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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Συνεδρίαση 6
H

 /27-06-2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                            Αριθ. Απόφασης  11/2017 

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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Συμπληρώνονται 6,5 χρόνια από την εφαρμογή του Καλλικράτη. Σε αυτό το 

χρονικό διάστημα ούτε ο πιο απαισιόδοξος δεν θα περίμενε τέτοια παταγώδη αποτυχία 

της μεταρρύθμισης , αποτυχία που έχει οδηγήσει  τους Δήμους σε τραγική κατάσταση. 

 Το θεσμικό πλαίσιο  παραμένει θολό  και ομιχλώδες. 

Δεν υπάρχει οικονομική στήριξη σε Δήμους και επί το πλείστον  σε Δημοτικές 

Ενότητες. 

Οι νέοι Δήμοι περιλαμβάνουν σειρά από Δημοτικές Κοινότητες για τις οποίες 

δεν υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσουν αφού πέρα από τα αιρετά τοπικά συμβούλια 

δεν έχει προβλεφθεί καμία υποστήριξη. 
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Αρκετές φορές οι Δημοτικές Κοινότητες έχουν συντάξει τεχνικό πρόγραμμα το 

οποίο και δεν είναι υλοποιήσιμο. 

Τα συνεχιζόμενα έργα των πρωην Δημοτικών Ενοτήτων είναι τα μόνα έργα τα 

οποία κατά το πλείστον εκτελούνται. 

Η Δημοτική Ενότητα Σταμάτας σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα των 

τελευταίων χρόνων εισηγείται με σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τον επείγοντα 

χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της και τις προτεραιότητες για την τοπική 

ανάπτυξη και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν . 

 

- Κατασκευή μανδρότοιχου Δημοτικού Κοιμητηρίου. 

-Διάνοιξη δασικών δρόμων 

-Αντιπλημμυρικά έργα επί των οδών Αγ.Φανουρίου , Αη Λιά – Μακεδονίας -  

 Μακαρίου 

-Κατασκευή Γεφυριού επί της οδού Φιλίππου περιοχή Γκούριζας. 

 

 

 Λαβών το λόγο ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών υπηρεσιών του Δ- Διονύσου 

κ.Ράϊκος Δ. , είπε τα εξής, για όσα αφορούν το Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2018 και τα 

έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν με σειρά προτεραιότητας: 

α)Μελέτη για τον ευπρεπισμό των Νεκροταφείων του Δ-Διονύσου. 

β)Δημοπρατείται άμεσα μελέτη για επούλωση λακκουβών από την Τεχνική 

υπηρεσία Δ-Διονύσου και αμέσως μετά θα υπάρξει μελέτη για ασφαλτόστρωση οδών. 

γ)Μελέτη μικρών αντιπλημμυρικών έργων και πύκνωση φρεατίων. 

δ)Γήπεδα (αναβάθμιση γηπέδων 5χ5, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης) 

ε)Κυκλοφοριακή μελέτη για ολόκληρο το Δ-Διονύσου/ 

ζ)Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σταμάτας από ΕΣΠΑ με ψυχρά υλικά. 

 Επίσης ο κ.Ράϊκος Δ. , ανέφερε πρόταση του Δήμου για τα μονοπάτια του 

Πεντελικού που θα συνδέουν την Σταμάτα με την Ροδόπολη και εν συνεχεία με την 

Πεντέλη. 

Θα εγκατασταθεί INFOKIOSK για την παροχή ιστορικών πληροφοριών με 

έμφαση στην Φειδιππίδειο διαδρομή. 

΄Επειτα ο Πρόεδρος κάλεσε τους Τοπικούς Συμβούλους  να τοποθετηθούν 

 σχετικά. 

Κατόπιν τον λόγο έλαβε ο Τ.Σ. κ.Κόκκαλης Γ. , ο οποίος κατέθεσε την έγγραφη 

τοποθέτησή του , ως εκπρόσωπος με την δημοτική παράταξη ΄΄ΕΝΩΤΙΚΗ 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ΄΄, (αρ.πρωτ. 19397/27-6-17). 

Επίσης με το υπ' αρ.πρωτ. 19391/27-6-17 έγγραφο το οποίο κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της Δ.Ε. Σταμάτας η τοποθέτηση επί του 1ου θέματος της Τ.Σ.  Κας 

Χρήστου Γ., εκπροσώπου της παράταξης ΄΄ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΝΥΣΟ΄΄. 

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον μορφωτικό περιβαντολλογικό 

σύλλογο ΄Ευξείνου Πόντου ΄΄Η ΑΝΑΤΟΛΗ'' , μας ανεφέρθη ότι οι προτάσεις τους για 

το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018, παραμένουν οι ίδιες όπως αναφέρονται στο υπ' 

αρ.πρωτ. 27339/2015 έγγραφό του. 

 

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

προτάσεις των φορέων και έπειτα από διαλογική συζήτηση  
                                                                            

                            

                                                ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

στην εκτελεστική Επιτροπή του Δ- Διονύσου , και προτείνει για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 

2018: 

            - Κατασκευή μανδρότοιχου Δημοτικού Κοιμητηρίου. 

-Διάνοιξη δασικών δρόμων 
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-Αντιπλημμυρικά έργα επί των οδών Αγ.Φανουρίου , Αη Λιά – Μακεδονίας -      

   Μακαρίου 

        -Κατασκευή Γεφυριού επί της οδού Φιλίππου περιοχή Γκούριζας. σύμφωνα με την 

εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις προτάσεις των κοινωνικών φορέων για το Τεχνικό 

Πρόγραμμα έτους 2018 
  Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :11/2017 

 

 

 

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     

                                                             

 

 

     

 

 

 

                                                                                  


