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                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
                                     

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 2
ο
 θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε στο Συμβούλιο ότι ο 

κος Καραμέτας Κων/νος υπέβαλλε την με υπ΄αρ.πρωτ. 14667/17-05-2013 αίτηση του με την οποία 

ζητά  έγκριση για 3μηνη παράταση μεταφοράς του γεωργικού εξοπλισμού του ο οποίος βρίσκεται 

αυτή την στιγμή στο αντλιοστάσιο της οδού Ειρήνης και ο οποίος θα μεταφερθεί στο αντλιοστάσιο της 

οδού Παπανικολή ύστερα και από την υπ΄αρ. 18/2013 απόφαση – εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου 

της Δ.Ε. Σταμάτας όπου εισηγείται να χρησιμοποιήσει ο αιτών το αντλιοστάσιο που βρίσκεται επί της 

οδού  Μ. Αλεξάνδρου και Παπανικολή, για τις ανάγκες του, και ο οποίος με δικά του έξοδα θα 

εγκαταστήσει δικές του εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα υποβρύχια αντλία, σωληνώσεις, ένα μεγάλο 



 

 

τριγωνικό πίνακα, μεγάλο & μικρό φίλτρο νερού και οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για την 

άντληση του νερού.  

  Επίσης, με δική του δαπάνη θα γίνονται και οι ετήσιες αναλύσεις νερού. 

   Το αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού θα χρεώνεται στον ανωτέρω. 

 Ο Πρόεδρος εισηγείται  προς το Συμβούλιο όπως δοθεί στον αιτούντα η 3μηνη παράταση που 

ζητά για την μεταφορά του γεωργικού του εξοπλισμού με την προϋπόθεση να εφαρμόσει την 

προηγούμενη απόφαση και να χρησιμοποιείται το αντλιοστάσιο για τις ανάγκες της Δ.Ε. Σταμάτας και 

γενικότερα του Δήμου, των πυροσβεστικών οχημάτων και των κατοίκων και δημοτών για πότισμα 

κήπων, και εφόσον παραστεί ανάγκη ο Δήμος θα διακόψει τη λειτουργία του αντλιοστασίου, 

χρησιμοποιώντας τις παροχές που υπάρχουν στο αντλιοστάσιο της οδού Ειρήνης. 

Επιπρόσθετα, ο Δήμος θα τοποθετήσει δεξαμενές, μία υπάρχει ήδη στη θέση “ΠΛΟΥΜΘΙ” 

και η οποία θα μεταφερθεί δίπλα στο αντλιοστάσιο της οδού της Ειρήνης & Μεγ. Αλεξάνδρου για τη 

διευκόλυνση του Δήμου, των πυροσβεστικών οχημάτων και των κατοίκων και δημοτών. 

 Ο αιτών θα έχει την υποχρέωση να τοποθετήσει ταφ με βάνα επάνω στις δεξαμενές με δικά 

του έξοδα και θα πρέπει οι δεξαμενές να είναι πάντα γεμάτες προς διευκόλυνση όλων. 

 Τέλος, ο Πρόεδρος εισηγείται όπως το συγκεκριμένο θέμα να ψηφιστεί και από το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου, και σε περίπτωση    που λήξει το 3μηνο (μετά την έγκριση από το Δ.Σ. του 

Δήμου) και δεν έχει γίνει μεταφορά του εξοπλισμού η Δ.Ε. Σταμάτας θα έχει την υποχρέωση να κάνει 

διακοπή των εργασιών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. 

 Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε 

υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, 

 

     Ε ι σ η γ ε ί τ α ι    Ο μ ό φ ω ν α  
 

 Και συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου, όπως δοθεί 3μηνη παράταση μεταφοράς του 

γεωργικού του εξοπλισμού & άρδευσης από το αντλιοστάσιο της οδού Ειρήνης σε αυτό της οδού 

Παπανικολή, πληρώνοντας όλα τα αντίτιμα, παραχωρώντας το νερό στους κατοίκους, τα 

πυροσβεστικά οχήματα, τις ανάγκες της Δ. Ε. Σταμάτας καθώς και της εκκλησίας, χρησιμοποιώντας τα 

δικά του μηχανήματα. 

 

 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 22/2013 

         

    

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  

 


