι ίδιοι,  

θα πρέπει να 

 κατασκευάσουν μικρά αντλιοστάσια στα οικόπεδα τους με 

ότι αυτό 

συνεπάγεται; 

Γνωρίζουν ότι αν είναι  πρακτικά αδύνατο να βγάλουν την 

αποχέτευση 

από το δικό τους οικόπεδο θα πρέπει να την περάσουν από 

τον γείτονα, 

αφού πρώτα πάρουν την συγκατάθεση του; 

 

Γνωρίζουν ότι εκτός από το τέλος σύνδεσης,  το κόστος  

όλων αυτών των 

έργων ανέρχεται σε κάποιες χιλιάδες ευρώ (ανάλογα με το 

οικόπεδο και 

την υψομετρική του διαφορά με το κεντρικό αγωγό)  και  

ότι η 

επιβάρυνση για την αποχέτευση είναι το 75% επί της 

κατανάλωσης νερού; 

 

Και τι θα γίνει αν κάποτε, ίσως και σχετικά σύντομα, το 

φτηνό νεράκι 

μας αντικατασταθεί από το πανάκριβο νερό της ΕΥΔΑΠ; 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα  δεδομένα , την συγκυρία της 

οικονομικής 



κρίσης και την δυσκολία σύνδεσης άλλων περιοχών  με τον 

κεντρικό αγωγό 

( από όπου έχει ήδη περάσει), αν  η απόφαση εξαρτάτο μόνο 

από εμένα, 

θα ανέβαλα το έργο της αποχέτευσης επ΄αόριστον! 

 

Επειδή όμως δεν εξαρτάται και για να  μην  προσθέσουμε 

περισσότερα 

προβλήματα στους συμπολίτες μας, θα ήθελα να ζητήσω από 

όλους τους 

υπευθύνους να διαπραγματευθούν  σκληρά την σύνδεση με την 

ΕΥΔΑΠ, 

καθιστώντας την προαιρετική για όλες τις παλιές οικοδομές 

και 

υποχρεωτική για αυτές σε εξέλιξη η τις μελλοντικές! 

 

Μπορεί σε άλλες περιοχές να έχει γίνει το έργο και  η 

σύνδεση να είναι 

υποχρεωτική,  αλλά  οι  κάτοικοι δυσκολεύονται να 

συνδεθούν για όλους 

τους προαναφερθέντες λόγους. Αν δεν θέλουμε λοιπόν  να  

βρεθούμε προ 

τετελεσμένων 

γεγονότων, προτείνω  να σκεφτούμε σοβαρά  αν πράγματι  

μας συμφέρει η 

αποχέτευση τώρα ή όχι»! 
                                                           

          ΑΘΗΝΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ 

 

                                                 

         ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΣΤΑΜΑΤΑΣ 

  Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν΄αποφασίσει σχετικά. 

 Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, μετά από διαλογική 

συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του αρμόδιου Αντ/ρχου και 

εισάκουσε τις απόψεις και τις ερωτήσεις που ετέθησαν, 

 

                          Ε ι σ η γ ε ί τ α ι  Κ α τ ά  Π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

     

 

 Οι κ.κ. Κόκκαλης Γ. & Παπαδάκης Γ. συμφωνούν με την εισήγηση του 

αρμόδιου Αντιδημάρχου με την προϋπόθεση την όχι δωρεάν παραχώρηση του 

συγκεκριμένου χώρου. 

 Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις ενστάσεις & ανησυχίες των κατοίκων 

ζητούμε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για τη σωστή κατασκευή και λειτουργία του αντλιοστασίου, προκειμένου 

να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην περιοχή. 



  Η κ. Οικονομίδου αν και εξακολουθεί να θεωρεί ότι το συγκεκριμένο 

αντλιοστάσιο δεν θα δημιουργήσει το πρόβλημα που φοβούνται οι συμπολίτες της, 

λαμβάνει υπ΄όψιν της όμως τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την αποψινή 

συνεδρίαση (ότι δηλ. δεν θα ενοχληθούν οι συμπολίτες της από τυχόν καθυστέρηση 

του έργου της αποχέτευσης, προκειμένου να βρεθεί νέος χώρος για το αντλιοστάσιο) 

& αποφασίζει προς το παρόν να μην αποδεχτεί την εισήγηση του αντιδημάρχου κ. 

Παππά. 

 Αν όμως νέος χώρος δεν βρεθεί & οι κάτοικοι αποδεχτούν την παραχώρηση 

του συγκεκριμένου ακινήτου θα παραμείνει τελικά στην ως ανωτέρω τοποθέτηση 

της. 

   

 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 21/2013 

         

    

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής             Τα  Μέλη 

    Ενότητας Σταμάτας                             

1. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Σταμάτα 24-05-2013 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας 

Σταμάτας 

 

 

 

    ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 


