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Από το πρακτικό της 24-03-2015 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας. 

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

έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:30 μ.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής 

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

την με αρ. πρωτ. 42/20-03-2015 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 : 

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

Κοινότητας Σταμάτας είπε ότι σε σύνολο τεσσάρων (4) μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους 

της Δημοτικής Κοινότητας: 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1)Πέππας Γ.                                                        1)Κόκκαλης Γ.  

2)Μαραθιά Α.                       Αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παρέστη  

3]Χρήστου Γ. 

       

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας κος Πέππας Κ. Ευάγγελος . 

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

Λιάλιαρη Καλλιόπη. 

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

έναρξη της συνεδρίασης. 

Πριν την έναρξη της ανάγνωσης της εισήγησης του 1ου θέματος ο Πρόεδρος πρότεινε 

την αλλαγή της σειράς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και  κάλεσε το Τ.Σ. να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Τ.Σ. της Δ.Ε. Σταμάτας συμφώνησε ομόφωνα με την πρόταση του Προέδρου. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της εντός ημερήσιας  διάταξης  

και λαμβάνοντας υπόψη:  

  Το πρόβλημα του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή της Αμυγδαλέζας  και 

συγκεκριμένα στο τρίγωνο επί της οδού Μακεδονίας – Αη Ηλια – Μεγ.Αλεξάνδρου και 

Αγ.Φανουρίου δημιουργεί πρόβλημα στην κυκλοφορία των πεζών και αυτοκινήτων που 

διέρχονται από την περιοχή και είναι δύσκολο να αποφύγουν τα λιμνάζοντα νερά τα 

οποία αρκετές φορές είναι πηγή δυστυχημάτων. 

    Προτείνεται ένα αντιπλημμυρικό έργο με διάφορες σωληνώσεις αρχίζοντας από τα 

υψηλά σημεία. της Μακεδονίας – Αη Ηλία και συνάμα να εκβάλουν διαμέσου της 

Μεγ.Αλεξάνδρου στο διπλανό ρέμα, ούτως ώστε  να μειωθούν τα λιμνάζοντα νερά της 

περιοχής προς όφελος της διασφάλισης των κατοίκων και των διερχόμενων αυτοκινήτων. 

 
 
 



  Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε 

υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου  και τις τοποθετήσεις των  Συμβούλων                                                                                                         

                           

                                           Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου.  
  

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 6/2015 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής             Τα  Μέλη 

    Κοινότητας Σταμάτας                             

 

 

1. ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

2. ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΓΛΑΪΑ 

ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

3. ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

                                                       Ακριβές αντίγραφο 

Σταμάτα 24-03-2015 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας 

Σταμάτας 

 

 
                                                              Πέππας  Κ. Ευάγγελος 

 

 

 

 


