
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Συνεδρίαση 11
η
  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                             της 15-12-2014 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ             Αριθ. Απόφασης 38/2014 

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 2
ο
 θέμα της εντός ημερήσιας  διάταξης είπε 

στο Συμβούλιο : 

 Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας βρίσκονται εγκατεστημένες σε κάθε γωνία και για 

αυτό παρά την μικρότερη τους ισχύ αποτελούν σήμερα την κύρια πηγή έκθεσης του 

αστικού πληθυσμού σε ασύρματη ακτινοβολία. 



 

 

 

 

 

   Οι αρνητικές επιπτώσεις υγείας που προκαλούνται στους ανθρώπους  όπως 

πονοκέφαλοι, βλάβες στην μνήμη , επηρεάζει την ευεξία των παιδιών στην 

νευρολογική και ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη. 

   Είναι γνωστό ότι οι ακτινοβολίες που εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας 

έχουν χαρακτηριστεί από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας ως πιθανά καρκινογόνες. 

   Τα άγρια είδη είναι γνωστό ότι εγκαταλείπουν τις περιοχές όπου τοποθετούνται 

κεραίες κινητής τηλεφωνίας . 

    Η τοποθέτηση κεραιών πρέπει οπωσδήποτε να εμποδιστούν και στην χειρότερη 

περίπτωση να αποξηλωθούν , το οικονομικό όφελος δεν πρέπει να είναι κυρίαρχο 

μέλημα ενάντια στην υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. 

     Η περιοχή μας είναι πράσινη και χρειάζεται να την προστατεύσουμε από 

επίδοξους καταστροφείς. 

 Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας, μετά από διαλογική 

συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου,                         

                        

                         Ε ι σ η γ ε ί τ α ι   Ο μ ό φ ω ν α 
 

σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό :38 /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 

 

 

     

 



 

 

 

 

 

 


