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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Συνεδρίαση 3
η
  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                            της  30-3-2016 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ             Αριθ. Απόφασης  9/2016 

Μαραθώνος 10  

145 75 Σταμάτα                         

 

                                           Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

                               

Από το πρακτικό της 30-3-2016 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Σταμάτας. 

Στη Σταμάτα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Μαρτίου του 

έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής 

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

την με αρ. Πρωτ. 7738/24-3-2016 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: Τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη προειδοποίησης κινδύνου. 

ΘΕΜΑ 2ο: Το μέλλον των Δημοτικών Κοινοτήτων.  

 

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)Μαραθιά Α.                                                      Κανείς. 

2)Πέππας Γ.                               

3)Κόκκαλης Γ.                                                              

4)Χρήστου Γ.                                                                                      

 

       

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

Κοινότητας Σταμάτας κος Πέππας Κ. Ευάγγελος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δ-

Διονύσου κ.Γιαννουλάτος Σπ., η εντεταλμένη Δ.Σ. Σταμάτας περιβάλλοντος & πρασίνου Δ-

Διονύσου , κ.Πεππα Αγγ., ο εντεταλμένος σύβμουλος Πολιτικής Προστασίας Δ-Διονύσου , 

κ.Τσούκας Παναγ., οι κ.κ. Φωτάκης Ι. Δ.Σ. της παράταξης ΄΄ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΔΙΟΝΥΣΟ΄΄, Σπηλιώτης Σπ. Δ.Σ. της ΔΑΔΙΟΝ . Στην αρχή της συζήτησης του 1ου θέματος, 

προσήλθε ο Δήμαρχος Δ-Διονύσου , κ. Δ.Ζαμάνης.  

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 2ο θέμα της εντός της ημερήσιας διάταξης είπε τα 

εξής: 

Η έλλειψη αρμοδιοτήτων, οι ασάφειες του Νόμου, η απροθυμία των 

Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβουλίων , να παραχωρήσουν  χώρο 

συνθέτουν ένα θεσμό αυτοδιοίκησης Β΄ Εθνικής που στελεχώθηκε μόνο επειδή 

κάποιοι το πρόβλεψαν στο σχετικό νόμο. 

Οι Δημοτικές Κοινότητες είναι ένας θεσμός χρήσιμος; Ή ένα αναγκαίο 

κακό; Αν πρόκειται για αναγκαίο κακό καλύτερα να καταργηθούν. 
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Η προχειρότητα, η έλλειψη μέσων και οι προβληματικές καταστάσεις 

χρήζει άμεσης ανάγκης τροποποίησης του ΄Νόμου Καλλικράτη. 

Στην πραγματικότητα οι Δημοτικές Κοινότητες θεσπίστηκαν ως αντίδοτο 

στο συγκεντρωτισμό των ενιαίων Δήμων, ήταν μάλλον κίνητρο αποσόβησης 

αντιδράσεων για τις Κοινότητες και τους Δήμους που καταργούνται. 

Στην πράξη αποδείχθηκε ότι η Διοικητική Αποκέντρωση δεν ήταν τίποτε 

περισσότερο παρά περαιτέρω αποξένωση των Δημοτών από τα κέντρα λήψης 

αποφάσεων. Εξαφανίστηκε η εγγύτητα με τον πολίτη. 

Επιδιώκουμε περισσότερες αρμοδιότητες , λύνοντας τα προβλήματα της 

καθημερινότητας των συμπολιτών μας. 

Αρμοδιότητες με θέμα την διαχείριση του εργατοτεχνικού και 

Διοικητικού προσωπικού. 

Να γίνουν πράξεις οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας , σύμφωνα με το άρθρο 83 του Καλλικράτη. 

Η κατάργηση των Τοπικών εντεταλμένων συμβούλων είναι ένα μείζον 

θέμα το οποίο χρήζει άμεσης λύσης εδώ και τώρα, δυστυχώς το σύστημα 

απέτυχε τελείως , δημιουργώντας κόντρες στην ομαλή λειτουργία των 

Δημοτικών κοινοτήτων, οι ίδιες σχεδόν αρμοδιότητες του Τοπικού Προέδρου 

και του αντίστοιχου εντεταλμένου συμβούλου επηρεάζει αρνητικά την εικόνα 

της Δημοτικής Κοινότητας , προκαλώντας εύλογα ερωτήματα , τελικά ποιος 

διοικεί αυτόν τον ΤΟΠΟ; 

 

Αναμένουμε όλα τα ανωτέρω να βρουν θετική ανταπόκριση για την 

σωστή λειτουργία του Δήμου μέσω των Δημοτικών Κοινοτήτων, 

 

 
  Το Συμβούλιο της Δ.Ε. Σταμάτας αφού έλαβε υπόψη 

  -την εισήγηση του Προέδρου 

 -τις τοποθετήσεις των Τοπικών Συμβούλων καθώς και των κ.κ. Δημάρχου Δ-Διονύσου, 

κ.Ζαμάνη Δ., του Προέδρου του Δ.Σ. Δ-Διονύσου κ.Γιαννουλάτου Σπ. , της Εντεταλμένης 

Δ.Συμβούλου Σταμάτας Περιβάλλοντος &Πρασίνου κ.Πέππα Αγγ., των δημοτικών συμβούλων 

κ.κ. Φωτάκη Γ. της παράταξης ΄΄ΝΕΑ ΠΝΟΗ΄΄ και Σπηλιώτη ΣΠ. της παράταξης Δημοκρατική 

Ανατροπή Διονύσου,   και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

                                                              

                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

Με ψήφους (3) υπέρ και (2) κατά,  των Τοπικών Συμβούλων κ.κ. Πέππα Γ. Και Μαραθιά Α., με 

βάση τον Ν.3852/2010 του Καλλικράτη , (άρθρο 83) , :α)την άμεση μεταφορά ουσιαστικών 

αρμοδιότητων και των αντίστοιχων πόρων στην Δ.Ε. Σταμάτας , για την εκτέλεση των 

προγραμμάτων μέσα από τον προϋπολογισμό της Δ.Ε. Σταμάτας, β)όσον αφορά το θέμα της 

κατάργησης των τοπικών εντεταλμένων συμβούλων, οι πλειοψηφούντες Τοπικοί Σύμβουλοι 

αποφάσισαν ότι η Δημοτική αρχή πρέπει να οριοθετήσει τις αρμοδιότητες των τοπικών 

εντεταλμένων συμβούλων βάσει της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. ( 43, ΚΕΦ. Ε', παρ. 1/ΑΔΑ: 7Ν27Ν-

ΡΒΩ/6-8-2014) Αρ.πρωτ.30565. ) ερμηνεύοντας σωστά τις αρμοδιότητες  που οι εντεταλμένοι 

Τοπικοί Σύμβουλοι έχουν : ΄΄Εποπτεία και συντονισμός συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου΄΄. 
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 Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :9/2016 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής             Τα  Μέλη 

    Κοινότητας Σταμάτας                             

 

1. ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΓΛΑΪΑ 

ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                             3.   ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                                           4.  ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  

 
 

                                                               Ακριβές αντίγραφο 

                                                          Σταμάτα 30-3-2016                              

                                                     Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου 

                                                              της Δ.Ε Σταμάτας 

 

                                                              Πέππας Ευάγγελος     

 

 

     

 

 

 

                                                                                  


