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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 
Από το πρακτικό της 05/10/2012 συνεδρίασης ∆Σ της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου 
Στεφάνου. 
 
Σήµερα 05 Οκτωβρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 το ∆Σ της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αγίου Στεφάνου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της 
∆ηµοτικής Κοινότητας, ύστερα από την υπ’ αρ. 419/02-10-2012 έγγραφη πρόσκληση 
της Προέδρου του ∆.Σ. που δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας και επιδόθηκε στους Συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
95 του Ν.3463/06 (∆ΚΚ) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: 
 
 
Αριθµός απόφασης: 21/2012 
 
 
Θέµα: «Ολοκλήρωση διαδικασιών που αφορούν τον εγκεκριµένο οικισµό, υφιστάµενο 
προ του 1923 Πευκόφυτο (Σπατατζίκι) της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου 
∆ήµου ∆ιονύσου» 
 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος του ∆.Σ. είπε ότι σε σύνολο 5 
µελών, ήταν από τους κ.κ. συµβούλους: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                            ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Βουτσά Αικατερίνη, Πρόεδρος                           
2. Τσάµης ∆ηµήτριος, Αντιπρόεδρος  
3. Λυκάκη Γεωργία, µέλος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα, µέλος 
5. Κρητικός Αθανάσιος, µέλος 

 
 
Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
Μπουρτζόγλου Φανουρία.  
 
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρέθησαν ο Αντιδήµαρχος Αγίου Στεφάνου κ. 
Σακελλαρίου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Αντιδήµαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παππάς, ο Αντιδήµαρχος κ. Παπαβασιλείου, οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Ζυγούνας, Κοντάκης, Τζανετή, Ίσσαρης, Ταουξή, Παπαπαναγιώτου. 
Επίσης ο εκπρόσωπος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Πευκόφυτου κ. Ζαφειράκος 
Γεώργιος. 

Συνεδρίαση 12η της 05/10/2012 
Αρ. Απόφασης  21/2012 



Η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής κοινότητας, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης.  
 
Για το πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης η Πρόεδρος Βουτσά Αικατερίνη, είπε τα 
εξής: 
 
Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» προβλέπεται ότι :  
Παρ 2. «Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας εκφράζει γνώµες και διατυπώνει 
προτάσεις είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραποµπής, από τα αρµόδια 
όργανα του δήµου, σχετικά µε τα ακόλουθα θέµατα:(….) 
γ) την πολεοδοµική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής.  
 
Με το υπ αρ. 27665/17-09-2012 έγγραφό της, η ∆ιεύθυνση Τ.Υ ∆ήµου ∆ιονύσου, µας 
ενηµερώνει για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν τα εγκεκριµένα όρια του 
προϋφιστάµενου του 1923 οικισµού του Πευκόφυτου (Σπατατζικίου) της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αγίου Στεφάνου ∆ήµου ∆ιονύσου, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καλείται στα 
πλαίσια της παρ. Β (ii) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» να 
διαµορφώσει την Εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.  
 
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου, καλείται να εκφράσει τη 
γνώµη του σε µορφή εισήγησης προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010.  Επισηµαίνεται, ότι µε την παρούσα 
απόφαση ακυρώνεται η 20/2012 απόφαση της 11ης Συνεδρίασης της ∆Κ Αγίου 
Στεφάνου που πραγµατοποιήθηκε στις 28/09/2012, καθ’ όσον εκ παραδροµής 
διατυπώθηκε εσφαλµένως η πρόταση του κ. Κρητικού Αθανάσιου προς το Τοπικό 
Συµβούλιο Αγ. Στεφάνου, µε συνέπεια να µην αποτυπωθεί σωστά η επεφρασµένη 
άποψή του.  Μετά τούτα, λαµβάνουµε νέα απόφαση προς αποκατάσταση του 
αληθούς νοήµατος της εν λόγω συζήτησης. 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση 
 
Το λόγο έλαβε ο κ. Κρητικός Αθανάσιος και είπε ότι η ∆ηµοτική Κοινότητα Αγίου 
Στεφάνου πρέπει να αποφασίσει οµόφωνα να στηρίξει .τις προσπάθειες της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
ώστε να προωθήσει όλες τις νόµιµες ενέργειες που έχουν γίνει σύµφωνα µε το 
Π.∆.24/4/85 ΦΕΚ 181∆ για τον προϋφιστάµενο του 1923 οικισµό του Πευκόφυτου 
(Σπατατζικίου) και σύµφωνα µε την 82/2002 απόφαση του ∆ήµου Αγίου Στεφάνου. 
 
Στη συνέχεια οι κ.κ. Αντιδήµαρχοι Παππάς Νικόλαος και Παπαβασιλείου Χρήστος 
έδωσαν διευκρινήσεις για το θέµα.  
 
Μετά τις ανωτέρω επισηµάνσεις, η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 
 
Το Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπ’ όψη τις 
διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 83 του Ν. 3852/10 και τις διευκρινήσεις που έλαβε. 

 



 
ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Με αφορµή τη δηµιουργία του νέου Καλλικρατικού ∆ήµου ∆ιονύσου αποφασίζουµε 
την εισήγηση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για λήψη απόφασης, για την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν τα εγκεκριµένα όρια του υφιστάµενου 
προ του 1923 οικισµού Πευκόφυτου (Σπατατζικίου) της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αγίου Στεφάνου ∆ήµου ∆ιονύσου.  Επισηµαίνεται, ότι µε την παρούσα απόφαση 
ακυρώνεται η 20/2012 απόφαση της 11ης Συνεδρίασης της ∆Κ Αγίου Στεφάνου 
που πραγµατοποιήθηκε στις 28/09/2012 
 
 
 
 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 
 
Η Πρόεδρος                                        Τα µέλη 
 
Βουτσά Αικατερίνη       Τσάµης ∆ηµήτριος, Αντιπρόεδρος  

Λυκάκη Γεωργία, µέλος 
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα, µέλος 
Κρητικός Αθανάσιος, µέλος 


