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Από το πρακτικό της 13-11-2012 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Ενότητας Σταμάτας.

Στη  Σταμάτα  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την  13η  του  μηνός 
Νοεμβρίου  του  έτους  2012  ημέρα  της  εβδομάδας  Τρίτη  και  ώρα  17:30  μ.μ.  το 
Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική 
δημόσια  συνεδρίαση,  ύστερα  από  την  με  αριθ.  πρωτ.  171/09-11-2012  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα 
ανακοινώσεων της Δημοτικής  Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε   ένα Σύμβουλο, 
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρ.  88  του  Ν.  3852/2010,  για  συζήτηση  & 
γνωμοδότηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ  1ο:    «Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ  2ο:   «Αίτηση κ.κ. Κριεμάδη Ευάγγελου – Λάσκαρη Ηλία περί ενιαίων τελών 

ύδρευσης Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Διαμόρφωση & επίστρωση με 3Α της οδού Μαραθωνοδρόμου Φειδιππίδη 

(εξ αναβολής)».

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] Κόκκαλης Γεώργιος             Ουδείς
2] Κριεμάδης Ευάγγελος     
3] Λάσκαρης Ηλίας
4] Παπαδάκης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Ενότητας  Σταμάτας  κος  Πέππας  Κ.  Ευάγγελος,  καθώς  επίσης  και  η  Δημοτική 
Σύμβουλος κα Πέππα Αγγελική. 

Στη συνεδρίαση αυτή  κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δ- 
Διονύσου Τσινικάλη Ελένη.

Ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  ύστερα  από  την  διαπίστωση  της  απαρτίας 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε στο 
Συμβούλιο ότι ύστερα από την με υπ΄αρ. πρωτ. 31648/18-10-2012 αίτηση των κ.κ. 
Κριεμάδη Ευάγγελου – Λάσκαρη Ηλία θέλουμε να συμπληρώσουμε τα εξής :

Οι    πολίτες    θα  κληθούν   και  πάλι  να  πληρώσουν   το  μάρμαρο   των 
αποκλίσεων  και των  ελλειμμάτων  που  παρουσιάζουν  τα  οικονομικά των δήμων.

Η   Δημοτική  Ενότητα  Σταμάτας  έχει  διαμαρτυρηθεί  εντόνως  για την 
αύξηση των  τελών  ύδρευσης   αισθανόμενη  την αδικία  για τους πολίτες της.



Είμαστε  περήφανοι  για  τις  γεωτρήσεις της  περιοχής  μας   που  για  πολλά 
χρόνια  μας   εξασφαλίζουν  το  χαμηλό  κόστος  νερού  αλλά και  από την άλλη 
πλευρά  μας  κάνει  υπεύθυνους   να  διατηρήσουμε  και να εξασφαλίσουμε  την 
κατάλληλη  ποιότητα  για τους  συντοπίτες μας.

Δίχως   καμία   ενημέρωση   δεν  συναινούμε    στην  αύξηση   των  τελών 
ύδρευσης ,   ζητούμε  ίση  μεταχείριση  με τις  άλλες  δημοτικές  ενότητες  στην 
ποιότητα του νερού, ώστε  να είμαστε  σε θέση  να ενημερώσουμε  τους  κατοίκους 
των  περιοχών μας  που  υδρεύονται  από την Δημοτική Ενότητα Σταμάτας.

Στις  δύσκολες  οικονομικές στιγμές  που  περνά   η πατρίδα μας  σκοπός  μας 
είναι   να μειώσουμε τα έξοδα, την οργή, και την ταλαιπωρία  των συνανθρώπων μας 
ευελπιστώντας  σε ένα καλύτερο  αύριο.  

Το λόγο πήρε ο κος Κόκκαλης Γ. ο οποίος συμφωνεί με την εισήγηση του 
Προέδρου, καθώς επίσης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Παπαδάκης Γ. ο οποίος 
επίσης συμφωνεί με την εισήγηση.

Το Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου και εισηγείται 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επανεξέταση του θέματος σύμφωνα με το σκεπτικό 
της απόφασης του.

Περαιτέρω οι κ.κ. Σύμβουλοι Κριεμάδης Ευάγγ. & Λάσκαρης Ηλ. κατέθεσαν 
το υπ΄αρ. πρωτ. 33975/13-11-2012 έγγραφο όπου αναφέρονται ειδικότερα οι απόψεις 
τους και ζήτησαν την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 34/2012. 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής          Τα  Μέλη
    Ενότητας Σταμάτας                          

1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3. ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

4. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Σταμάτα 13-11-2012

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Ενότητας

Σταμάτας

ΠΕΠΠΑΣ Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ




