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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 3ο θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε στο 
Συμβούλιο ότι επανερχόμενοι στο εξ αναβολής θέμα θέλουμε να αναφέρουμε ότι : 

Από τους αρχαιότατους χρόνους η λέξη δρόμος είναι εφάμιλλη με την λέξη 
«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ».

   Πολλοί νέοι πολιτισμοί ανακαλύφθηκαν με τη διάνοιξη νέων δρόμων και ο 
κόσμος  σημείωσε  μία  τεράστια  ανάπτυξη  μειώνοντας  τις  αποστάσεις  σε  μία 
σύγχρονη κοινωνία.  



Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μία φοβερή ανάπτυξη στον τόπο μας και 
ιδιαίτερα στον νέο Δήμο Διονύσου από πλευράς οικοδομικής ανάπτυξης και νέων 
θεσμών. 

Η  περιοχή της Σταμάτας για πολλά χρόνια ευρίσκεται σε μία αφάνεια και 
όλοι εμείς προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο να την βγάλουμε από αυτήν.  

H διάνοιξη   του   κοινοτικού    δρόμου   Σταμάτας  -  Μαραθώνος   με  την 
κατάλληλη περιβαλλοντική μελέτη  & οδική σήμανση θα δώσει νέα πνοή ζωής στην 
περιοχή μας και συγχρόνως  οι κάτοικοι  θα πάψουν να είναι οι φτωχοί συγγενείς, 
αλλά θα  έχουν την ευκαιρία  να αναπτύξουν τις  περιουσίες τους  οι  οποίες  θα 
εφάπτονται  στον νέο δρόμο που  θα δημιουργηθεί.  Θα έχουμε συγχρόνως και  τη 
δυνατότητα  να  κλείσουμε  τις  παράνομες  και  ανεξέλεγκτες  χωματερές  που  τόσα 
χρόνια ταλαιπωρούν την περιοχή μας. 

Πολλοί  είναι  εκείνοι  οι  οποίοι αναρωτιούνται εάν η Σταμάτα θα γίνει  ένας 
νέος  Άγιος Στέφανος με  κίνηση, ταλαιπωρία κ.α.

Πιστεύουμε ότι με την κατάλληλη μελέτη από ειδικούς περιβαλλοντολόγους 
& συγκοινωνιολόγους είμαστε  βέβαιοι  ότι  θα δημιουργήσουμε  ένα έργο  το οποίο 
κατά αρχάς  θα  μειώσει την κίνηση  στο ταλαιπωρημένο  φράγμα  του Μαραθώνος 
και  θα  δώσει   μια  νέα  οντότητα στην  περιοχή  της  Σταμάτας  αναπτύσσοντας  και 
δημιουργώντας  νέες θέσεις  εργασίας για τους  νέους και άνεργους  συμπολίτες μας. 

Το 3ο θέμα αναβάλλεται εκ νέου διότι :
1) Ο κος Παπαδάκης Γ. ζήτησε περισσότερα στοιχεία.
2) Οι κ.κ.  Κριεμάδης Ευάγγ.  & Λάσκαρης Ηλ. ζήτησαν να υποβληθεί μελέτη 

σκοπιμότητας  για  το  συγκεκριμένο  έργο,  στοιχεία  για  τη  σχέση  κόστους 
ωφέλειας προς τους δημότες της Δ.Ε. Σταμάτας, καθώς και στοιχεία για τυχόν 
περιβαλλοντική  επιβάρυνση  της  περιοχής.  Ως  εκ  τούτου,  το  συγκεκριμένο 
θέμα αναβάλλεται προκειμένου να προσκομιστούν περισσότερα στοιχεία. 

  
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 35/2012. 

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


