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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Συνεδρίαση 6
H

 /27-06-2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                            Αριθ. Απόφασης  12/2017 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ            

                        

                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                               

Από το πρακτικό της 27-06-2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας. 

Στη Σταμάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Ιουνίου  του 

έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από 

την με αρ. Πρωτ./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: Υποβολή προτάσεων εκτέλεσης έργων και μελετών στην περιοχή της Δ.Ε. Σταμάτας 

ενόψει της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δ- Διονύσου για το έτος 2018. 

ΘΕΜΑ 2ο:Υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση  του Κανονισμού περί κατάληψης 

Κοινοχρήστων χώρων του Δ-Διονύσου. 

             
 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                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1)Πέππας E.                                                      1.Χρήστου Γ. 

2)Πέππας Γ.  

3).Μαραθιά Α.                                      

4)Κόκκαλης Γ.                                       

       

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

έναρξη της συνεδρίασης. 

Στην συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντες ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών Δ-Διονύσου 

κ.Ράϊκος, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Καλαφατέλης Ι..  

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

Λιάλιαρη Καλλιόπη. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε στο 

Συμβούλιο  τα εξής : 

Η διατήρηση των κοινόχρηστων χώρων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα  για 

την προστασία του αστικού περιβάλλοντος και τη βασικότερη ίσως υποχρέωση που 

έχουν αναλάβει οι ΟΤΑ απέναντι στους πολίτες, πάντοτε με στόχο την αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής στο σύγχρονο επιβαρυμένο αστικό οικιστικό περιβάλλον. 

Η αναβάθμιση της αισθητικής των κοινοχρήστων χώρων και προπάντων τη μη 

υποβάθμιση τους. 

Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη εκείνου που την 

χρησιμοποιεί. 

Αυστηρότερη ρύθμιση των προϋποθέσεων χορήγησης αδειών παραχώρησης 

κοινοχρήστων χώρων σε κατάληψη τους με τραπεζοκαθίσματα, κυρίως σε όλες τις 

περιπτώσεις παραχώρησης  χρήσης (πλατείες, δρόμοι, πεζοδρόμια κλπ) να ορίζεται το 

μέγιστο ποσοστό κοινοχρήστου χώρου που μπορεί να παραχωρηθεί σε ιδιώτες ώστε να 

διατίθεται πάντοτε ικανό μέρος του για την κοινή χρήση από τους πολίτες. 

Επιβολή αυστηρών προστίμων σε εκείνους που παραβιάζουν τους όρους της 

άδειας παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων και κυρώσεις όπως ανάκληση της άδειας κα  
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μη χορήγηση στο μέλλον σε αυτούς που κατ' εξακολούθηση παρανομούν και οι 

παρανομίες τους έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα (κατάληψη κοινοχρήστων χώρων με 

σταθερές κατασκευές) 

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων και διαφημίσεων 

σε κοινόχρηστους χώρους. 

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση σε κοινόχρηστους χώρους. 

Συχνότερες περιπολίες της Δημοτικής Αστυνομίας στους κοινόχρηστους 

χώρους ώστε διαπιστώνονται οι παραβάσεις αλλά και να επιτυγχάνεται η επαρκής 

περιφρούρηση και η προστασία τους. 

Δρόμος ελεύθερος για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Σύνταξη μελετών από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για την υπόδειξη των 

θέσεων  όπου πρέπει να τοποθετούνται  οι κάδοι απορριμμάτων ώστε να περιοριστούν 

οι εύνοιες σε ένα θέμα που απασχολεί τους κατοίκους. 

Ιδιαίτερη μέριμνα για τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου με έμφαση στην 

καθαριότητα, τη φροντίδα των φυτών και την περαιτέρω δενδροφύτευση όπου είναι 

δυνατόν. 

Στα πεζοδρόμια εξασφάλιση ελεύθερου χώρου για την κίνηση των πεζών, 

πεζόδρομοι με ικανό πλάτος για την διέλευση των πεζών. 

Απλούστευση της γραφειοκρατικής διαδικασίας αλλά και της εσωτερικής 

συνεργασίας των υπηρεσιών του Δήμου ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορα η 

αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Ενίσχυση συγκεκριμένων υπηρεσιών (Δημοτική Αστυνομία, τεχνικές υπηρεσίες  

Δήμου) με ανθρώπινο Δυναμικό και πόρους για την απρόσκοπτη  άσκηση των 

καθηκόντων του. 

Έπειτα ο Πρόεδρος κάλεσε τους Τοπικούς Συμβούλους  να τοποθετηθούν 

σχετικά. 

Ο Τ.Σ. κ.Κόκκαλης Γ. Κατέθεσε τις απόψεις του επί του θέματος με το υπ' 

αρ.πρωτ. 19399/27-6-17 έγγραφό του. 

Επίσης η Τ.Σ. Κα Χρήστου Γ. Με το υπ' αρ.πρωτ. 19398/27-6-2017 κατέθεσε 

στο πρωτόκολλο της Δ.Ε. Την τοποθέτηση της επί του 2ου θέματος. 

Το Τ.Σ. Αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις 

τοποθετήσεις των συμβούλων και έπειτα από διαλογική συζήτηση    
                                                                        

                           

                                                ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου , μειοψηφούντος του Τοπικού Συμβούλου κ.Κόκκαλη 

Γεώργιου. 

 

  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :12/2017 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής             Τα  Μέλη 

    Κοινότητας Σταμάτας                             

 

 ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                             1.ΠΕΠΠΑΣ Γ. 

                                                                            2.ΜΑΡΑΘΙΑ Α. 

                                                                            3.ΚΟΚΚΑΛΗΣ Γ.     
 

                                                               Ακριβές αντίγραφο 

                                                          Σταμάτα 27-6-2017                              

                                                     Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 

                                                              της Δ.Ε Σταμάτας 

 

                                                             Πέππας Ευάγγελος     
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