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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Συνεδρίαση 4.

η
  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                             της 20-6-2014 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ             Αριθ. Απόφασης 12/2014 

Μαραθώνος 10  

145 75 Σταμάτα                         

                                                  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                   

Στη Σταμάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20 του μηνός Ιουνίου  του έτους 

2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00 το Τοπικό Συμβούλιο της 

Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε  δημόσια συνεδρίαση, 

ύστερα από την με αριθ. Πρωτ. 82/ΔΚΣ/13-6-2014 πρόσκληση  του Προέδρου της 

Δημοτικής Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής 

Ενότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 88 

του Ν* 3852/2010, για συζήτηση και απόφαση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης: 
ΘΕΜΑ  1ο :  «Προέγκριση ή μη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΦΕ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ – ΜΠΑΡ του 

Αθανάσιου Τακτσίδη του Αναστασίου με διακριτικό τίτλο “COCO”  ».  

ΘΕΜΑ  2ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων αόριστης διάρκειας της εταιρείας  “ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ & ΣΙΑ Ε.Ε. “ που βρίσκεται στη Σταμάτα Ν-Αττικής, επί της Λεωφ. 

Μαραθώνος και Αγ. Παρασκευής. 

ΘΕΜΑ 3ο :  «Αίτηση κου Πουλίδα Γεωργίου περί ονομασίας δρόμου που ενώνει την οδό Μ. 

Αλεξάνδρου με την οδό Αναπαύσεως με το όνομα “ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΠΑ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΟΥ 

ΑΝΤ/ΚΟΥ ΒΕΛΟΣ”. (επαναφορά του θέματος από προηγούμενη συνεδρίαση, 13/2013& 3/2014) 

». 

ΘΕΜΑ  4ο : « Αλλαγή ονοματοδοσίας δρόμου προς το κτήμα Κοκκοτού  από «ΣΕΜΕΛΗ» σε 

«ΚΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΚΚΟΤΟΥ  ». 

ΘΕΜΑ  5ο :  « Ονοματοδοσία οδού τιμής ένεκεν στον Πρόεδρο της Δ.Κ. Σταμάτας  Καπνόριζα 

Αθανάσιο που διετέλεσε Πρόεδρος στην Κοινότητα  Σταμάτας » . 

ΘΕΜΑ  6ο :« Τοποθέτηση απαγορευτικής πινακίδας  στην Μαραθώνος απο Κοινότητα προς την 

οδό Μ. Αλεξάνδρου με υποχρεωτική κατεύθυνση προς την οδό Κανάρη  ».   

ΘΕΜΑ  7ο : « Επιστροφή τροχόσπιτου από τον κ. Μίμηνα στην Δ.Κ. Σταμάτας γιατί ενω είχε 

δοθεί μετα την πυρκαγιά του 2009 για συγκεκριμένη χρήση και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα  

το  έχει τοποθετήσει σε δασική έκταση μη ιδιοκτησίας του και υπάρχουν καταγγελίες από 

κατοίκους της Σταμάτας » .   

ΘΕΜΑ  8ο :«Αίτημα του κ. Γεώργιου Κριεμάδη για ονοματοδοσία μιας οδού στην Δ.Ε. Σταμάτας 

στο όνομα  Ευάγγελου Κριεμάδη » .   

 

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

Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας είπε ότι ήταν   : 

 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

     Στη συνεδρίαση αυτή  τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου Σαββοπούλου Καλλιόπη . 
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Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κος Κόκκαλης Γεώργιος ύστερα από τη διαπίστωση 

της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Στην συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε και ο αντιδήμαρχος κ Πέππας Νικόλαος 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε  το κατ επείγον του θέματος της Νεστοριάδη Γεωργίας     

τα μέλη του τοπικού Συμβουλίου μετά απο διαλογική συζήτηση αποφάσισαν κατά 

πλειοψηφία μειοψηφούντος του κου Πέππα Ευάγγελου  την συζήτηση του θέματος  

Ο Πρόεδρος εισηγείται  το αίτημα της κας Νεστοριάδη Γεωργίας που έχει ως εξής:  

Αξιότιμα μέλη του τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας  στα πλαίσια 

της έναρξης του πρώτου Συλλόγου Πολιτικής Προστασίας στην Δ.Ε. Σταμάτας ως βασικό 

ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου αυτού παρακαλώ όπως μας παραχωρηθεί χώρος  ο οποίος θα 

χρησιμοποιηθεί ως έδρα του Συλλόγου. 

Συγκεκριμένα στο χώρο του  γηπέδου  της Σταμάτας υπάρχουν δυο σπιτάκια από 

τσιμέντο ( εκδοτήρια εισιτηρίων)  τα οποία και θα χρησιμοποιηθούν από το Σύλλογο  και 

παρακαλούμε για  την εύρεση και  τοποθέτηση ενός τροχόσπιτου στον εκεί χώρο  για τα 

γραφεία του Συλλόγου μας. 

Η περιοχή μας είναι μια πράσινη περιοχή η οποία χρειάζεται προστασία για να παραμείνει 

έτσι . Κύριο μέλημα των μελών μας  και κύριος σκοπός ίδρυσης του Συλλόγου μας είναι 

η προστασία της περιοχής  και γενικά όλου του πράσινου Δήμου μας. Χρειαζόμαστε 

λοιπόν την δική σας συνδρομή και βοήθεια  και ζητάμε να μας παραχωρήσετε τα 

ανωτέρω για να μπορεί να έχει έδρα ο Σύλλογος.  

Περιμένουμε την θετική σας ανταπόκριση γιατί πιστεύουμε  ότι έχουμε κοινό όραμα ως 

προς την προστασία του τόπου μας .   

Ο Πρόεδρος επίσης  πρόσθεσε, πίσω από τα αποδυτήρια να μπει το σπιτάκι και να υπάρχει 

έτσι και φύλαξη του Γηπέδου  

Ο κος Κριεμάδης Ευάγγελος ζήτησε τον λόγο και είπε :  

1. Τα σπιτάκια που υπάρχουν στο χώρο του γηπέδου και θα χρησιμοποιηθούν από τον υπό 

ίδρυση σύλλογο προς το παρόν αποτελούν εστία βρωμιάς και μόλυνσης δεδομένου ότι η 

χρήση τους απο τον εν λόγω σύλλογο θα βοηθήσει στην καθαριότητα του χώρου με 

βρίσκει θετικό από αυτήν την άποψη.  

2 Η παραχώρηση του τροχόσπιτου με έδρα τις γειτονικές εγκαταστάσεις αφενός οφελεί 

την φύλαξη του χώρου και αφ εταίρου δίνει χώρο σε κάποια άτομα προκειμένου να 

διαφυλάξουν και τον ευρύτερο περιβάλλον χώρο της Σταμάτας  

3. Αναγνωρίζω ότι ο Σύλλογος αυτός δεν έχει τα νομιμοποιητικά που χρειάζονται προς το 

παρόν όμως δεν μπορώ να αρνηθώ την βοήθεια που θέλουν να προσφέρουν κάποιοι 

συμπολίτες μας αφιλοκερδώς για την προστασία του περιβάλλοντος της Σταμάτας και των 

γηπεδικών εγκαταστάσεων . Θεωρώ όμως ότι αυτό δεν απαλλάσσει και τον υπό ίδρυση 

σύλλογο από την υποχρέωση του να προσκομίσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα 

νομιμοποιητικά του έγγραφα 

Ο κος Πέππας Ευάγγελος είπε  για τα σπιτάκια να βρεθούν τα χαρτιά ιδιοκτησίας τους και 

που ανήκουν καθώς και την άδεια που έχει δοθεί για την τοποθέτηση τους στον κοινοτικό 

χώρο γηπέδου . Η κα Οικονομίδου ζήτησε αναβολή . Ο κος Πέππας Νικόλαος είπε το 

θέμα επειδή είναι εκτός ημερησίας με ψήφους 2 υπέρ και δυο κατά δεν πιάνεται η ψήφος 

του προέδρου αρα πρέπει να καταψηφισθεί. Ο κος Κριεμάδης Ευάγγελος είπε επειδή 

υπάρχει αρνητισμός όσον αφορά την θέληση δημοτών μας για υπηρεσίες προστασίας 

περιβάλλοντος Σταμάτας τους καλώ να συμβάλουν οι ίδιοι για την προστασία του 

περιβάλλοντος ως μέλη . Δεν μπορεί κάποιοι να μας προσφέρουν βοήθεια να υπάρχει 

εθελοντισμός και να είμαστε αρνητικοί σε όλα. Κάποιοι θυσιάζουν χρόνο και χρήμα για 

αυτό το πράγμα. 
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  Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση , 

αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,  Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία με  

ψήφους δυο υπέρ, του Προέδρου κ Κόκκαλη Γεώργιου και του κ Κριεμάδη Ευάγγελου  

και δυο κατά  μειοψηφούντος του κ Πέππα Ευάγγελου και της κας Οικονομίδου Αθηνάς η 

οποία ζήτησε αναβολή, και σύμφωνα με το (Ν.3852/2010 την εγκύκλιο 49)  σε περίπτωση 

ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου                   

 

  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κατά πλειοψηφία και εγκρίνει το αίτημα της κας Νεστοριάδη 

Γεωργίας 

                                                

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 12/2014 

    

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής             Τα  Μέλη 

    Ενότητας Σταμάτας           

 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                      

                                                                            

                                                                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 

 

 

       

Ακριβές αντίγραφο 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας  Σταμάτας 

     


