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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Συνεδρίαση 4
η
 /16-5-2016 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                            Αριθ. Απόφασης  10/2016 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ  

             

                        

 

                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                               

Από το πρακτικό της 16-5-2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας. 

Στη Σταμάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 16η του μηνός Μαϊου του έτους 

2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα 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. 11923/12-5-2016 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 : 

 

ΘΕΜΑ 1ο: ''Κατασκευή διαδημοτικού δρόμου Σταμάτας – Μαραθώνα''.  

 

 

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.                                                           Κανείς. 

2)Πέππας Γ. 

3)Μαραθιά Α.                                                

4)Κόκκαλης Γ.                                                              

5)Χρήστου Γ.                                                                                      

 

       

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

κ.Γιαννουλάτος Σπ. , η εντεταλμένη Δ.Σ. Περιβάλλοντος-Πρασίνου Δ-Διονύσου κ.Πέππα Αγγ. 

και  ο Δ.Σ. κ.Μπέτσης Α. 

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. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της εντός της ημερήσιας διάταξης είπε τα 

εξής: 

Σχετ. (α) Η υπ' αριθ. 42/98 απόφαση  του Νομαρχιακού Συμβουλίου (πρακτικό Νο6) 

        (β)Η υπ' αριθ.5523/423/14-2-1978 απόφαση Νομαρχίας Αττικής, Δ/νση  

             Πολεοδομίας, τμήμα 1ον. 

       (γ) Η υπ' αρ. 23/1977 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Κοινότητας Σταμάτας. 

 

       (δ) Η υπ' αριθ.56/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαραθώνα.  
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Η κατασκευή του δρόμου Σταμάτας – Μαραθώνα μέσω του οικισμού 

Βρανά θα αποτελέσει ένα σημαντικό έργο για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Ο 

δρόμος αυτός θα είναι σύντομος και θα παρακάμπτει το ταλαιπωρημένο φράγμα 

της Λίμνης του Μαραθώνα , θα είναι ένας δρόμος με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

, προστατεύοντας την ασφάλεια των οχημάτων, των οδηγών και των 

συνεπιβατών αυτών. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις για απασχόληση , θα 

μειωθεί ο χρόνος για τις κοντινές παραλίες. Οι Δήμοι Διονύσου και Μαραθώνα 

από κοινού θα χαράξουν κοινή πλεύση για την κατασκευή του νέου αυτού 

διαδημοτικού δρόμου. 

   Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου , 

κ.Γιαννουλάτος Σπ. ανέγνωσε στο σώμα του Τοπικού συμβουλίου της Δ.Ε. 

Σταμάτας, την τοποθέτηση του Δημάρχου Διονύσου κ.Ζαμάνη,  επί του 

συγκεκριμένου θέματος  όπως αυτή φαίνεται στην  επισυναπτόμενη στα 

πρακτικά επιστολή.   
 

  Το Συμβούλιο της Δ.Ε. Σταμάτας μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη και την 

εισήγηση του Προέδρου,                                                                  

                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

την αναβολή του παρόντος θέματος και προτείνεται να υποβληθεί έγγραφο στον Δήμο Διονύσου 

που να απαιτεί την ολοκληρωμένη μελέτη σκοπιμότητας, όφελους – κόστους καθώς επίσης και 

της περιβαλλοντικής επίπτωσης για την Δ.Ε. Σταμάτας. 

  Καταληκτική ημερομηνία για την συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος ορίζεται η 16-11-2016 

και παρακαλείται η Δημοτική Αρχή να παρουσιάσει στο Συμβούλιο τις ανωτέρω μελέτες. 

 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :10/2016 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής             Τα  Μέλη 

    Κοινότητας Σταμάτας                             

 

1. ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                             2.   ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΓΛΑΪΑ 

                                                                           3.  ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                                           4.  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

 
 

                                                               Ακριβές αντίγραφο 

                                                          Σταμάτα 16-5-2016                              

                                                     Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 

                                                              της Δ.Ε Σταμάτας 

 

                                                              Πέππας Ευάγγελος     

 

 

     

 

 

 

                                                                                  


