
 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Συνεδρίαση 11
η
  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                             της 15-12-2014 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ             Αριθ. Απόφασης 40/2014 

Μαραθώνος 10  

145 75 Σταμάτα                         

                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                                    

Από το πρακτικό της 15/12/2014 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Σταμάτας. 

Στη Σταμάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15η του μηνός 

Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. το 

Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. Πρωτ. 182/09-12-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο και 

τους κοινωνικούς φορείς της Δ.Ε.Σταμάτας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 88 

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

ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ  1ο :Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Διονύσου 2014-2019.   

ΘΕΜΑ  2ο :Κεραίες τηλεφωνίας-επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία. 

ΘΕΜΑ  3ο : Δημοτικές ενότητες-ανεργία και βιώσιμες λύσεις. 

ΘΕΜΑ  4ο: Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στα τοπικά συμβούλια. 

ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση προέγκρισης επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος -

επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος -επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών 

με την διακριτική επωνυμία ΄΄ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΔΡΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄ επί  της  Λεωφ.Μαραθώνος 

αρ.2 στην ΔΕ Σταμάτας και νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Καραβέλα Νικόλαο του Κων/νου.    
 

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] Πέππας Γεώργιος                                            Ουδείς 

2] Μαραθιά Αγλαϊα        

3] Κόκκαλης Γεώργιος    

4] Χρήστου Γεωργία   

             

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Σταμάτας κος Πέππας Ευάγγελος, καθώς επίσης και η εντεταλμένη 

σύμβουλος κα Πέππα Αγγελική. 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου Λιάλιαρη Καλλιόπη. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης. 

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 4
ο
 θέμα της εντός ημερήσιας  διάταξης είπε 

στο Συμβούλιο : 
  Θέτω υπ' όψιν του Τ.Σ. της Δ.Ε. Σταμάτας το από 27-11-2014 έγγραφο της παράταξης 

΄΄Νέα Πνοή για τον Διόνυσο ΄΄ το οποίο κατέθεσε η Τοπική Σύμβουλος κα Χρήστου-Ντέλη 
Γεωργία με θέμα: ¨Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στα Τοπικά Συμβούλια '' προκειμένου να 

συζητηθεί στο Συμβούλιο και να ληφθεί σχετική απόφαση. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Ε. , κος Πέππας Ευάγγελος, 

τοποθετήθηκε επί του από 27-11-2014, έγγραφο της παράταξης ΄΄ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ΄΄. 

   Σύμφωνα με την υπ' αρ.34/2014 απόφαση-εισήγησή μου .... περί Καλλικράτη και 

αρμοδιότητες Τοπικών Συμβουλίων, συμφωνώ με την πρόταση της κας Γ.Χρήστου 

για περισσότερες αρμοδιότητες στα Τοπικά Συμβούλια , προσθέτω δε τα κάτωθι: 

    Τα περισσότερα Τοπικά Συμβούλια στα χωριά μας δίχως αυξημένες αρμοδιότητες     

δεν λειτουργούν ουσιαστικά με συνέπεια και η διοίκηση του κάθε δήμου να 

βρίσκεται πολύ μακριά από τα άμεσα προβλήματα. 

     Με τον νόμο Καλλικράτη τελικά χάσαμε το μέτρο βρεθήκαμε εντελώς στην άλλη 

άκρη και τελικά δημιουργήθηκαν τεράστιοι Δήμοι χωρίς συνοχή και ομοιογένεια, 

έτσι χάθηκε η επαφή με τον πολίτη που είναι βασικό χαρακτηριστικό της τοπικής 

κοινωνίας. 

   Τα Τοπικά Συμβούλια έχουν πραγματικές εξουσίες και όχι μόνο γνωμοδοτικό 

χαρακτήρα. Η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το δημοτικό συμβούλιο στα τοπικά 

συμβούλια θα ενισχύσουν τον ρόλο τους με στόχο την καλύτερη και δυνατή 

εξυπηρέτηση των δημοτών. 

     Είναι επιτακτική η αλλαγή στο σύστημα με περισσότερες αρμοδιότητες στα 

τοπικά συμβούλια , αρμοδιοτήτες που δεν προβλέπονται από τον Καλλικράτη και 

αποφάσεις που θα λαμβάνουν χωρίς την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου αλλά σε 

συνεργασία με τις υπηρεσίες και τους αντίστοιχους Αντιδήμαρχους. 

      Ο Τ.Σ. κ.Πέππας Γεώργιος λαβών το λόγο είπε τα εξής:”Δεν ψηφίζω υπέρ της εν 

λόγω εισήγησης – έγγραφο της παράταξης ΄΄ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ΄΄, 

θέλω πρώτα να ενημερωθώ από τον Δήμαρχο και από τους εντεταλμένους. 

     Η Τ.Σ. κα Μαραθιά Αγλαϊα είπε τα εξής: ''Το συζητήσαμε στο προηγούμενο 

Συμβούλιο. Δεν έχω δει να προχωράμε σε κάποιο στόχο και κάποιος να μας 

εμποδίζει. Πρέπει να γίνουμε πιο πρακτικοί, , γιατί όλα τα θέματα μας είναι 

θεωρητικά. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε για την πόλη μας και μετά να δούμε 

αν κάποιος το εμποδίζει. Δεν ψηφίζω υπέρ της εισήγησης – έγγραφο της παράταξης 

“ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ΄΄. 

    Η Τ.Σ. κα Χρήστου Γεωργία είπε τα εξής:΄΄Στον Καλλικρατικό νόμο είναι 

καταγεγραμμένο και προβλέπεται ότι, είναι στην διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης 

να διαθέσει αρμοδιότητες στα Τοπικά Συμβούλια.Συμφωνώ και ψηφίζω υπέρ της 

εισήγησης – πρότασης που κατέθεσα στις 27-11-2014  για την παράταξη ''ΝΕΑ 

ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ΄΄, καθώς επίσης συμφωνώ και με την τοποθέτηση  του 

Προέδρου της Δ.Ε. Σταμάτας κ.Πέππα Ευάγγελο. 

     Ο Τ.Σ. κος  Κόκκαλης Γεώργιος λαβών το λόγο είπε: ΄΄Ψηφίζω υπέρ της 

εισήγησης-έγγραφο  της κας Χρήστου Γ., συμβούλου της παράταξης  ''ΝΕΑΣ 

ΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ''. Επίσης συμφωνώ  με την τοποθέτηση του Προέδρου 

της Δ.Ε. Σταμάτας κ.Πέππα Ευάγγελου.  

     Επιπροσθέτως θέλω να συμπληρώσω ότι οι υπηρεσίες όπως ΟΓΑ – ΕΛΓΑ – 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ – ΤΑΜΕΙΟ έχουν φύγει από το Τοπικό κατάστημα της Κοινότητας 

Σταμάτας και αναγκαζόμαστε να εξυπηρετούμαστε από τις όμορες Κοινότητες. 

           

 Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, ύστερα από διαλογική 

συζήτηση , λαμβάνοντας υπόψη το από 27-11-2014 έγγραφο – πρόταση της 

παράταξης “ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ΄΄, δια της συμβούλου της κας 

Χρήστου Γεωργίας , καθώς και τις τοποθετήσεις του Προέδρου και των Τοπικών 

συμβούλων  

                         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                        

                         Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 

με ψήφους -3- υπέρ και -2- κατά, των κ.κ. Συμβούλων Γ.Πέππα, Μαραθιά Αγλαϊας, 

συμφωνεί με τα όσα αναφέρονται στο από 27-11-2014 έγγραφο -πρόταση  της 

παράταξης ΄΄ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ΄΄ (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσης), συμπεριλαμβανομένου και της τοποθέτησης του Προέδρου της 

Δ.Ε. Σταμάτας , κου Πέππα Ευάγγελου. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 40 /2014 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής             Τα  Μέλη 

    Ενότητας Σταμάτας                             

1. ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

   ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                               2.   ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΓΛΑΪΑ 

  

                                                                           3.   ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

        

                                                                           4.   ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

 

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Σταμάτα 15-12-2014 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας 

Σταμάτας 

 

 

 ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 

 

     

 

 


